استاندارد ملی ايران

جمهوري اسالمی ايران
Islamic Republic of Iran

INSO

491

سازمان ملی استاندارد ايران

194

تجديدنظر دوم

Iranian National Standardization Organization

2nd.Revision
2013

4991

روغنهاي روانکننده -اندازهگیري خاکستر
سولفاته شده روغنهاي روانکننده و مواد
افزودنی -روش آزمون
Lubricating oils - Sulfated ash from and
additives - Test method

ICS: 75.100

به نام خدا



آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد وتحقیقتا 
ت
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتیسرستمی 
ایران را به عهده دارد .
نامموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتالیادار متور 29/6/92بته
سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره996/33333مور 29/3/92جهتاجراابالغردهاست .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستانستازمان ،صتاحب نظتران مراکت  و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصالح میتی و بتا توجته بتهرترایط تولیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاصل می رود .پیش نویساستتاندارداا  میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس ازدریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد مییسرسمی ایرانچاپ و منتشر می رتود.پتیش
نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضوابط تعیین رده تهیه می کننددرکمیتتۀ
میی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان استاندارد میی ایران چاپ و منتشر می رود .بدینترتیب،استاندارداایی میتی
تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ مییاستاندارد مربوطکه ستازمان
مییاستانداردایرانتشکیل میداد به تصویب رسیده بارد .
9
1
سازمانمییاستاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین المییی استاندارد)، (ISOکمیسیون بین المیییالکتروتکنیتک) (IECو
سازمان بین المییی اندازه رناسی قانونی)3(OIMLاست و بهعنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکسغتیایی) 3(CACدر کشتور
فعالیت می کند.در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد  اتا  ختا  کشتور ،از آخترین 
بینالمییی بهرهگیر میرود  .

پیشرفتاا عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا
سازمانمییاستانداردایرانمی تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون ،برا حمایت از مصرف کنندگان،حفظ سالمت و
ایمنی فترد  و عمتومی ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تولید داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عالی استاندارد،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین المییی برا محصوتت کشور ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی ودرجهبند آن
را اجبار نماید .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعال درزمینۀ مشتاوره،
آموزش ،بازرسی ،ممی و صدورگواای سیستت  اتا  متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی ،آزمایشتگاه اتا ومراکت 
کالیبراسیونسواسنجی وسایل سنجش ،سازمانمییاستانداردایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأییدصالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آناتا
نظارتمی کند.ترویج دستگاه بین المییی یکااا ،کالیبراسیونسواسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقاتکاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
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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پیش گفتار

روغناا روانکنندهومواداف ودنی-روش
روغناا روانکننده-اندازهگیر خاکسترسولفاتهرده 
استاندارد" 
آزمون " نخستین بار در سال  1363تدوین رد .این استاندارد براساس پیشنهاداا رسیده و بررسی توسط
ررکتزرگسترروبیناوتاییدکمیسیوناا مربوطبرا دومینبارموردتجدیدنظرقرارگرفتودریکا ارو
اشتادورشمیناجالسکمیتهمییاستانداردصنایعریمیاییوپییمرمور  29/6/13تصویبرد.اینکبه
مقرراتموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایران ،مصوببهمن

استنادبندیکماده 3قانوناصالحقوانینو
ماه،1331بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمیرود .
برا حفظامگامیواماانگیباتحوتتوپیشرفتاا مییوجهانیدرزمینهصنایع ،عیوموخدمات ،
استاندارداا میی ایراندرمواقع ل ومتجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح وتکمیل این
استانداردااارائهرود ،انگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواادگرفت .بنابراین  ،
بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد .

ایناستانداردجایگ یناستانداردمییایرانرماره122سال1333است .

منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست :

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

بهخاطرم احمتاا بینعنصر بات،مجازاست
با مقادیر خاکستر سولفاته رده محاسبه رده به روش آنالی عنصر متفاوت بارد .تشکیل چنین گونهاا 
غیرسولفاتهبهدما خاکسترردن،زمانخاکسترردنواج ا تشکیلداندهترکیباتفی موجوددرروغناا
خاکسترسولفاتهردهدرویژگیاا محصولبدونیکتوافق

اینرومعموتاستفادهازویژگی 
بستگیدارد.از 
واضحمیانخریداروفرورندهازعدماطمینانمقدارخاکسترسولفاتهردهبهعنوانمعیار ازمقدارترکیب

فی کل،توصیهنمیرود .
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روغنهاي روانکننده -اندازهگیري خاکستر سولفاته شده روغنهاي روانکننده و مواد
افزودنی -روش آزمون
هشدار -اين استاندارد به تمام موارد ايمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نمیکند .در صورت وجود چنین مواردي،
مسئولیت برقراري ايمنی ،سالمتی و تعیین قوانین حدود کاربردي قبل از استفاده به عهده کاربر میباشد.

