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 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(اي ملي استاندارده 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

 مؤسسات علمـي،و مراكز نظران صاحب،كارشناسان سازماناز مركب فني هاي كميسيوندر مختلف هاي حوزهدر ندارداستا تدوين
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 دريافتسپو 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 كميسيون،1(ISO)استاندارد المللي بين سازمان اصلي اعضاياز ايران سازمان ملي استاندارد

 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 مصـرفازيتحما 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 حيتصال 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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 كميسيون فني تدوين استاندارد
 روش آزمون-هاي روانكار با استفاده از روش نواك تعيين ميزان اتالف تبخير روغن

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

)شيميليسانس(

:دبيران
، زهرا  شركت مترا روحي

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

آلي( )فوق ليسانس شيمي

)ءاسامي به ترتيب حروف الفبا(:ء اعضا

، افسانه شركت نفت بهران  اكبر نژاد
آلي( )فوق ليسانس شيمي

 نفت بهرانشركت خزلي، امير
) شيميليسانس فوق(

آ سازمان ملي استاندارد ، پانته  رادي
)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(

، هادي شركت نفت ايرانول  كشتكار
)ليسانس شيمي(

 استاندارد استان تهرانكل اداره مهران ،افسون
)ليسانس(



�

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

ب استاندارديلمنامزاسآشنايي با

ج كميسيون فني تدوين استاندارد
هفهرست مندرجات

ز پيش گفتار
1دفه1
1 مراجع الزامي2
و تعاريفا3 2 صطالحات
2 خالصه روش آزمون4
3 اهميت وكاربرد5
3 الفش رو
3 دستگاه6
8 واكنشگرهامواد ويا7
9 خطرات8
9 آماده سازي دستگاه9

11 ررسيب 10
14 روش آزمون 11
14 حاسبات ونتايجم 12
14 گزارش 13
15 دقت وانحراف 14

ب دستگاه Non – Wood  metal 16 روش
16 قدمهم 15
16 ستگاهد 16
18 واكنشگرهامواد ويا 17
18 خطرات 18
19 ماده سازي دستگاهآ 19
20 بررسي 20
24 كار روش 21



�

28 محاسبه 22
30 گزارش 23
31 دقت وانحراف 24

ج Selby – Noack  34 آزمايش فراريتروش
34 دستگاه 25
35 واكنشگرهامواد ويا 26
35 آماده سازي دستگاه 27
37 كاليبراسيون 28
42 روش نمونه 29
42 تميز كردن 30
44 محاسبه 31
44 گزارش 32
45 دقت 33
ج 34 ، ب ، 46 كنترل كيفيت براي روش هاي الف

47)ي اطالعات(الف پيوست
وب(تذكرات مفيد براي فراريت نواك–الف )روش هاي الف

ب 51)اطالعاتي(پيوست
ج(Selby-Noackفراريت تذكرات مفيد براي-ب )روش

52)اطالعاتي(پپيوست
ب-پ و :منحرف كننده مكش براي دستگاه نواك مورد استفاده در روش الف



�

 پيش گفتار

نخستينكه» روش آزمون تعيين ميزان اتالف روغن هاي روانكار در اثر تبخير با استفاده از روش نواك« استاندارد
و تائيد كميسيونهاي مربوط براي اين استانداردتهيه گرديد 1374 بار در سال و بررسي براساس پيشنهادهاي رسيده
 وپليمر شيميايياستاندارد ملي كميتة اجالسيهنهصد وچهل وهفتمينردوبار مورد تجديد نظر قرارگرفت اولين
 مؤسسةمقرراتو قوانين اصالح قانون3 مادةكي بند استنادبهاين استاندارد اينك.شد تصويب7/5/91 مورخ
مي ايران ملي استاندارد عنوانبه، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقاتوداستاندار .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. گرفـت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيوندر نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها
.كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخريناز همواره

.است 1375سال 3780اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران
و مأخذيامن :تاس زير شرحبه گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهيه برايكه بع

ASTM D5800:2010, Standard  Test  Metod  for Evaporation  Loss  of  Lubricating  Oils  by  The  
Noack Method (D5800-10) 
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 روش آزمون-هاي روانكار با استفاده از روش نواك تعيين ميزان اتالف تبخير روغن

 هدف1

در)ه روغن هاي موتوربه ويژ( كارميزان اتالف تبخير روغن هاي روان اين روش آزمون سه رويه كلي را براي تعيين

،.بر مي گيرد ب از دستگاه تبخيري نوا روش الف از تجهيزات آزمون تبخيري نواك  Non-Woods metalك روش

ج از تجهيزات آزمايش فراريت نواك سلبي و روش يك. استفاده مي كند1خودكار هر روش آزمون مربوط به
.مجموعه از شرايط عملياتي بوده اما به راحتي مي تواند با ساير شرايط در صورت نياز تطبيق يابد

ب تفاوت هاي ثابتي را نشان مي دهد روش الف1-2 و نتايج نواك مشخص كرد كه استفاه از رويه هاي الف

ب در روغن هاي موتور فرمول بندي شده داشته در حاليكه در مورد روغن هاي پايه  نتايج اندكي كمتر از روش

ب دارد  .روش الف نتايج اندكي بيشتر نسبت به روش

وا1-3 و واحدهاي ديگر اندازه گيري SIحد مقادير در به عنوان استاندارد اندازه گيري درنظر گرفته شده اند

.در اين استاندارد لحاظ نمي شود

اين استاندارد نمي تواند تمامي مسائل ايمني را شناسايي كند مگر مواردي كه به استفاده از آن مربوط1-4

و. باشد  و سالم مناسب اجراي محدوديت هاي تنظيم شده قبل ازاستفاده به عهده شخص ايجاد روش هاي ايمني

.كاربر اين استاندارد مي باشد

 مراجع الزامي2

آن. مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است بدين ترتيب

ب. مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود  ه مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده درصورتي كه

و تجديد كه. نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست باشد، اصالحيه ها در مورد مداركي

ها بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تجديد و اصالحيه هاي بعدي آن نظر

. مورد نظر است

:استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

1- selby1
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و فرآوردهاي نفتيازي دستيبرداري نمونهها روش، 4189استاندارد ملي ايران به شماره2-1 .مواد

. دماسنج هاي مايع در شيشه، 10313استاندارد ملي ايران به شماره2-2

2-3 ASTM  D4177, Practice  for  Automatic  Sampling of  Petroleum  and  Petroleum Products   
2-4 ASTM D6299, Practice  for  Applying  Statistical  Quality  Assurance  And 
Control  Charting  Techniques  to  Evaluate  Analytical  Measurement  System Performance 
2-5 ASTM  D 6300, Practice for Determination of Precision and Bias Date for  
Use in Test Methods for Petroleum Products and Lubricants. 
2-6 DIN 1725, Specification for Aluminum Alloys 
2-7 DIN 12785, Specifications for Glass Thermometers 
 

و تعاريف3  اصطالحات

بودر اين استاندارد اصطالحات :كار مي روده تعاريف زير

ي3-1 روغن زماني كه در يك بوته اتالف جرم بخارات فرار:ك روغن روان كننده با روش نواك اتالف تبخير

. حرارت داده شود وجريان ثابت هوا از آن عبور نمايد

. در تشكيل بخار را مي گويند تمايل يك مايع: فرار بودن3-2

 خالصه روش4

تا4-1 مقداري از نمونه اندازه گيري شده در يك بوته تبخير يا فالسك واكنش ريخته مي شود سپس

و جريان ثابتي از هوا براي مدت 250 جرم روغن.دقيقه از ميان آن عبور مي كند60درجه سلسيوس گرم شده

.از دست رفته اندازه گيري مي شود

م4-2 ج در اصل نتايج معادلي را با ضريبآزمايشات بين آزمايشگاهي نشان و ب و ي دهدكه روش هاي الف

=966/0تگي همبس
2

Rمراجعه شود1نواك- سلبيبه گزارش تحقيقاتي روش هاي بين آزمايشگاهي. دارد.

1- selby-noack 



	

 اهميت وكاربرد5

، اتالف تبخير اهميت خاصي دارد5-1 در محل هايي كه دماي بااليي ايجاد مي شود. در روغن كاري موتور

.بخش هايي از روغن مي تواند تبخير گردد 

و در نهايت مي تواند باعث تغيير در خواص روغن5-2 تبخير ممكن است منجر به مصرف روغن در موتور شود

.گردد 

ميحداكثر مجاز اتالف تبخيري ندگان موتور بسياري از ساز5-3 . كنند را مشخص

، در مشخصات روغن5-4 برخي از سازندگان موتور براي تعيين حد اكثر قابل قبول جهت اتالف تبخير روغن

.اين روش آزمون را پيشنهاد مي كنند 

ج5-5 روغن را براي تعيين خواص ،مي توان بخارهاي فرار) نواك-بااستفاده از دستگاه سلبي( درروش

و فيزيكي آنها جمع آوري نمود آناليز عنصري بخارهاي فرار جمع آوري شده در تشخيص تركيباتي. شيميايي

.مفيد واقع مي شود) كه منجر به تخريب نابهنگام كاتاليزور اگزوز مي گردد(نظير فسفر

 روش الف

 دستگاه6

، كه متشكل ازاجزا زيراست6-1 : دستگاه آزمايش اتالف نواك
و قابل انعطاف آلومينيومي6-1-1 ، كه ازيك آلياژ نرم ) مراجع الزامي7-2مطابق بند(واحد بلوك گرمايي الكتريكي

تا-هشدار(عايق بندي شده است،ساخته شده وبخش بدنه وكف در برابر اتالف حرارت سلسيوس درجه 250اين بلوك

آن) گرم مي شود و بدنه گرم مي شود كه مصرف توان كلي  بلوك به صورت الكتريكي توسط يك گرم كننده در كف






تا1 از. كيلووات است2/1كيلووات كيلووات15/0در اين رابطه تفاوت بين هر دو توان مصرفي انفرادي نبايد بيش

بر.باشد و بوته با آلياژ. اي قراردادن بوته تبخيري وجود دارد در مركز بلوك حرارتي نوعي حفره مدور فضاي بين بلوك

woods نگه دارنده روي بلوك براي جلوگيري از بيرون آمدن بوته از حمام زائدهدو. يايك نمونه مناسب پر مي شود

مطابق .( گرفته شده است دو حفره به فاصله مساوي ازمركز بلوك براي نگه داشتن دماسنج در نظر. فلزي مايع قرار دارد 

)1شكل 

 بوته آزمايش اتالف تبخير با سرپوش پيچي6-1-2

، سرپوش)2مطابق شكل(بوته آزمايش از فوالد ضد زنگ ساخته مي شود باالي حلقه نگهدارنده براي درپوش رزوه شده

)3مطابق شكل( شده است برنجي آب كاري شده با نيكل به وسيله يك سطح مخروطي داخلي به طور محكم آببندي 

از.و سه لوله از فوالد سخت براي جريان هوا از ميان سرپوش تعبيه شده است لوله خروجي كه شيبي رو به پايين دارد

