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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران به موجب بند يک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و الزامات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات
صنعتي ايران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمي کشور است که وظیفه تعیین ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي
(رسمي) ايران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران به موجب يکصدو پنجاه و دومین جلسه شوراي عالي اداري مورخ  1321/6/92به
سازمان ملي استاندارد ايران تغییر و طي نامه شماره  916/33333مورخ  1321/3/92جهت اجرا ابالغ شده است.
تدوين استاندارد در حوزه هاي مختلف در کمیسیون هاي فني مرکب از کارشناسان سازمان صاحب نظران مراکز و مؤسسات
علمي ،پژوهشي ،تولیدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام مي شود وکوششي همگام با مصالح ملي و با توجه به شرايط تولیدي،
فناوري و تجاري است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمي و تخصصي ،نهادها ،سازمان هاي دولتي و غیر دولتي حاصل مي شود .پیش نويس
استانداردهاي ملي ايران براي نظرخواهي به مراجع ذينفع و اعضاي کمیسیونهاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت
نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملي مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي)رسمي) ايران چاپ و
منتشر ميشود.
پیش نويس استانداردهايي که مؤسسات و سازمان هاي عالقه مند و ذيصالح نیز با رعايت ضوابط تعیین شده تهیه مي کنند
درکمیتۀ ملي طرح و بررسي و درصورت تصويب ،به عنوان استاندارد ملي ايران چاپ و منتشر مي شود .بدين ترتیب،
استانداردهايي ملي تلقي مي شود که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملي ايران شمارۀ  3تدوين و در کمیتۀ ملي
استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد تشکیل ميدهد به تصويب رسیده باشد.
1

مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بین المللي استاندارد ) (ISOکمیسیون بین المللي
الکتروتکنیک ) 9(IECو سازمان بین المللي اندازه شناسي قانوني ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 2کمیسیون کدکس غذايي
) 3(CACدر کشور فعالیت مي کند .در تدوين استانداردهاي ملي ايران ضمن توجه به شرايط کلي و نیازمنديهاي خاص کشور،
از آخرين پیشرفتهاي علمي ،فني و صنعتي جهان و استانداردهاي بینالمللي بهره گیري ميشود.
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پیشبیني شده در قانون ،براي حمايت از مصرف کنندگان،
حفظ سالمت و ايمني فردي و عمومي ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زيست محیطي و اقتصادي ،اجراي
بعضي از استانداردهاي ملي ايران را براي محصوالت تولیدي داخل کشور و  /يا اقالم وارداتي ،با تصويب شوراي عالي استاندارد،
اجباري نمايد .مؤسسه ميتواند به منظور حفظ بازارهاي بین المللي براي محصوالت کشور ،اجراي استاندارد کاالهاي صادراتي و
درجهبندي آن را اجباري نمايد .همچنین براي اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سا زمانها و مؤسسات فعال در
زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسي ،ممیزي و صدورگواهي سیستم هاي مديريت کیفیت و مديريت زيست -محیطي ،آزمايشگاه ها و
مراکز کالیبراسیون (واسنجي) وسايل سنجش ،مؤسسۀ استاندارد اين گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأيید
صالحیت ايران ارزيابي ميکند و در صورت احراز شرايط الزم ،گواهینامۀ تأيید صالحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت
مي کند .ترويج دستگاه بین المللي يکاها ،کالیبراسیون (واسنجي) وسايل سنجش ،تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات
کاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين سازمان است.

1- International organization for Standardization
2- International Electro technical Commission
)3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal
4- Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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پیش گفتار
استاندارد " فرآوردههاي نفتي – پايداري برشي سیاالت حاوي مواد پلیمري با استفاده از نازل تزريقي ديزلي
اروپايي – روش آزمون" که پیش نويس آن در کمیسیونهاي مربوط تهیهه و تهدوين شهده و در سهیزدهمین
اجالس کمیته ملي استاندارد فراورده هاي نفتي مورخ  1329/11/93مورد تصويب قرار گرفته است ،اينک به
استناد بند يک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقرار سازمان ملي استاندارد ايران ،مصوب بهمن ماه  ،1331بهه
عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود.
براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پیشرفتهاي ملي و جهاني در زمینه صهنايع ،علهوم و خهدمات،
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پیشنهادي که براي اصالح و تکمیهل ايهن
استانداردها ارايه شود ،هنگام تجديد نظر در کمیسیون فني مربوط مورد توجه قرار خواههد گرفهت .بنهابراين،
بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده کرد.
استانداردملي ايران شماره 6123سال( ،1331فرآوردههاي نفتي – اندازه گیري پايداري برشي سیاالت حهاوي
مواد پلیمري با استفاده از نازل تزريقي ديزلي -روش آزمون) ،باطل واين استاندارد جايگزين آن مي شود.
منبع و ماخذي که براي تهیه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است:
ASTM D6278 :2012: Standard Test Method for Shear Stability of Polymer Containing Fluids
Using a European Diesel Injector Apparatus.

و

فرآوردههای نفتي – پايداری برشي سیاالت حاوی مواد پلیمری
با استفاده از نازل تزريقي ديزلي اروپايي – روش آزمون
هشدار -اين استاندارد مسايل ايمني مربوط به عملیات ،وسايل و مواد مصرفي را که ممکن است خطر
آفرين باشد ،در بر نمي گیرد .رعايت تمام جوانب به عهده آزمايشگر خواهد بود .بنابراين آزمايشگر قبل از
انجام آزمون ،به کار گرفتن روشهاي ايمني و بهداشتي مناسب و توجه به دستورالعملهاي مربوطه پیش
بینيهاي الزم را قبل از کار به عمل آورد.
1
1-1

هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد ،اندازهگیري پايداري برشي سیاالت حاوي مواد پلیمري است .در

