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 خذا ًامتِ

 ايشاى استاًذاسد ساصهاى هلی تا آضٌايی
 اٗلاى، غٌؼتٖ ٍ تغم٘مبت استبًـاكؿ هؤسسٔ هملكات ٍ لَاً٘ي اغالط لبًَى 3هبؿٓ ٗه ثٌـ هَرت ثِ سبمهبى هلٖ استبًـاكؿ اٗلاى

 ػْـُ ثِ كا استبًـاكؿّبٕ هلٖ )كسوٖ( اٗلاى ًطل ٍ تـٍٗي تؼ٘٘ي، ٍظ٘فِ وِ است وطَك كسوٖ هلرغ تٌْب 1371 هبُ ثْوي هػَة

 .ؿاكؿ

ثِ  29/6/90ًبم هؤسسِ استبًـاكؿ ٍ تغم٘مبت غٌؼتٖ اٗلاى ثِ هَرت ٗىػـ ٍ پٌزبُ ٍ ؿٍه٘ي رلسِ ضَكإ ػبلٖ اؿاكٕ هَكػ 

 رْت ارلا اثالؽ ضـُ است.  24/7/90هَكػ  35838/206سبمهبى هلٖ استبًـاكؿ اٗلاى تغ٘٘ل ٍ عٖ ًبهِ ضوبكُ 

 هؤسسبت ػلوٖ، ٍ هلاون ًظلاى وبكضٌبسبى سبمهبى غبعت ام هلوت فٌٖ ّبٕ وو٘سَ٘ى ؿك هؾتلف ّبٕ عَمُ ؿك استبًـاكؿ تـٍٗي

 ٍ ـٕ، فٌبٍكٕتَل٘ ثِ ضلاٗظ تَرِ ثب ٍ هلٖ هػبلظ ثب ّوگبم ضَؿ ٍ وَضطٖ هٖ اًزبم هلتجظ ٍ آگبُ التػبؿٕ ٍ تَل٘ـٕ پژٍّطٖ،

 ٍاكؿ ٍ وٌٌـگبى، غبؿكوٌٌـگبىهػلف تَل٘ـوٌٌـگبى، ضبهل ًفغ، ٍ عك غبعجبى هٌػفبًٔ ٍ آگبّبًِ هطبكوت ام وِ است تزبكٕ

 اٗلاى هلٖ ًَٗس استبًـاكؿّبٕ پ٘ص .ضَؿ هٖ عبغل ؿٍلتٖ غ٘ل ٍ ؿٍلتٖ ّبٕ سبمهبى ًْبؿّب، تؾػػٖ، ٍ ػلوٖ هلاون وٌٌـگبى،

 ؿك پ٘طٌْبؿّب ٍ ًظلّب ام ؿكٗبفت پس ٍ ضَؿهٖ اكسبل هلثَط فٌٖ ّبٕ وو٘سَ٘ى اػضبٕ ٍ ًفغ فٕ هلارغ ثِ ًظلؽَاّٖ ثلإ

 .ضَؿ هٖ هٌتطل ٍ اٗلاى صبح هلٖ)كسوٖ( استبًـاكؿ ػٌَاى ثِ تػَٗت غَكت ؿك ٍ علط كضتِ آى ثب هلتجظ هلٖ وو٘تٔ

 وٌٌـ ؿكوو٘تٔ هٖ تِْ٘ ضـُ تؼ٘٘ي ضَاثظ كػبٗت ثب نً٘ فٗػالط ٍ هٌـ ػاللِ ّبٕ سبمهبى ٍ هؤسسبت وِ استبًـاكؿّبٖٗ ًَٗس پ٘ص

 تلمٖ هلٖ ثـٗي تلت٘ت، استبًـاكؿّبٖٗ .ضَؿ هٖ هٌتطل ٍ صبح اٗلاى هلٖ استبًـاكؿ ػٌَاى ثِ تػَٗت، ؿكغَكت ٍ ثلكسٖ ٍ علط هلٖ

وِ سبمهبى  هلثَط كؿهلٖ استبًـا وو٘تٔ ؿك ٍ تـٍٗي 5 ضوبكٓ اٗلاى هلٖ استبًـاكؿ ؿك ضـُ ًَضتِ هفبؿ اسبس ثل وِ ضَؿ هٖ

 .ثبضـ كس٘ـُ تػَٗت ثِ ؿّـهٖ تطى٘ل استبًـاكؿ

 2ٍ (IEC)الوللٖ الىتلٍتىٌ٘ه  ث٘ي وو٘سَ٘ى 1 (ISO)استبًـاكؿ  الوللٖ ث٘ي سبمهبى اغلٖ اػضبٕ ام سبمهبى هلٖ استبًـاكؿ اٗلاى

(OIML)لبًًَٖ  ضٌبسٖ اًـامُ الوللٖ ث٘ي سبمهبى
4كاثظ تٌْب ثِ ػٌَاى ٍ است 3

 وطَك ؿك 5  (CAC)وـوس غقاٖٗ َ٘ىوو٘س 

پ٘طلفت  آؽلٗي ام وطَك، ؽبظ ّبٕ ً٘بمهٌـٕ ٍ ولٖ ضلاٗظ ثِ تَرِ ضوي اٗلاى هلٖ استبًـاكؿّبٕ تـٍٗي ؿك .وٌـ هٖ فؼبل٘ت

 .ضَؿهٖ گ٘لٕثْلُ ث٘ي الوللٖ استبًـاكؿّبٕ ٍ رْبى غٌؼتٖ ٍ فٌٖ ػلوٖ، ّبٕ

 ٍ سالهت وٌٌـگبى، عفظ هػلف ام عوبٗت ثلإ لبًَى، ؿك ضـُ ثٌٖ٘ پ٘ص هَامٗي كػبٗت ثب تَاًـ سبمهبى هلٖ استبًـاكؿ اٗلاى هٖ

 استبًـاكؿّبٕ ام ارلإ ثؼضٖ التػبؿٕ، ٍ هغ٘غٖ مٗست هالعظبت ٍ هغػَالت و٘ف٘ت ام اعوٌ٘بى عػَل ػوَهٖ، ٍ فلؿٕ اٗوٌٖ

ًوبٗـ. سبمهبى  استبًـاكؿ، ارجبكٕ ػبلٖ إضَك تػَٗت ثب ٍاكؿاتٖ، الالم /ٗب ٍ وطَك ؿاؽل تَل٘ـٕ هغػَالت ثلإ كا اٗلاى هلٖ

 ارجبكٕ كا آى ثٌـٍٕ ؿكرِ غبؿكاتٖ وبالّبٕ استبًـاكؿ ارلإ وطَك، هغػَالت ثلإ الوللٖ ث٘ي ثبماكّبٕ عفظ هٌظَك ثِ تَاًـ هٖ

 آهَمش، كُ،هطبٍ ؿك مهٌ٘ٔ فؼبل هؤسسبت ٍ سبمهبًْب ؽـهبت ام وٌٌـگبى استفبؿُ ثِ ثؾط٘ـى اعوٌ٘بى ثلإ ّوضٌ٘ي ًوبٗـ.

 وبل٘جلاسَ٘ى )ٍاسٌزٖ( ٍ هلاون ّب آمهبٗطگبُ هغ٘غٖ،مٗست هـٗلٗت ٍ و٘ف٘ت هـٗلٗت ّبٕ س٘ستن غـٍكگَاّٖ ٍ هو٘نٕ ثبمكسٖ،

 ؿك ٍ وٌـ هٖ اكمٗبثٖ اٗلاى تأٗ٘ـ غالع٘ت ًظبم ضَاثظ اسبس ثل كا هؤسسبت ٍ ّب سبمهبى گًَِ اٗي سٌزص، سبمهبى استبًـاكؿ ٍسبٗل

ٗىبّب،  الوللٖ ث٘ي ؿستگبُ وٌـ. تلٍٗذ ًظبكت هٖ آًْب ػولىلؿ ثل ٍ اػغب ّب آى ثِ غالع٘ت تأٗ٘ـ گَاٌّ٘بهٔ المم، ظضلاٗ اعلام غَكت

 هلٖ استبًـاكؿّبٕ سغظ اكتمبٕ ثلإ تغم٘مبت وبكثلؿٕ اًزبم ٍ گلاًجْب فلنات ػ٘بك تؼ٘٘ي سٌزص، ٍسبٗل وبل٘جلاسَ٘ى )ٍاسٌزٖ(

 .است اٗي سبمهبى ٍظبٗف ؿٗگل ام اٗلاى

                                           
- International Organization for Standardization

  


- 
International Electro Technical Commission  

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


- 
Contact Point

    

- Codex Alimentarius Commission 
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 14 همـهِ  16

 14 ؿستگبُ  17

 14 ؽغلات   18

 14 ثلؿاكٕ ًوًَِ  19

 14 سبمٕ آمهَى آهبؿُ 20



 ٍ 

 

 15 آمهَىاًزبم كٍش   21
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 گفتاس پيص

ضـ. اٗي  تـٍٗي 1380ثبك ؿك سبل ًؾست٘ي  "كٍش آمهَى  -ثؾبك)كٍش كٗـ(  فطبك -ّبٕ ًفتٖ ٍكؿُافل " استبًـاكؿ

ثبك هَكؿ  ٘ي لٍااستبًـاكؿ ثلاسبس پ٘طٌْبؿّبٕ كس٘ـُ ٍ ثلكسٖ تَسظ سبمهبى هلٖ استبًـاكؿ اٗلاى ثلإ 

 16/12/93هَكػ ّبٕ ًفتٖ  فلاٍكؿُارالس وو٘تِ هلٖ استبًـاكؿ  صْل ٍ ّفتو٘ي تزـٗـًظل للاك گلفت ٍ ؿك

لبًَى اغالط لَاً٘ي ٍ هملكات سبمهبى هلٖ  3تٌبؿ ثٌـ ٗه هبؿُ هَكؿ تػَٗت للاك گلفتِ است، اٌٗه ثِ اس

 ، ثِ ػٌَاى استبًـاكؿ هلٖ اٗلاى هٌتطل هٖ ضَؿ.1371هػَة ثْوي هبُ   استبًـاكؿ اٗلاى،
ّبٕ هلٖ ٍ رْبًٖ ؿك مهٌِ٘ غٌبٗغ، ػلَم ٍ ؽـهبت،  ثلإ عفظ ّوگبهٖ ٍ ّوبٌّگٖ ثب تغَالت ٍ پ٘طلفت

هَالغ لنٍم تزـٗـ ًظل ؽَاّـ ضـ ٍ ّل پ٘طٌْبؿٕ وِ ثلإ اغالط ٍ تىو٘ل اٗي استبًـاكؿّبٕ هلٖ اٗلاى ؿك 

استبًـاكؿّب اكائِ ضَؿ، ٌّگبم تزـٗـ ًظل ؿك وو٘سَ٘ى فٌٖ هلثَط هَكؿ تَرِ للاك ؽَاّـ گلفت. ثٌبثلاٗي، ثبٗـ 

 ّوَاكُ ام آؽلٗي تزـٗـ ًظل استبًـاكؿّبٕ هلٖ استفبؿُ ولؿ.

 

 است. 1380: سبل  5439ـاكؿ هلٖ اٗلاى ضوبكُ اٗي استبًـاكؿ ربٗگنٗي استبً

 ضلط مٗل است: هٌجغ ٍ هبؽقٕ وِ ثلإ تِْ٘ اٗي استبًـاكؿ هَكؿ استفبؿُ للاك گلفتِ ثِ

ASTM D Standard Test Method for Vapor Pressure of  Petroleum Products(Reid 

Method
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1يذ(س)سٍش فطاس تخاس -ّاي ًفتی ٍسدُاشف
 ش آصهَىسٍ  -

اٗي  ثٌبثلاٗيگلؿؿ،  ؿك اٗي استبًـاكؿ ّوِ ًىبت اٗوٌٖ هلثَط ثِ استفبؿُ ام اٗي كٍش فول ًوٖ -ّطذاس

ّبٕ اٗوٌٖ ٍ سالهتٖ كا ؿك ًظل ثگ٘لؿ ٍ وبكثلؿ هملكات المم كا  ػْـُ آمهبٗطگل است وِ تَغِ٘ هسئَل٘ت ثِ

-1-، الف2-1-، الف2-21، 5-15، 3-5-12، 18، 7. ّطـاكّبٕ ٍٗژُ ؿك ثٌـّبٕ وٌـلجل ام استفبؿُ هطؾع 

 اًـ. ث٘بى ضـُ 3-ٍ ة 6

 دّذف ٍ داهٌِ واستش       1

)ٗبؿآٍكٕ كا ثجٌ٘٘ـ( ثٌنٗي، ًفت فطبك ثؾبكگ٘لٕ  ّبٕ اًـامُ كٍشّـف ام تـٍٗي اٗي استبًـاكؿ، تؼ٘٘ي      1-1

 ثبضـ. هٖفلاك ّبٕ ًفتٖ  ٍكؿُافل ٍ ؿٗگل ؽبم فلاك

 وبكثلؿ ؿاكؿ.kPa180(psi26 )ثب فطبك ثؾبك ووتل ام ّبٕ ًفتٖ  ٍكؿُاؿٗگل فلٍ ٗي ثلإ ثٌن «الف»كٍش    1-2

فمظ  ،ثلإ تؼ٘٘ي ؿلت اٗي كٍش آمهَى لبثل ارلا ثبضـ اهبهَاؿ ؿٗگل تَاًـ ثلإ  هًٖ٘ن  «ة»كٍش   1-3