.طريق يك رابط رزوه وآببندي شده در مركز سرپوش به بيرون هدايت مي شود 

با6-2 ،  يك صدم گرم گرم با دقت 200قابليت وزن كردن حداقل ترازو

و گيره بوته آزمايش6-3  آچار

 مته باقطر دو ميلي متر6-4

 ميليمتر5/3بلبرينگ به قطر6-5

)بامطابق(M260 دماسنج6-6 DIN12785 1/0يا ابزارحساس حرارتي با قابليت خواندن دما تا

هر.(اين دماسنج بايد با روش مناسبي در دوره هاي زماني مناسب كاليبره شود. درجه سلسيوس ماه6معموال

)يكبار

)براي اندازه گيري دستي(نوع تماسي از دماسنج كنترل6-7

اي6-8 و بازوهاي رو به باال، هريك به طول4شكل با قطرداخليYقطعه شيشه كه45ميلي متر ميلي متر

و قطعه  شكلYبايد زاويه اي ايجادكند به گونه اي كه بازويي كه به لوله خروجي بوته آزمايش متصل مي شود

و بازوي عمودي نيز به طول  و اريب شده با زاوي60خط مستقيمي را ايجاد كنند .درجه45ه ميلي متر
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 ابعاد بر حسب ميلي متر

 بلوك حرارتي-1شكل
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 ابعاد بر حسب ميلي متر

 بوته-2شكل سر پوش-3 شكل





، داراي قطر داخلي6-9 با4لوله هاي انتقال شيشه اي و ميلي متر، هر بازو طولي برابر با صد ميلي متر داشته

.درجه در انتهاي ورودي وخروجي بطري ها اريب مي شود45زاويه 

 درجه80انحنا با زاويه تقريبي6-9-1

ا20درجه به طول 100انحنا بازاويه تقريبي6-9-2 ز ته بطري ميلي متر

 درجه90انحنا بازاويه تقريبي6-9-3

دو بطري شيشه اي با ظرفيت تقريبي دو ليتر با سرپوش سوراخ شده الستيكي براي عبور لوله هاي6-10

)4مطابق شكل(ورودي وخروجي 

 عمودينگه دارنده هاي قابل تنظيم بطري به صورت

اي-4شكل  ظروف شيشه
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، پر شده از آب با دقت6-11 و سنسور فشار مناسب با قابليت2/0فشارسنج به شكل مايل ميلي متر

)ميلي متر آب مناسب مي باشد50تا0يك مبدل فشار.(ميلي متر20±2/0اندازه گيري 
ه-1يادآوري و برخي ديگر نيز از يك مايع با چگالي پايين تر كه برحسب از آب به عنوان يك مايع مرجعابرخي از فشارسنج

آب ميلي  كاربرها بايستي مطمئن شوند كه فشارسنج با يك مايع مرجع با چگالي مناسب. استفاده مي كنند،هماهنگ شده متر
. پر شده است

اي6-12 آنTقطعه شيشه  شكل با شير متصل شده به

 پمپ خالء6-13

 ثانيه2/0زمان سنج با صحت6-14

س6-15 . كه بر حسب اندازه برش مي خوردميلي متر4يليكوني با قطر داخلي تيوب الستيكي

 ميلي متر40سه قطعه مورد نياز به طول6-15-1

 ميلي متر 300قطعه اي به طول6-15-2

 ميلي متر 100قطعه اي به طول6-15-3

تا زماني كه نتايج يكسان مشخص شده در اين روش آزمون را نشان مي دهد بالمانع استفاده از تجهيزات خودكار-2يادآوري

،.است ، ظرفيت تمامي ابعاد سخت افزاري در ساخت بلوك و غيرهبوته آزمايش در حرارتي ظروف شيشه اي بايستي با آنچه كه

. اين روش آزمون گفته شد مطابقت كند

ها مواد ويا7  واكنشگر

 حالل پاك كننده7-1

و تولوئن براي پاك كردن بوته آزمايش توصيه مي شود) آتش گير، بخارات مضر- هشدار(مخلوطي از نفتا

.ممكن است الزم شود بوته براي يك شب داخل حالل قرار گيرد 

1. روغن هاي داراي اتالف تبخيري مشخص كه مقدار آن توسط تامين كننده هاي روغن ارائه مي شود7-2

و ساير روغن هاي تهيه شده توسط CEC كه RL-N,RL172,RL223روغن هايي مانند از در اين مورد مي توان-1 آن را عرضه مي كند
.فروشندگان ديگراستفاده كرد
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 دستكش هاي عايق7-3

 ). ميليمتر25تا15پهناي بين( برس رنگ7-4

7-5- metal Woods يا مواد انتقال دهنده حرارتي مناسب 

،%25اين فلزات شامل-هشدار ،%5/12سرب و%5/12آنتيموان بيسموت است كه براي سالمتي مضر مي باشد%50كادميوم

.و همواره بايستي از تماس آن با پوست جلوگيري كرد

 خطرات8

 خطرات ايمني8-1
و با فرض بر اين است هر فردي كه از اين روش آزمايش استفاده مي كند به طور كامل آموزش ديده

، اطمينان از  فعاليت هاي معمول آزمايشگاهي آشنايي دارد يا تحت نظارت مستقيم چنين شخصي كار مي كند

و الزامات قانوني بر عهده شخص متصدي مي باشد  .برآورده شدن قوانين محلي

محيط عاري از مكش را الزام مي كند با اين حال دود حاصل از تبخير، گرچه روش آزمون–اخطار8-2

براي جلوگيري از انفجار يا آتش سوزي بايستي. روغن بايد به طور كامل به يك منبع خارجي تهويه شود 

.احتياط الزم انجام شود
دراين استفاده شده يك روش براي دستيابي به محيط عاري از مكش با ايمني بيشتر عملياتي در مورد ابزارهاي-3يادآوري

.مطرح شده است)پ( پيوستروش آزمايش در 

ارائه شده در گزارش توسعه صحت)پ(يك وسيله جايگزين براي پيشگيري ازمكش كه در پيوست8-3

.آزمون استفاده نشده 

 آماده سازي دستگاه9

، براي اجتناب از هر گونه اخالل در تعادل حرارتي. نشان داده مي شود5مونتاژ استاندارد دستگاه درشكل9-1
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و ساختار دستگاهي بايد و ساختار بندي گردد كه از لحاظ ابعاد  دستگاه بايد درناحيه اي عاري از مكش مونتاژ

)2-8 مطابق بند.(مطابقت كند5با شكل

9-2Woods- metal    كافي يا مواد معادل را در حفره هاي بلوك حرارتي اضافه كنيد به طوري كه بوته

و فضاي باقي مانده با فلز ذوب شده پر شود و دماسنج در محل مناسب قرار گيرد .آزمايش

كه،با استفاده از باالترين سرعت گرمايشي ممكن9-3  Woods - metalدماي بلوك حرارتي را تا جايي

و. ذوب شود افزايش دهيد  دماسنج را طوري قرار دهيد كه مخزن آن در قسمت انتهايي فرورفتگي قرار گيرد

كه دماسنج تماسي به قسمت عقب بلوك حرارتي وصل شده باشد منبع تغذيه به بلوك حرارتي مطمئن شويد

حد را طوري تنظيم كنيد كه .درجه سلسيوس باقي بماند) 250±5/0(دماي آن در

.نشان داده شده است سوار كنيد5ساير اجزاء دستگاه را به غير از بوته آزمايش همانطور كه درشكل9-4

آن9-5 ، و توسط فلنج زير قسمت پيچي سرپوش را يك بوته آزمايش خالي را درون بلوك حرارتي قرار دهيد

سطح فلز ذوب شده بايد به گونه اي باشدكه اثرآن را در سطح.محافظت كنيد Woods- metalدر مقابل رانش

و باالي بلوك حرارتي بتوان ديد  . برآمده بوته

9-6، ، با اتصال بوته آزمايش امكان خواندن فشار بر اساس مقياس فشار سنج يا وسيله ديگر اندازه گيري را

به. مونتاژ شده بررسي كنيد به دستگاه  .باشد متر ميلي)20±2/0( بايد دست آمدهنتيجه

و از دستگاه جدا كنيد9-7 .بوته آزمايش را برداشته

و دماسنج را از درون9-8 و بلوك گرمايي را خاموش كنيد وبوته آزمايش ذوب شده Woods-metalپمپ

 ، و با استفاده از برس .چسبيده به بوته را به داخل بلوك حرارتي بازگردانيد Woods- metalبرداريد

و تيوب شيشه اي را براي ممانعت از تشكيل ميعانات تميز كنيدYقطعه9-9 .شكل

 بررسي 10

و اطمينان حاصل كنيد كه دستگاه به غير از بوته به طوركامل10-1 و بلوك حرارتي را روشن كرده  پمپ
.نشان داده شده است5مونتاژ شده باشد همانطور كه در شكل

و در پوش عاري از هرگونه الك باشند10-2 . دقت كنيد كه بوته آزمايش
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10 -2-1، و اجازه بدهيد كه خشك شوند و سرپوش را با حالل مناسب تميز كنيد  بعد از هر آزمون بوته آزمايش

. الك هاي سخت مي توانند تحت فشار به وسيله سايش از روي سطوح شيشه اي پاك شود

. قالويز را از درون هر يك از سه منفذ درپوش عبور دهيد تا مطمئن شويد كه تميز هستند10-3

ن ميلي متر2از ستفاده از قالويز با قطر بيشترا- هشدار تيجه به مي تواند باعث گشاد شدن منافذ شود در

.علت افزايش جريان هوا باعث ايجاد خطا در نتيجه ميزان اتالف شود 

.بلبرينگ را وارد لوله خروجي كنيد تا مطمئن شويد آلودگي پاك شده است10-4

.گرم وزن كنيد01/0بوته خالي را بدون سرپوش با دقت10-5

.كنيد گرم ازروغن مرجع را در بوته آزمايش وزن)1/0±65(10-6

و گيره سرپوش را پيچ كنيد10-7 .با استفاده از آچار

را) 250±5/0(اطمينان حاصل كنيد كه دماي بلوك حرارتي10-8 درجه سلسيوس است سپس بوته آزمايش

،  در برابر رانشراآن، فلنج زير قسمت پيچي سرپوشتوسط در جايگاه آن در بلوك حرارتي قراردهيد

metal Woods - و كنترل بلوك حرارتي را براي جبران ظرفيت حرارتي بوته روشن كنيد محافظت . كنيد

از(بالفاصله يكYلوله خروجي بوته آزمايش را به بازوي قطعه) ثانيه5در كمتر شكل شيشه اي وصل كنيدو

و شير خرو. مفصل لب به لب بسازيد  و زمان سنج را روشن كرده جي را براي ايجاد يك به طور همزمان پمپ

.ميلي متر تنظيم كنيد)20±2/0(فشار اختالف 
اگرلبه بوته. وقتي كه بوته آزمايش در موقعيت آزمايش قرار مي گيرد لبه آن بايد با باالي بلوك حرارتي تراز شود-4يادآوري

. بلوك حرارتي مي شود حفرهدر قسمت انتهايي Woods- metal گدازه توليدآزمايش باالتراز بلوك حرارتي قرار گيرد باعث 

و  بطور منظم به منظور ممانعت از تجمع گدازه تعويض Woods-metalبايدو دماسنج بايد تميز شوند حفره هايبلوك حرارتي