اين روش درصد افت گرانروي (در  111درجه سلسیوس) سیاالت حاوي مواد پلیمري به روش تزريق
ديزلي که در آن از يک نازل تزريقي اروپايي استفاده شده است ،سنجیده مي شود .افت گرانروي نشان
دهنده میزان تخريب پلیمر ،ناشي از برش در نازل خواهد بود.
يادآوری  – 1روش آزمون  ASTM D 2603نیز روشي مشابه براي سنجیدن پايداري برشي است و محدوديت هاي آن در
قسمت دامنه کاربرد روش آمده است .ارتباط معیني بین نتايج حاصل از اين روش با اين استاندارد ارايه نشده است.
يادآوری  – 1در اين روش آزمون از همان دستگاهي که در روش  CEC L – 14 – A – 93تعريف شده ،استفاده ميشود.
تفاوت دو روش در فواصل زماني الزم براي کالیبراسیون است.
يادآوری  – 9روش آزمون  ASTM D 5275نیز به وسیله نازل تزريقي ديزلي صورت مي گیرد ولي نتايج مي تواند با اين
استاندارد متفاوت باشد.
يادآوری  – 7اين روش آزمون داراي کالیبراسیون و الزامات کاربري متفاوت با روش استانداردملي ايران باشماره
6123سال 1331است ،که منسوخ شده است.
يادآوری – 5روش آزمون  ASTM D 7109نیز روشي مشابه با اين استاندارد است که پايداري برشي را هم در  31دور و
هم  21دور تزريق اندازهگیري ميکند در صورتي که در اين استاندارد فقط 31دور صورت ميگیرد.

1

مراجع الزامي

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است که در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده است.
بدين ترتیب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميشود.

1

در صورتي که به مدرکي با ذکر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصالحیه ها و تجديد نظرهاي بعدي
آن مورد نظر اين استاندارد ملي نیست .در مورد مدارکي که بدون ذکر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده
شده است ،همواره آخرين تجديد نظر و اصالحیههاي بعدي آنها مورد نظر است.
استفاده از مراجع زير براي کاربرد اين استاندارد الزامي است:
 1-1استانداردملي ايران شماره: 321سال ،1333فراورده هاي نفتي -روش اندازه گیري کینماتیک مايعات
شفاف وتیره(محاسبه گرانروي دينامیک)
2-2 ASTM D2603 Test Method for Sonic Shear Stability of Polymer Containing Oils
2-3 ASTM D5275 Test Method for Fuel Injector Shear Stability Test (FISST) for
Polymer Containing Fluids
2-4 ASTM D6299 Practice for Applying Statistical Quality Assurance and Control
Charting Techniques to Evaluate Analytical Measurement System Performance
2-5 ASTM D7109 Test Method for Shear Stability of Polymer Containing Fluids Using a
European Diesel Injector Apparatus at 30 and 90 Cycles.
2-6 CEC L-14-A-93 Shear stability evaluation.

9

اصطالحات و تعاريف

در اين استاندارد ،اصطالحات و تعاريف زير به کار ميرود:
1-9
گرانروی كینماتیک

میزاني از مقاومت يک سیال نسبت به جاري شدن دراثر نیروي جاذبه است.
1-9
فشار كالیبراسیون

فشار ثبت شده در فشار سنج و در محدوده 13/1مگا پاسکال تا  13/1مگا پاسکال ،هنگامي که سیال
کالیبراسیون  RL 233افت گرانروي معادل  9/3تا  9/2میلي متر مربع برثانیه پیدا کند.
9-9
افت گرانروی

کاهش گرانروي،که از اختالف گرانروي در 111درجه سلسیوس سیال قبل وبعداز برش حاصل مي شود.
7-9
درصد افت گرانروی

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

9

7

خالصه روش آزمون

سیال حاوي پلیمر از يک نازل تزريقي ديزلي و با سرعت برشي عبور داده ميشود که اين عمل
1-7
باعث تخريب ملکولهاي پلیمر ميشود.
اين تخريب سبب کاهش گرانروي کینماتیک سیال مورد آزمون مي شود .درصد کاهش گرانروي مقیاسي
از پايداري برشي مکانیکي سیال حاوي پلیمر خواهد بود.
5
1-5

اهمیت وكاربرد
اين روش آزمون ،درصد افت گرانروي سیاالت حاوي پلیمر که ناشي از تخريب پلیمرها در يک

نازل با برش زياد است ،را اندازه گیري مي کند.تغییرات حاصل از اثرات حرارتي يا اکسايشي به حداقل
رسیده است.
1-5

اين روش آزمون ،به منظور کنترل کیفیت افزودني هاي پلیمري روان کننده ها ،توسط تولید

کنندگان و مشتريان آنها به کار ميرود.
9-5

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

مختلف به کار برد زيرا تغییرات گرانروي سیال در اين شرايط ميتواند عالوه بر برش مکانیکي پلیمر متأثر
از تغییرات اکسايشي و حرارتي باشد .هر چند در شرايط کاري ابتدايي يا محدود ،بین نتايج اين آزمون و
نتايج میداني ،ممکن است ارتباطي وجود داشته باشد.
7
1-7

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

همراه با نازل سوخت پاش تزريقي ديزلي و ظرف سرد کننده سیال است که مجموعاً در فضايي که دماي
آن  91تا  93درجه سلسیوس است ،قرار ميگیرد .شکل (الف  )1-1نماي دستگاه را نشان ميدهد.
1-1-7

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

بوده ،داراي حجم تقريبي  931میلي لیتر و قطر داخلي  23میلي متر مي باشد و به صورت واحدهاي
حجمي درجه بندي شده است .اين مخزن به پخش کننده داخلي سیال که جزئیات آن در شکل (الف -1
 )9آمده مجهز مي باشد .يک شیشه ساعت به قطر  21میلي متر با لبه هاي دندانه دار براي اين منظور
مناسب است .صفحه پخش کننده ،تمايل سیال به حرکت در يک مسیر مشخص را کاهش ميدهد .دما به
وسیله دماسنجي که در مرکز مخزن معلق است ،اندازه گیري مي شود .انتهاي حباب دماسنج بايد  11تا
 13میلي متر باالتر از لوله خروجي مخزن باشد .ديگر وسايل اندازه گیري دما مي تواند در همین موقعیت
مکاني مورد استفاده قرار گیرد .خروجي به يک شیر سه راهه ( )3مجهز شده است .شیر سه راهه از نوع
مخروطي همراه با توپي محکم و غیر قابل تعويض با سوراخي که قطر اسمي آن  3میلي متر است ،مي
باشد.
3