 گلفتِ است.ثٌنٗي ؿك ثلًبهِ آمهَى ث٘ي آمهبٗطگبّٖ للاك 

 وبكثلؿ ؿاكؿ. kPa180(psi26)ثؾبك ث٘ص ام ثلإ هَاؿٕ ثب فطبك  « ح»كٍش    1-4

 وبكثلؿ ؿاكؿ.kPa50(psi7)ثلإ ثٌنٗي َّاپ٘وب ثب فطبك ثؾبك تملٗجٖ   «ت»كٍش    1-5

ثٌبثلاٗي فطبك ثؾبك  ضَؿ ، ؽٌخٖ هٖؿاكؿفطبك اتوسفل وِ ام اثتـا ؿك هغفظِ ثؾبك ٍرَؿ  ثبفطبك اتوسفل ؽبكرٖ صَى  -يادآٍسي

C ؿهبٕ كٗـ ؿك
ثبضـ. فطبك ثؾبك كٗـ ثِ ػلت تجؾ٘ل رنئٖ ًوًَِ ٍ ٍرَؿ ثؾبك آة ٍ  ّوبى فطبك هغلك هٖ، kPaثلعست  8/37◦

 ًوًَِ تفبٍت ؿاكؿ.ٍالؼٖ َّا ؿك فضبٕ ثستِ ثب فطبك ثؾبك 

ؿاك ثِ رن هت٘ل  تلو٘جبت اوس٘ژى ؿاكإّبٕ  ٗب سَؽت ضـُ اٗي كٍش آمهَى ثلإ گبمّبٕ ًفتٖ هبٗغ   1-6

2(MTBE)لتا ثَت٘ل -تلضَ٘
 كٍش آمهَى ثِ ضـُ، ارلا ً٘ست. ثلإ تؼ٘٘ي فطبك ثؾبك گبمّبٕ ًفتٖ هبٗغ لبثل 

ASTM D ٗب ASTM D  ٍثِ كٍش آمهَى ؿاك  ّبٕ ثٌنٗي ٍ هَاؿ اوس٘ژى هؾلَط فطبك ثؾبك

ASTM D .( 1رـٍل )مٗلًَٗس 1950ؽبم ام اٍاٗل ؿِّ  ًفتاٗي كٍش آمهَى ثلإ ؿلت  كرَع وٌ٘ـ

ثِ ػٌَاى كٍضٖ ثلإ تؼ٘٘ي فطبك ثؾبك ًفت ؽبم تػَٗت  ،ASTM Dكٍش آمهَى  ٍ تتؼ٘٘ي ًطـُ اس

 .ؿّـ اكائِ هًٖفت ؽبم ثؾبك اضجبع ضـُ ام َّإ ً٘ن كٍضٖ ثلإ تؼ٘٘ي فطبك  IPضـُ است. استبًـاكؿ 

 هشاجغ الضاهی        2

ٗي تلت٘ت ا ِ . ث ّب اكربع ؿاؿُ ضـُ است هـاكن الناهٖ مٗل عبٍٕ هملكاتٖ است وِ ؿك هتي اٗي استبًـاكؿ ثِ آى

ٗب تزـٗـًظل، /ضَؿ. ؿك هَكؿ هلارغ ؿاكإ تبكٗؼ صبح ٍ  آى هملكات رنئٖ ام اٗي استبًـاكؿ هغسَة هٖ

ّب ٍ تزـٗـًظلّبٕ ثؼـٕ اٗي هـاكن هَكؿ ًظل ً٘ست هؼْقا ثْتل است وبكثلاى فٌٗفغ اٗي استبًـاكؿ،  اغالعِ٘

ب ٍ تزـٗـًظلّبٕ هـاكن الناهٖ مٗل كا هَكؿ ثلكسٖ للاك ؿٌّـ. ؿك هَكؿ ّ اهىبى وبكثلؿ آؽلٗي اغالعِ٘

                                           
- Reid Method 

- Methyl t-butyl ether 
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ٗب تزـٗـًظل، آؽلٗي صبح ٍ ٗب تزـٗـًظل آى هـاكن الناهٖ اكربع ؿاؿُ ضـُ هَكؿ /هلارغ ثـٍى تبكٗؼ صبح ٍ 

 . ًظل است

 : استفبؿُ ام هلارغ مٗل ثلإ وبكثلؿ اٗي استبًـاكؿ الناهٖ است

ّبٕ  ثلؿاكٕ ؿستٖ ام هَاؿ ٍ فلآٍكؿُ ّبٕ ًوًَِ كٍش، 1375 سبل:  4189 ضوبكُ ىاستبًـاكؿ هلٖ اٗلا  2-1

 ًفتٖ

  ASTM D Test Method for Gage Vapor pressure of Liquefied Petroleum 

(LP) Gases (LP - Gas method) 

  ASTM D Terminology Relating to Petroleum, Petroleum Products and 

Lubricants 

  ASTM D Test Method for Vapor Pressure of Gasoline and Gasoline 

Oxygenate Blends (Dry Method) 

  ASTM D Test Method for Determination of Vapor Pressure of Crude 

Oil: VPCR (Expansion Method)  

  ASTM D Test Method for Vapor pressure of Liquefied Petroleum 

Gases (LPG) (Expansion Method)       

  ASTM E Specifications for ASTM Liquid-in- Glass Thermometers 

  IP Test Method for Determination of the AIR Saturated Vapor Pressure 

(ASVP) of Crude Oil 

 اصطالحات ٍ تؼاسيف        3

 كٍؿ: وبك هِٖ تؼبكٗف مٗل ث  ،ؿك اٗي استبًـاكؿ      3-1

3-1-1    

 1فطاسسٌج فٌشي تَسدٍى

 گ٘لٕ فطبك ثب استفبؿُ ام ٗه لَلِ ثَكؿٍى هتػل ثِ ٗه ًطبًگل ٍس٘لِ اًـامُ

3-1-2    

 2لَلِ تَسدٍى

 .ٗبثـ وبّص هٖ ،حل فطبك ؿاؽلٖوِ ؿك اوِ اًغٌبٕ آى  هٌغٌٖ ضىللَلِ فلنٕ پْي 

3-1-3  

 3داس هخلَط تٌضيي اوسيژى 

 ؿاك ٗه ٗب ث٘طتل ام ٗه تلو٘ت اوس٘ژى ؿاكإ ثٌنٗي

 

                                           
- Bourdon Spring Gauge 

- Bourdon Tube  

- Gasoline- Oxygenate Blend  
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3-1-4    

 1داس تشوية اوسيژى

ػٌَاى سَؽت ٗب هىول سَؽت  وِ هوىي است ثِ اوس٘ژى هبًٌـ الىل ٗب اتل ؿاكإتلو٘جبت آلٖ ثـٍى ؽبوستل 

 ـ.ًاستفبؿُ ضَ

3-1-5    

 2(RVPاس تخاس سيذ)فط 

ام ٗه كٍش آمهَى تزلثٖ عبغل ضَؿ(  گ٘لٕ، تػغ٘ظ هٖ )وِ ثِ ػلت ؽغبٕ اًـامُفطبكول ؽَاًـُ ضـُ

  .ّبٕ فلاك ٍكؿُاگ٘لٕ فطبك ثؾبك ثٌنٗي ٍ ؿٗگل فل ثلإ اًـامُ (عجك اٗي استبًـاكؿ)ٍٗژُ

3-1-6     

 فطاس تخاس

 ثؾبك هبٗغهبٗغ ثب عبغل ام تؼبؿل  فطبك

 ن اختصاسيػالئ    3-2

3-2-1    ASVP 3     ثؾبكاضجبع ضـُ ام َّإ فطبك 

3-2-2    LPG       ضـُ گبمّبٕ ًفتٖ هبٗغ 

3-2-3   MTBE     َ٘ثَت٘ل اتل -هت٘ل تلض 

3-2-4    RVP        فطبك ثؾبك كٗـ 

 آصهَىاصَل        4

C ثؾبك وِ تب ؿهبٕهبٗغ ؿستگبُ فطبك ثؾبك ثب ًوًَِ سلؿ ضـُ پل ٍ ثِ هغفظِ  4هغفظِ    4-1
ؿك ٗه  8/37◦

Cؿك عوبم ثب ؿهبٕ  . ؿستگبُ سَاكضـُگلؿؿ ، هتػل هٖ است عوبم گلم ضـُ
ضَؿ تب فطبك  هٍٖك  غَعِ 8/37◦

 ضَؿ. ػٌَاى فطبك ثؾبك كٗـ گناكش هٖ تػغ٘ظ هٌبست ثِضـُ پس ام   ؽَاًـُ فطبك حبثت هطبّـُ ضَؿ. 

ّبٕ ثؾبك ً٘ن  بٗغ ثلاثل ٍ ّوضٌ٘ي عزن ؿاؽلٖ هغفظِّبٕ ه عزن ؿاؽلٖ هغفظِ ،ك ّل صْبك كٍشؿ   4-2

ٍ تب كس٘ـى ثِ  ضَؿ هٍٖك  ؽَؿوبك وِ ؿك ٗه عوبم افمٖ غَعِ ام ؿستگبُ ً٘وِ «ة»ؿك كٍش .ّستٌـٗىسبى 

تَاى ام ٗه فطبكسٌذ ثَكؿٍى ٗب هجـل  ضَؿ. ؿك اٗي كٍش هٖ ، استفبؿُ هٖ عبلت تؼبؿل ؿك عبل صلؽص است

ثِ « ت»كٍش ضَؿ. استفبؿُ هٖ ،ام هغفظِ هبٗغ ثب ؿٍ ؿّبًِ هزْن ثِ ض٘ل «ح»ٍشككؿ .ولؿاستفبؿُ  5فطبك

 .م ؿاكؿبّبٕ هبٗغ ٍ ثؾبك ً٘ هغـٍؿٗت ث٘طتلٕ ثل كٍٕ ًسجت هغفظِ

 

                                           
 Oxygenate 

       - Reid Vapor Pressure  

- Air Saturated Vapor Pressure  

- Chamber 

- Pressure Transducer  
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 اّويت ٍ واستشد         5

ٖ ّبٕ ًفت ٍكؿُا. ؿك اٗي كٍش، فطبك ثؾبك فلثبضـ ف٘نٗىٖ هبٗؼبت فلاك هٖهْن ٗىٖ ام ؽَاظ فطبك ثؾبك،     5-1

Cفت ؽبم ثب ًمغِ رَش اٍلِ٘ ث٘ص امًٍ 
Cؿك ؿهبٕ  0◦

 ضَؿ. تؼ٘٘ي هٖ 8/37◦

 ، علوت ؿك آٍكؿى است ٍ ؿك ثِثس٘بك مٗبؿٕ ٍ َّاپ٘وب ؿاكإ اّو٘ت  ؽَؿكٍّبٕ  ثلإ ثٌنٗي فطبك ثؾبك   5-2

اوخل فطبك عـؿك ثلؽٖ هٌبعك . ثبضـ حل هٖؤؿك ؿهبّبٕ وبكولؿ ثبال ٗب اكتفبػبت مٗبؿ ه 1لفل ثؾبكولؿى ٍ  گلم

 .استعَك لبًًَٖ هالوٖ ثلإ وٌتلل آلَؿگٖ َّا  ثِ،  ثٌنٗيثؾبك 

وٌٌـُ ؿاكإ  ٍ تػفِ٘ اٍلِ٘ آى ثلإ تَل٘ـوٌٌـُ ٍ تػفِ٘ام ًظل ربثزبٖٗ ػوَهٖ فطبك ثؾبك ًفت ؽبم    5-3

 . اّو٘ت است

 ثبضـ. ّب هٖ فطبك ثؾبك آى ً٘ن ّبٕ ًفتٖ فلاك گ٘لٕ غ٘لهستم٘ن سلػت تجؾ٘ل عالل ٗىٖ ام ػَاهل اًـامُ   5-4

 دستگاُ        6

ؿك پَ٘ست ة ضلط  «ة»كٍش  ؿك پَ٘ست الف ٍ «ت»ٍ  «ح»،  «الف»ّبٕ ستگبُ هَكؿ ً٘بم ثلإ كٍشؿ  6-1

 . ؿاؿُ ضـُ است

 خطشات        7

اّـ ٍرَؿ ؽَِ گ٘لٕ فطبك ثؾبك ث مٗبؿٕ ؿك اًـامُ ثب ؿلت اًزبم ًطَؿ، ؽغبّبٕضلط ؿاؿُ ضـُ گل كٍش ا   7-1

 :ضًَـ، الناهٖ است هٖ بػج افناٗص ؿلت آمهَىثوِ آهـ. كػبٗت ًىبت مٗل 

 تشسسی فطاسسٌج   7-1-1

ٍس٘لِ ّب كا ثب  ، ّوِ فطبكسٌذ ام ّل ثبك آمهَى( پس 4-12اعوٌ٘بى ام ؿلت ث٘طتل ًتبٗذ)ثٌـهٌظَك  ثِ

آكاهٖ  ثِ ،َؿٕ للاك ؿاكؿضؼ٘ت ػووِ فطبكسٌذ ؿك ٍ مهبًٖثلكسٖ وٌ٘ـ.  (6-)ثٌـالف2وبل٘جلاسَ٘ى فطبكسٌذ

 .ثؾَاً٘ـفطبك كا  ٍ نً٘ـثضلثِ آى  ثِ

  ًطتتشسسی    7-1-2

 3-12بؿآٍكٕ ثٌـٗ(وٌ٘ـلكسٖ هبٗغ ٍ ثؾبك ث، ام ًظل ٍرَؿ ًطت اًزبم ّل آمهَىمهبى ول ؿستگبُ كا لجل ٍ ؿك 