خ اكسيد شده در انتقال حرارت به بوته آزمايش اثر مي گذارد Woods- metal. گردد طا در در نتيجه ممكن است باعث ايجاد

.نتيجه مشاهده شده شود 

درجه سلسيوس زير دماي آزمايش5در،كنترل روي بلوك حرارتي را براي حفظ دماي تقريبي قطعه10-9

دقيقه بعد از شروع آزمون ثابت باقي3كنترل دما را دوباره تنظيم كنيد به طوري كه دماي آزمون.تنظيم كنيد 

.بماند
و فشار-5يادآوري .به طور اتوماتيك زماني كه تجهيزات خودكار استفاده مي شوند كنترل مي گردد دما

دقيقه10وقتي فشار طي مدت. به ثابت نگه داشتن فشار صحيح توجه شود،در شروع آزمايش بايستي10-10

و دما به صورت دوره اي كنترل شود كه در طول دوره آزمون15تا  ثابت باقي دقيقه ثابت شد بايد اختالف فشار

. بماند
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و هرگونه آلياژ چسبيده به سطح را پاك) s5±min 60(از بعد10-11 بوته آزمايش را از بلوك بيرون آورده

دوره زماني از انتهاي.متر قراردهيد ميلي30سپس بوته آزمايش را دريك حمام آب گرم به عمق حداقل.كنيد

.ثانيه باشد60آزمون تا غوطه ور شدن بوته آزمايش نبايد بيش از 

سيب10-12 و عداز با دقت سرپوش را دقيقه بوته آزمايش را از آب خارج كرده بيرون آن را خشك كنيد

.برداريد

. گرم دوباره وزن كنيد01/0بوته آزمايش را بدون سرپوش با دقت10-13

.ميزان اتالف تبخير روغن مرجع را محاسبه كنيد) جرمي- جرمي( M/M%1/0با تقريب10-14

 نتايج بدست آمده را با مقادير مشخص شده براي روغن مرجع مقايسه كنيد اگر نتيجه درمحدوده10-15

از6 از1-11بند درصد مقادير اعالم شده بود روش را .اركنيد نمونه آزمايشي تكر با استفاده

نشان5مقدار مشخص شده نباشدكنترل كنيد كه دستگاه مطابق آنچه كه در شكل%6اگر نتيجه حدود10-16

و ابزار اندازه گيري فشار را نيز از لحاظ. داده شده مي باشد وروش آزمون به درستي انجام شده است  دماسنج

.كاليبراسيون بررسي كنيد 

.ميزان اتالف تبخير روغن مرجع را دوباره كنترل كنيد10-17

اي-6يادآوري و قبل از تشكيل حداكثر2نبايد اجازه دهيم كه ميعانات دربطري شيشه از يك سانتيمترليتري انباشته شود

و سپس خشك كنيد . ميعانات آن را با حالل شستشو داده

صو-7يادآوري رت بگيرد تجهيزات بايستي تقريبا بعد از هر ده آزمايش با مواد مرجع تنظيم اگر آزمايشات به صورت مكرر

. اگر آزمايش ها مكرر نبود قبل از انجام اولين آزمون بايستي با مواد مرجع تنظيم شود. شوند
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 دستگاه آزمون-5شكل

 روش آزمون 11

.گرم وزن كنيد01/0گرم از نمونه مورد آزمون را با دقت)65±1/0(دريك بوته آزمايش11-1
.باشد   D4177 ASTMيا  D4057 ASTM استانداردهايبا برداري مطابقنمونه-8يادآوري

.عمل كنيد12-10تا7-10مطابق توضيحات بند11-2

.جرمي محاسبه كنيد/جرمي%1/0اتالف تبخير نمونه را در حدود11-3

 نتايجو محاسبات 12

و بعد از يك ساعت در دماي12-1 به)1(درجه سلسيوس مطابق معادله 250اتالف تبخير از تفاوت وزني قبل

. دست مي آيد



�
 

:1معادله

100 ×[(B – A) – (C – A)/(B – A)] =اتالف تبخير 

:كه در آن

Aوزن بوته خالي 

Bو  نمونه وزن بوته

Cو  نمونه بعد از يك ساعت حرارت وزن بوته

 گزارش 13

. اطالعات زير را گزارش دهيد13-1
)اين استاندارد ملي مطابق(جرمي گزارش كنيد–جرمي1/0%را با تقريب اتالف تبخير1-1- 13

 دقت وانحراف 14

14-1، و دستي استفاده شد ، نيمه اتوماتيك در آزمايشات نوبتي بين آزمايشگاهي از تجهيزات اتوماتيك

.مقادير دقت براساس بررسي هاي آماري نتايج بين آزمايشگاهي به شرح زير بدست مي آيد 

 تكرارپذيري1-1- 14

يك وابسته،يك اندازه گيري كمي دقت و با تجهيزات يكسان در به نتايج يكسان بدست آمده توسط يك اپراتور

از. آزمايشگاه در فواصل زماني كم مي باشد  و معمول روش آزمايش مقادير زير تنها در يك مورد 20در شرايط صحيح

.مورد مي تواند تجاوز كند

:2معادله

=8/5× جرمي/ميانگين اتالف تبخير جرمي  پذيريتكرار%

 تجديدپذيري1-2- 14
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وابسته به نتايج واحد بدست آمده درآزمايشگاه هاي متفاوت با مواد آزمايشي مشخص،يك اندازه گيري كمي دقت

و معمول آزمايش و در شرايط صحيح در،صورت مي گيرد از1مقادير زير تنها .مورد ميتواند تجاوز كند20مورد

:3معادله

=3/18× جرمي/ تبخير جرمي ميانگين اتالف  تجديدپذيري%

روش اصلي دراين روش آزمايش هيچگونه انحرافي ندارد زيرا ميزان فراريت تنها در شرايط اين روش2- 14

.آزمون تعريف مي شود 
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ب Non-Woods metal٢ دستگاه روش

 مقدمه 15

و بوته آزمايش يكسان همانند15-1 روش زير روش آزمون خودكار را شرح مي دهد كه از اصول مشابه

روش الف استفاه مي كند وفقط انتقال حرارت به نمونه به صورت متفاوتي صورت مي گيرد بدين صورت كه از 

و دماي نمونه مستقيما كنترل مي گردد Woodsآلياژ  .استفاده نمي شود

 دستگاه 16

:متشكل از موارد زير است)6شكل(تجهيز آزمون تبخيري نواك1- 16

، به صورت الكتريكي از طريق گرم كننده كف وجداره گرم مي شود16-1-1 مي. واحد بلوك حرارتي مصرف برق كل

، زماني كه با بلوك حرارتي   Woods metalتواند پروفايل حرارتي نمونه را كه شبيه به يكي از نمونه هاي ثبت شده

، نشان دهد ب. گرم شده از. راي قرار دادن بوته تبخير وجود دارد در مركز بلوك حرارتي يك حفره مدور براي اطمينان

، تعبيه شده است ، يك گرم كننده ديواره مكانيزمي براي باز كردن آرواره هاي اطراف. تماس مستقيم حرارت با بوته

، تعبيه شده است  و دو دستگيره روي بلوك حرارتي از حركت كردن بوته جلوگيري مي كند. بوته جاي گذاري شده

.براي اطمينان از تماس مستقيم گرم كننده كف با بوته آزمايش ،گرم كننده كف حالت ارتجاعي دارد

.7شكل(بوته آزمايش تبخيري با سرپوش پيچي16-1-2 .8شكل(اين بوته از فوالد ضد زنگ ساخته شده است) (

ش. باالي حلقه نگهدارنده براي سرپوش رزوه شده توسط سطح مخروطي)9شكل(ده با نيكل سرپوش برنجي آبكاري

را)10شكل(سه نازل از جنس فوالد سخت. داخلي بطور محكم با بوته آزمايش آب بندي شده است  عبور جريان هوا

و آب بندي)12و11شكل(لوله خروجي. از طريق سرپوش مهيا ميكند  كه رو به پائين شيب دارد توسط يك اتصال رزوه

.ش خارج ميگرددشده از مركز سر پو

، دستگاه اندازه گيري دماي نمونه بايستي دقت1باپر16-1-3 درجه سلسيوس يا بيشتر5/0اندازه گيري دمايي

پر. درجه سلسيوس يا بيشتر را داشته باشد١/0وتفكيك پذيري  درجه 0/250ب دمايي با تاييديه كاليبراسيونااين

آن±١/0سلسيوس بادقت  و قطر به8ميلي مترمي باشد وموقعيت آن در شكل4درجه سلسيوس تهيه شده است

1- Prob 
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، اين پر و فاصله زماني مناسباطوركامل نشان داده شده در(ب دمايي بايستي با روشي مناسب حداقل يكبار

. كاليبره شود)سال

g01/0 گرم با دقت500ترازو با قابليت توزين حداقل2- 16

و گيره بوته آزمايشآچ3- 16  ار

 ميلمتر2قالويزي به قطر4- 16

 ميليمتر3-5بلبرينگ به قطر5- 16

 از روش الف15-6و12-6تا6-6مونتاژ شيشه آالت دقيقا مطابق با توضيحات بند6- 16

 پمپ خالء7- 16
يا8- 16 ، CPUواحد پردازش مركزي ، خالء و اعمال حرارت وچاپ كه قابليت كنترل دماي نمونه را زمان

درWoods-metal)1 وقتي كه با دستگاه نمونه.دارد با در نظر گرفتن جبران زمان آزمون) Сº٢�٠ساعت

سل)2/245±5/0(تا،شود اتوماتيك آزمايش مي  حرارت داده سيوس با پروفايل دمايي ثبت شده درجه

مي جبران زمان آزمون اتوماتيك. شودمي  گيرد كه يك آزمون با بلوك حرارتي به اين دليل مورد استفاده قرار

كه در دماي اتاق يا دماي باال ممكن است ، شروع مرحله خنك شدن انجام شود اينكه چند آزمايش بدون زماني

. ميلي متر تنظيم مي كند20±2/0 واحد پردازش مركزي بطور اتوماتيك اختالف فشار را در محدوده. گردد

.مورد بررسي قرار داد، اين وضعيت را مي توان توسط گزارش چاپ شده

و ثبت خال در طول آزمايش9- 16  پرينتر براي چاپ كردن نمودارهاي دماي نمونه

 مواد ويا واكنشگرها 17

و تولوئن: حالل پاك كننده17-1 و داراي بخارات مضر است اين:هشدار(مخلوطي از نفتا ) حالل آتش گير

.براي پاك كردن بوته آزمايش ممكن است الزم شود كه بوته به مدت يك شب در حالل قرار گيرد

و سازنده آن را ارائه مي دهد: سيال مرجع نواك17-2 .روغني است كه اتالف تبخيري مشخصي دارد

 دستكش هاي عايق17-3

كن كاغذهاي17-4  خشك
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 خطرات 18

 هشدارهاي ايمني18-1

و با فعاليت هاي فرض بر اين است فردي كه از اين روش آزمايش استفاده مي كند به طور كامل آموزش ديده

، اطمينان از برآورده شدن  معمول آزمايشگاهي آشنايي دارديا تحت نظارت مستقيم چنين شخصي كار مي كند