از يک لوله پالستیکي شفاف (شماره  11در شکل الف  )1-1براي اتصال شیر سه راهه به ورودي پمپ
استفاده ميشود.
1-1-7

پمپ تزريق دو پیستوني ،اين پمپ در شکل الف 1-1-شماره  11نشان داده شده است .اين

پمپ از نوع  Bosch PE 2 A 90D 300/3 S2266است و به يک ضربه شمار ( ،)13پیچ تخلیه هوا ( )12و
پیچ تنظیم کننده سرعت جريان ( )19مجهز است.
9-1-7

پمپ تزريق ،که به وسیله يک موتور الکتريکي سه فاز و با ) )293 ± 93دوربر دقیقه به

حرکت در ميآيد.
 1-9-1-7اين موتور در  293دور بر دقیقه و جريان 31هرتز معمول در اروپا به حرکت در مي آيد .اين
موتور در حدود  1111دور بر دقیقه و جريان  61هرتز کار خواهد کرد .لیکن  1111دوربر دقیقه در اين
روش قابل قبول نیست و بايد از سرعت  293 ± 93دور بر دقیقه براي پمپ تزريق اطمینان حاصل شود.
يک روش مناسب براي اين منظور استفاده از کاهندههاي سرعت  6به  3است.
 7-1-7خروجي پمپ تزريق؛ که به وسیله يک لوله استیل پر فشار به محفظه پاششي متصل است.
محفظه پاششي در شکل الف 1-1-قسمت ( )9نشان داده و جزئیات بیشتر از در شکل الف3-1-
آمده است .محفظه پاششي چنان طراحي شده است که سیال تحت آزمون پس از خروج از نازل ،وارد
محفظه پر از سیال مي شود تا از تشکیل کف جلوگیري کند .محفظه به يک لوله تخلیه خروجي ()13
داراي شیر دو راهه مجهز است تا بقاياي آزمون قبلي را در مرحله شستشو از سیستم تخلیه و
آلودگي ناشي از نمونه قبلي را به حداقل برساند .نازل تزريق ديزل از نوع Bosch DN 8 S 2- Type
 Pintleشماره  1232 911 119بوده که در پايه نازل نوع  Bosch KD 43 SA 53/15قرار ميگیرد .پايه
نازل شامل يک صافي لولهاي 1است.
9

3

يادآوری  – 7در هنگام کار مواظب باشید تا به قطعات دقیق دستگاه تزريق (قسمت هاي پمپ و نازل ) آسیبي نرسد.
سرويس اين قطعات بايدتوسط کارشناس متخصص انجام گیردويابامراجعه به دفترچه راهنماي دستگاه صورت پذيرد.
يادآوری  – 6افزايش غیر معمول و سريع در فشار سنج در طي آزمون ممکن است به معني گرفتگي صافي باشد .در اين
صورت صافي لولهاي بايد تعويض شود.

 5-1-7يک حسگر فشار( ،)13نظیر يک فشار سنج پر شده از گلیسرول يا يک فشار سنج با نمايشگر
ديجیتال بايد در کنار مسیر سیال و از طريق شیر سوزني يا سوپاپ فشار 2قرار گیرد .فشار سنج بايد هر
چند وقت براي اطمینان از صحت عملکرد آن آزمايش شود.
 7-1-7سرد کننده سیال ،شماره  3شکل الف ،1-1-به منظور ثابت نگه داشتن دماي سیال در طول
آزمون به کار مي رود؛ اين دما به وسیله دما سنج در محل خروجي مخزن سیال قرائت مي شود .اين سرد
1

Filter Cartridge
Plunger and barrel
3
Nozzle value assembly
4
Pressure Snubber
2

2

کننده به صورت دو جداره و شیشه اي است که مايع خنک کننده بین دو جداره جريان دارد و انتقال
حرارت در جداره داخلي حبابي شکل صورت مي گیرد .قطر خارجي اين سرد کننده ،d1 ،حدود  31میلي
متر و قطر داخلي قسمت حبابي شکل ،d9 ،حدود  93میلي متر است .طول کلي آن ،L ،حدود  131میلي
متر است .يک صفحه پخش کننده ،که از نظر طراحي مشابه با صفحه پخش کننده در مخزن سیال باشد،
در بخش بااليي سرد کننده کار گذاشته مي شود تا تماس بین سیال و سطح سرد کننده را بهتر سازد.
میزان تخلیه از مخزن سرد کننده سیال از طريق يک شیر سه راهه با همان طراحي که در بخش تخلیه
مخزن سیال استفاده ميشود ،انجام ميگیرد .آب سرد براي جداره خارجي سرد کننده بايد به صورت قابل
تنظیم ،تامین گردد.
6
1-6

مواد
سوخت ديزل (شماره  ،)9که در ابتدا براي تنظیم فشار باز شدن شیر در نازل تزريق ديزل

مورد نیاز است.
1-6

سیال کالیبراسیون  ،RL 233که براي اين منظور بکار مي رود تا نشان دهد که وقتي دستگاه

درمحدوده فشار از پیش تعیین شده،کار مي کند ،افت گرانروي صحیح را بدست مي دهد.
يادآوری  – 8سیال RL 233الزامات اين روش آزمون را برآورده مي کند و مورد پذيرش تامین کننده ها مي باشد .براي
اطالعات بیشتر به گزارش  RR: D02-1629مراجعه کنید.

8
1-8

هشدار
در هنگام استفاده از دستگاه ،از يک حفاظ مطمئن بین قسمتهاي داراي فشار باال در دستگاه

و کاربر استفاده شود.
1-8

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

 13/1مگا پاسکال ( 131بار يا  1333پوند بر اينچ مربع) است .در صورت گرفتگي صافي ،ايجاد فشارهاي
باالتر از  13/1مگا پاسکال ( 131بار يا  9611پوند بر اينچ مربع) امکان پذير است .در چنین مواردي قبل
از سفت کردن اتصاالتي که خوب نشت بندي نشده اند ،پمپ را خاموش کنید.
3

نمونه برداری

1-3

حدود  611میلي لیتر سیال براي هر آزمون الزم است.

1-3

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

عاري از هر گونه مواد نامحلول و قابل مشاهده باشد.

