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  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ کی بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استانداردهای ملتی ررستمی     نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع نهات 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جلسته رتورای عتادی اداری متور        و نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996 سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناسان  از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

تودیتدی،   یطبته رترا   توجته  بتا  و ملتی  مصادح با همگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تودیدی پژوهشی، علمی،

 کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری

 ملی نویس استانداردهای پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراک  کنندگان، وارد و

 پیشتنهادها  و نظرها از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی ر ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضوابط رعایت با نی  صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  ملتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصویب درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

 ملی استاندارد تۀکمی در و تدوین 3 رمارۀ ایران ملی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تلقی ملی استانداردهایی

 .بارد رسیده تصویب به دهدمی تشکیلسازمان ملی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
9ادمللی ادکتروتکنیک  بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3قانونی  رناسی اندازه ادمللی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   هتای  نیازمنتدی  و کلتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیریبهره ادمللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی ، علمی های پیشرفت

 سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برای ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  داردسازمان ملی استان

 از اجترای بعضتی   ، اقتصتادی  و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصول ، عمومی و فردی ایمنی و

نماید.  استاندارد، اجباری عادی رورای تصویب با وارداتی، اقالم ای /و کشور داخل تودیدی محصوتت برای را ایران ملی استانداردهای

 آن بندیو درجه صادراتی کاتهای استاندارد اجرای ، کشور محصوتت برای ادمللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشاوره در زمینۀ فعال مؤسسات و ها ازمانس خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین . نماید اجباری را

 و مراکت   هتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  هتای  سیستم گواهی صدور و ممی ی ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون ر

 هتا  آن عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فلت ات  عیار تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون ر ، کاهای ادمللی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح رتقایا برای تحقیقات کاربردی

                                                 
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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 تارپیشگف

تهیه رد. این استاندارد  1322نخستین بار در سال "نقطه جوش تعیین -مایعات خنک کننده موتور"استاندارد 

سیون های مربوطه برای یو تایید کمتوسط سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی 

کمیته ملی استاندارد ریمیایی و  هشتمین ه ار و دویست و سی ونظر قرار گرفت و در  ین بار مورد تجدیداود

قانون اصالح قوانین و اد امات موسسه  3تصویب رد. اینک به استناد بند یک ماده  3/9/23 ر در مور مپلی

 رود. ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1331استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی هایپیشرفت و تحوتت با هماهنگی و همگامی حفظ برای 

این  تکمیل و اصالح برای که پیشنهادی هر و رد خواهد نظر تجدید د وم مواقع در ایران ملی استانداردهای

 ن، بایدبنابرای .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام رود، ارائه استانداردها

  .کرد استفاده ملی استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره

 است.  1333: سال 1913این استاندارد جایگ ین استاندارد ملی ایران رماره 

 

 :است زیر ررح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ برای که بع و ماخییمن

ASTM D D1120: 2011
1

- Standard Test Method for Boiling Point of Engine Coolants 
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 تعیین نقطه جوش -مايعات خنک کننده موتور

 هدف و دامنه کاربرد     2

نقطه جوش . است مایعات خنک کننده موتورنقطه جوش تعاددی تعیین  ،استاندارداین هدف از تدوین 

در  ،در دستگاه مجه  به سیستم سرد کننده مایع خنک کننده موتور ،تعاددی درجه حرارتی است که در آن

این استاندارد برای مایعات خنک کننده موتور غلیظ و  کند.جوریدن میه فشار اتمسفر رروع ب وررایط تعاددی 

 رقیق رده کاربرد دارد.

ودیت برقراری در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهدارتی نورته نشده است. در صورت وجود چنین مواردی، مسئ -هشدار

 ی کاربر این استاندارد است.ررایط ایمنی و سالمتی مناسب و اجرای آن بر عهده

 مراجع الزامي 1

ها ارجاع داده رده است.  مدارک اد امی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن

 رود. می ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد ملی ایران محسوب بدین

نظرهای بعدی آن مورد  ها و تجدیدکه به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد، اصالحیه در صورتی

ها ارجاع داده رده است،  نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 ها مورد نظر است. نهای بعدی آ نظر و اصالحیه همواره آخرین تجدید

  استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد اد امی است:

ها یا کنندههای آبی خنکسازی محلولبرداری و آمادهنمونه ،1329سال  :1339استاندارد ملی ایران رماره  9-1