و  .الزامات قانوني بر عهده شخص متصدي مي باشد قوانين محلي
پر-9يادآوري باگزارش شده كه در حين آزمايش نمونه هائي از روغن با اتالف تبخير باال با استفاده از برخي مدل هاي دستگاه

و در حاليكه دستگاه هشدار ميدهد كه نوسانات دمايي بيشتر از حد مجاز روش آزمون ترموكوپل در معرض بخارات قرار ميگيرد

كه اگر به آن توجه نشود روغن تا نزديك دماي اشتعالش گرم خواهد شد ويك. شود است درعين حال گرم كننده خاموش نمي

با. آزمايشگاه گزارش كرده كه در پايان آزمايش هنگام بيرون آوردن پراب نمونه مشتعل شده است  بنابراين پيشنهاد مي شود كه

. اصالح عيب احتمالي تماس گرفته شود سازنده دستگاه براي

از–اخطار18-2 ، دود هاي متصاعد شده اگر چه آزمون بايستي در يك محيط عاري از مكش انجام گيرد

همچنين اقدامات ايمني براي جلوگيري ازهرگونه امكان. بخارات روغن بايستي به يك منبع خارجي تهويه شود 

ب .3يادآوري(ه كار گرفته شود آتش گيري يا انفجار بايستي (

در18-3 ندتو)پ( پيوستابزار جايگزين براي پيش گيري از مكش در روند ضيح داده شده است كه نمي توا

.توسعه دقت روش آزمايش مورد استفاده قرار گيرد 

 آماده سازي دستگاه 19

هر. نشان داده ميشود6يك دستگاه كه به طور استاندارد مونتاژ شده است، در شكل19-1 براي جلوگيري از

و ابعاد دستگاه نيز بايد دستگاه بايد در محيطي عاري از مكش مونتاژ گردد،گونه اخالل در تعادل حرارتي 

).2-18بند(باشد6مطابق با شكل

به19-2 و دستگاه خودكار را براي كاربري مطابق با دستورالعمل هاي سازنده در مورد كاليبراسيون ،كنترل

. كارگيري آن آماده كنيد

و قطعه19-3 ، لوله هاي شيشه اي شكل را براي پيش گيري از تشكيل ميعان تميزYبطري هاي شيشه اي

. كنيد
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و قبل از تشكيل حداكثر توليدليتري2انات دربطري شيشه اي نبايد اجازه دهيم كه ميع-10يادآوري از سانتي متر2شود

و سپس خشك كنيم . ميعانات آن را با حالل شستشو داده

 Non-Woods metal دستگاه تبخير كننده اتوماتيك-6شكل

 بررسي 20

سي1- 20 .دقيقه پيش از انجام آزمايش براي پايداري حرارتي مدار الكتريكي روشن كنيد دستگاه را حداقل
و تمامي اتصاالت آب بندي2- 20 و پمپ خال تميز باشند اطمينان حاصل كنيد كه شيشه آالت مونتاژ شده

.هستند 
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خش20-3 و و لوازم جانبي آن را تميز .ك كنيدقبل از شروع آزمايش تمامي قسمت هاي ظرف آزمايش

و درپوش آن عاري از مواد الكي باشد الك هاي سخت را بايستي به وسيله سايش ماليم.كنترل كنيد كه بوته

و سپس شستشو با حالل-با پودر كربوراندوم نرم روي يك دستمال نخي پشمي آغشته به حالل يا كاغذ سنباده

.بر طرف نمائيد 

. قالويز را از درون هر يك از سه منفذ درپوش عبور دهيد تا مطمئن شويد كه تميز هستند4- 20

از-هشدار ميلي مترمي تواند باعث گشاد شدن منافذ شود در نتيجه به علت2استفاده از قالويز با قطر بيشتر

.افزايش جريان هوا مي تواند باعث ايجاد خطا در نتيجه ميزان اتالف شود

.بلبرينگ را درون لوله خروجي وارد كنيد تا مطمئن شويد كه عاري از هر گونه آلودگي است5- 20

بعداز يك دوره تثبيت سي دقيقه اي دستگاه اندازه گيري دما را مطابق با دستورالعمل هاي سازنده6- 20

.كاليبره كنيد 

ك7- 20 .اليبره كنيد دستگاه اندازه گيري خالء را مطابق با دستورالعمل سازنده

. گرم وزن كنيد01/0ظرف خالي بدون سرپوش را با دقت8- 20

M1اين جرم.گرم در بوته آزمايش وزن كنيد01/0گرم مايع مرجع را با دقت)0/65±1/0(مقدار9- 20

.ناميده مي شود

و در طول اين مرحله اطمينا10- 20 و آچار پيچ كنيد ن حاصل كنيد كه نمونه سرپوش را با استفاده از گيره

از. هرگز به قسمت داخلي سرپوش پاشيده نمي شود اگر اين اتفاق حتي يك بار رخ داد آزمايش بايستي

.دوباره تكرار شود3-20بند

.ب دمايي را به تجهيز وصل كنيداپر11- 20

را12- 20 و بوته درون بلوك حرارتي بگذاريد اهرم قفل قرارداده شده در جلوي بلوك حرارتي را فشار دهيد

سپس موقعيت نهايي لوله.دسپس بوته را بچرخانيد به گونه اي كه لبه بوته محكم در جاي خود قرار گير

گيرد سپس اهرم قفل را آزاد شكل قرارYخروجي را تنظيم كنيد به طوريكه در جلوي بازوي قطعه شيشه اي 

. كنيد

اي13- 20 وY لوله خروجي را به بازوي قطعه شيشه  اين اتصال را به وسيله گيره محكم شكل وصل كنيد

و بازوي راست قطعه شيشه اي ، رابط نرين شكل به طورY كنيد مطمئن شويد كه لوله خروجي ضد زنگ

.مناسبي در يك خط قرار گرفته باشند 
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با-7شكل ب دمااپربوته

:راهنما

 بوته1

 سرپوش2

 واشر لوله خروجي3

 لوله خروجي4

 مهره لوله خروجي5

پر6 ب دمااابزار محكم كننده

ب دمااپر7
در تنظيمات پيش فرض دستگاه چاپگر فعال. شروع كنيد CPUروي ONآزمايش را با فشردن كليد14- 20

و منحني هاي ، اگر نشد به كتاب راهنماي دستورالعمل براي فعال كردن زمان واقعي چاپ دماي نمونه  مي شود

.خال مراجعه كنيد
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ر15- 20 ا وقتي كه سيگنال هاي هشدار دهنده صوتي در سه دقيقه پايان آزمايش شنيده شد هشدار صوتي

و براي جدا كردن لوله خروجي آماده شويد OFFبا فشردن كليد .متوقف كنيد ودر كنار دستگاه بمانيد

از16- 20 و در پايان آزمايش صداي هشدار شنيدهدقيقه آزمايش به طور60بعد  خودكار متوقف مي شود

. مي شود

و لوله خروجي را حداكثر ظرفاپر بوته.و اهرم قفل را فشار دهيد ثانيه جدا كنيد15ب دمايي نمونه را برداريد

.قطع كنيد OFFو هشدار صوتي را با فشردن كليد آزمايش را خارج كنيد

.ميلي متر قرار دهيد30بوته آزمايش را در حمام آب سرد با حداقل عمق17- 20

و18- 20 رسم شده در حدود مشخص منحني خالء گزارش چاپ شده را براي اطمينان از اينكه دماي نمونه

ت كنترل كنيد كه شده قرار گرفته اند كنترل كنيد اگر يكي از نمودارها در محدوده مشخص شده قرار نداش

و بعد از اين. روش آزمون به درستي انجام شده باشد دستگاه مطابق با دستورالعمل سازنده باشد

. انجام دهيد2-20بررسي ها آزمون را دوباره از مرحله 

و سرپوش آن را به دقت19- 20 و بيرون آن را خشك كنيد بعداز سي دقيقه بوته آزمايش را از حمام برداشته

، در برداريد اين مرحله بسيار بحراني است اطمنيان حاصل كنيد كه نمونه هرگز با قسمت داخلي سرپوش

.تماس نباشد 
و انتهاي آزمايش نمونه داخل ظرف به سطح داخلي سرپوش-11يادآوري  بسيار اهميت دارد كه در حين دستكاري بوته در ابتدا

.چرا كه اين مساله باعث اتالف بيشتر مي گردد به طوري كه بايستي دو باره آزمون انجام شود پاشيده نشود

. گرم دوباره وزن كنيد01/0بوته آزمايش را بدون سرپوش آن با دقت20- 20

.حساب كنيد19-20را با كسر جرم بوته خالي از جرم اندازه گيري شده در بندM2جرم21- 20

:محاسبه كنيد4جرمي از معادله–جرمي%1/0اتالف تبخير سيال مرجع را با تقريب22- 20

:4معادله

100×](M1-M2) / M1 [=اتالف تبخير 

:كه در آن
M1 وزن نمونه قبل از انجام آزمايش 

M2 در  درجه سلسيوس 2/245دمايوزن نمونه بعد از انجام آزمايش

نتيجه بدست آمده را با مقادير مشخص شده براي سيال مرجع مقايسه كنيداگر نتايج در محدوده23- 20

. برويد21مشخص شده قرار داشت به مرحله 
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اگر نتيجه در محدوده مشخص شده نبود بررسي نماييد كه دستگاه با دستورالعمل سازنده تطابق24- 20

.شده باشد دارد واينكه روش آزمون به درستي انجام

عمل2-20براي انجام اين كار بايد بر اساس روش. اتالف تبخير روغن مرجع را مجددا بررسي كنيد25- 20

.كرد 

 روش كار 21

.گرم وزن كنيد01/0گرم از نمونه مورد نظر را با دقت)65±1/0(درون بوته خالي21-1

. انجام گيرد D4177  ASTMيا  ASTM  D4057 نمونه گيري براساس دستورالعمل-12يادآوري

. ادامه دهيد20-20تا3-20مطابق دستورالعمل شرح داده شده از بند21-2

.محاسبه مي گردد4جرمي با استفاده از معادله-جرمي%1/0ميزان اتالف تبخير نمونه را با تقريب21-3
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)7از شكل1جزئيات قسمت(نواك ظرف-8شكل

)7از شكل2جزئيات قسمت(سرپوش بوته-9شكل
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)ادامه( سرپوش بوته:9شكل
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)ادامه ( سرپوش بوته-9شكل
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 نمونهدماي موقعيت پروب اندازه گيري-12شكل

پر-10شكل  نمونهدمايب اندازه گيرياموقعيت

 محاسبه 22

22-1، و بعد از آزمايش بدست مي آيد نمونه مطابق با پروفايل دمايي ثبت اتالف تبخير از اختالف وزن قبل

درWoods-metal )1شده زماني كه با دستگاه آزمايش مي شود وبا در نظر گرفتن)درجه سلسيوس250ساعت

، حرارت داده مي شود  يش خودكار به اين دليل استفاده جبران مدت زمان آزما. جبران مدت آزمون اتوماتيك
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مي شودكه يك آزمايش با بلوك حرارتي ممكن است در دماي اتاق يا دماي باال زماني كه چند آزمايش بدون

اين شرايط را ميتوان با استفاده از گزارش چاپ شده كنترل. اينكه مرحله سرد شدن انجام شود شروع گردد 