 (كا ثجٌ٘٘ـ

 تشداسي وًًَِ   7-1-3

رلَگ٘لٕ ام اتالف  گقاكؿ ثٌبثلاٗي ثلإ هٖتأح٘ل ًْبٖٗ ثس٘بك ّب ثل ًتبٗذ  ٖ ًوًَِٗثلؿاكٕ اٍلِ٘ ٍ ربثزب ًوًَِ

، ث٘طتلٗي اعت٘بط ٍ تَرِ ؿل٘ك  كا ثجٌ٘٘ـ( 1-12ٍ  8)ثٌـ ًبضٖ ام تجؾ٘ل ٍ عتٖ تغ٘٘لات رنئٖ ؿك تلو٘ت

                                           
- Vapor Lock 

 كسبًٖ ّبٕ گبم ٗب ثؾبك ؿك هس٘ل هستم٘ن سَؽت ؿل٘ل تطى٘ل عجبة لغغ رلٗبى سَؽت ثِ ٗه هَتَك ثٌنٌٖٗ ثِ
- Pressure Measuring Device   



5 

 

ػٌَاى ظلف ًوًَِ استفبؿُ  ؿستگبُ كٗـ ثِام  لسوتّ٘ش لجل ام اًزبم آمهَى ًجبٗـ ام  ،ؿك ّ٘ش هَكؿ. المم است

 .٘ـوٌ

 ساصي دستگاُ انپ   7-1-4

، َّاؿّٖ هبًـُ ًوًَِ ثبلٖضـى ػبكٕ ٍ ثلإ اعوٌ٘بى ام ؽبلٖ  ، هغفظِ هبٗغ ٍ هغفظِ ثؾبك كا وبهالً فطبكسٌذ

ٍ  5-12ثٌـّبٕ )ست وِ اٗي ػول ؿك پبٗبى ّل آمهَى اًزبم ضَؿاتل  ، ثْتل ٍ آسبى آمهَى ثؼـٕثلإ  وٌ٘ـ.

 .(كا ثجٌ٘٘ـ 15-5

 لطؼات دستگاُاتصال    7-1-5

 وٌ٘ـ.كا هطبّـُ  2-12ّبٕ ثٌـ  ثب ؿلت ؿستَكالؼول

 تىاى دادى دستگاُ   7-1-6

 ضـت تىبى ؿّ٘ـ. ثِ است،  عَك وِ گفتِ ضـُ ّوبى ، ؿستگبُ كا ثلللاكٕ تؼبؿلاعوٌ٘بى ام هٌظَك  ثِ

 تشداسي ًوًَِ        8

 اّو٘ت ؿاكإگ٘لٕ فطبك ثؾبك  اًـامُ ،٘تتالف ًبضٖ ام تجؾ٘ل ٍ تغ٘٘لات عبغل ضـُ ؿك تلوؿل٘ل ا ثِ  8-1

ّب، رن  ّوِ ًوًَِ ّب است. ثلإ تؼ٘٘ي فطبك ثؾبك ً٘بمهٌـ اعت٘بط ٍ تَرِ ؿل٘ك ؿك ربثزبٖٗ ًوًَِ ٍثس٘بك مٗبؿ 

كا  19كٍؿ)ثٌـ وبك  ثِثبٗـ ضـُ ؿك اٗي ثٌـ  ّبٕ ث٘بى َكالؼولؿست ،kPa180ّبٕ ؿاكإ فطبك ثؾبك ث٘ص ام  ًوًَِ

 (. ثجٌ٘٘ـ

 اًزبم ضَؿ. 4189ثلؿاكٕ ثبٗـ عجك استبًـاكؿ هلٖ اٗلاى ثِ ضوبكُ  وًًَِ   8-2

 ًوًَِ 1فاًذاصُ ظش   8-3

 .ضَؿكغـ آى ثب ًوًَِ پلؿ 80تب  70ثبضـ ٍ  ضَؿ ثبٗـ ٗه ل٘تل آى اًزبم هٖ ثبثلؿاكٕ  ًوًَِاًـامُ ظلفٖ وِ 

. اگل تطؾ٘ع ؿاؿُ ضَؿ وِ اًـ هـُؿست آ ثِثب استفبؿُ ام ظلٍف ٗه ل٘تلٕ  ،هَرَؿؿلت همبؿٗل    8-3-1

ّبٕ ؿٗگل وِ ؿك  ظلٍفٖ ثب اًـامُثب استفبؿُ ام تَاًـ  ثلؿاكٕ هٖ گقاكؿ، ًوًَِ هٖح٘ل تأؿلت اًـامُ ظلف ثل 

ثبٗـ ام ظلف ًوًَِ ٗه ل٘تلٕ  ، اًزبم ضَؿ. ؿك هَكؿ آمهَى هلرغ است ول ضـُف 4189استبًـاكؿ هلٖ ضوبكُ 

 .ولؿاستفبؿُ 

. وٌ٘ـ، استفبؿُ  است وِ ام ظلف ًوًَِ گلفتِ ضـُ إِ ي فطبك ثؾبك كٗـ ثبٗـ ام اٍل٘ي آمهًَثلإ تؼ٘٘   8-4

ًوًَِ  ثبٗـ غَكت لنٍمفطبك ثؾبك استفبؿُ ضَؿ. ؿكهزـؿ ثلإ آمهَى  تَاًـ وٖؿك ظلف ًًوًَِ هبًـُ  ثبلٖ

 .وٌ٘ـفلاّن  ٕرـٗـ

 .ـهغبفظت وٌ٘ ؿٍك ام گلهبّب كا  لجل ام آمهَى، ًوًَِ   8-4-1

ّبٕ  ٍ ًوًَِّب كا وٌبك ثگقاكٗـ  . اٗي ًوًَِؿاك كا آمهَى ًىٌ٘ـ ّبٕ هَرَؿ ؿك ظلٍف ًطت ًوًَِ   8-4-2

 ـ.وٌ٘رـٗـٕ فلاّن 

                                           
- Container 
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 تشداسي ًوًَِ جاتجايیدهاي     8-5 

Cتب ؿهبٕ   ظلف ولؿىلجل ام ثبمظلف ًوًَِ ٍ هغتَٗبت آى كا  ،ؿك ّوِ هَاكؿ
Cتب  0◦

ثلإ سلؿ وٌ٘ـ.  1◦

مهبى ثب ًوًَِ  ّن كا هبٗؼٖ هطبثِ ًوًَِعبٍٕ ٖ ظلف هطبثْتَاى  هٖكس٘ـى ثِ اٗي ؿهب مهبى ؿى ؿست آٍك ثِ

 .آٍكؿ ؿستِ ثاٗي مهبى كا   ،ٕ آىگ٘لٕ ؿهب اًـامُثب  ؿاؿ ٍ ؿك عوبم سلؿوي للاك

 آصهَى گضاسش        9

ٍس٘لِ طبكسٌذ ٍ اؽتالف ث٘ي ف كا پس ام تػغ٘ظ 4-15ٗب  4-12ًت٘زِ هطبّـُ ضـُ ؿك ثٌـّبٕ    9-1

 ثِ ػٌَاى فطبك ثؾبك كٗـ گناكش وٌ٘ـ. ،kPa25/0 ثب تملٗت وبل٘جلاسَ٘ى فطبكسٌذ

 1اسيثیدلت ٍ      10

هَكؿ استفبؿُ للاك  ؿكغـ( 95 اعوٌ٘بىؿك هَكؿ لبثل لجَل ثَؿى ًتبٗذ)ثب  اظْبك ًظلثلإ ًىبت مٗل    10-1

 گ٘لًـ. هٖ

 تىشاسپزيشي   10-1-1

ٍسبٗل، ثب ّوبى ّبٕ هىلك  ؿك آمهَىهتَالٖ تَسظ ٗه آمهبٗطگل ام آمهَى   ؿست آهـُِ اؽتالف ث٘ي ًتبٗذ ث

 20اٗي كٍش آمهَى فمظ ؿك ٗه هَكؿ ام غغ٘ظ وبكثلؿ ٍ  ٖهؼوَلضلاٗظ حبثت كٍٕ هَاؿ ٗىسبى ؿك ضلاٗظ 

 ث٘طتل ضَؿ.، 1 ك رـٍلتَاًـ ام همبؿٗل تؼ٘٘ي ضـُ ؿ َكؿ هٖه

 تجذيذپزيشي   10-1-2

ّبٕ  ؿك آمهبٗطگبُتفبٍت ؿست آهـُ تَسظ آمهبٗطگلّبٕ هِ ثرـاگبًِ ًت٘زِ هستمل ٍ  اؽتالف ث٘ي ؿٍ

هَكؿ  20فمظ ؿك ٗه هَكؿ ام ، كٍش آمهَىوَلٖ ٍ وبكثلؿ غغ٘ظ اٗي ؼضلاٗظ ه ،َاؿ ٗىسبىؾتلف كٍٕ هه

 ، ث٘طتل ضَؿ.1ام همبؿٗل تؼ٘٘ي ضـُ ؿك رـٍل تَاًـ  هٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
     - Bias  
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 يذپزيشي ًتايجهماديش تىشاسپزيشي ٍ تجذ -1جذٍل

 تجذيذپزيشي تىشاسپزيشي داهٌِ فطاس سٍش
kPa psi kPa psi kPa psi 

 a 100- 35 15-5 2/3 46/0 2/5 75/0ثٌنٗي «الف»كٍش

 a 100- 35 15-5 2/1 17/0 5/4 66/0ثٌنٗي «ة»كٍش

«الف»كٍش
b 35- 0 5- 0 7/0 10/0 4/2 35/0 

«الف»كٍش
b 180- 110 26- 16 1/2 3/0 8/2 4/0 

«ح»ٍشك
b 180< 26< 8/2 4/0 9/4 7/0 

 b 50 7 7/0 1/0 0/1 15/0ثٌنٗي َّاپ٘وب«ت»كٍش
a  وو٘تِ ربكٕ  1987اٗي همبؿٗل ؿلت ام ثلًبهِ اتغبؿِٗ سبل ٍD ٕعجك كٍش آهبك ،PR:D ِؿست آهـُ است. ث 
b است. ضـُ، لجل ام كٍش اكمٗبثٖ آهبكٕ هَرَؿ، تـٍٗي 1950همبؿٗل ؿلت، ؿك اٍاٗل ؿِّ  اٗي 

 

 اسيثی     10-2

 هطلك اسيثی   10-2-1

تؼ٘٘ي  هٌبسجٖ ثلإ تؼ٘٘ي اًغلاف اٗي كٍش آمهَى ٍرَؿ ًـاكؿ، اًغلاف لبثلهلرغ صَى ّ٘ش هبؿُ 

 . ًبهؼلَم است ،ٍالؼٖث٘ي فطبك ثؾبك اٗي آمهَى ٍ فطبك ثؾبك كٗجٖ ثبضـ. ؿك ًت٘زِ همـاك ا ًوٖ

 ًسثی اسيثی   10-2-2

 1ٍرَؿ ًـاكؿ.ثلإ ثٌنٗي  ،«ة»ٍ  «الف»ّبٕ إ ث٘ي كٍش لبثل هالعظِكٗجٖ اام ًظل آهبكٕ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 عجك آؽلٗي ثلًبهِ آمهَى اتغبؿِٗ  -1
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 kPa180(psi26)ّاي ًفتی داساي فطاس تخاس سيذ ووتش اص  تشاي فشآٍسدُ: «الف»سٍش

 آهادُ ساصي آصهَى       11

 پلضـُظلف ًوًَِ  ثبمثٌٖ٘  11-1

Cًوًَِ ثِ ؿهبٕ وِ  مهبًٖ
Cتب  0◦

ؿستوبل ٗب ٗؾضبل ثلؿاكٗـ ٍ ثب ٗه عوبم سلؿوي كس٘ـ، ظلف كا ام  1◦

،  ثب استفبؿُ ام ٗه ضبؽع هٌبستآى كا هغىن وٌ٘ـ ٍ ؿك جبضـ، هٌبست آى كا ؽطه وٌ٘ـ. اگل ظلف ضفبف ً

 )ٗبؿآٍكٕ كا ثجٌ٘٘ـ(.كغـ ظلف٘ت ظلف استؿ 80ؿكغـ تب  70 هؼبؿل ،هغوئي ضَٗـ وِ عزن ًوًَِ

ؿكغـ ظلف٘ت ظلف،  80ؿكغـ تب  70هؼبؿل ًوًَِ ثلإ اعوٌ٘بى ام عزن  ٍش، ٗه كؿكهَكؿ ظلٍف غ٘لضفبف -يادآٍسي

گقاكٕ ضـُ است.  تػاله ،ؿكغـ ظلف٘ت ظلف 80ؿكغـ تب  70 ىى ؿاؿبسٌذ است وِ ام لجل ثلإ ًط استفبؿُ ام ٗه ه٘لِ ػوك

. ثلإ اعوٌ٘بى ام ًطبى ؿّـ ٍ ؽبكد ضـى ام ًوًَِكا پس ام فلٍثلٕ سغظ ًوًَِ إ ثبضـ وِ  سٌذ ثبٗـ ام هبؿُ ػوكرٌس ه٘لِ 

، ؿكتوبس ثب اًتْبٕ ظلف ػوَؿٕسٌذ، آى كا ؿاؽل ظلف ًوًَِ وٌ٘ـ تب ؿكعبلت  لجل ام ث٘لٍى آٍكؿى ه٘لِ ػوك ،عزن ًوًَِ