3

9-3

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

منجر به گرفتگي صافي و سايش نازل شوند .گرفتگي صافي مي تواند سبب تغییر ناگهاني در فشار سنج
شود .مواد نامحلول نیز ميتوانند به نازل منتقل شده و باعث کوتاه شدن عمر آن شود.
11
1-11

كالیبراسیون و استاندارد كردن
تنظیم نازل ،اگر نازلي را که استفاده مي کنید ،جديد يا از قبل کالیبره نشده است ،نگه

دارنده نازل تزريق ديزل را به همراه نگهدارنده آن در محل ،تنظیم کنید .نازل را با استفاده از سوخت
ديزل و دستگاه تنظیم نازل به نحوي تنظیم کنید که فشار باز شدن شیر در شرايط استاتیک  113/1مگا
پاسکال ( 1333پوند بر اينچ مربع) شود .اگر نازل قبالً با روغن کالیبراسیون  RL233کالیبره شده ،فشار
باز شدن شیر بايد بین  13/1مگا پاسکال و13/1مگاپاسکال باشد.
1-1-11

نازل و نگه دارنده آن را روي دستگاه آزمون نصب کنید .پین و پاشنده نازل بايد به نحوي

روي محفظه بسته شود که از هر گونه نشتي روغن اطراف سطوح خارجي نازل جلوگیري شود.
1

1-11

اندازه گیري حجم باقي مانده تخلیه نشده )(Vres

1-1-11

حجم باقي مانده تخلیه نشده سیستم ،حجمي از سیستم که بین شیر سه راهه زير مخزن

سیال (شماره  3شکل الف )1-1-و دهانه نازل تزريق (شماره  )1وجود دارد Vres .شامل حجم محفظه
پاششي نميشود .هنگامي که حجم باقي مانده تخلیه نشده معلوم است ،از بند  3-11روش را ادامه دهید.
1-1-11

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

بیشتر سیال قبلي تخلیه شود.
 9-1-11لوله هاي فشار قوي (شماره  ،16شکل الف )1-1-را از دستگاه جدا کرده و سیال داخل آن ها
را تخلیه کنیدو درپوش را از انتهاي مجاري پمپ درآوريد و باقي مانده روغن را تخلیه کنید .محفظه
پاششي (شماره  )9را تخلیه کنید.
7-1-11

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

مخزن پايین (شماره  )3باز باشد و شیر سه راهه پايین (شماره  )3بايد به قسمت مکش پمپ (شماره )11
باز باشد.
5-1-11

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

يادداشت کنید.
7-1-11

پمپ را خاموش کنید .سیال داخل محفظه پاششي را درون يک بشر تخلیه کنید و سپس

سیال برگشتي را به داخل مخزن پايیني بريزيد؛ در نظر نگرفتن اين سیال در اندازه گیري  Vresخطا ايجاد
Residual undrained Volume

6

1

ميکند .اجازه دهید سیستم به مدت  91دقیقه تخلیه شود و هواي آزاد در لوله شفاف اتصالي بین مخزن
پايیني و پمپ قرار گیرد.
 6-1-11اختالف سطح روغن در مخزن پايیني را با آنچه در بند  3-9-11يادداشت کرده ايد ،به عنوان
حجم باقي مانده ( ،Vresثبت کنید.
يادآوری  – 3حجم هاي باقي مانده  13تا  31میلي لیتر توسط آزمايشگران متفاوت گزارش شده است .در صورتي که
سیال محفظه پاششي به مخزن پايیني (طبق بند  )6-9-11برگشت داده نشود يا اگر طول خط شماره  11شکل الف1-1-
اضافي باشد اندازه گیريهاي  Vresممکن است بیش از اين باشد.

 8-1-11حجم عملیاتي ،Vrun ،که حاصل تفريق  Vresاز  131میلي لیتر است ،را محاسبه کنید.

9-11

تمیز كردن دستگاه ،تنظیم ضربه شمار و ضربه پمپ

1

 1-9-11روغن باقي مانده را از طريق خط تخلیه (شماره  )13از محفظه پاششي به درون ظرف تخلیه،
خارج کنید .سیال درون جداره سرد کننده را از شیر شماره  6و سیال مخزن را از شیر شماره  ،3درون
ظروف تخلیه مناسب ،تخلیه کنید.
 1-9-11پس از اين که سیال تخلیه شد ،اجازه دهید شیر خط تخلیه پاششي باز بوده و شیر سه راهه
(شماره  )6به نحوي قرار داشته باشد که سیال جداره سرد کننده به درون ظرف تخلیه ،ريخته شود .شیر
شماره  3را به نحوي قرار دهید که تخلیه انجام نشود ولي مسیر سیال درون مخزن به سمت پمپ از
طريق خط  11باز باشد .حداقل  31میلي لیتر از  RL 933را به مخزن سیال اضافه کنید.
يادآوری – 11مراحل  9-3-11تا  3-3-11بیانگر اولین و دومین شستشوي دستگاه با  31میلي لیتر سیال است که به
منظور از میان بردن روغن قبلي استفاده شده پیش از مراحل کالیبراسیون و آزمون ،انجام مي شود .در اين مراحل ،شیر زير
محفظه پاششي و سرد کننده بايد به نحوي باز باشد که روغن به درون ظرف تخلیه ،ريخته شود.

 9-9-11هواي موجود در خطوط لوله دستگاه را به وسیله پیچ تخلیه (شماره  )12و فشردن دستي لوله
انعطاف پذير شفافي که پمپ را به مخزن سیال وصل کرده ،خارج کنید.
 7-9-11ضربه شمار به نحوي تنظیم کنید که پمپ زمان کافي را به منظور کشیدن سیال از مخزن
سیال داشته باشد.
 5-9-11پمپ را روشن کنید و آن را تا پايین آمدن سیال تا انتهاي مخزن و در شرايطي که خط
شماره  11با سیال پر است ،روشن نگه داريد.
 7-9-11حداقل  31میلي لیتر سیال  RL 933را براي بار دوم به مخزن بريزيد و پمپ را تا پايین
 -1ممکن است بعضي از بندهاي اين قسمت براي دستگاه هاي اتوماتیک مصداق نداشته باشد.