4

هدف و دامنه کاربرد

ادف از تدوین این استاندارد ،تعیین روری برا اندازهگیر خاکستر سولفاته رده در روغناا روانکننده
استفادهنشده دارا مواد اف ودنی و کنسانترهاا اف ودنی مورد استفاده در ترکیبات است .این مواد اف ودنی
معموتحاو یکیاچندفی ،نظیرباری ،کیسی ،منی ی ،رو ،پتاسی ،سدی وقیعاست.عناصرگوگرد،فسفر
وکیرنی میتوانندبهصورتترکیبوجوددارتهبارند .
آنااکمتراز 
ایناستاندارد برا روغناا دارا مواداف ودنیبدونخاکسترکهمقادیرخاکسترسولفاتهرده  
9/99%جرمیاست،کاربرددارد.حدپاییناینروشآزمون9/993%جرمیخاکسترسولفاتهردهاست .
روغناا موتور استفادهرده یا روغناا دارا سرب کاربرد ندارد .ا چنین برا 
این استاندارد برا آنالی  
ااییمیتوانازاستاندارد میی

روغناا روانکنندهفاقدمواداف ودنیتوصیهنمیرود،برا چنیننمونه
آنالی  
ایرانرماره9229استفادهکرد .
رواادنشانمی دادکهمنی ی ا مانندسایرفی اتقییاییدراینآزمونواکنشنمیداد.اگرمواداف ودنیحاو 

يادآوري -4

اابااحتیاطتفسیرمیروند .

منی ی وجوددارد،داده
دادکهنمونهاا حاو مولیبدنمیتوانندنتایجپایینینشانداند،زیراترکیباتمولیبدندردما 


رواادنشانمی
يادآوري -1

طورکاملبازیابینمیروند .

خاکسترردن 
به
رامیتوانبرا رناساییغیظتمواداف ودنیحاو فی اتمعیندرروغناا تازهبهکار
خاکسترسولفاتهرده  
اایشانتبدیلمیروندوقیع

برد.زمانیکهفسفروجودندارد،باری ،کیسی ،منی ی ،سدی وپتاسی بهسولفات

سمشتقات قیع و رو به اکسیداایشان تبدیل میروند سیادآور بند  . 1-6گوگرد و کیر م احمت ایجاد
نمیکنند اما زمانیکه فسفر به امراه فی ات وجود دارد ،بهطور ج یی یا کیی بهرکل فسفاتاا فی در

میماند .
باقی 
خاکسترسولفاتهرده 
به آاستگی به اکسید خود تج یه میرود،
مشخصرده در این استاندارد  

يادآوري  -9چون رو سولفات در دما ارتعال 

نمونهاا حاو رو میتوانندنتایجمتغیر نشانداند،مگراینکهرو سولفاتبهطورکاملبهاکسیدتبدیلرود .

1

مراجع الزامی

1

مدارک ال امیزیر حاو مقرراتی است کهدر متن این استاندارد میی ایران بهآناا ارجاع داده رده است .
بدینترتیبآنمقرراتج ئیازایناستانداردمییایرانمحسوبمیرود .
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیهاا و تجدیدنظراا بعد آن 
موردنظراین استانداردمییایراننیست.درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنااارجاعدادهرده
است،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیهاا بعد آنااموردنظراست .
استفادهازمراجعزیربرا ایناستانداردال امیاست :
،نفتوفرآوردهاا نفتی-تعیینمقدارخاکستر-روشآزمون 

4-1استانداردمییایرانرماره9229

ااوروشاا آزمون 


ویژگی
1-1استانداردمییایرانرماره،1393آب-موردمصرفدرآزمایشگاهتج یه-
9-1استانداردمییایرانرماره،2132فرآوردهاا نفتی-روشاا نمونهبردار



2-4 ASTM D 4177, Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products
2-5 ASTM D 6299, Practice for Applying Statistical Quality Assurance and Control Charting
Techniques to Evaluate Analytical Measurement System Performance

9

اصطالحات و تعاريف

رداصطالحوتعریفزیربهکارمیرود .

درایناستاندا
4-9
خاکستر سولفاته شده

ماندها کهباسولفوریکاسیدواکنش دادهوسپستا
دارردننمونهوباقی 

ماندهبهجاماندهپسازکرب 
ن


باقی
رسیدنبهوزنثابتحرارتدادهمیرود .