 80ؿكغـ ٍ  70سغَط وِ  ،هطبثِ ٖوص هـكد ٗب همبٗسِ ظلف ًوًَِ ثب ظلف ثبضـ. ؿك هَكؿ ظلٍف ضفبف، استفبؿُ ام ٗه ؽظ

  .ثبضـ هٖ، هٌبست است گقاكٕ ضـُ ثل كٍٕ آى ػالهتظ عَك ٍاض ثِ ؿكغـ

 .وٌبك ثگقاكٗـظلف٘ت ظلف ثبضـ، آى ًوًَِ كا ؿكغـ  70 وِ عزن ًوًَِ ووتل ام ؿكغَكتٖ   11-1-1

تب هغتَٗبت ظلف ثِ عـٍؿ  وٌ٘ـؿكغـ پل ثبضـ، همـاك وبفٖ ام ًوًَِ كا ؽبكد  80 اگل ظلف ث٘ص ام  11-1-2

 ًگلؿاً٘ـ.لًوًَِ ؽبكد ضـُ كا ثِ ظلف ث ّلگن. ثلسـ ؿكغـ 80ؿكغـ تب  70

 .كا ثِ عوبم سلؿوي ثلگلؿاً٘ـظلف ٍ ثجٌـٗـ هغىن ؿٍثبكُ كا ًوًَِ ظلف ؿك  ،ؿكغَكت ً٘بم  11-1-3

 َّاي اضثاع ضذُ اص ًوًَِ دس ظشف ًوًَِ   11-2

 ظشٍف غيشضفاف  11-2-1

Cوِ ؿهبٕ ًوًَِ ؿٍثبكُ ثِ  مهبًٖ
Cتب  0◦

ٗه ؿستوبل ثب كا ثلؿاكٗـ، آى عوبم سلؿوي كس٘ـ، ظلف كا ام  1◦

ثجٌـٗـ ؿكپَش كا ؿٍثبكُ  ـ ٍ تَرِ وٌ٘ـ ّ٘ش آثٖ ٍاكؿ ًطَؿ،سلػت ثلؿاكٗ ؽطه وٌ٘ـ، ؿكپَش كا ثِ ،هٌبست

 للاك ؿّ٘ـ.سلؿوي ظلف كا ؿك عوبم ، ؿٍ ؿل٘مِلل ٍ ثِ ضـت تىبى ؿّ٘ـ. سپس ثِ هـت عـا

 ظشٍف ضفاف  11-2-2

ثبم ظلف ً٘ست، المم است وِ ؿكپَش كا ؿك ً٘بمٕ ثِ ثبمولؿى مثٌٖ٘ همـاك ًوًَِ، ثلإ ثب، 1-11صَى ؿك ثٌـ 

ّبٕ هَرَؿ ؿك ظلٍف غ٘لضفبف كفتبك  ّبٕ هَرَؿ ؿك ظلٍف ضفبف، هبًٌـ ًوًَِ تب ثب ًوًَِ جٌـٗـسلػت ث ثِ ٍ

 .كا اًزبم ؿّ٘ـ 1-2-11پس ام اًزبم اٗي وبك، ثٌـ  ضَؿ.

 ثِ عوبم ثلگلؿاً٘ـ. ،تىلاك وٌ٘ـ ٍ ًوًَِ كا تب ضلٍع آمهَىكا ؿٍثبك ؿٗگل  1-2-11ثٌـ   11-2-3

 آهادُ ساصي هحفظِ هايغ  11-3

ثب ؿهبٕ عَك وبهل ؿك ٗه عوبم ِ ث كا ؿك ٍضؼ٘ت ػوَؿٕ( 2)ضىل الفكاثظ اًتمبل ًوًَِ ٍهغفظِ ثبم هبٗغ 

C
Cتب  0◦

 دس آى ًگِ داسيذ.ؿل٘مِ  10عـالل هـت ٍ ثِ  فلٍ ثلٗـ 1◦
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 هحفظِ تخاسآهادُ ساصي   11-4

، فطبكسٌذ كا ثِ هغفظِ ثؾبك هتػل 5-12 پس ام تؾلِ٘ ٍ ضستطَٕ هغفظِ ثؾبك ٍ فطبكسٌذ عجك ثٌـ

هـت  ثِ ،ثبالٕ لسوت فَلبًٖ آى mm4/25عـالل تب لجل ام اتػبل آى ثِ هغفظِ هبٗغ وٌ٘ـ. هغفظِ ثؾبك كا 

C ؿك عوبم آة ثب ؿهبٕؿل٘مِ ٗب ث٘طتل  10
  عجك ثٌـ ،هغفظِ هبٗغ ام ًوًَِ تب پلضـىٍ  للاك ؿّ٘ـ 8/37◦

 .آى كا ام عوبم ؽبكد ًىٌ٘ـ ،12-1

 آصهَىاًجام سٍش        12

 اًتمال ًوًَِ    12-1

كا ثبم وٌ٘ـ ٍ لَلِ اًتمبل سلؿ ضـُ كا ؿك آى  آى پَش، ؿكـ ٗظلف هغتَٕ ًوًَِ كا ام عوبم سلؿوي ث٘لٍى آٍك

ثبالٕ لسوت  ،غَكت ٍاكًٍِِ كا ث د وٌ٘ـ ٍ آىهغفظِ هبٗغ كا ام عوبم سلؿوي ؽبك(. 1)ضىلللاك ؿّ٘ـ

 ػوَؿٕؿك ٍضؼ٘ت هغفظِ هبٗغ تب ٍاكًٍِ وٌ٘ـ سلػت  ثِفَلبًٖ لَلِ اًتمبل للاك ؿّ٘ـ. سپس ول س٘ستن كا 

سلكٗن ثبضـ. هغفظِ كا ام ًوًَِ فبغلِ ؿاضتِ اًتْبٕ هغفظِ ام  mm6 بًاًتمبل تملٗجللاك ثگ٘لؿ ٍ اًتْبٕ لَلِ 

المم كا ثلإ كػبٗت اغَل  ّبٕ اعت٘بطسَمٕ،  گ٘لٕ ام آتص هٌظَك پ٘ص ثِّبٕ ؿٗگل،  ثٌٖ٘ ص. ػالٍُ ثل پ٘وٌ٘ـ

وِ ًوًَِ وبهالً سلكٗن ٍ ؽلٍد  وبك ثلٗـ. ؿكعبلٖ اٗوٌٖ هٌبست ؿك هَكؿ ًوًَِ هغتَٕ ٍ ًوًَِ سلكٗن ضـُ ثِ

 ، لَلِ اًتمبل كا ام هغفظِ هبٗغ ؽبكد وٌ٘ـ.ضَؿ ًوًَِ وبهل هٖ

 

 
 ساٌّوا:

 ظلف ًوًَِ لجل ام اًتمبل ًوًَِ الف 

 ة   ؿكپَش ؿكمگ٘ل ربٗگنٗي ضـُ تَسظ كاثظ اًتمبل ًوًَِ

 ح   هغفظِ ثٌنٗي للاكگلفتِ ضـُ ثل كٍٕ لَلِ اًتمبل هبٗغ

 ت   هَلؼ٘ت س٘ستن ثلإ اًتمبل ًوًَِ

 چگًَگی سٍش اًتمال ًوًَِ اص ظشٍف ًَع تاص تِ هحفظِ هايغ  – 1ضىل 
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 تگاُسَاس ًوَدى دس  12-2

سلػت ام عوبم آة ثلؿاكٗـ ٍ آى كا ثب سلػت هوىي ثـٍى كٗؾتي، ثِ هغفظِ هبٗغ پلضـُ  هغفظِ ثؾبك كا ثِ

تَاًـ  ضَؿ، آى كا ثـٍى علوت اضبفٖ وِ هٖ هتػل وٌ٘ـ. مهبًٖ وِ هغفظِ ثؾبك ام عوبم آة ثلؿاضتِ هٖ

Cهَرت افناٗص هجبؿلِ ؿهبٕ َّإ هغ٘ظ ثب ؿهبٕ َّإ هغفظِ ٗؼٌٖ 
ضَؿ، ثِ هغفظِ هبٗغ هتػل  8/37◦

 10ضـُ ث٘ي ثلؿاضتي هغفظِ ثؾبك ام عوبم آة ٍ تىو٘ل اتػبل ؿٍ هغفظِ ًجبٗـ ث٘ص ام  وٌ٘ـ. مهبى غلف

 حبًِ٘ ضَؿ.

 داخل ًوَدى دستگاُ دسٍى حوام  12-3

ِ٘ ؿستگبُ سَاكضـُ كا ٍاكًٍِ وٌ٘ـ ٍ اربمُ ؿّ٘ـ ّوِ ًوًَِ هَرَؿ ؿك هغفظِ هبٗغ ثِ ؿكٍى هغفظِ ثؾبك تؾل

ضـت ّطت هلتجِ ثِ ثبال ٍ پبٗ٘ي تىبى ؿّ٘ـ. سپس ؿستگبُ سَاكضـُ كا  ضَؿ. ؿستگبُ كا ؿك ّو٘ي عبلت ثِ

C غَكت هبٗل ؿاؽل عوبم ثب ؿهبٕ ؿكعبلٖ وِ اًتْبٕ فطبكسٌذ ؿك ثبال للاك ؿاكؿ، ثِ
◦1/0C±

◦8/37 

ّب كا ثلكسٖ  بؿلت ًطتّٖبٕ ثؾبك ٍ هبٗغ ؿك مٗل سغظ آة ثبضـ، فلٍ ثلٗـ ٍ ث وِ اتػبل هغفظِ عَكِٕ ث

ثبالٕ لسوت فَلبًٖ  mm25هطبّـُ ًطـ، ؿستگبُ كا تب عـالل  ٗبؿآٍكٕ كا ثجٌ٘٘ـ(. صٌبًضِ ًطتوٌ٘ـ)

تطؾ٘ع ؿاؿُ  ّل مهبى وِ ًطت وٌ٘ـ ٍؿكٍى عوبم فلٍ ثلٗـ. ؿك عٖ آمهَى، ؿستگبُ كا ثلكسٖ  ،هغفظِ ثؾبك

 ضـ، آمهَى كا هتَلف وٌ٘ـ.

لسوت هبٗغ ؿستگبُ  ّب هؼوَالً ؿك هغفظِصَى اتػبل ث٘ي  استثؾبك  تل ام ًطت هطىلتطؾ٘ع ًطت هبٗغ،  -يادآٍسي

 ّب تَرِ ٍٗژُ ؿاضتِ ثبض٘ـ. ثبضـ، ثِ هغل اتػبل ث٘ي هغفظِ هٖ

 گيشي فطاس تخاس اًذاصُ  12-4

 آكاهٖ ، ثِ فطبكسٌذ ثِ هـت پٌذ ؿل٘مِ ؿك عوبم آة للاك گلفت عـالل ثِ ٍ ضـ وِ ؿستگبُ سَاك پس ام اٗي

ىلاك وٌ٘ـ. ؿك فَاغل كا ت 3-12 ّبٕ ثٌـ ٍ آى كا ثؾَاً٘ـ. ؿستگبُ كا ام عوبم ؽبكد ٍ ؿستَكالؼول ً٘ـنثضلثِ 

پٌذ ثبك بً روؼتب  تىلاك وٌ٘ـكا  3-12 ثؾَاً٘ـ ٍ ثٌـٍ آى كا  ً٘ـنثثِ فطبكسٌذ ضلثِ ٗب ث٘طتل مهبًٖ ؿٍ ؿل٘مِ 

ام وِ ثلاثلٕ ؿٍ للائت هتَالٖ  مهبًٖعـ المم تب اٗي ػول كا تب  .٘ـؾَاًّ٘ـ ٍ ثتىبى ؿفطبكسٌذ كا  ،ٗب ث٘طتل

 kPa25/0 اؿاهِ ؿّ٘ـ. فطبك ًْبٖٗ فطبكسٌذ كا ثب تملٗت عبلت تؼبؿل كا ًطبى ؿّـ، ، كس٘ـى ثِ فطبكسٌذ

(psi05/0) ِؽ٘ل أ، ٗبؿؿاضت وٌ٘ـ. ثـٍى ت ػٌَاى فطبك ثؾبك تػغ٘ظ ًطـُ ًوًَِ ثؾَاً٘ـ ٍ اٗي همـاك كا ث

،  ضـُ ؿك آى ٍ ثـٍى ؽبكد ًوَؿى هبٗغ عجسكا ثجٌ٘٘ـ(  ٗبؿآٍكٕوٌ٘ـ)فطبكسٌذ كا ام ؿستگبُ رـا ، اضبفٖ

هؼلؼ فطبك حبثت هطتلن ؿك ّل ؿٍ ؿك وِ  )ؿكعبلتٖ(6-)ثٌـ الفٍس٘لِ وبل٘جلاسَ٘ى فطبكسٌذ للائت آى كا ثب 

ٌ٘ـ. اگل اؽتالفٖ ث٘ي وثلكسٖ  (، ّستٌـفطبك ثؾبك تػغ٘ظ ًطـُ ٗبؿؿاضت ضـُkPa0/1(psi2/0)هغـٍؿُ 

وبل٘جلاسَ٘ى ٍس٘لِ وِ للائت  هطبّـُ ضـ، مهبًٖ سٌذفطبكوبل٘جلاسَ٘ى ٍس٘لِ ٍ فطبكسٌذ ّبٕ  للائت

وبل٘جلاسَ٘ى  ٘لٍِسوِ للائت  ٘ـ ٍ مهبًٖٗ، اؽتالف كا ثِ فطبك ثؾبك تػغ٘ظ ًطـُ ث٘فنا ث٘طتل است سٌذكفطب

ػٌَاى فطبك ثؾبك  وٌ٘ـ ٍ همـاك عبغل كا ثِ نغ٘ظ ًطـُ و، اٗي همـاك كا ام فطبك ثؾبك تػ ووتل است فطبكسٌذ

 وٌ٘ـ.ٗبؿؿاضت كٗـ ًوًَِ 
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ؿك آماؿضـُ ثؾبكات ّ٘ـكٍولثي فطبكسٌذ، ثبمولؿى ؿستگبُ كا آسبى ٍ همـاك لجل ام رـاسبمٕ سلؿولؿى هزوَػِ  -يادآٍسي

 .ؿّـ كا وبّص هٖ هغ٘ظ

 :آهادُ ساصي دستگاُ تشاي آصهَى تؼذي   12-5

C امث٘ص آة گلم ثب ؿهبٕ  ثبثؾبك كا   فظِهغ  12-5-1
ٍ  ثطَٗ٘ـ ،هبًـُ ًوًَِ ام ثبلٖعَك وبهل ِ ثپلوٌ٘ـ،  32◦

ً٘ن ثِ ّو٘ي كٍش  اربمُ ؿّ٘ـ تب تؾلِ٘ ضَؿ. ػول ضستطَ كا عـالل پٌذ ثبك تىلاك وٌ٘ـ. هغفظِ هبٗغ كا

ٌـٗي ثبك ثب استي ضستطَ ؿّ٘ـ ٍ ثب ٍ سپس ص ًفتب ثب پتلٍلَ٘مثبك ّل ؿٍ هغفظِ ٍ لَلِ اًتمبل كا صٌـ ثطَٗ٘ـ. 