3

آمدن سطح سیال تا انتهاي مخزن و در شرايطي که خط شماره  11با سیال پر است ،روشن نگه داريد.
 6-9-11پس از آن که کل سیال تخلیه شد ،شیر محفظه پاششي ( )13را بسته ،و شیر شماره  6را به
نحوي قرار دهید که سیال از جداره خنک کننده به مخزن سیال جريان داشته باشد.
 8-9-11دماسنج يا میله دماسنجي را از مخزن سیال بیرون بکشید.
يادآوری – 11و جود دماسنج و مجموعه آن مي تواند در صحت اندازه گیري حجم سیال مخزن تداخل ايجاد کند .بنابراين
هنگامي که اندازه گیري صحیح حجم مخزن الزم است ،بیرون کشیدن آن ضروري است.

 3-9-11حداقل مقدار سیال که معادل مجموع  31میلي لیتر و ( Vrunکه در بند  3-9-11تعیین شده
است) را به مخزن سیال اضافه کنید.
 11-9-11شیر زير محفظه پاششي (شماره  )13را بسته و شیر شماره  6را به نحوي قرار دهید که سیال
از جداره سرد کننده به مخزن سیال ريخته شود.
يادآوری  – 11شیر تخلیه محفظه پاششي در مرحله سوم شستشو و در طول آزمون همیشه بسته است.

 11-9-11هواي موجود در خطوط لوله دستگاه را به وسیله فشردن دستي لوله انعطاف پذير متصل
کننده پمپ و مخزن سیال خارج کنید .اين عمل را مي توان به وسیله پیچ تخلیه (شماره  )12نیز
انجام داد.
 11-9-11عدد ضربه شمار را ثبت کنید.
 19-9-11با استفاده از يک کرنومتر يا يک وسیله زمان سنج ديگر ،پمپ را به مدت 1 min ± 1s
روشن کنید.
n 17-9-11راکه اختالف در تعداد ضربه ها است از بند  19-3-11تعیین کنید.
 15-9-11ضربه شمار را به نحوي تنظیم کنید که پس از سه بار  nضربه خاموش شود .پمپ بايد به
مدت  3د قیقه روشن باشد .با استفاده از يک زمان سنج ،زماني که ضربه شمار روشن است را مشاهده و از
صحیح بودن مقدار  nاطمینان حاصل کنید .پمپ را روشن کنید و اجازه دهید روغن تا خاموش شدن
دستگاه به وسیله ضربه شمار به گردش درآيد.
 17-9-11هنگامي که تمام روغن تخلیه شد ،حجم روغن مخزن سیال را به نحوي تنظیم کنید که
معادل با  Vrunباشد.
 16-9-11شمارشگر ضربه را تا ) 1/3(nتنظیم کنید.
 18-9-11شیر شماره  6را به نحوي ببنديد که پس از روشن کردن پمپ ،سیال در جداره سرد کننده
جمع شود.
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 13-9-11پمپ را روشن کنید .پس از اين که پمپ متوقف شد و تخلیه کامل گرديد ؛ حجم موجود در
مخزن سیال را از  Vrunکم کنید.
 11-9-11اگر اختالف حاصل ±9/3 ،میلي لیتر نصف  Vrunاست ،مراحل را از بند  2-11ادامه دهید.
 11-9-11هنگامي که حجم موجود در مخزن سیال  ±9/3میلي لیتر  Vrunنیست ،سیال را از جداره
خنک کننده به مخزن سیال تخلیه کنید ،ضربه پمپ را به وسیله پیچ تنظیم پمپ ،تنظیم کنید و مراحل
را از بند  16-3-11مجدداً شروع کنید.
يادآوری  – 19اين گرم کردن فقط براي اولین کا لیبراسیون درروزالزم است..

7-11

قبل از کالیبراسیون با  ،RL 933نیم ساعت گرم کردن الزم است .ضربه شمار را به صورت

) 31 (nضربه کنید و پمپ را روشن نمايید.
5-11

شیر زير محفظه پاششي را باز و سیال را در ظرف تخلیه بريزيد .سیال جداره سرد کننده را

درون ظرف تخلیه بريزيد .شیر شماره  3را به نحوي قرار دهید که تمام سیال درون مخزن به درون ظرف
تخلیه ريخته شود .هنگامي که تخلیه کامل شد ،شیر شماره  3را به نحوي قرار دهید که مسیر تخلیه
بسته و مسیر ورودي پمپ ( )11باز باشد.
7-11

كالیبراسیون با سیال RL 199

1-7-11

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

 1-7-11حداقل  3میلي لیترسیال  RL 933به مخزن سیال بريزيد .شیر شماره ( )6را به نحوي قرار
دهید که سیال به ظرف تخلیه بريزد .در اين وضعیت اجازه دهید شیر زير محفظه پاششي باز باشد .پمپ
را روشن کنید و تا زماني که مخزن سیال تخلیه ،لیکن مسیر ( )11هنوز پر است ،آن را روشن نگه داريد.
 9-7-11هواي درون دستگاه را به وسیله فشردن دستي لوله انعطاف پذير بین پمپ و مخزن سیال
خارج کنید .در صورت لزوم ،پیچ تخلیه ( )12نیز براي اين منظور قابل استفاده است.
 7-7-11حداقل  31میلي لیتر سیال آزمون را به مخزن سیال دو مرتبه افزوده و پمپ را روشن کنید و
تا زماني که مخزن سیال تخلیه ،لیکن مسیر ( )11هنوز پر است ،آن را روشن نگه داريد.
 5-7-11شیر زير محفظه پاششي را بسته ،شیر زير مخزن سیال را به سمت پمپ باز و شیر زير سرد
کننده را به نحوي قرار دهید که اولین  31میلي لیترسیال  RL 933به يک ظرف تخلیه بريزد.
7-7-11

حجمي معادل  Vrunبه عالوه  31میلي لیتر ازسیال  RL 933را درون مخزن سیال بريزد.