م. كرد  .محاسبه كنيد5عادله اتالف تبخير را با استفاده از

:5معادله

100 [(M1-M2)/M1] ×=اتالف تبخير 

:كه در آن

Aوزن بوته خالي 

Bو نمونه  وزن بوته

Cو بوته بعد از آزمايش  وزن نمونه

M1 =B-A  

M2 =C-A  

برخي تفاوت هاي ثابت در نتايج به دست آمده از روش هاي الف وب مشاهده شده است كه به نوع22-2

يك. نمونه آزمايش شده بستگي دارد نتيجه آزمايش بدست آمده با استفاده از يكي از روش ها مي تواند به

.نتيجه تخميني بر اساس روشهاي ديگر به شرح زير تبديل شود 

نسبت هاي زير بر پايه نتايج آزمايشات گردشي برروي روغن هاي: موتور فرمول بندي شده روغن هاي2-1- 22

.درصد نواك بدست آمده است5/21تا5/10موتور فرمول بندي شده با فراريت بين 

:6معادله

=030/1(× مقدار بدست آمده با تست نواك روش الف ب)  مقدار بدست آمده با تست نواك روش

:7معادله

ب =97/0(× مقدار بدست آمده با تست نواك روش  مقدار بدست آمده با تست نواك روش الف)

.است980/0تا7،968/0و براي معادله033/1تا6،021/1ضريب رگرسيون در معادله،%95با اطمينان
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درصد نواك بدست25تا4فراريت بين بر روي روغن پايه با1نسبتهاي زير بر پايه نتايج آزمايشات گردشي22-2-2

. آمده 

:8معادله

ب)=0/ 962(× مقدار بدست آمده با آزمون نواك روش الف  مقدار بدست آمده با آزمون نواك روش

:9معادله

=039/1(× مقدار بدست آمده با آزمون نواك روش الف ب)  مقدار بدست آمده با آزمون نواك روش

.مي باشد053/1تا9،043/1و براي معادله959/0تا8،950/0ضريب رگرسيون در معادله%95با اطمينان

.گرد شوند،9تا6 قسمت اعشاري نتايج نواك نبايد پيش از استفاده از فاكتورهاي عامل ضرب در معادله-13يادآوري

 گزارش 23

: اطالعات زير را گزارش دهيد23-1

ب اين استاندارد ملي ايران(جرمي/جرمي%1/0 اتالف تبخير با تقريب23-1-1 )تست نواك روش

ب اين استاندارد ملي ايران23-2 تبديل مقادير بدست آمده از آزمون نواك روش الف يا آزمون نواك روش

.به ديگر روش ها

، به عبارت ديگر اگر نمونه يك روغن2-1- 23 اگر فقط ماهيت نمونه مورد آزمايش به صورت قطعي مشخص است

ب1-2-22، اتالف تبخير محاسبه شده در بند پايه يا يك روغن موتور فرمول بندي شده است  براساس روش الف يا

مناسب از آنهايي كه در باال ذكر شد، مي تواند معادله. مي تواند به يك نتيجه معادل براساس ساير روشها تبديل گردد

و به كاربرده شود) روغن پايه يا روغن موتور فرمول بندي شده(بر حسب نوع نمونه تست شده  . انتخاب

ب يا برعكس را با تقريب23-3 جرمي به عنوان اتالف تبخير نمونه مورد%1/0نتيجه تبديلي از روش الف به

، را گزارش كنيد  ، تبديل شده از روش اصلي به روش بر مبناي محاسبه .آزمايش

كه مي تواند روغن پايه يا روغن موتور فرمول بندي(اگر ماهيت نمونه مورد آزمايش ناشناخته باشد23-4

آ) شده باشد ب اينآنگاه نتايج آزمايشي كه با استفاده از ، بايد زمون نواك روش استاندارد ملي ايران انجام شده

 
1 - round robin test 



	� 

ب به آزمون و براي تبديل مقداردرصد تبخير بدست آمده ازآزمون نواك روش با همان روش نيز گزارش گردد

اين استاندارد ملي ايران نياز به اطالعات اضافي درمورد ماهيت نمونه آزمايشي در محاسبات نواك روش الف

.دمي باش

تبديل شده از نتايج بدست(نتايج تبديل شده بايد به عنوان آزمون نواك روش الف اين استاندارد ملي ايران23-4-1

ب اين استاندارد ملي ايران ب اين استاندارد ملي ايران) آمده آزمون نواك روش از(يا آزمون نواك روش تبديل شده

ا .گزارش شود) ستاندارد ملي ايران نتايج بدست آمده آزمون نواك روش الف اين

 دقت وانحراف 24

از-14يادآوري  براي توسعه دقت تست نواك ISL,BP40, 14790 VERSON-FRANCEتجهيزات قابل دسترسي
ب .استفاده شده استايران استاندارد ملي اين روش

ب1- 24 بر بدست آمده از مقايسات بين آزمايشگاهياستاندارد ملي ايران نتايج اين براي تخمين دقت روش

.تجزيه وتحليل مي شود  D6300 ASTMاساس روش

،8بررسي مقايسات بين آزمايشگاهي شامل2- 24 و نوع روغن كه6دو نوع روغن پايه نوع روغن موتور بوده

.آزمايشگاه آزمايش شدند12در 

آماري نتايج آزمون حاصل از مقايسات بين آزمايشگاهي به دقت اين روش آزمون كه به وسيله بررسي24-3

: دست آمده به شرح زير است 

 تكرارپذيري3-1- 24
تفاوت بين نتيجه دو آزمايش كه توسط يك اپراتور با دستگاه مشابه تحت شرايط عملياتي ثابت با مواد آزمايشي مشخص

.ار زير مجاز مي باشد مورد بيشتر از مقد20در مدت طوالني تنها يك مورد از 

:10معادله
5/0

X095/0=تكرار پذيري 

:كه در آن
Xميانگين دو اندازه گيري تحت بررسي 

 تجديد پذيري3-2- 24
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و مواد آزمايشي مشخص تفاوت بين دو نتيجه مستقل بدست آمده توسط اپراتورهاي مختلف در آزمايشگاه هاي متفاوت

. مورد بيشتر از مقدار زير قابل قبول است20در بلند مدت تنها يك مورد از 

:11معادله
5/0

X26/0=تجديد پذيري 

:كه در آن
Xميانگين دو اندازه گيري تحت بررسي 

 انحراف24-4
اظهار هيچ با توجه به اينكه هيچگونه مرجع مناسب قابل قبولي براي تعيين انحراف اين روش وجود نداشته

. نظري نمي توان در مورد آن كرد
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)7از شكل4و3جزئيات(همراه با واشر)فوالد ضد زنگ( خروجي لوله–11شكل

(فوالد ضد زنگ( خروجي خالص لوله–12شكل )7از شكل5جزئيات)



		 

ج آزمايش فراريت Selby-Noack1روش

 دستگاه 25

و ديگر قطعات بوده كه به شرح زير هستند)13شكل(نواك-دستگاه سلبي25-1 :شامل قطعات شيشه اي

25-1-1،  گراد درجه سانتي 250قابليت گرم كردن سريع نمونه تا دماي آزمايش قسمت پائيني فالسك واكنشي

 قسمت بااليي فالسك واكنشي25-1-2

 فيلتر واكنشي25-1-3

 فيلتر پمپ25-1-4

 لوله ارفيس25-1-5

25-1-6،  مجموعه اي از اندازه هاي قابل افزايش درب ارفيس

 پوشش ترموكوپل25-1-7

 ميله همزن مغناطيسي1-8- 25

 ترموكوپل1-9- 25

 ميله اندازه گيري با طول مشخص1-10- 25

2واشرهاي حلقه اي ويتون1-11- 25

 كارتريج هاي فيلتر واكنشي1-12- 25

 كارتريج هاي فيلتر پمپ1-13- 25

.گرم01/0گرم با دقت 300ترازو با قابليت وزني حداقل25-2

 ميلي ليتري 600بشر25-3

 حلقه چوپ پنبه اي با قدرت نگهدارندگي مجموعه فالسك در طول توزين25-4

 زمان سنج ديجيتال25-5

 رابط شيشه اي باريك25-6

1 - Procedure  C  Selby-Noack  Volatility  Test 
2 - Viton o-ring         



	
 

 مواد ويا واكنشگرها 26

.كه قابليت زدودن آلودگي والك از شيشه آالت را دارد VarCleenحالل پاك كننده مانند1- 26

 حالل هيدروكربني مانند هگزان2- 26

 روغن مرجع با فراريت متوسط3- 26

 روغن مرجع با فراريت باال4- 26

به5- 26  دستگاه روغن پمپ مناسب براي پمپ خالء متصل

 ماده سازي دستگاهآ 27

قرار دهيدتا نوسانات فشار) ترجيحا بدون هود(در صورت امكان دستگاه را بروي سكوي آزمايشگاهي27-1

خروجي پمپ را كه در پشت دستگاه تعبيه شده بوسيله يك لوله فلزي يا پالستيكي. اتمسفري به حداقل برسد 

، تخليه نمائيد  ر. به يك خروجي مناسب وي ميز باشد يا درون هود اطمينان حاصل كنيد كه درب چه دستگاه

و) كه هم عمل كنترل مكش را انجام مي دهد وهم حفاظ ايمني است(تو كار دستگاه  براي تمام كاليبراسيون ها

.نشان داده شده به طور محكم بسته شده باشد13آزمون ها همانطور كه در شكل 

را27-2 سانتي متر باالتر از قسمت انتهاي داخلي فالسك واكنشي تنظيم4/11ارتفاع خروجي منفذ لوله اي

. كنيد 

را27-2-1 و طول منفذ لوله اي . برحسب سانتي متر اندازه گيري كنيد) بدون سرپوش(طول ميله اندازه گيري

. سانتي متراضافه كنيد4/11طول اندازه گيري شده منفذ لوله اي را بدون سرپوش به اندازه27-2-2

درارتفاع استفاده1براي تنظيم طول ميله اندازه گيري با الصاق كالر2-2-27از مقادير بدست آمده دربند27-2-3

.به ما بدهدرا ري تا انتهاي كالركنيد كه اين مي تواند مقدار مطلوب از نوك پائين ميله اندازه گي

و اطمينان حاصل27-2-4 قطعه پالستيكي مخروطي شكل روي ارفيس را به سمت قسمت رزوه شده بپيچانيد

. كنيد كه سرپوش منفذ باز باشد 

و ارفيس را در موقعيت خاص خود قرار دهيد27-2-5 و پاييني راكتوررا مونتاژ كنيد . موقتا قطعات بااليي

1- collar 
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وقتي كه انتهاي پاييني ميله در تماس با قسمت انتهايي. ميله اندازه گيري را درون منفذ لوله اي قرار دهيد27-2-6

، بايد سطح . قرار گيرد ارفيس ييني كالر روي انتهاي فوقانيپا راكتور است

و سطح قطعه پالستيكي27-2-7 مخروطي روي دريچه را طوري تنظيم كنيد كه بين انتهاي فوقاني منفذ لوله اي

. پاييني كالر روي ميله اندازه گيري يك تماس جزئي بر قرار شود

.دو رابط ترموكوپل را در جاي ترموكوپل واقع در اطاقك قرار دهيد27-3
. كابل گرم كن را وارد رابط گرم كن درون اطاقك دستگاه قرارنمائيد27-4