، هغفظِ هبٗغ كا ؿك عوبم  سبمٕ آمهَى ثؼـٕ آهبؿُثلإ . وٌ٘ـّب كا ؽطه  ، آى استفبؿُ ام رلٗبى َّإ ؽطه

 سلؿوي ٗب ٗؾضبل للاك ؿّ٘ـ.

كا ثجٌـٗـ  ّبٕ ثبالٖٗ ٍ پبٌٖٗ٘ هغفظِ ؿّبًِضَؿ،  عوبم اًزبم هٖٗه هغفظِ ثؾبك ؿك َّاؿّٖ اگل   12-5-2

 .فكات هؼلك ثِ ؿاؽل هغفظِ رلَگ٘لٕ ضَؿضوي ػجَك ام سغظ آة، ام ٍكٍؿ  تب

 آهادُ ساصي فطاسسٌج  12-5-3

لَلِ ضـُ ؿكٍى  هبٗغ عجس گ٘لٕ فطبك رـا وٌ٘ـ ٍ ٍس٘لِ اًـامُفطبكسٌذ كا ام هغل اتػبالت هؾتلف آى ثب 

 :ٌ٘ـوكٍش مٗل ؽبكد عجك  ،هىلكثِ ووه ً٘لٍٕ گلٗن ام هلون ثَكؿٍى فطبكسٌذ كا 

آى ثِ علف ؿاك  كمٍُإ آى ؿك وف ؿست كاست ٍ اتػبل  وِ غفغِ ض٘طِ عَكٕ ّب  فطبكسٌذ كا ث٘ي وف ؿست

سلػت ثب ماٍِٗ بعَك وبهل ٍ ثِ ث ٍ ثبم وٌ٘ـ 45◦ ؿاكٗـ. ثبمٍّب كا ثِ سوت رلَ ٍ ثبال ثب ماٍِٗ رلَ ثبضـ، ًگِ

ٍٕ گلٗن ام هلون اٗزبؿ ضـُ ثب ووه ً٘لٍٕ ام ثبال ثِ سوت پبٗ٘ي علوت ؿٍكاًٖ ؿّ٘ـ تب ً٘ل 135◦ تملٗجٖ

ٗب تب مهبى ؽلٍد وبهل هبٗغ  ثبك. اٗي ػول كا عـالل سِ وٌـضـُ ؿكٍى فطبكسٌذ كا ؽبكد  ، هبٗغ عجس ربفثِ

هتػل وٌ٘ـ ٍ فطبكسٌذ كا ثِ آى ،  ثستِ استهغفظِ ثؾبك وِ اتػبل هبٗغ  ؿكعبلتٖ. ام فطبكسٌذ تىلاك وٌ٘ـ

C ثب ؿهبٕ عوبم ؿك ،اًزبم آمهَى ثؼـ ثلإ
 .للاك ؿّ٘ـ 8/37◦

ثؾبك  صَى ؿك عوبم كّب ًىٌ٘ـ ،المم هـتاًزبم آمهَى ثؼـ، هغفظِ ثؾبك ٍ فطبكسٌذ هتػل ثِ آى كا  ث٘ص ام ثلإ  -ّطذاس

 .ضَؿ آة ؿك لَلِ  ثَكؿٍى هتلاون ٍ هٌزل ثِ اٗزبؿ ؽغب ؿك ًتبٗذ آمهَى هٖ
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 (حوام افمی)kPa180(psi26) فطاس تخاس سيذ ووتش اص ّاي ًفتی داساي تشاي فشآٍسدُ : «ب»سٍش

 تشداسي ًوًَِ       13

 .كرَع وٌ٘ـ 8ثِ ثٌـ   13-1

 ساصي آصهَى آهادُ       14

 كرَع وٌ٘ـ. 11ثِ ثٌـ   14-1

 آصهَىاًجام سٍش        15

 اًتمال ًوًَِ   15-1

وٌ٘ـ ٍ لَلِ اًتمبل سلؿ ضـُ كا ؿك آى  كا ثبم آى پَش، ؿكـ ٗظلف هغتَٕ ًوًَِ كا ام عوبم سلؿوي ث٘لٍى آٍك

غَكت ٍاكًٍِ ثبالٕ لسوت فَلبًٖ ِ كا ث هغفظِ هبٗغ كا ام عوبم سلؿوي ؽبكد وٌ٘ـ ٍ آى(، 1 ضىل)للاك ؿّ٘ـ

للاك  ػوَؿٕؿك ٍضؼ٘ت هغفظِ هبٗغ  تبٍاكًٍِ وٌ٘ـ  سلػت ثِلَلِ اًتمبل للاك ؿّ٘ـ سپس ول س٘ستن كا 

ثبضـ. هغفظِ كا ام ًوًَِ هَكؿًظل فبغلِ ؿاضتِ اًتْبٕ هغفظِ ام  mm6 بًٗجاًتمبل تملثگ٘لؿ ٍ اًتْبٕ لَلِ 

 .وٌ٘ـسلكٗن 

المم كا ثلإ كػبٗت اغَل اٗوٌٖ هٌبست  ّبٕ اعت٘بطّبٕ ؿٗگل،  ثٌٖ٘ ثل پ٘ص  ػالٍُسَمٕ،  گ٘لٕ ام آتص هٌظَك پ٘ص ثِ -ّطذاس

 .ثِ وبك ثلٗـؿك هَكؿ ًوًَِ هغتَٕ ٍ ًوًَِ سلكٗن ضـُ 

 ، لَلِ اًتمبل كا ام هغفظِ هبٗغ ؽبكد وٌ٘ـ.ضَؿ هٖؽبكد وبهل عَك  ًوًَِ وبهالً سلكٗن ٍ ثِوِ  ؿكعبلٖ

 سَاس ًوَدى دستگاُ   15-2

ثب رـا وٌ٘ـ. هغفظِ هبٗغ پلضـُ كا سلػت  ثِهبكپ٘ضٖ كا ثلؿاكٗـ ٍ لَلِ  ام عوبم آةسلػت  ثِهغفظِ ثؾبك كا 

َّإ ؿهبٕ افناٗص هجبؿلِ ؿهبٕ َّإ هغ٘ظ ثب رت تَاًـ هَ هٖثـٍى كٗؾتي ٗب علوتٖ وِ  ،سلػت هوىي

Cٗؼٌٖ  هغفظِ ثؾبك
ث٘ي ثلؿاضتي هغفظِ ثؾبك ام وٌ٘ـ. مهبى غلف ضـُ  هتػلضَؿ، ثِ هغفظِ ثؾبك  8/37◦

 حبًِ٘ ضَؿ. 10عوبم آة ٍ تىو٘ل اتػبل ؿٍ هغفظِ ًجبٗـ ث٘ص ام 

 دستگاُ دسٍى حوام وشدىداخل   15-3

ؿٍثبكُ  ٍ رـاسبمٕ ،سلٗغلَلِ هبكپ٘ضٖ كا ثب علوت  اٗـ فَكاً ًگِ ؿاضتِ ػوَؿٕ غَكتِ وِ ؿستگبُ كا ث ؿك عبلٖ

ثِ سوت پبٗ٘ي وذ وٌ٘ـ تب ًوًَِ ثـٍى ٍكٍؿ ثِ  30◦تب  20◦،  ٍغل وٌ٘ـ. ؿستگبُ كا ثِ هـت صْبك تب پٌذ حبًِ٘

رلٗبى  ،هغفظِ ثؾبكؿاؽل  ، ثِ است ؿكٍى هغفظِ ثؾبك اهتـاؿ ٗبفتِثِ وِ ام فطبكسٌذ ٗب هجـل فطبك  إ لَلِ

C ٗبثـ. ؿستگبُ سَاكضـُ كا ؿكٍى عوبم آة ثب ؿهبٕ
◦1/0C±

هغفظِ هبٗغ اًتْبٕ وِ  إ ثِ گًَِ للاك ؿّ٘ـ 8/37◦

ؿاكًـُ للاك گ٘لؿ. ول٘ـ كا كٍضي  هتػل ثبضـ ٍ اًتْبٕ ؿٗگل آى ثل كٍٕ ٗبتبلبى ًگِ ،ثِ هغل اتػبل هتغلن

ثلكسٖ ؿستگبُ كا ،  . ؿك عٖ آمهَىوٌٌـضلٍع ثِ صلؽص  ،ّنِ ّبٕ ثؾبك ٍ هبٗغ هتػل ث وٌ٘ـ تب هغفظِ

 .وٌ٘ـضـ، آمهَى كا هتَلف  تطؾ٘ع ؿاؿُ ّل مهبى وِ ًطت ٍ (3-12ٗبؿآٍكٕ ثٌـ )وٌ٘ـ
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 گيشي فطاس تخاس اًذاصُ   15-4

ثِ فطبكسٌذ ضلثِ ثِ آكاهٖ ،  وِ ؿستگبُ سَاكضـُ عـالل ثِ هـت پٌذ ؿل٘مِ ؿك عوبم للاك گلفت پس ام اٗي

ؿٍ وِ  ضلثِ مؿى ٍ ؽَاًـى كا تىلاك وٌ٘ـ تب مهبًٖ ،ٗب ث٘طتلؿٍ ؿل٘مِ ؿك فَاغل مهبًٖ كا ثؾَاً٘ـ.  ٍ آى ً٘ـنث

. ٍلٖ فَاغل مهبًٖ للائت ً٘ستضلثِ مؿى المم  ،ؿكغَكت استفبؿُ ام هجـل فطبك)للائت هتَالٖ ٗىسبى ضًَـ

ثؾَاً٘ـ ٍ اٗي همـاك كا  kPa25/0(psi05/0) فطبك ًْبٖٗ فطبكسٌذ ٗب هجـل فطبك كا ثب تملٗت(. ٗىسبى ثبضـثبٗـ 

. وٌ٘ـ فطبكسٌذ كا ام ؿستگبُ رـا ،اضبفٖؽ٘ل أثـٍى تثِ ػٌَاى فطبك ثؾبك تػغ٘ظ ًطـُ ٗبؿؿاضت وٌ٘ـ. 