 6-7-11پمپ را روشن کنید و هنگامي که  31میلي لیتر سیال درون مخزن سیال باقي ماند ،آن را
خاموش کنید .پس از اين که تخلیه کامل شد ،شیر زير سرد کننده را تغییر وضعیت داده ،به نحوي که
ادامه سیال به طور مستقیم به مخزن سیال ريخته شود.
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 8-7-11ضربه شمار را براي قطع کردن خودکار پس از ضربه زدن به تعداد الزم ( 31ضربه در  nضربه
در دقیقه) تنظیم کنید .سرعت جريان  131میلي لیتر بر دقیقه طبق بند  3-11تنظیم شود.
3-7-11

در صورت لزوم ،حجم سیال در مخزن سیال را به  Vrunتنظیم کنید.

 11-7-11دماسنج را در مخزن سیال قرار داده و پمپ را روشن کنید.
 11-7-11پس از حدود  11دقیقه از روشن شدن پمپ ،جريان آب را به منظور کنترل دماي سیال بین
 31تا  33درجه سلسیوس در نقطه خروجي مخزن سیال ،تنظیم کنید .تقريباً  11دقیقه از روشن شدن
پمپ براي پايدار شدن دما الزم است.
 11-7-11هنگامي که حدوداً 11 ،دور از عملیات سپري شد ،فشار سنج را قرائت کنید .در صورتي که از
فشار سنج پر شده با گلیسرول استفاده شده است ،عدد را با تقريب  1/1مگا پاسکال و در صورتي که فشار
سنج الکترونیکي به کار رفته است ،عدد را با تقريب  1/11مگا پاسکال ثبت کنید.
 1-11-7-11فشارسنج بايد هر چند يک بار به منظور اطمینان از صحت آن ،آزمون شود.
 19-7-11پس از اين که  31دور انجام شد و پمپ متوقف گرديد ،شیر زير محفظه پاششي را باز و سیال
را در يک ظرف تخلیه بريزيد .شیر سه راهه زير مخزن سیال را باز و  11تا  13میلي لیتر اولیه را به
منظور تخلیه مسیر بیرون بريزيد .بقیه سیال را درون يک ظرف تمیز تخلیه کرده و پس از آن شیر سه
راهه را ببنديد.
 17-7-11دماسنج را برداريد.
 15-7-11به روش استاندارد ملي ، 321گرانروي کینماتیک سیال  RL 933برش داده نشده و سیال
برش داده شده از بند  ،13-6-11را اندازه گیري کنید .براي اندازه گیري هر دو سیال مذکور از گرانروي
سنج يکسان استفاده کنید.
 17-7-11افت گرانروي ) (VLرا به صورت زير محاسبه کنید:
VL = Vu – Vs
()1
که در آن:
 Vuگرانروي کینماتیک روغن برش داده نشده در  111درجه سلسیوس برحسب میلي متر مربع بر ثانیه؛
 Vsگرانروي کینماتیک روغن برش داده شده در  111درجه سلسیوس برحسب میلي متر مربع بر ثانیه.
 VL 16-7-11براي سیال  RL 933بايد در گستره  9/3تا  9/2میلي متر مربع بر ثانیه در  111درجه
سلسیوس و در شرايطي باشد که فشار سنج بین  13/1و  13/1مگا پاسکال را پس از گذشت  11دقیقه از
زمان آزمون ،نشان دهد.
اگر اين شرايط صادق باشد ،فشار ثبت شده در بند  19-6-11متعاقباً به عنوان فشار کالیبراسیون قابل
ارجاع خواهد بود.
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 18-7-11اگر  VLکمتر از  9/3میلي متر مربع بر ثانیه است ،فشار نسبي را افزايش و در صورتي که
بیشتر از  9/2میلي متر مربع بر ثانیه است ،فشار نسبي را کاهش دهید؛ البته اين به شرطي است که فشار
نسبي ثبت شده در بند  19-6-11بزرگتر از  13/1مگا پاسکال و کوچکتر از  13/1مگا پاسکال باشد .براي
تغییر دادن فشار ،گردگیر 1نگه دارنده نازل پاششي (به شکل الف 2-1-مراجعه کنید) را برداريد ،مهره
سفت 9کننده را شل کنید و پیچ مربوط را به منظور تنظیم باز شدن سوپاپ بچرخانید .سپس مهره سفت
کننده را سفت کنید و گردگیر را مجدداً ببنديد .در اين عملیات نیازي به جدا کردن نازل و نگه دارنده آن
از دستگاه نیست .با آزمون مجدد  ،RL 933مقادير بايد در گستره بسته تر  9/33تا  9/33میلي متر مربع
بر ثانیه در  111درجه سلسیوس و در شرايطي که فشار سنج بین  13/1و  13/1مگا پاسکال ،پس از
گذشت  11دقیقه از زمان آزمون باشد.
يادآوری  – 17سفت کردن کامل مهره سفت کننده ،بسیار مهم است .در غیر اين صورت نشت سیال اطراف مجموعه نازل
ممکن است رخ دهد .اين پديده ممکن است منجر به کاهش برش مکانیکي براي برخي روغنها شود ،که اين خود ميتواند
سبب کاهش دقت شود .اين شرايط مي تواند با استفاده از وسیله اندازه گیري و ثبت فشار الکتريکي پايش شود .نشت
ميتواند منجر به افت ناگهاني فشار در اثر عبور سیال از کنار منفذ نازل شود.

 13-7-11هنگامي که  VLدر شرايطي که فشار نسبي فقط  13/1مگها پاسهکال اسهت ،بزرگتهر از 9/33
میلي متر مربع بر ثانیه ميباشد ،نازل را ابتدا با يک روغن موتور (با فرموالسیون کامل) ،به عنهوان سهیال
آزمون ،مورد عملیات قراردهید؛ ضربه شمار بايد به نحوي تنظیم شود که زمان آزمون به جاي  31دقیقه،
حداقل  3ساعت باشد .پس از آزمون ،هنگامي که آزمون مجددا با روغن  RL933انجام شود ،مقادير بايهد
در گستره بستهتر  9/33تا  9/33میلي متر مربع بر ثانیه در  111درجه سلسیوس و در شرايطي که فشار
سنج بین  13/1تا  3/1مگاپاسکال ،پس از گذشت  11دقیقه از زمان آزمون باشد.
يادآوری  – 15روغن موتور مناسب براي اين منظور يک روغن موتور  SAE13W21براي کاراييهاي سنگین ،ميباشد.