و همچنين ديگر) 30.5شكل(اطمينان حاصل كنيد كه قسمت داخلي انتهاي راكتور تميز باشد27-5

و لوله گذاري هيچگونه مواد باقي مانده روغني نداشته باشند شيشه آالت وقسمت هاي سخت افز .اري

اگر جمع آوري روغن هاي فرار مد نظر باشد بايد محل فيلترهاي تركيبي را با يك حالل هيدروكربني27-6

و بعد كارتريج فيلتر جديد را نصب كنيد  و سپس آنها را خشك كنيد .تميز كنيد

را27-7 . جلوئي قرار دارد روشن كنيد1كه در قسمت تابلوكليد اصلي برق

. قبل از استفاده از دستگاه در محافظ را ببنديد27-8

2 -panel 
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 نواك- دستگاه آزمون سلبي-13شكل

 كاليبراسيون 28

ترموكوپل رادرصددرجه سانتيگراد يا باالتر توسط دماسنج معتبر يا دستگاه هاي استاندارد ديگر28-1

چناچه نياز بود يك ميزان انحراف كاليبراسيون مطابق دستورالعمل سازنده براي. اندازه گيري دما كاليبره كنيد 

.ابزار كنترل كننده دما تنظيم كنيد 



	 

فال28-2 آن(سك واكنشي را با قراردادن فالسك تميزقسمت انتهايي روي) با همزن مغناطيسي درون

كه. سكوي فالسك واكنشي از پيش حرارت دهيد  و اطمينان حاصل كنيد ترموكوپل را درون فالسك بگذاريد

درجه سلسيوس تنظيم كنيد 100كنترل كننده دما را روي.سرآن با ديواره داخلي تماس كامل داشته باشد

.دقيقه روشن كنيد5زماني كه دما به صد درجه رسيد زمان سنج را براي. گرم كن را روشن نمائيد وكليد 

از5بعداز گذشت28-3 50دقيقه گرم كننده را خاموش كرده ومنتظر بمانيد تا دماي فالسك به پايين تر

را با وزن هاي قبلي آن درجه سانتيگراد برسد بعد از سرد شدن وزن خشك قسمت انتهاي فالسك واكنشي

. مقايسه كنيد
در) JKم±02/0با محدوده( هاي متوالي به طور منطقي بايستي ثابت باشند توزين-15يادآوري گرچه وزن به طور معمول

و ماه هااستفاده ،كاهش مي يابد هر گونه افزايش ناگهاني در وزن يا نوسانات غير معقول مي تواند نشان دهنده  وجود طول روزها

به حرارت داده شود2-28آلودگي در پوشش عايق انتهاي بيروني فالسك واكنش باشد بنابراين فالسك بايد مكررا مطابق با بند  تا

.يك وزن ثابت برسد 

و نتيجه را با دقت28-4 . گرم ثبت كنيد01/0فالسك را با ميله همزن وزن كرده

و جرم روغن را با دقت گرم روغن مرجع درو)02/0±65(28-5 گرم01/0ن فالسك واكنشي بريزيد

.يادداشت كنيد 

و اطمينان حاصل كنيد كه سرپوش به خوبي28-6 سرپوش ارفيس با اندازه مناسب روي ارفيس بگذاريد

منفذ لوله را همراه با سرپوش در مركز اتصال مخروطي شيشه اي روي قسمت.روي آن آب بندي شده باشد 

و مطمئن شويد كه به خوبي روي آن نشسته است باالي .ي فالسك واكنشي قرار دهيد

اي28-7 پوشش ترموكوپل را بدون آن درون رابط ترموكوپل با يك نماي خميده دور ازبازوي جانبي شيشه

. روي قسمت بااليي فالسك واكنشي قرار دهيد 

و اين مونتاژ را در قسمت مخصوص28-8 و پائيني فالسك واكنشي را به هم متصل كنيد قسمت بااليي

. نگهداري فالسك قرار دهيد 

. سكوي همزن را براي ثابت كردن قسمت انتهايي فالسك واكنشي باال ببريد28-9

، فيلتر تركيبي تميز محتوي28-10 و اگر جمع آوري بخارات مورد نظرباشد كارتريج فيلتر را وزن كرده

.گرم ثبت كنيد01/0نتيجه را با دقت 

خال(يك پيكان در مسير جريان هوا نصب كنيد28-11 )به سمت پمپ
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جايي كه بعدا(كننده را به انتهاي خاردار رابط شيشه اي مخروطي متصل كنيد1مدخل لوله تركيب28-12

).ك واكنشي وصل شودبايد به بازوي جانبي قسمت بااليي فالس

رابط شيشه اي مخروطي را به بازوي جانبي. لوله را به ورودي فيلتر تركيب كننده وصل كنيد28-13

و آن را با گيره اتصال شيشه اي محكم كنيد . قسمت بااليي فالسك واكنشي وصل كنيد

.ي فيلتر واكنشي وصل كنيدرا به اتصال خروج) باالي فيلترواكنشي(لنگ خال از فيلتر پمپيش28-14

لنگي از حسگر فشار به رابط خاردار در قسمت بااليي فالسك واكنشي مجاور بازوي جانبي وصليش28-15

بعد از اينكه اتصال برقرار شدبررسي كنيد كه قسمت بااليي فالسك واكنشي نسبت به قسمت پائيني. كنيد 

و واشرحل ايفالسك در حالت افقي قرار گرفته باشد . بين آنها بايستي در موقعيت مناسبي باشد (o-ring)قه

و پوشش28-16 ترموكوپل را درون پوشش ترموكوپل بلغزانيد طوري كه لوله پالستيكي اتصال بين ترموكوپل

.اين عمل به شما اطمينان مي دهد كه هيچ نشتي وجود ندارد. آن را كامال آب بندي نمايد 

از.اطمينان حاصل كنيد كه ترموكوپل با ديواره ها در تماس باشد28-17 اين موضوع را مي توان با مشاهده

براي بدست آوردن نتايج مناسب مهم است كه ترموكوپل با ديواره. قسمت فوقاني فالسك واكنشي بررسي كرد 

با5/0داخلي فالسك واكنشي حداقل به اندازه  . شد اينچ زير سطح روغن در تماس

28-18، و بسته كردن كنترل خالء در حالت مياني يا وضعيت جريان قرار داده شده در حالتي كه كليد باز

و روشن خالء را در كنسول فوقاني روشن كنيد  .كليد خاموش

رGauge Factor / Flow / Set Pt كليد28-19 ، با استفاده از صفحه تنظيم خال ميزان خال ا را فشار دهيد

. رسيد اين كليد را رها كنيد00/2تنظيم كنيد زماني كه به عدد) ميلي متر20(سانتيمتر00/2روي

را.را فشاردهيد ارفيسبا يك انگشت محكم روي سوراخ سرپوش28-20 و بسته كردن كنترل خالء كليد باز

اين مقدار بايد زير(ار ثابت برسد مقدار خال افزايش مي يابد تا به يك مقد. به سمت حالت بسته بپيچانيد 

،. سانتي متر آب باشد00/19 را به محض پايداري فشار و سپس پمپ خالء انگشت را در جاي خود نگه داشته

و وضعيت خالء را براي مشاهده چگونگي حفظ خال بررسي كنيد  انگشت خود را از روي سوراخ. خاموش كرده

و دوباره تغيير ارفيسسرپوش  .اين مقدار بايستي سريع به صفر برسد. وضعيت خال را بررسي كنيد برداريد

اگر نشتي مشاهده شد تمامي اتصاالت شيشه اي منفذ لوله اي وپوشش ترموكوپل را براي يافتن محل28-21

را22-28بند اگر نشتي وجود نداشت. را دوباره تكرار كنيد20-28مرحله. احتمالي نشت دوباره بررسي كنيد 

.ادامه دهيد

1 – coalescer  tubing 
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گريس خالء. چنانچه الزم باشد گريس مخصوص خال در دماي باال مي تواند براي جلوگيري از نشتي به كار رود-16يادآوري

. نبايد بر روي اجزايي كه در طول آزمايش وزن مي شوند به كار رود

در28-22 و كنترل فشار آب مي توانيد همزن را روشن كنيد سانتي متر2با كليد خالء كه قبال روشن شده

.و روند كاري همزن را مشاهده كنيد 

با 250كنترل كننده دما را روي28-23 و كليد گرم كن را روشن كنيد همزمان درجه سلسيوس تنظيم

و خالء. روشن شدن گرم كن يك زمان سنج خودكار فعال مي شود  ، گرمكن زمان سنج بعد از يك ساعت

.وموتور همزن را خاموش ميكند 

كه) دقيقه20تقريبا(جابجايي كاهش يابد اجازه دهيد تا دماي دستگاه به دماي ايمن براي28-24 تا زماني

. دستگاه هنوز گرم است مي توان از دستكش هاي مناسب استفاده كرد 

.اگرمورد نظر باشد(روغن تبخير شده را وزن كنيد28-25 (

.لوله ها را از مونتاژ فيلتر واكنشي جداكرده وآن را از اطاقك بيرون آوريد25-1- 28

و نتايج را با دقت28-25-2 را01/0همه مونتاژ فيلتر واكنشي را وزن كرده گرم ثبت كنيد سپس وزن مونتاژ خشك

.آمده از آن كم كنيد تا وزن روغن تبخير شده بدست آيد بدست28-10كه از بند 

نموده ونگهداري روغن تبخير شده را از طريق شير موجود در قسمت انتهاي محفظه فيلترواكنشي خارج28-25-3

.كنيد 

، سپس قسمت بااليي فالسك واكنشي را جدا كنيد28-26 و ترموكوپل را برداريد ارفيس. لوله حسگر فشار

و مونتاژ مي تواند در جاي خود باقي بماند  (و پوشش ترموكوپل در طول تميز كردن به. اگر هر گونه روغني

.) ين راكتور بماليد تا دوباره به فالسك واكنشي برگرددنوك پوشش چسبيده بود آن را به ديواره پائ

. گرم وزن وثبت نمائيد01/0قسمت انتهايي فالسك واكنشي به عالوه روغن باقي مانده را با دقت28-27

و تحليل بيشتر ذخيره كنيد و يا براي تجزيه .روغن باقيمانده را دور بريزيد

و سخت افزا28-28 .تميز كنيد7-30تا1-30رها رامطابق بندتمامي شيشه آالت

.محاسبه كنيد)31مطابق بند(1/0%درصد اتالف تبخير سيال مرجع را با دقت28-29

28-30، اگر نتايج در محدوده مورد نظر بود روش نتيجه را با مقدار مشخص شده سيال مرجع مقايسه كنيد

.نمونه را اجرا كنيد 
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به اگر نتيجه28-31 و در محدوده مقادير سيال مرجع نبود بررسي كنيد كه آيا روش به صورت كامل

و بدون نشتي مونتاژ شده باشد  و يا اينكه دستگاه به صورت صحيح همچنين كنترل كننده. درستي انجام شده

و حسگر فشاررا از لحاظ كاليبراسيون مورد بررسي قرار دهيد  . دما
و فشار در دستورالعمل كاربري آزمايش فراريت روش-17يادآوري ميد -Noack Selbyهاي كاليبراسيون كنترل كننده دما  يده