ٍس٘لِ وبل٘جلاسَ٘ى للائت آى كا ثب  هتػل وٌ٘ـ. ٍس٘لِ وبل٘جلاسَ٘ى فطبكسٌذفطبكسٌذ ٗب هجـل فطبك كا ثِ 

تػغ٘ظ فطبك ثؾبك  kPa0/1(psi2/0)هؼلؼ فطبك حبثت هطتلن ؿك هغـٍؿُ  ّل ؿٍ ؿكوِ  فطبكسٌذ)ؿكعبلٖ

فطبكسٌذ ٗب ٍس٘لِ اًـامُ گ٘لٕ فطبك ٍ ّبٕ  وٌ٘ـ. اگل اؽتالفٖ ث٘ي للائتثلكسٖ  (ًطـُ ٗبؿؿاضت ضـُ ّستٌـ

ػغ٘ظ ، اؽتالف كا ثِ فطبك ثؾبك ت ث٘طتل است گ٘لٕ فطبك ٍس٘لِ اًـامُوِ للائت  ، مهبًٖضـهجـل فطبك هطبّـُ 

كا ثِ   . همـاك عبغلوٌ٘ـ ن، اؽتالف كا و ووتل استٍس٘لِ اًـامُ گ٘لٕ فطبك وِ للائت  ٘ـ ٍ مهبًًٖٗطـُ ث٘فنا

 ـ.ٗبؿؿاضت وٌ٘ػٌَاى فطبك ثؾبك ًوًَِ 

 آهادُ ساصي دستگاُ تشاي آصهَى تؼذي   15-5

Cآة گلم ثب ؿهبٕ ث٘ص ام ثؾبك كا ثب   هغفظِ  15-5-1
ٍ ثطَٗ٘ـ هبًـُ ًوًَِ  ل ام ثبلٖعَك وبه ثِپل وٌ٘ـ،  32◦

ً٘ن ثِ ّو٘ي كٍش  اربمُ ؿّ٘ـ تب تؾلِ٘ ضَؿ. ػول ضستطَ كا عـالل پٌذ ثبك تىلاك وٌ٘ـ. هغفظِ هبٗغ كا

ًفتب ٍ سپس صٌـٗي ثبك ثب استي ضستطَ ؿّ٘ـ ٍ  ثطَٗ٘ـ. ّل ؿٍ هغفظِ ٍ لَلِ اًتمبل كا صٌـٗي ثبك ثب پتلٍلَ٘م

، هغفظِ هبٗغ كا ؿك  سبمٕ آمهَى ثؼـٕ ّب كا ؽطه وٌ٘ـ. ثلإ آهبؿُ آى ، ثب استفبؿُ ام رلٗبى َّإ ؽطه

 .عوبم سلؿوي ٗب ٗؾضبل للاك ؿّ٘ـ

ثؾبك آة  صَى المم ؿك عوبم كّب ًىٌ٘ـهـت اًزبم آمهَى ثؼـ، هغفظِ ثؾبك ٍ فطبكسٌذ هتػل ثِ آى كا ث٘ص ام  ثلإ -ّطذاس

 .ضَؿ تبٗذ آمهَى هٖهتلاون  ٍ هٌزل ثِ اٗزبؿ ؽغب ؿك ً ،ؿك لَلِ  ثَكؿٍى

كا ثجٌـٗـ  ّبٕ ثبالٖٗ ٍ پبٌٖٗ٘ هغفظِ ّبًِؿضَؿ،  ٗه عوبم اًزبم هٖهغفظِ ثؾبك ؿك َّاؿّٖ اگل   15-5-2

 .فكات هؼلك ثِ ؿاؽل هغفظِ رلَگ٘لٕ ضَؿآة، ام ٍكٍؿ  ضوي ػجَك ام سغظ تب

 آهادُ ساصي فطاسسٌج يا هثذل فطاس   15-5-3

فطبكسٌذ ٗب هجـل ضَؿ. اگل اٗي هَكؿ كا هطبّـُ ًوَؿٗـ ٍ ٗب ٍاكؿ ؼٖ ؿك اًزبم غغ٘ظ اٗي كٍش ًجبٗـ هبٗ

 ،ضستطَ ؿّ٘ـ. هجـل 3-5-12 ، فطبكسٌذ كا عجك ثٌـ هبٗغ ثِ فطبكسٌذ كس٘ـُ است ِهطىَن ضـٗـ و

عجس ضـى هبٗغ ًـاكؿ. ثب ػجَك رلٗبى َّإ ؽطه ام ه٘بى لَلِ هغوئي ضَٗـ وِ هبٗؼٖ ؿك  ثلإإ  عفلُ

ثستِ است، فطبكسٌذ ٗب هغفظِ ثؾبك وِ اتػبل هبٗغ  ؿكعبلتٖٗب لَلِ هبكپ٘ضٖ ٍرَؿ ًـاكؿ. ضىل  Tؿستگ٘لُ 

C ؿك عوبم آة ثب ؿهبٕثلإ  اًزبم آمهَى ثؼـٕ وٌ٘ـ ٍ  هتػل هجـل كا ثِ آى
 للاك ؿّ٘ـ.  8/37◦
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 kPa180(psi26) ّاي ًفتی داساي فطاس تخاس سيذ تيص اص فشآٍسدُ تشاي : «ج»سٍش

 ِهمذه      16

فطبك ثؾبك ث٘ص ام  ّبٖٗ وِ ؿاكإ ٍكؿُاؿك هَكؿ فل 12تب  8 كٍش ضلط ؿاؿُ ضـُ ؿك ثٌـّبٕ 16-1

kPa180(psi26)(ٕٗبؿآٍك  )تؼ٘٘ي همـاك فطبكثلإ . ؿك ًت٘زِ  ثبضٌـ، ؽغلًبن ٍ ًبؿكست است هٖكا ثجٌ٘٘ـ 

صِ وِ  رن آىِ ث ضًَـ.ٖ همٗل تغ٘٘لات ؿستگبُ ٍ كٍش آمهَى ضلط ؿاؿُ ٌـّبٕ ؿك ث ،kPa180ثؾبك ث٘ص ام 

 .كًٍـوبك ِ ثثبٗـ  12تب  1الناهبت ثٌـّبٕ ، ّوِ  است عَك ٍٗژُ ث٘بى ضـُِ ث

 تَاًـ هَكؿ استفبؿُ للاك ثگ٘لؿ. هٖ «ة»ٗب  «الف»كٍش kPa180 ث٘ص امتؼ٘٘ي فطبك ثؾبك ثلإ ،  ؿك غَكت لنٍم -يادآٍسي

 دستگاُ      17

 . ، ؿك پَ٘ست الف ضلط ؿاؿُ ضـُ استؿٍ ؿّبًِثب ِ هبٗغ ؿستگبُ آمهَى ثب استفبؿُ ام هغفظ  17-1

 فطاسسٌج واليثشاسيَى  17-2

1ٍمى حبثتتَاى ام ٗه ؿستگبُ آمهَى  هٖ kPa180(psi26)فطبك ث٘ص ام ّبٕ  ثلكسٖ للائتهٌظَك ِ ث
عجك (

 4-12، 1-9، 1-1-7 استفبؿُ ًوَؿ. ؿك ثٌـّبٕ (6-الف )ثٌـسٌذفطبكوبل٘جلاسَ٘ى ربٕ ٍس٘لِ  ثِ (7-ثٌـ الف

ثِ تلت٘ت  ،سٌذفطبكوبل٘جلاسَ٘ى ٍ للائت ٍس٘لِ  سٌذفطبكوبل٘جلاسَ٘ى ػجبكات ٍس٘لِ  ربٕ ثِ 12-5-3ٍ 

 كا للاك ؿّ٘ـ. وبل٘جلُ ضـٍُ للائت فطبكسٌذ ٍمى حبثت ؿستگبُ آمهَى 

 خطشات       18

 ًٍـ.وبك ك ثِ« ح»ؿك كٍش ًجبٗـ  6-1-7 ّبٕ ث٘بى ضـُ ؿك ثٌـ اعت٘بط  18-1

 تشداسي ًوًَِ       19

 وبك ًجلٗـ.ِ ث« ح»ؿك كٍش كا  5-8 ٍ 4-8، 1-3-8، 3-8ثٌـّبٕ هشاحل روشضذُ دس    19-1

 اًذاصُ ظشف ًوًَِ  19-2

 ثبضـ. ل٘تل 5/0 ضَؿ، ًجبٗـ ووتل ام آى اًزبم هٖثب ثلؿاكٕ  ًوًَِاًـامُ ظلفٖ وِ 

 آهادُ ساصي آصهَى      20

 .وبك كًٍـ ثِ« ح»ؿك كٍش ًجبٗـ   2-11ٍ  1-11تٌذّاي هشاحل روشضذُ دس     20-1

                                           
- Dead  Weight Tester 

ّب استفبؿُ  ثلإ وبل٘جلاسَ٘ى فطبكسٌذ  ػٌَاى استبًـاكؿ اٍلِ٘ كٍؿ ٍ ثِ وبك هٖ ّبٕ فطبكسٌذ ثِ ؿستگبّٖ است وِ ثلإ ثلكسٖ غغت للائت

 ضَؿ. هٖ
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ضَؿ، مهبى  پل هٖ ،للاك ًگلفتَِّا ؿك هؼلؼ سلؿضـُ ٍ وِ هغفظِ هبٗغ ام ًوًَِ  ثلإ اعوٌ٘بى ام اٗي  20-2

تب  3-20وبك ثلؿ. ثٌـّبِٕ ثثبٗـ ّل كٍش اٗوٌٖ كا هغفظِ  ثلؿاكٕ ثِ ربثزبٖٗ ًوًَِ هَكؿ آمهَى ام ظلف ًوًَِ

 ؿٌّـ. كا ضلط هٖ 1ؽَؿالمبٖٗظ فطبك ربثزبٖٗ تَس 20-5

وٌـ ٍلٖ  تأه٘يلـك وبفٖ ثبال ًگِ ؿاكٗـ تب فطبك ث٘ص ام فطبك اتوسفل كا ِ لف هغتَٕ ًوًَِ كا ثظؿهبٕ   20-3

C امتل ؿك ًْبٗت ث٘طؿهب 
 ًطَؿ.  8/37◦

تب ثِ ؿهبٕ  عَك وبهل ؿك عوبم آة سلؿ فلٍ ثلٗـ هغفظِ هبٗغ ثب ّل ؿٍ ض٘ل ثبم كا ثِ هـت وبفٖ، ثِ  20-4

C
Cتب  0◦

 ثلسـ.   5/4◦

 كا ثجٌ٘٘ـ(. ٗبؿآٍكٕ)وٌ٘ـؽلٍرٖ ظلف ًوًَِ هتػل هٌبست كا ثِ ض٘ل  2ٗه لَلِ هبكپ٘ضٖ سلؿ ضـُ 20-5

 هتل ٍ لغل m8 تملٗجٖعَل  تَاًـ ثب فلٍثلؿى ٗه لَلِ هبكپ٘ضٖ هسٖ ثِ  هٖهٌبست سلؿضـُ لَلِ هبكپ٘ضٖ  -يادآٍسي

mm35/6 ْضَؿؿك ظلف هغتَٕ آة ٗؼ ت ِ٘. 

 آصهَىاًجام سٍش       21

 وبك كًٍـ. ًجبٗـ ثِ 2-12ٍ  1-12ثٌـّبٕ    21-1

. ؿك وٌ٘ـاًـ، ثِ ٗىـٗگل هتػل  هغفظِ هبٗغ ٍ لَلِ هبكپ٘ضٖ كا وِ ّل ؿٍ سلؿ ضـُ mm35/6ض٘ل   21-2

 هغفظِ هبٗغ mm35/6ثبضـ، ض٘ل ؽلٍرٖ ظلف ًوًَِ ٍ ض٘ل  هغفظِ هبٗغ ثستِ هٖ mm7/12 وِ ض٘ل عبلٖ

تب  ضَؿآكاهٖ پل هغفظِ هبٗغ كا ثِ آكاهٖ ثبموٌ٘ـ ٍ اربمُ ؿّ٘ـ هغفظِ هبٗغ ثِ mm7/12كا ثبم وٌ٘ـ. ض٘ل 

ض٘ل تَرْٖ ؿك  افت لبثلتب ّ٘ش اٗي ػول٘بت كا عَكٕ وٌتلل وٌ٘ـ ٗب ث٘طتل ضَؿ.  ml200عزن سلكٗن ضـُ 

mm35/6  ض٘لّبٕ  ،ضـُفولتلت٘ت  . ثِغَكت ًگ٘لؿهغفظِ هبٗغmm7/12  ٍmm35/6  هغفظِ هبٗغ ٍ

)ضىل وٌ٘ـًوًَِ كا ثجٌـٗـ. هغفظِ هبٗغ ٍ لَلِ هبكپ٘ضٖ سلؿ ضـُ كا رـا س٘ستن سپس ؿٗگل ض٘لّبٕ 

 (1الف

ؿاكٗـ ٍ فمظ ؿك هغ٘غٖ وِ ؿاكإ  آى كا ثستِ ًگٍِ ؿٍك  ،ثبم، رللِ ٍ ضؼلِ  . ظلف ًوًَِ كا ام علاكت لاتل احتشاق -ّطذاس

پلاوٌـُ ضـى ثؾبك ًوًَِ ؿك َّا ٍ ٗب توبس عَالًٖ ٍ هىلك آى ثب پَست م تٌفس عَالًٖ ثؾبك ٗب اوبك ثلٗـ. ِ تَِْٗ هٌبست است ث

 .وٌ٘ـ ؽَؿؿاكٕ

استفبؿُ ام ٍس٘لِ اٗوٌٖ ضًَـ،  آمهَى اٗزبؿ هٖعٖ ام ث٘ي ثلؿى هبٗغ ٍ ثؾبكٕ وِ ثلإ ّبٕ ؿٗگل،  ثٌٖ٘ ػالٍُ ثل پ٘ص -ّطذاس

 وٌ٘ـ.