 11-7-11هنگامي که کاهش گرانروي در فشار نسبي  13/1مگاپاسکال ،کمتر از  9/33میلي متر مربع بر
ثانیه است ،نازل بايد با يک نازل جديد جايگزين شده و کالیبراسیون مجدداً انجام پذيرد.
يادآوری  – 17قبل از کالیبراسهیون بها نهازل جديهد ،توصهیه مهيشهود نهازل حهداقل  2سهاعت بها روغهن موتهور مهذکور
(يادآوري  )13کارکند.

6-11

دوره كالیبراسیون

1-6-11

کالیبراسیون با سیال  – RL933آزمون متناوب دستگاه با سیال کالیبراسیون توصیه ميشود.

دستگاه بايد پس از هر  321دور مجددا کالیبره شود.

Dust Cover
Locking nut
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کالیبراسیون با سیال  RL933و پايش پايداري و دقت سیستم بها روغهن کنتهرل کیفیهت بهه

1-6-11

روش  – ASTM D 6922روغن کنترل کیفیت يک بار به عنوان پايش کالیبراسیون ،هنگامي که نازل بها
سیال  RL933کالیبره شده است ،ميتواند به کار رود .اين روغن کنترل کیفیت بايد قبهل از بهرش داراي
گرانروي کینماتیک (در  111درجه سلسیوس) بین  12/1و  13/1میلي متر مربع بر ثانیه و بعهد از بهرش
داراي افت گرانروي (در  111درجه سلسیوس) بین  9/1و  3/1میلي متر مربع بر ثانیه باشد .روغهن پايهه
اين روغن بايد داراي گرانروي کینماتیک (در  111درجه سلسیوس) بین  2/1و  3/1میلي متهر مربهع بهر
ثانیه باشد .روش کالیبراسیون به شرح زير است:
 1-1-6-11دستگاه را با  RL933کالیبره کنید.
 1-1-6-11پايداري و دقت سیستم را از طريق آزمون نمونهه  QCبهه روش  ،ASTM D6922بنهد 1-3
پايش کنید .ابتدا براي رسم نمودار کنترل به  13نمونه نیاز است.
 9-1-6-11روغن کنترل کیفیت بايد در همان روزي که سیال مورد آزمون ،مورد سنجش قرار ميگیهرد،
آزمون شود.
 7-1-6-11هر گونه انحراف يا تغییر در نمودار کنترل ،نیاز به کنترل مجدد بها سهیال  RL933را نشهان
ميدهد .کنترل مجدد با  RL933بايد پس از هفت روز انجام گیرد ،حتي اگر نیاز به کنترل مجدد آشهکار
نشده باشد.
يادآوری  – 16تجديد پذيري و تکرار پذيري گزارش شده در اين روش آزمون بر اساس دادههاي به دسهت آمهده کهه ايهن
دادهها در زماني که دستگاههاي آزمون روزانه با سیال  RL933کالیبره شدهاند ،حاصل شدهاند.
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روش آزمون

تنظیم سرعت جريان براي نمونه آزمون:
شیر باالي محفظه پاششي را باز کرده و سیال هاي باقيمانده قبلي را تخلیه کنید
شیر سه راهه ( -6شکل الف ( زير خنک کننده طوري قرار دهید که سیال به داخل ظرف تخلیهه بريهزد،
سپس شیر 3را به گونهاي قرار دهید که خط تخلیه بسته اما خط  11از مخزن سیال به سمت پمهپ بهاز
باشد.
1-1-11

حداقل  31میلي لیتر از سیال آزمون را به مخزن سیال اضافه کنید

1-1-11

درصورت نیاز هواي دستگاه هوا موجود در خط را به وسیله فشردن دستي لوله انعطاف پهذير

که پمپ را به مخزن سیال متصل ميکند آزاد کنید .در صورت نیاز پیچ تخلیه  12نیز بهراي ايهن منظهور
استفاده ميشود.
9-1-11

پمپ را تا زماني که مخزن سیال خالي ،ولي خط  11پر باشد ،روشن نگه داريد.

19

7-1-11

براي دومین بار مقدار  31میلي لیتر از سیال آزمون را به مخزن سیال اضافه کنید و پمهپ را

به کار اندازيد تا زماني که مخزن سیال خالي و خط  11پر باشد.
5-1-11

پس از تخلیه کامل ،شیر باالي محفظه پاششي را بسته و شیر 6را به گونهاي قهرار دهیهد کهه

سیال از خنک کننده به مخزن سیال جاري شود.
7-1-11

مقداري از سیال آزمون برابهر بها مجمهوع  31میلهي لیتهر بهه عهالوه  Vrunبهه مخهزن سهیال

اضافه کنید.
6-1-11

هواي موجود در خط را به وسیله پیچ تخلیه  12وفشردن دستي لوله انعطاف پذير که پمپ را

به مخزن سیال متصل ميکند،تخلیه کنید.
8-1-11

ضربه شمار را بروي سه برابر  nتنظیم و پمپ را روشن کرده و اجازه دهید روغن تا زماني کهه

ضربه شمار دستگاه را خاموش کند ،گردش يابد.
3-1-11

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

بر روي  Vrunتنظیم کنید.
 11-1-11ضربه شمار را بر روي)1/3 (nتنظیم کنید.
 11-1-11شیر  6را ببنديد ،به طوري که سیال در خنک کننده پس از شروع پمپ ذخیره گردد.
11-1-11

پمپ را روشن کنید ،پس از اينکه پمپ خاموش شد حجم سیال داخل مخزن سیال را از Vrun

کم کنید.
 19-1-11اگر اختالف حاصل ±9/3 ،میلي لیتر نصف  Vrunاست ،به بند9-11مراجعه کنید.
 17-1-11اگرحجم سیال در مخزن به اندازه  ±9/3میلي لیتر  Vrunنباشد ،به وسیله پیچ مربوطه پمپ را
تنظیم کرده ،سیال را از خنک کننده به مخزن سیال تخلیه کنید و مراحل اولیهه بنهد  6-1-11را تکهرار
کنید.
1-11