. شود

را تغيير ارفيساگر ايرادي در روش آزمايش وبرپاكردن دستگاه وجود نداشت مقداراندازه درب28-32

 با هر تغييري به طور مستقيم ميزان. افزايش هاي تغيير داده شود001/0دهيد اندازه آن بايد به ميزان 

را. تغيير مي كند3/0%اتالف تبخير  روزنه انتخاب شده بايستي كوچكترين اندازهاي باشد كه نتيجه درست

.دوباره تكرار كنيد بعد از هرتغييرات آزمايش را با سيال مرجع. مي دهد
شروع كنيد084/0اگر از شيشه آالت جديداستفاده شود يا اندازه تقريبي منفذ مشخص نباشد بايدبا اندازه منفذ-18يادآوري

.سپس تا رسيدن به بهترين نتيجه آن را افزايش دهيد

.اگر هنوز مشكلي وجود داشت با سازنده دستگاه تماس بگيريد28-33

 روش نمونه 29

.را با جايگزيني نمونه آزمايشي با سيال مرجع انجام دهيد28-28تا4-28مراحل29-1
.محاسبه كنيد1/0%درصداتالف تبخير نمونه آزمايش را با دقت29-2

را29-3 مي توان از فيلتر تركيبي با قراردادن ظرف) اگرنياز به تجزيه تحليل بيشتري دارد(روغن تبخير شده

و باز كردن آن جمع آوري نمود  .كوچكي زير شير فيلتر
از-19يادآوري اب نمونه هاي مورد آزمايشتوصيه مي شود يك سيال مرجع براي تاييد كاليبراسيون در آغاز هر سري تـدايو در

و اگر آزمايش روزانه نباشد سيال مرجع را در آغاز روز انجام آزمايش كنيد  اگر درصد اتالف.هر روز از آزمايشات متوالي آزمون شود

بررسي كنيديا آن را قبل از آزمايش كاليبره كنيد، تبخيرسيال مرجع در محدوده تعيين شده نبود دستگاه را از لحاظ دقت عملكرد

.را انجام دهيديا هر دو كار 

 تميز كردن 30
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و سخت افزارها را به استنثاي قسمت انتهايي فالسك واكنشي با حالل هيدروركربن30-1 تمامي شيشه آالت

(مناسب تميز كنيد  و سيكلو هگزان. ، هپتان ) براي مثال هگزان

اگر فيلتر تركيبي براي جمع آوري روغن تبخير شده استفاده شـود مـي توانيـد آن را در هنگـام جـدا30-2

و بـا يـك حـالل هيـدروكربني. كردن تميز كنيد  و كارتريج فيلتـر را جـدا نمـوده ظرف جمع آوري را باز كرده

(مناسب آن را تميز كنيد  و سـيكلو هگـزان. مو)براي مثال هگزان،هپتـان نتـاژ مجـدد كـارتريج فيلتـر در زمـان

و تميز جايگزين شود  .همچنين فيلتر مي تواند براي تميز شدن از دستگاه جدا شود. مي تواند با يك كارتريج نو

براي جلوگيري از تماس روغن با قسمت بيروني انتهاي فالسك واكنشي لبـه بيرونـي قسـمت انتهـايي30-3

و خيلي سريع محتويات آن رابراي برداشتن همزن داخـل بشـر خـالي فالسك واكنشي را با حوله تميز بپو شانيد

و. كنيد  و لبـه آن را خشـك كنيـد در حالي كه فالسك را وارونه نگه داشته ايد حوله را از اطـراف آن برداريـد

 زماني كه دستگاه پاك شدآن را با حوله. سپس به دقت داخل فالسك را با يك حالل هيدروكربن شستشو دهيد 

. ديگري خشك كنيد
،-20يادآوري .را دنبال كنيد15دستورالعمل يادآوري اگر پوشش عايق بندي قسمت انتهايي فالسك واكنشي آلوده شد

اگر روغن برروي عايق بيروني قسمت انتهايي فالسـك واكنشـي لبريـز شـد بالفاصـله آن را بـا حـالل30-4

كه. هيدروكربن مناسب بشوييد  ، دقت كنيد زمـاني كـه تمـام روغن روي قسمتهاي ديگر عايق دستگاه نريزيـد

تا. روغن پاك شد قسمت انتهايي فالسك واكنشي را بايك منبع هوا خشك كنيد  قبل از ادامه روش اجازه دهيد

. فالسك كامال در دماي اتاق خشك شود 

، وارنيش30-5 ي فالسك واكنشي بريزيد حوله كاغذي را درون قسمت انتهاي1ده ميلي ليتر حالل پاك كننده

وبوسيله آن هر گونه آلودگي كه ممكن است روي ديواره داخلي فالسـك وجـود. تميز را درون حالل قرار دهيد

و خشك كنيد. داشته باشد را كامال تميز كنيد  .سپس با آب داغ آن را بشوئيد

به5-30اگر قطعات شيشه اي ديگرنيز اليه اي ازوارنيش داشت با روشي مشابه بند30-6 آن را تميز كنيد يا

و حالل ويا حالل قوي به تنهايي براي از بـين رفـتن آلـودگي50:50مدت يك شب آن را در يك محلول از آب

.قرار دهيد

و سـپس بـا با يك حوله آغشته به حالل پاك كننده وارنيش قسمت30-7 انتهايي ترموكوپل را تميـز كـرده

.حوله مرطوب شده با آب داغ آن را تميزوخشك كنيد تا باقيمانده حالل پاك كننده كامال از بين رود

1-varnish 
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 محاسبه 31

و31-1 و روغـن قبـل درصد فراريت با اتالف جرمي بدست آمده از كسر وزن مجموع قسمت انتهايي فالسـك

)مراجعه شود5-28و4-28به بند .( تعيين مي شودبعد از آزمايش 
ندرصد فراريت با تقسيم اتالف جرم فالسك واكنشي به جرم-21يادآوري مثال(. مونه روغن مورد آزمايش بدست مي آيددقيق

:باشد درصد فراريت برابر است با گرم2/10و ميزان اتالف روغن گرم1/65 اگر جرم نمونه روغن

67/15=%100 ×)1/65:2/10(

10-28بند(جرم مواد تبخيرشده جمع آوري شده با كسر وزن فيلتر تركيبي مونتاژِي پيش از آزمايش31-2

).را مشاهده كنيد26-28بند(از وزن آن در پايان آزمايش بدست مي آيد) را مشاهده كنيد
اگـر(.مواد فرار جمع آوري شده بر اتالف جرمي بدست مـي آيـد درصد مواد فرار جمع آوري شده با تقسيم جرم22يادآوري

در، باشدg8/9و وزن فيلترمونتاژي بعد از تبخيرg2/163وزن فيلتر تركيبي مونتاژ شده خالي  همچنين اتالف وزن نشان داده شده

باگرم1،2/10-31بند  :باشد بنابراين درصد مواد فرار جمع آوري شده برابر است

08/96=%100 ×)2/10:8/9(

 گزارش 32

.گزارش دهيد1/0%مقدار اتالف تبخير را با دقت32-1
ج نتـايج مشـابهي را بـراي32-2 و مقدارمحدودي از داده هاي موجـود نشـان مـي دهـد روش هـاي الـف

. روغن هاي موتور فرمول بندي شده دارد در حالي كه داده هاي مربوط به روغن هاي پايه قابل مقايسه نيسـتند 

.براي نشان دادن ارتباط كمي بين داده ها آزمايشات بيشتري الزم است

 دقت 33

تاييـد يـا ASTMتجهيزات ليست شده در گزارش تحقيقي براي توسعه دقت به كار مي روند كـه البتـه توسـط-23يادآوري

.گواهي نمي شود




	 

در6بررسي مقايسات بين آزمايشگاهي شامل33-1 ، آزمايش شده با8نوع روغن آزمايشي اپراتور8دستگاه

متفاوت است نمونه هاي اندازه گيري شده دراين بررسي نيز شامل روغن هاي موتوري هستند كه گستره اتـالف 

.درصدرا نشان مي دهند18/20تا84/11بين

 تكرار پذيري33-2

تفاوت بين نتايج بدست آمده توسط آزمايشگر يكسان با دستگاه مشابه تحـت شـرايط عمليـاتي ثابـت بـا مـواد

و مناسب آزمون نمونه تنها يـك مـورد از  و در شرايط نرمال مـورد20آزمايشي مشخص در مدت زمان طوالني

.بيشتر از مقدار زير قابل قبول است

:12معادله
ا=81/0  تالف تبخيرتكرار پذيري درصد

 تجديد پذيري33-3
و واحد بدست آمده توسط آزمايشگرهاي گوناگون در آزمايشگاه هـاي متفـاوت بـا تفاوت بين دو نتيجه مستقل

و نرمال تنهـا يـك مـورد از  و درشرايط عملياتي درست مـورد20مواد آزمايشي مشخص در مدت زمان طوالني

.بيشتر از مقدارزير مجاز مي باشد 

:13له معاد

 تجديد پذيري درصد اتالف تبخير=62/1

34 ، ج كنترل كيفيت براي روش هاي الف و ب

ب وج نياز به تاييد عملكرد دستگاه با تجزيه وتحليل يك نمونه كنترل كيفيت34-1 ،  (QC)روش هاي الف

. دارد

، كاربر روش آزمايش نياز34-2 و محـدوده هـاي پيش از پايش فرايند اندازه گيري به تعيين مقدار ميانگين

)D6299،MNL7رجوع به دستورالعمل.(دارد QCكنترل نمونه 

را ثبت كنيد وآنها را با مشخص كردن وضعيت كنترل آماري فرآينـد كـل آزمـايش توسـط QCنتايج34-3

و تحليل كنيد  (نمودارهاي كنترلي يا ديگر تكنيك هاي آماري تجزيه )D6299،MNL7دسـتورالعمل رجوع بـه.