سلػت  ثِكا  ، آى ثبال ثَؿى فطبك ثؾبك هبٗغ ؿك احل هغفظِ هبٗغ پلضـُ هٌظَك رلَگ٘لٕ ام تلو٘ـىِ ث  21-2-1

 هتػل وٌ٘ـ. mm7/12ثِ هغفظِ ثؾبك ٍ ض٘ل ثبم 

                                           
-Self - Induced Pressure 

- Ice- cooled Coil  
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وِ  هغفظِ هبٗغ كا ثبم وٌ٘ـ. ؿك عبلٖ mm7/12ٍ ض٘ل هتػل هغفظِ هبٗغ كا ثِ هغفظِ ثؾبك  سلػت ثِ  21-3

هلاعل مٗل كا  ،هغفظِ هبٗغ ولؿىپس ام پل ،ثىطـعَل حبًِ٘  25 ؿستگبُ ًجبٗـ ث٘ص ام ولؿىسَاكو٘ل ىت

 :اًزبم ؿّ٘ـ

 هغفظِ ثؾبك كا ام عوبم آة ث٘لٍى آٍكٗـ.  21-3-1

 .وٌ٘ـهغفظِ ثؾبك كا ثِ هغفظِ هبٗغ هتػل   21-3-2

 هغفظِ هبٗغ كا ثبم وٌ٘ـ. mm7/12 ض٘ل  21-3-3

، وٌ٘ـ استفبؿُ هٖمى حبثت ٍؿستگبُ آمهَى ( ام 2-17)ثٌـسٌذفطبكوبل٘جلاسَ٘ى ٍس٘لِ ربٕ ِ اگل ث  21-4

كا است ثلإ فطبك ثؾبك تػغ٘ظ ًطـُ فطبكسٌذ ؿك ًظل گلفتِ ضـُ وِ  kPaثلعست فبوتَك وبل٘جلاسَ٘ى 

للائت ربٕ  ثِ 9 ٗبؿؿاضت وٌ٘ـ ٍ ؿك ثٌـوبل٘جلُ ضـُ ػٌَاى للائت فطبكسٌذ ِ اٗي همـاك كا ث جلٗـ.ثوبك ِ ث

 وبك ثلٗـ.ِ ث سٌذفطبكوبل٘جلاسَ٘ى ٍس٘لِ 
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 kPa50(psi7)تمشيثی سيذ تا فطاس تخاس  1تشاي تٌضيي َّاپيوا : «ت»سٍش

 همـهِ       22

اًـ.  تغ٘٘لات ؿستگبُ ٍ كٍش آمهَى تؼ٘٘ي فطبك ثؾبك ثٌنٗي َّاپ٘وب ضلط ؿاؿُ ضـُ ،مٗلٌـّبٕ ؿك ث 22-1

 وبك كًٍـ. ثبٗـ ثِ 12تب  1فولضـُ ؿك ثٌـّبٕ الناهبت ، ّوِ  رن هَاكؿ ث٘بى ضـُ ٍٗژُِ ث

 دستگاُ       23

 ّبٕ هبٗغ ٍ ثؾبك ًسجت عزن هغفظِ  23-1

 (.4-1-)ثٌـ الفثبضـ 05/4تب  95/3ًسجت عزن هغفظِ ثؾبك ثِ عزن هغفظِ هبٗغ ثبٗـ ؿك هغـٍؿُ 

 تشداسي ًوًَِ       24

 كرَع وٌ٘ـ. 8ثِ ثٌـ  24-1

 هادُ ساصي آصهَىآ      25

 فطاس فطاسسٌج يا هثذلتشسسی   25-1

ثب ثبٗـ  ، فطبكسٌذ2-ثب الناهبت ثٌـ الففطبكسٌذ هغبثمت ثلإ اعوٌ٘بى ام  ،گ٘لٕ فطبك ثؾبك لجل ام ّل اًـامُ

همـهبتٖ ثبٗـ ػالٍُ ثل همبٗسِ ثلكسٖ اٗي  ثلكسٖ ضَؿ. kPa50(psi7) سٌذ ؿكفطبكوبل٘جلاسَ٘ى ٍس٘لِ ٗه 

 ضَؿ. اًزبم ث٘بى ضـُ است،  4-15ٗب  4-12ّبٕ ًْبٖٗ فطبكسٌذ وِ ؿك ثٌـ

 آصهَىاًجام سٍش        26

 كرَع وٌ٘ـ. 12ثِ ثٌـ   26-1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
- Aviation Gasoline  
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 پيَست الف

 )الضاهی(

 «الف»دستگاُ آصهَى فطاس تخاس سٍش

)لسوت هغفظِ هبٗغ ٗهٍ ، ٗه هغفظِ ثؾبك)لسوت ثبالٖٗ(  طبك ثؾبك كٗـ ضبهل ؿٍ هغفظِؿستگبُ ف   1-الف

 هغبثمت ؿاضتِ ثبضٌـ: مٗلالناهبت است وِ ثبٗـ ثب پبٌٖٗ٘( 

 هحفظِ تخاس   1-1-الف

 mm(3±51) ّبٕ ؿاؽلٖ ثِ لغل إ ضىل ثب اًـامُ ثبٗـ ظلف استَاًِ (1لسوت ثبالٖٗ هغفظِ ثؾبك)ضىل الف

للاك  ػوَؿٕوِ ؿك ٍضؼ٘ت  ، مهبًٖسل هغفظِتؾلِ٘ وبهل ام ّل ؿٍ ثلإ ثبضـ وِ mm(3±254 ) ٍ عَل

 ثباتػبل  هغلٗؼٌٖ هغفظِ ثؾبك سلؿاك ضـُ ثبضـ. ٗه  َك رنئٖ ض٘تعِ ثؿٍ سل هغفظِ ؿاكؿ، سغَط ؿكًٍٖ 

هٌظَك  ثِگ٘لؿ.  فطبكسٌذ كا ؿك ثل  mm35/6ثبضـ تب اتػبل  mm7/4 عـالل لغل ؿاؽلٖثبٗـ ؿاكإ فطبكسٌذ 

ٍرَؿ  mm7/12ؿك اًتْبٕ ؿٗگل هغفظِ ثؾبك ثبٗـ ٗه ؿّبًِ ثب لغل ؿاؽلٖ تملٗجٖ اتػبل ثب هغفظِ هبٗغ 

 طًَـ.ًهبًغ تؾلِ٘ وبهل هغفظِ  ،ّب وِ اتػبالت ؿّبًِوٌ٘ـ ـ. ثبٗـ تَرِ ثبضؿاضتِ 

 يه دّاًِتا هحفظِ هايغ    2-1-الف

إ ضىل ثب لغل ؿاؽلٖ هطبثِ هغفظِ ثؾبك ٍ ؿاكإ  ثبٗـ ظلف استَاًِ (1لسوت پبٌٖٗ٘ ٗب هغفظِ هبٗغ)ضىل 

 ؿك ٗه سل .ثبضـ( 3-1-)ثٌـ الف2/4تب  8/3 عزوٖ ثب ًسجت عزن هغفظِ ثؾبك ثِ عزن هغفظِ هبٗغ ث٘ي

ثٌٖ٘ ضَؿ. سغظ  اتػبل ثب هغفظِ ثؾبك پ٘ص ثلإ mm7/12 هغفظِ هبٗغ ثبٗـ ٗه ؿّبًِ ثب لغل تملٗجٖ

ؿٗگل هغفظِ  سلعَك وبهل تؾلِ٘ گلؿؿ. ِ ضَؿ ث وِ ٍاكًٍِ هٖ ؿاك ثبضـ تب مهبًٖ اتػبل ثبٗـ ض٘تسل ؿاؽلٖ 

 ثبضـ. هسـٍؿ ثبٗـ وبهالً

ؿك  وبك ثجلٗـ،ِ ّب كا ثب ٗىـٗگل ث ، ّو٘طِ ٗه رفت آى ّبٕ ثؾبك ٍ هبٗغ سجت عزن غغ٘ظ ث٘ي هغفظِعفظ ًثلإ  -ّطـاك

 .ضَؿ كػبٗت ، وبهالً ضـُگفتِ عزن ًسجت  ،هزـؿ ثلإ ّل رفت رـٗـوبل٘جلاسَ٘ى غَكت ثبٗـ ثب  غ٘لاٗي

ثؾبك ثٌنٗي َّاپ٘وب  گ٘لٕ فطبك ضـُ وِ ثلإ اًـامُ ّبٕ ثؾبك ٍ هبٗغ رفت ًسجت عزن هغفظِ   3-1-الف

 ثبضـ. 05/4تب  95/3 كًٍـ، ثبٗـ ث٘ي وبك هِٖ ث

 هحفظِ هايغ دٍ دّاًِ   4-1-الف

 بً، عتو (ًطبى ؿاؿُ ضـُ است 1الفلسوت هبٗغ هغفظِ هبٗغ وِ ؿك ضىل ) ثلؿاكٕ ام ظلٍف ثستِ ًوًَِثلإ 

ؿك  mm35/6 وِ ٗه ض٘ل ل اٗي، هگضَؿاستفبؿُ  2-1-ضـُ ؿك ثٌـ الف هبٗغ ضلط ؿاؿُ ظِثبٗـ ام ّوبى هغف

اًـامُ ثب لغل  كاستب ٍ ّن ثب ؿّبًِ ٍكٍؿٕ ٍ ؽلٍرٖ ّن mm7/12 هغفظِ هبٗغ ٍ ٗه ض٘لاًتْبٕ ًنؿٗىٖ 

ّب للاك ؿاؿُ ضَؿ. عزن هغفظِ هبٗغ وِ فمظ ضبهل ظلف٘ت اعبعِ  ؿاؽلٖ لَلِ ؿك هغل اتػبل ث٘ي هغفظِ

 هغبثمت ؿاضتِ ثبضـ. 2-1-الف ٘بى ضـُ ؿك ثٌـًسجت عزن ثالناهبت ، ثبٗـ ثب  ستا ضـُ تَسظ ض٘لّب

مٗل هغل ، ظلف٘ت هغفظِ هبٗغ ثبٗـ ام (1)ضىل الفؿٍ ؿّبًِثب ّبٕ هغفظِ هبٗغ  تؼ٘٘ي ظلف٘ت ؿك  5-1-الف

ضبهل ثؾطٖ ام  mm7/12 ض٘لضـى  هغل ثستِؿك ًظل گلفتِ ضَؿ. عزن ثبالٕ  mm7/12ض٘ل  ضـى ثستِ
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ػٌَاى ثؾطٖ ام ظلف٘ت هغفظِ ثؾبك  است ٍ ثبٗـ ثِضـُ هبٗغ هتػل  عَك حبثت ثِ هغفظِ اتػبلٖ است وِ ثِ

 ؿك ًظل گلفتِ ضَؿ.

 ّاي هايغ ٍ تخاس سٍش اتصال هحفظِ    6-1-الف

،  ثٌٖ٘ ًوَؿ وِ ؿك عٖ ػول اتػبل ّبٕ هبٗغ ٍ ثؾبك ثبٗـ پ٘ص ؿك ّل كٍش هَكؿ استفبؿُ ثلإ اتػبل هغفظِ

ل تلاووٖ غَكت ًگ٘لؿ ٍ هزوَػِ ؿك ضلاٗظ آمهَى، ػبكٕ ام ًطت إ ام هغفظِ هبٗغ ّـك ًلٍؿ، اح ّ٘ش ًوًَِ

ثبضـ. ثِ هٌظَك رلَگ٘لٕ ام ث٘لٍى كٗؾتي ًوًَِ ؿك هزوَػِ، لسوت ًل اتػبل ثبٗـ ثل كٍٕ هغفظِ هبٗغ للاك 

ٍرَؿ ؿاضتِ ثبضـ تب ؿك هغفظِ ثؾبك ٗه هٌفق َّاگ٘ل ثبٗـ  ،گ٘لؿ. ثلإ رلَگ٘لٕ ام تلاون َّا ؿك هزوَػِ

 عفظ وٌـ.مهبى ثستي، توسفل كا ؿك فطبك ا

. ضَؿ گلفتِ ًوٖثٌٖ٘ هٌبست ثلإ رلَگ٘لٕ ام احلات تلاون َّا  ؿك ًظل  ّبٕ تزبكٕ هَرَؿ، پ٘ص ام ؿستگبُ ثلؽٖؿك  -ّطذاس

، َّا كا ؿك هغفظِ ثؾبك هتلاون ًىٌـ. اٗي ػول  وِ ػول اتػبل ؿٍ هغفظِ ضَؿلجل ام استفبؿُ ام ّل ؿستگبُ ثبٗـ هطؾع 

تب  kPa0 ثب ؿاهٌِ فطبك  َاًـ ثب هغىن ثستي سل هغفظِ هبٗغ ٍ اتػبل ؿستگبُ ثِ كٍش هؼوَل ثب استفبؿُ ام فطبكسٌذت هٖ

kPa35 ّبٕ اٗي  است وِ ؿستگبُ ثب ٍٗژگٖاٗي ؿٌّـُ  إ ثل كٍٕ فطبكسٌذ ًطبى هطبّـُ غَكت گ٘لؿ. ّل افناٗص فطبك لبثل

 .هطىل هَارِ ضـٗـ، ثب سبمًـُ ؿستگبُ هطَكت وٌ٘ـًـاكؿ. اگل ثب اٗي هٌبسجٖ كٍش آمهَى سبمگبكٕ 

 ّاي هايغ ٍ تخاس ظشفيت حجوی هحفظِ    7-1-الف

ثبضـ،  ( 3-1-)ثٌـ الف 2/5تب  8/3ضـُ  ّب ؿك هغـٍؿُ هؼ٘ي وِ ًسجت عزن هغفظِ هٌظَك اعوٌ٘بى ام اٗي ثِ

گ٘لٕ وٌ٘ـ)ٗه ثَكت، ظلف  امُ، ثب ؿلت اًـ همـاك آة ث٘ص ام ً٘بمٕ كا وِ ثلإ پلولؿى ؿٍ هغفظِ المم است

عزن هغفظِ هبٗغ هؼبؿل پل وٌ٘ـ.  وبهالًكٗؾتي، ث٘لٍى هٌبسجٖ ثلإ اٗي ػول است(. هغفظِ هبٗغ كا ثـٍى 

ّبٕ  هغفظِثـٍى كٗؾتي آة، .  است  گ٘لٕ ضـُ همـاك آة اًـامُ هبًـُ اؽتالف ث٘ي عزن اٍلِ٘ ٍ عزن ثبلٖ

ث٘ص ام ضـُ  گ٘لٕ ثب آة اًـامُ ،ثؾبك كا تب هغل اتػبل فطبكسٌذهتػل وٌ٘ـ ٍ هغفظِ ثِ ّن هبٗغ ٍ ثؾبك كا 