 های موتور، روش آزمونضدزنگ

 کننده موتور، واژه نامهکمایعات خن ،1332سال  :3322استاندارد ملی ایران رماره  9-9

9-3 ASTM E1: 2013, Specification for ASTM Liquid-in-Glass Thermometers 

9-2 ASTM E230:2012, Specification and Temperature-Electromotive Force (EMF) Tables for 

Standardized Thermocouples 

 

 بردارينمونه 1

 انجام رود. 1339موتور باید طبق استاندارد ملی  برداری از مایعات خنک کنندهنمونه
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 آزمون روش 4

 آزمون اصول 4-2

درجه حرارت تصحیح رده مایع نسبت به رود. اتمسفر در ررایط تعاددی جورانده میفشار  دراز نمونه  مقداری

 .است، نقطه جوش تعاددی نمونه جو راتمسفری فشار 

 وسايل 4-1

  های زیررامل بخش، (2شكل ) تعیین نقطه جوش دستگاه 4-1-2

  ایسنبادهبا دهانه  ،گردن کوتاه از ریشه مقاوم در مقابل حرارت ،ml 211گرد با گنجايش تهبالن  4-1-2-2

   .9طبق رکل ر قرار گرفتن دماسنج برای mm 19خارجی  قطره و یک دهانه جانبی ب

با          ای استاندارد بادهنتصال سا و mm 999 طول جدار خارجیدارای  ،سیستم سرد کننده 4-1-2-1

 .در انتهای پایینی مورب برای چکیدن قطرهانتهای 

اثر ری  بیهای دانهیا دیگر  3سه ادی چهار دانه سنگ جوش از کربور سیلسیم نمره  ،سنگ جوش 4-1-2-1

 .مناسب

 تر استفاده رود.بیش های ری از دانهباید کنند تودید میکف زیاد  که یهایبرای آزمونه -يادآوري

مطابق با مشخصات ذکر + C 399تا  -C 3 یک دماسنج با دامنه تغییرات گیري دما،ابزار اندازه 4-1-2-4

مانند ترموکوپل ای غیر جیوه گیریاب ار اندازهیا هر نوع ، ASTM E1در استاندارد  2Cرده برای دماسنج نوع 

 ASTM Eاستاندارد در  آنچهو دارای درستی معادل یا بهتر با قابلیت اندازه گیری دما در محدوده بیان رده 

است. از اب ار ای جیوهگیری ردقت و اریبی  فقط مربوط به اب ار اندازه 3های بند ذکر رده است. داده .230

 گیری دما ردماسنج یا ترموکوپل  کادیبره رده استفاده کنید.اندازه

مقدار بدست آوردن برای گرم کردن و  رسیدن به حرارت کافی قابلیتبا  سبد حرارتی ،منبع حرارت 4-1-2-5

 .2-3-2 طبق بند شتیمایع برگ

  آزمونهتهیه  4-1

 انجام گیرد. 1339برداری مطابق استاندارد ملی نمونه 2-3-1

 زیر آماده کنید.روش  به برای تعیین نقطه جوش را ،غلیظ استفاده نشدهمایع خنک کننده موتور    4-1-1
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برسد رنباید درجه حرارت  C  99دریافت رده در ظرف اصلی به نمونهاجازه دهید درجه حرارت   4-1-1-2

 بارد .  C  99زیر

 .رودظرف را تکان دهید تا محلول همگن و یکنواخت   4-1-1-1

 را بردارید. آزمونه خیلی سریع 4-1-1-1

بادن به ر را ظحجم موردن ،پتوسیله پیه مخلوط کنید. ببه طور کامل تهیه محلول رقیق، نمونه را  برای 4-1-1

 حجمبه مقطر آب آن را با  1-1-3-2 ذکر رده در بندررایط دمایی در منتقل کنید.  کادیبره رده حجمی

 .برسانید

 آزمونانجام روش  4-4

مخ ن قرار دهید، بطوریکه (  2-2-1-4  را در دوده جانبی بادن ربند 2-1-9-2گیری دما ربند اب ار اندازه 4-4-2

گیری دما را با یک دوده کوتاه از ته بادن قرار گیرد. اطراف اب ار اندازه mm 3/6آن در مرک  بادن و ارتفاع 

 تستیکی یا هر ماده مناسب دیگری درزبندی کنید.