 

نتـايج ايـن. هر گونه داده خارج از محدوده كنترل را بايستي كنار گذاشته وداليل اصلي ايجادآن بررسـي شـود

. بررسي البته نه لزوما ممكن است نياز به كاليبراسيون مجدد دستگاه را نشان دهد

و توصيه سازنده بستگي به پايداري مشخص شده فرايند آزمQC تكرار آزمايش34-4 ، نيازهاي مشتري ايش

، براي تضـمين كيفيـت ASTMبايد به طور دوره اي دربرابر دقت روش آزمايش QCدقت نمونه تجهيزات دارد

.داده ها بررسي شود

كه به طور منظم آزمايش مي شود معرف مشخصـه QCتوصيه مي شودتا در صورت امكان نوع نمونه34-5

براي دوره هاي معـين QCبطور روزانه مورد آزمون قرار مي گيرند همواره بايد مواد نمونه نمونه هايي باشد كه

و. استفاده قابل دسترس باشد  و تحـت شـرايط مناسـب و پايدار باشـند همچنين مواد مورد آزمايش بايد مشابه

.معين نگهداري شوند
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 پيوست الف

) اطالعاتي(

وب(فراريت نواك تذكرات مفيد براي )روش هاي الف

چگـالي مـايع بسـيار. مطمئن شويد كه از مايع مناسبي براي پر كردن فشارسنج استفاده شده اسـت1-الف

و بايستي از نوع طراحي شده براي فشارسنج باشد  آب)11-6، بنـد1مطابق يـادآوري(بحراني است ميلـي متـر

ب) سنجهر درجه فشار( .اشديك واحد فشار مي

از كتابچه راهنما يا سازنده آن براي يافتن خواص مناسب مايع فشارسنج استفاده كنيد زيراهـر فشارسـنجي كـه

مقادير آن بر حسب ميليمتر آب درجه بندي شده باشد الزاما آب به عنـوان مـايع مناسـبي بـراي پـر كـردن آن 

.فشارسنج نمي باشد

است به طوري كه فشارسنج صفر واقعي را بـدون خـال يـا مطمئن شويد كه مخزن فشارسنج پر شده2-الف

تبخير ممكن است باعث گـردد تـا. اين موضوع بايستي قبل از هر بار استفاده كنترل شود.فشار بيرون نشان دهد

.نياز شود گهگاهي مجددا مخزن فشارسنج پر شود 

.همچنين بسيار مهم است كه دستگاه به درستي تراز گردد

فشارسنجهاي شيب دار، اطمينان حاصل كنيـد كـه بـراي خوانـدن سـطح مقعـر آب در هـر دو براي3-الف

، در يك وضعيت باشد m20وm1موقعيت  .آب

چـرا. لوله هاي الستيكي كه براي اتصاالت استفاده مي شود بايستي به صورت دوره اي عوض شـوند4-الف

.كه بخارات روغن باعث تورم الستيكها بعد از يك مدت طوالني كاركرد مي شود 

ايبهيجتميز كردن مواد خارجي چسبيده به روي قسمت هاي سيستم خرو5-الف yويژه قسمت شيشـه

.فواصل منظم الزم است شكل در

مراقب باشيد كه افـت دمـا. يك افت دمايي در حمام فلزي به هنگام قرار دادن نمونه به وجود مي آيد6-الف

.دقيقه بر طرف شود3طي زمان تقريبي 

 مكش قوي هوا يا وجود تالطم در اطراف مبدل فشار يا بوته گرم شده مي تواند اثر منفي بر روي دقت7-الف

از.و صحت آزمايش داشته باشد دستگاه را در ناحيه مكش هـوا قـرار ندهيـد هرچنـد گازهـاي خروجـي ناشـي

.بخارات روغن بايستي به يك منبع خارجي تهويه شوند 




� 

و اجازه دهيد خشـك8-الف و سرپوش آن رادر فواصل بين دو آزمون كامال با حالل تميز كنيد بوته آزمايش

، با سايش ماليم به وسيله پودركربوراندوم. شود الك هاي سخت را با غوطه ور كردن در محلول پاك كننده داغ

.نرم يا يك صفحه ساينده نرم از بين ببريد

و گرنـه مقـادير تسـت نـواك تـا حـد زيـادي تغييـر خال بايستي به درست9-الف و باقي بمانـد ي تنظيم شود

. دقيقه قبل از انجام آزمايش روشن كنيد30پمپ را به مدت. مي كنند

بـا سـازنده در مـورد حـالل(پمپ خال بايستي با استفاده از يك حالل هيدروكربني به صورت روزانه تميز شـود

.ت شودسازگار توصيه شده مشور اجازه دهيد خال تا ثابت شدن فشـار. تست فشار به صورت روزانه انجام شود)

.ادامه يابد

، منبع متداول ايجاد مشكل است10-الف و اتصاالت .همچنين جمع شدن ميعانات در لوله ها

ون قـرار، بايستي هر روزي كه نمونه آزمايش مي شود مـورد آزمـ CEC،RL-172 روغن هاي مرجع11-الف

.گيرد

برخي تهيه كننده ها ممكـن اسـت بـه. اطمينان حاصل كنيد گواهي عملكرد روغن مرجع مناسب استفاده شود

.درستي گواهي عملكرد روغن هاي مرجعشان را به روز نكنند 

ب را يادداشت كنيد و .تفاوت مقادير اتالف تبخير بدست آمده از روش الف

و خروجي هـاي هـوا قبـل از تمـام بايستي از تميزي لول12-الف و سيليكوني ، لوله هاي شيشه اي ه خروجي

.آزمون ها اطمينان حاصل شود

و13-الف .بايستي مورد بررسي قرارگيرد Woods metalامكان آلودگي حفره حسگرحرارتي با فلز نيم سوخته
و به صورت دوره اي بعد از يك .سري آزمايشات بايستي پاك شوندگدازه ها بايستي مورد كنترل قرار گيرند

همترازي اتصـاالت. تمام اتصاالت براي اطمينان از محكم بودن بايستي قبل از آزمايش كنترل شوند14-الف

در. بايستي بدون هيچ استثناء حفظ شود  لوله گذاري ها بايستي به گونه اي باشند تا اجـازه دهنـد كـه جريـان

ك )بدون هيچ گونه انحرافي در قسمت پائين(ند سراشيبي به سمت پمپ خال حركت

پروب. بررسي كنيد كه فنر نگه دارنده پروب دمايي براي نگه داشتن صحيح پروب به درستي كاركند15-الف

.دمايي براي زدودن وارنيش بايستي تميز شود 

يش نشان دهد بايستي فشار در دستگاه هاي خودكار اگر فشار، عددي غير از صفر را قبل از انجام آزما16-الف

.مجددا كاليبره شود 

.اگر لوله خروجي شل شده بود آن را سفت كنيديا واشر آن را بررسي كنيد17-الف




 

و لبريز باشد Woods-metal حمام18-الف و حفره هاي حسگر دما پر .بايستي در اطراف بوته
. دقت كنيدكه نمونه بر روي سرپوش بوته پاشيده نشوددر تمام مدت در حين استفاده از بوته آزمايش19-الف

در. مخصوصا زماني كه سرپوش را برمي داريد استفاده از يك نگه دارنـده سـوار شـده بـر روي ميـز مـي توانـد

(جلوگيري از پاشيدن در زمان استفاده از بوته كمك كند  )10-20بند.

و از لوله خروجي به عنوان اهـرم بـراي محكـم كـردن يـا بـازكردن1-19-الف سرپوش بوته را بيش از حد محكم نكنيد

.سرپوش استفاده نكنيد

 زمان بندي20-الف

، زمان سنج را روشن كنيد تا حد امكان بـه طـور همزمـان ايـن و خال را وصل كنيد بوته را در حمام قرار دهيد

.مرحله را انجام دهيد

30دستگاه هـاي الكترونيكـي بايسـتي حـداقل. پمپ را قبل از روشن كردن كرونومتر روشن كنيد21-الف

.دقيقه قبل از شروع آزمون براي گرم شدن مبدل خال روشن شوند

.با روشن گذاشتن ابزار الكترونيكي در طول شب اين توصيه بر آورده مي شود

از22-الف  قسمت. لحاظ دماي ثبت شده در طول انجام آزمايش بررسي كنيد گاها دماسنج كاليبره شده را
الكترونيكي مدار دمايي بايستي حداقل به صورت ماهيانه با استفاده از يك شبيه ساز دمايي كاليبره شـده مـورد

.بررسي قرار گيرد 

و بوته را در مدت زمان23-الف .دقيقه در حمام سرد قرار دهيد1در انتهاي آزمون خال را جدا كنيد

.دقت كنيد كه بوته آزمايش در طول انجام آزمون به ويژه در انتهاي آزمون كج نشود24-الف

به(از نيروي خارجي. وزن كردن نهايي تا زماني كه بوته به دماي اتاق نرسيده نبايستي انجام شود25-الف

.براي باز كردن يا بستن بوته استفاده نشود) عنوان مثال چكش

و دماي حاصل از دستگاه خودكاررا به منظور مششخص نمودن تثبيـت26-الف در پايان آزمون اسكن فشار

، مورد بررسي قرار دهيد .پارامترهاي مناسب در طول مدت آزمون
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ب  پيوست

)اطالعاتي(

ج(Selby-Noackتذكرات مفيد براي فراريت )روش

را. اطمينان حاصل كنيد كه ترموكوپل با قسمت پـائيني فالسـك واكنشـي در تمـاس باشـد1-ب ايـن كـار

.مي توان هنگام قرار دادن ترموكوپل با نگاه كردن به پايين از قسمت بااليي فالسك واكنشي انجام داد 

م2-ب ، مطمئن شويد كه شيلنگ متصل از دسـتگاه بـه هـود يـا دريچـه براي كاهش شكالت بالقوه جريان

.خروجي درهيچ قسمت فشرده نشده باشد 

و ارفيس را به صـورت مناسـب در جـاي3-ب ، تمام شيشه آالت،پوشش ترموكوبل براي جلوگيري از نشتي

.خود محكم كنيد

آ4-ب . سـاعت انجـام شـود يـك زمايش تـا حـد امكـان نزديـك براي داشتن نتايج صحيح مطمئن شويد كه

)S15±h1در(

از5-ب دقيقه زمان سرد شدن با استفاده از دستكش هـاي20در پايان آزمايش مي توان شيشه آالت را بعد

.را با استفاده از يك سري شيشه آالت ديگر،مهيا مي كند بعدي اين كار امكان شروع بالفاصله آزمون. جدا نمود 

و سرپوش مخصوص مورداستفاده مي توان6-ب و پايين فالسك را با ارفيس به طور متناوب دو مجموعه باال

.قرارداد
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پپيوست

) اطالعاتي(

ب نواك مكش براي دستگاه منحرف كننده و  مورد استفاده در روش الف

در. محيط بدون مكش براي كار دستگاه نواك در آزمايشگاه يك امر قطعي است1-پ از آنجائيكه بايد دستگاه

ج  بتواند ايمني الزم را به همان1- زير هود استفاده شود به نظر مي رسد كه لوازم جانبي شرح داده شده در بند

حر. نسبت ايجاد محيط بدون مكش تضمين نمايد  ارتي را با استفاده از يك جعبه فلزي دستگاه محيط بلوك

جدا مي كند بنابراين جريان هوا در اطراف نمونه تا زماني كه اجازه تبادل حرارتي كافي داده شود فورا كاهش 

.چشمگيري مي يابد

ب مي تواند از ورقـه آلومينيـوم2-پ و بـراي جعبـه GA14لوازم جانبي دستگاه استفاده شده در روش الف

و عرض آن از ابعاد قسمت فوقاني بلوك حرارتي بيشتر است نصب شده  در قسمت فوقاني بلوك حرارتي كه طول

و سيم هاي حسگر دمـايي. ساخته شود  جعبه در قسمت كناره شكاف هايي براي لوله هاي خروجي بيرون آمده

.و سوراخي در قسمت بااليي براي خروج گرما دارد

بنمودار شماي كلي لوازم جان3-پ مـدل هـاي مختلـف دسـتگاه. نشان داده شده اسـت1-3بي در شكل

، در ابعاد كمي متفاوت استفاده شوند . ممكن است در عمل
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پ  باقيمانده ابزار پوشش بااليي-1-شكل

 محوطه براي نشان دادن ابعادنمونه-1

.مي باشدGA 14 جنس محوطه آلومينيوم-2

و زوايادستگيره-3 ي ها
3

4
.در محل خود پرچ مي شود اينچ