تخلیه سیال

شیر زير محفظه پاششي را بسته نگاه داريد.سیال را از خنک کننده به مخزن تخلیه بريزيد ،سپس شیر را
به گونه اي باز کنید که سیال به مخزن جاري شود .بعد از آن پیچ سه راهه زير مخزن سیال را باز کرده تا
سیال اضافي به مخزن تخلیه بريزيد.
1-1-11

ارزيابي روغن آزمون ،پیچ  3را طوري بچرخانید که خط  11باز و پیچ زير محفظه پاششهي

بسته باشد .پیچ  6زير خنک کننده را طوري بچرخانید که  31میلي لیتر اول از روغن بهه مخهزن تخلیهه
بريزد.
1-1-11

حجمي برابر با  Vrunبه عالوه  31میلي لیتر ازروغن آرمون به مخزن سیال اضافه کنید.
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 9-1-11هواي موجود در خط را به وسیله فشردن دستي لوله انعطاف پذير که پمپ را به مخزن سیال
متصل ميکند آزاد کنید .ازپیچ تخلیه 12نیز براي همین منظور مي توان استفاده نمود.
 7-1-11پمپ را وقتي  31میلي لیتر از سیال در مخزن سیال موجود مي باشد ،خاموش و روشن کنید.
وقتي تخلیه انجام شد ،پیچ زير خنک کننده را به نحوي بچرخانید ،تا سیال بعدي به صورت مسهتقیم بهه
درون مخزن سیال جاري شود.
5-1-11

ضربه شمار را براي شمارش تعداد ضربههاي معین تنطیم کنید (31ضربدرnضربه دردقیقه)

7-1-11

در صورت لزوم حجم درون مخزن سیال را برابر با  Vrunقرار دهید.

6-1-11

دماسنج را در مخزن سیال قرار دهید.

8-1-11

پمپ را روشن کنید.

 3-1-11در  11دقیقه اول آزمون ،به وسیله جريان آب دماي سیال را بین  31تا  33درجه سلسهیوس
تنظیم کنید.
يادآوری  – 18لزومي بر ثبت فشار نسبي نميباشد زيرا ممکن است اين فشهار بها فشهار ثبهت شهده قبهل از کالیبراسهیون
متفاوت باشد.

 11-1-11پس از طي  31دور و خاموش شدن پمپ پیچ زير محفظه پاششي را باز کنید و سپس سهیال
را به مخزن تخلیه نمايید .پیچ تخلیه زير مخزن سیال را باز کرده و بهه منظهور شستشهوي مسهیر تخلیهه
( 13 ،)11میلي لیتر از سیال را تخلیه کنید و سپس دماسنج را برداريد.
 11-1-11با استقاده از روش استانداردملي 321گرانروي در دماي  111درجه سلسیوس را براي سهیال
آزمون (برش داده نشده) و برش داده شده در بند  11-9-11اندازه گیري کنید.از گرانهروي سهنج مشهابه
براي اندازهگیري هر دو استفاده کنید.
11

محاسبات

درصدافت گرانروي براي روغن برش داده شده به صورت زير محاسبه ميشود:
PVL = 111 × (Vu – Vs) / Vu

که درآن :
 : Vuگرانروي کینماتک براي روغن برش داده نشده در دماي  111درجه سلسیوس؛
 : Vsگرانروي کینماتیک براي روغن برش داده شده در دماي  111درجه سلسیوس.
19

گزارش

1-19

اطالعات زير را گزارش کنید:

1-1-19

فشار کالیبراسیون بر حسب مگاپاسکال؛
12

1-1-19

گرانروي کینماتیک براي روغن برش داده نشده در دماي  111درجه سلسیوس ؛

 9-1-19گرانروي کینماتیک براي روغن برش داده شده در دماي  111درجه سلسیوس ؛
7-1-19

17
1-17

درصد افت گرانروي براي روغن برش داده شده طبق بند.19

دقت و انحراف
دقت اين روش آزمون که با استفاده ازنتايج آماري حاصل از آزمهون ههاي بهین آزمايشهگاهي

حاصل شده است ،به صورت زير ميباشد:
1-1-17

تكرارپذيری

اختالف بین دو نتیجه آزمون بدست آمده توسط يک آزمايشهگر تحهت شهرايط ثابهت بها دسهتگاه ومهواد
شیمیايي يکسان درمدت طوالني وانجام صحیح روش آزمون،فقط در يک مورد از هر  91مورد مهي توانهد
بیشتراز1/13درصد باشد.
1-1-17

تجديدپذيری

اختالف بین دو نتیجه منفرد ومستقل که توسط آزمايشگرهاي مختلف درآزمايشگاه هاي متفاوت با مهواد
شیمیايي يکسان درمدت طوالني وانجام صحیح روش آزمون ،فقط دريک مورد از 91مورد مي تواندبیشتر
از مقدار9/63درصد باشد.
يادآوری  –13مقادير تکرارپذيري و تجديدپهذيري فهوق بهراي  PVLنمايهانگر اخهتالف عهددي بهین درصهدافت گرانهروي
کینماتیک گزارش شده براي دو موردآزمايشي است.

1-17

انحراف -همه نتايج آزمون ها به سیال کالیبراسیون مرتبط ميباشند بنابراين،تخمیني بهراي

انحراف وجود ندارد.

13

پیوست الف
(اطالعاتي)
الف1-

دستگاه

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

راهنما :اختصارات
() 1
() 9
() 3
() 2
() 3
()6
() 3
() 3
() 2
()11
()11
()19
()13
()12
()13
()16
()13
()13

نازل پاششي
محفظه پاششي
خروجي محفظه پاششي
صفحه پخش کننده
سرد کننده
شیر سه راهه
مخزن شیشهاي سیال
شیر سه راهه پايین مخزن
ستون نگهدارنده
لوله متصل کندده مخزن به پمپ
پمپ تزريق دو پیستوني
پیچ تنظیم پمپ
موتور الکتريکي
پیچ تخلیه هوا پمپ
ضربه شماره
لوله تحت فشار بین پمپ و انژکتور
خط برگشتي سر ريز سیال
فشار سنج

شكل الف 1-1-دستگاه اندازهگیری پايداری برشي

16

شكل الف 1-1-صفحه پخش كننده

ابعاد برحسب میلي متر

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

شكل الف7-1-
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