4-4-1 ml 69  2-2-1-4در داخل بادن ربند  (1-2-1-4دانه سنگ جوش ربند  2ادی  3از آزمونه را همراه با 

 بری ید.( 

تمی  و خشک به بادن متصل کنید و داخل منبع حرارت ربند  (1-2-1-4ربند  سیستم سرد کنندهیک  4-4-1

قرار دهید. مجموعه دستگاه را بوسیله یک گیره به پایه متصل کنید و دوده ورودی و خروجی آب را  (4-1-2-5

 نی  به مبرد وصل کنید. 

حرارت  ایبه گونه حرارت سبدوسیله ه کنید و دستگاه را ببرقرار  سیستم سرد کنندهجریان آب را در  4-4-4

مایع  ردتتا  نیدتدریج کم که سپس حرارت را ب به نقطه جوش برسد. min 13 مدت تادهید که نمونه 

مایع برگشتی را به یک تا دو قطره در ثانیه تنظیم سرعت دست آید. در مدت ده دقیقه بعدی ه برگشتی تزم ب

تنظیم مایع برگشتی تعیین رده مهم است. قبل از خواندن درجه  ،ردن نتایج صحیحکنید. برای بدست آو

 جریان مایع برگشتی برای مدت دو دقیقه ثابت است.سرعت اطمینان حاصل کنید که ، حرارت

 درجه حرارت مشاهده رده و فشار بارومتر را یاددارت کنید. 4-4-5
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 محاسبات 5

 ا، گیري دمابزار اندازه 2عدم درستي 5-2

 دمای مشاهده را با اعمال ضریب تصحیح به دست آمده در کادیبراسیون تصحیح کنید. 

  ،فشار جو تغییرات  5-1

برده  دماسنج بکار  1-3ربند درستی عدم این تصحیح باید برای درجه حرارت مشاهده رده پس از تصحیح 

 بکار برید.فشار را برای تصحیح  1جدول رماره  .رود

 ما براي فشار بارومتريتصحیح د -2جدول 

درستي  عدم  دماي مشاهده شده وتصحیح شده براي

 سیلسیوسبر حسب درجه  گیريابزار اندازه

براي هر میلي  درجه سیلسیوستصحیح دما بر حسب 

 متر اختالف فشار

 199 کمتر از

  129تا  199از 

  129 بیشتر از

93/9 

92/9 

92/9 

 بارد تهیه رده است :دنی یانگ که بشرح زیر میتقریبی است و براساس معادده سی 1جدول 

(t ± 372( )P 767 )
6-

0759 =C 

 که در آن : 

C  مقدار تصحیحی است که باید به دمای مشاهده ردهt .اف وده رود 

P متر جیوه فشار بارومتری برحسب میلی 

t دمای مشاهده رده برحسب درجه سیلسیوس 

 

                                                 
 
1 Inaccuracy 
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 گزارش آزمون 6

و تصحیح فشار بارومتری  گیریاب ار اندازهپس از تصحیح نادرستی  را ه درجه حرارتعدد مشاهده رده مربوط ب

کرده و بعنوان نقطه جوش تعاددی گ ارش  دحاظگرد کنید و فشار بارومتر  C 3/9ی با تقریب نقطه جوش تعادد

 کنید.

 دقت و اريبي 7

است نتایج بدست آمده  C 199 ازکمتر  جوش آنها های رقیق رده که نقطه برای نمونه ،تجديدپذيري  7-2

است نتایج بدست آمده نباید  C 199از  یشترهائی که نقطه جوش آنها ب و برای نمونه C  2/1نباید بیش از

 اختالف دارته بارد.با یکدیگر  C 3/9ز بیش ا

باید بیش است نتایج بدست آمده ن C 199 جوش آنها زیر های غلیظ مصرف نشده که نقطه برای نمونه  7-2-2

 C 6/3 است نتایج بدست آمده نباید بیش از C 199 جوش آنها باتتر از هائی که نقطه و برای نمونه C 2/1 از

 از یکدیگر اختالف دارته بارند.

 اريبي 7-1

 از آنجایی که ماده مرجع قابل قبودی برای تعیین اریبی این روش وجود ندارد اریبی تعیین نشده است.
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 گاه آزمون نقطه جوشدست -2شكل 

 

 
 

 گردن کوتاه  ml211بالن  -1شكل 