ضـُ پس ام تؼ٘٘ي  گ٘لٕ اًـامُه٘بًٖ ضـُ ٍ عزن  گ٘لٕ پلوٌ٘ـ. اؽتالف ث٘ي عزن ًْبٖٗ همـاك آة اًـامًُ٘بم، 

 .، عزن هغفظِ ثؾبك است زن هغفظِ هبٗغع
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 ساٌّوا:

 mm 3+254                     الف         عَل هغفظِ ثؾبك  

 mm 3±51ٍ ثؾبك   ّبٕ ثٌنٗي هغفظِة ح ت   لغل ؿاؽلٖ 

 mm 7/4                  ث           عـالل لغل ؿاؽلٖ اتػبل 

 mm 7/12                        د س        لغل ؽبكرٖ اتػبل  

 mm 7/12                         ط            لغل ؿاؽلٖ اتػبل 

  mm 7/12                                          ض٘ل           ػ  

 mm 35/6                                         ؿ             ض٘ل 

 

 دستگاُ فطاس تخاس -1ضىل الف 
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 فطاسسٌج    2-الف

ٍُ ًل ثب لغل ، اتػبل كمmm150تب  mm100فطبكسٌذ ثبٗـ ٗه فطبكسٌذ فٌلٕ ثَكؿٍى ثبضـ وِ ؿاكإ لغل 

. ؿاهٌِ ٍ  ام لَلِ ثَكؿٍى تب اتوسفل است mm7/4ٍ ٗه كاُ ػجَك ثب لغل ث٘ص ام  mm35/6اسوٖ 

اًتؾبة ضًَـ.  1هَكؿ آمهَى، عجك رـٍل الف  ّبٕ ّبٕ فطبكسٌذ ثبٗـ ثبتَرِ ثِ فطبك ثؾبك ًوًَِ ثٌـٕ ؿكرِ

آمهَى ث٘ص وبك كفتِ ؿك  ثِّبٕ  طبكسٌذثبٗـ هَكؿ استفبؿُ للاك گ٘لًـ. ؿك هَكؿ ف 1ّبٕ غغ٘ظ فمظ فطبكسٌذ

آمهَى ٍمى ٗب ؿستگبُ  سٌذفطبكوبل٘جلاسَ٘ى وِ للائت فطبكسٌذ ثب للائت ٍس٘لِ  ، مهبًٖkPa180(psi26)ام 

ضَؿ.  ؿك ًظل گلفتِ هٖ 2غغ٘ظًب ،ثٌـٕ فطبكسٌذ تفبٍت ؿاكؿ، فطبكسٌذ ث٘ص ام ٗه ؿكغـ عـٍؿ ؿكرِحبثت 

             ام  ًجبٗـ ث٘ص kPa30(psi15)تب  kPa0(psi)ثلإ فطبكسٌذ  ػٌَاى هخبل تػغ٘ظ وبل٘جلاسَ٘ى ثِ

kPa 3/0(psi15/0) ثلإ فطبكسٌذ ٍ(psi)kPa0  تبkPa90(psi30)  ث٘ص امkPa 9/0(psi3/0).ثبضـ 

 تَاًٌـ استفبؿُ ضًَـ. هٖ ،kPa35(psi5)تب  kPa0(psi0)ؿاهٌِ فطبك ثب  mm90ّبٖٗ ثب لغل  فطبكسٌذ -يادآٍسي

 

 ّاي فطاسسٌج تٌذي داهٌِ ٍ دسجِ -1الفجذٍل 

 تٌذي دسجِ داهٌِ فطاس تخاس سيذ
حذاوثش فَاصل 

 ضذُ گزاسي ضواسُ

حذاوثش 

 ّاي هياًی تٌذي دسجِ
kPa psi kPa psi kPa psi kPa psi 

5/27 ≥ 4 ≥ 35- 0 5- 0 0/5 1 5/0 1/0 

0/75- 0/20 12- 3 100- 0 15- 0 0/15 3 5/0 1/0 

0/180- 0/70 26- 10 200- 0 30- 0 0/25 5 0/1 2/0 

0/250- 0/70 36- 10 300- 0 45- 0 0/25 5 0/1 2/0 

0/375- 0/200 55- 30 400- 0 60-0 0/50 10 5/1 25/0 

0/350 ≤ 50 ≤ 700- 0 100- 0 0/50 10 5/2 5/0 

 

 حوام سشدوي   3-الف

عَك وبهل ؿك آى  ٕ هبٗغ ثتَاًٌـ ثِّب ثٌٖ٘ ضَؿ وِ ظلف ًوًَِ ٍ هغفظِ پ٘ص عَكٕاثؼبؿ عوبم سلؿوي ثبٗـ 

Cؿاكٕ ؿهبٕ عوبم ؿك  إ ثلإ ًگِ ٍس٘لِثبٗـ ٍك ضًَـ. ّوضٌ٘ي  غَعِ
 تب 0◦

C
ثٌٖ٘ گلؿؿ. ثلإ سلؿ  پ٘ص 1◦

اوسبٗـ ربهـ  ؿٕ ، ام ولثيضـُ ام ًوًَِ اضجبعَّإ سبمٕ هلعلِ  ؿاكٕ ٗب آهبؿُ ّبٕ ؿك عبل ًگِ ولؿى ًوًَِ

ٍ وبكثلؿ آى سجت ثلٍم ؽغب ؿك  ضَؿ عل هٖ عَك هغسَس ؿك ثٌنٗي ٗـ  ثِاوسب ؿٕ استفبؿُ ًىٌ٘ـ. ولثي

 ضَؿ. ّبٕ فطبك ثؾبك هٖ ؿاؿُ

 حوام آب   4-الف

ثبالٕ لسوت فَلبًٖ  mm4/25عوبم آة ثبٗـ ؿاكإ اثؼبؿٕ ثبضـ وِ ؿستگبُ فطبك ثؾبك ثتَاًـ عـالل تب 

Cم ؿك ؿهبٕ حبثت ؿاكٕ عوب إ ثلإ ًگِ ٍك ضَؿ. ٍس٘لِ هغفظِ ثؾبك، ؿك آى غَعِ
◦1/0±C

ثبٗـ  8/37◦

                                           
- Accurate Gauges  

- Inaccurate 
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 تب ؽظ  ،گ٘لٕ فطبك ثؾبك هٌظَك ثلكسٖ اٗي ؿهب، ؿهبسٌذ عوبم ثبٗـ ؿك سلتبسل آمهَى اًـامُ . ثِثٌٖ٘ ضَؿ پ٘ص

C
 ؿك عوبم فلٍ كٍؿ. 37◦

 دهاسٌج    5-الف

Cوِ ؿاكإ ؿاهٌِ ؿهبٖٗ ثبضـ  ASTM 18C(18F)ؿهبسٌذ فطبك ثؾبك كٗـ ثبٗـ ام ًَع
 تب 34◦

C
است ٍ ثب  42◦

 هغبثمت ؿاكؿ.  ASTM Eالناهبت فول ضـُ ؿك استبًـاكؿ 

 سٌجفطاسواليثشاسيَى ٍسيلِ    6-الف

ثب ؿاهٌِ هٌبست استفبؿُ ضَؿ. هم٘بس ٍس٘لِ  سٌذفطبكوبل٘جلاسَ٘ى ثلإ ثلكسٖ فطبكسٌذ ثبٗـ ام ٍس٘لِ 

 kPa5/0ثٌـٕ  ؿكرِفَاغل ثب  ٗب ووتل ام آى kPa5/0(psi07/0)ثبٗـ ؿاكإ غغت  وبل٘جلاسَ٘ى فطبكسٌذ

(psi07/0).ٗب ووتل ثبضـ 

 ٍصى ثاتتدستگاُ آصهَى    7-الف

ربٕ  ثِ ٍمى حبثتتَاى ام ٗه ؿستگبُ آمهَى  هٖ kPa180(psi26)ّبٕ فطبك ث٘ص ام  ثلإ ثلكسٖ للائت

 ( استفبؿُ ولؿ.6-)ثٌـ الفسٌذفطبك وبل٘جلاسَ٘ىٍس٘لِ 

 ساتظ اًتمال ًوًَِ    8-الف

. ٍس٘لِ ضبهل ؿٍ لَلِ  اًتمبل هبٗغ ام ظلف ًوًَِ ثـٍى هناعوت فضبٕ ثؾبك استثلإ إ  لٍِس٘ اٗي كاثظ،

ٗىٖ ام  .گ٘لؿ هٖ، للاك  هتٌبست ثب ؿّبًِ ظلف ًوًَِ، ثب اثؼبؿ  وِ ؿك ؿاؽل ٗه صَة پٌجِ ؿٍ سَكاؽِاست 

اًتْبٖٗ ظلف ًوًَِ  لـك وبفٖ ثلٌـ است وِ ثِ گَضِِ وَتبُ است ٍ ؿٗگلٕ ث ،اًتمبل ًوًَِثلإ ّب  لَلِ

 ؿّـ. علط هٌبسجٖ كا ًطبى هٖ 2الفكسـ. ضىل  هٖ

 

 

 
 

 ساتظ اًتمال ًوًَِ -2ضىل الف
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 پيَست ب

 )الضاهی(

 دستگاُ آصهَى فطاس تخاس سٍش ب

 دستگاُ فطاس تخاس   1-ب

 كرَع وٌ٘ـ. 7-1-الفتب  1-1-الفثِ ثٌـّبٕ 

 فطاسسٌج   2-ب

ضلط ؿاؿُ ضـُ است ٍ ٗب ٗه  2-الففٌلٕ ام ًَع ثَكؿٍى وِ ؿك ثٌـ گ٘لٕ فطبك ثبٗـ فطبكسٌذ  س٘ستن اًـامُ

ام ؿستگبُ  ثب فبغلِ هٌبستگ٘لٕ فطبك ثبٗـ  هجـل فطبك هٌبست ٍ غفغِ ًوبٗص كلوٖ ثبضـ. س٘ستن اًـامُ

 .وٌـإ ثبضـ وِ اهىبى اتػبل سلٗغ كا فلاّن  گًَِِ ٍ اًتْبٕ آى ث ًػت ضـُ ثبضـفطبك ثؾبك 

 حوام سشدوي   3-ب

وبك ثجلٗـ، ؿك  ّب كا ثب ٗىـٗگل ثِ ، ّو٘طِ ٗه رفت آى ّبٕ ثؾبك ٍ هبٗغ ثلإ عفظ ًسجت عزن غغ٘ظ ث٘ي هغفظِ -طذاسّ

 .ضَؿ وبهالً كػبٗتثبٗـ ثب وبل٘جلاسَ٘ى هزـؿ ثلإ ّل رفت رـٗـ،   ضـًُسجت عزن گفتِ غَكت  غ٘لاٗي

 حوام آب   4-ب

صلؽص ثلإ ك ثؾبك ثتَاًـ ؿك ٍضؼ٘ت افمٖ ؿك آى فلٍ كٍؿ. عوبم آة ثبٗـ ؿاكإ اثؼبؿٕ ثبضـ وِ ؿستگبُ فطب

ثٌٖ٘ غَكت گ٘لؿ.  پ٘صثبٗـ ،  ؿك رْت هؾبلف 350◦ؿك ٗه رْت ٍ سپس 350◦هىلك ؿستگبُ عَل هغَك

Cؿاكٕ عوبم ؿك ؿهبٕ حبثت  إ ثلإ ًگِ ّوضٌ٘ي ثبٗـ ٍس٘لِ
◦1/0±C

هٌظَك ِ ؿكًظل گلفتِ ضَؿ. ث 8/37◦

Cؿك سلتبسل آمهَى تؼ٘٘ي فطبك ثؾبك تب ؽظ  اٗي ؿهب، ؿهبسٌذ ثبٗـ لكسٖث
ؿاؽل عوبم فلٍ كٍؿ. عوبم   37◦

 . ًطبى ؿاؿُ ضـُ است 1ة، ؿك ضىل  غَكت تزبكٕ ؿك ؿستلس استِ هٌبست وِ ث

 ّا دهاسٌج   5-ب

 كرَع وٌ٘ـ. 5-ثِ ثٌـ الف

 سٌجفطاس واليثشاسيَىٍسيلِ    6-ب

 .كرَع وٌ٘ـ 6-ثِ ثٌـ الف

 اتصال لاتل اًؼطاف   7-ب

 ،اًؼغبف هٌبست ثبٗـ ٗه اتػبل لبثل سٌذفطبكوبل٘جلاسَ٘ى ثلإ اتػبل ؿستگبُ فطبك ثؾبك صلؽطٖ ثِ ٍس٘لِ 

 ضَؿ.ثٌٖ٘  پ٘ص

 لَلِ هحفظِ تخاس   8-ب

گ٘لٕ فطبك  س٘ستن اًـامُؿك لسوت اًتْبٖٗ ثبٗـ  mm114ٍ عَل  mm3لَلِ هغفظِ ثؾبك ثب لغل ؿاؽلٖ 

 (2گ٘لٕ فطبك ثؾبك رلَگ٘لٕ وٌـ)ضىل ة ٗغ ثِ اتػبالت اًـامُهغفظِ ثؾبك للاك گ٘لؿ تب ام ٍكٍؿ هب
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 ساتظ اًتمال ًوًَِ  9-ب

 كرَع وٌ٘ـ. 8-ثِ ثٌـ الف

 
 

 فطاس تخاس)سٍش ب(دستگاُ  -1ضىل ب
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 هحفظِ تخاس تا لَلِ ٍاسدضذُ -2ضىل ب

 