1

اصول آزمون

قیمانده
رود.پسازخنکساز ،با 


،سوزاندهمی
نمونهمشتعلردهوتازمانیکهفقطخاکستروکربنباقیبماند

°
میرود.سپس
حرارتداده 

باسولفوریکاسیدواکنشدادهوتاکاملردناکسایش کربندر دما  333 C
خاکسترخنکرده،دوبارهباسولفوریکاسیدواکنشدادهوتارسیدنبهوزنثابتدردما  333 °Cحرارت
میرود .
داده 
5

مواد و /يا واکنشگرها

9

بهج مواردمشخصردهدرایناستاندارددرامهآزموناابایدازواکنشگراا خالصریمیاییاستفادهرود.

اندازهگیر استفاده
درجاتدیگرمیتوانندمشروطبردارابودنخیو بهاندازهکافیباتوبدونکااشدرستی 

روند .
بهغیرازمواردذکررده،بایدآبدرجه 9یادرجه 3مطابقاستانداردمییایرانرماره1393
آب ،
4-5
استفادهرود.
 1-5روغن معدنی حاوي خاکستر کم ،روغنسفید دارا خاکسترسولفاتهرده کمترازمقدار کهقابل
اندازهگیر بهوسییهاینروشآزمونبارد .

وسییهروشارائهردهدربنداا 1-3تا،11-3بااستفادهاز199gروغنسفید


نروغنرابه
يادآوري -خاکسترسولفاتهردهای
1

اندازهگیر کنید.مقدارراادسولفوریکاسیدرامطابقبند
توزینردهباتقریب9/3gدریکظرفپالتینی  199mlتا 139ml

11-3کسرکنید .

9-5

سولفوريک اسید،بادانسیتهنسبی،1/32سولفوریکاسیدغییظس ، H2SO4

هشدار -سولفوريک اسید سمی ،خورنده و اکسیدکننده قوي است.

 1-5سولفوريک اسید ( ،)4:4بهآرامیبااف ودنیکحج سولفوریکاسیدغییظسبند 3-3بهیکحج 
آبدرحالا زدنردیدتهیهکنید .
هشدار -مخلوط کردن اين اسید با آب ،گرماي قابلتوجهی تولید میکند .درصورت لزوم قبل از افزودن اسید بیشتر،
محلول را خنک کنید .اجازه ندهید محلول بجوشد.

5-5

 -1پروپانول 

هشدار -اشتعالپذير است و هنگامیکه تا نزديکی خشکی تبخیر شود ،میتواند قابل انفجار باشد.

6-5

تولوئن 

هشدار -اشتعالپذير و سمی است.

ترجیحابخشااییازیکیاچندمادهنفتیمایعاستندکهپایدارو

 7-5نمونههاي کنترل کیفیت (،1)QC
نماینده نمونهاا موردنظرمیبارند .این نمونهاا  QCرا میتوان برا بررسی اعتبار فرایند آزمون بند 11
استفادهکرد .
6

وسايل

1-Platinum dish
2-Quality control

3

 4-6بوته يا ظرف تبخیر ،از جنس چینی ،سیییس گداخته 1یا پالتین با ظرفیت  39 mlتا  199 mlبرا 
نمونهاا حاو خاکسترسولفاتهرده بیشتراز 9/99%جرمییا  199 mlتا 139 mlبرا نمونهاا دارا 

میبارند .
خاکسترسولفاتهردهکمتراز9/99%جرمی 
هشدار -زمانی که نمونه احتماال داراي عناصري مانند فسفر است از پالتین استفاده نکنید ،چون تحت شرايط آزمون به
پالتین صدمه میزند.
يادآوري -برا رسیدن به بهترین نتایج درمورد نمونهاا دارا خاکستر سولفاتهرده کمتر از 9/1%جرمی ظروف پالتینی
میروند.مقادیردقتنشاندادهردهدربند،19برا ایننوعنمونهبهدستآمدهاست .
استفاده 


نگهدارتن دما  °Cس )333 ±93بارد و ترجیحا با دارتن
 1-6کوره مافل الکتريکی ،1کوره باید قادر به  
روزنها درجیووعقب،امکانعبورجریانطبیعیآراماواراازداخلکورهفراا کند .

 9-6ترازو،قادربهتوزینباتقریب9/1mgبارد.
7

نمونهبرداري

نمونهاا را مطابق راانماییاا موجوددر استاندارداا میی رماره  2132یا ASTM D 4177فراا کنید.

نمونهبایدقبلازجداکردنآزمونهآزمایشگاای،کامالمخیوطرود.
8

آمادهسازي استانداردها

4-8اندازهبوتهیاظرفتبخیررامتناسببامقدارنمونهتزمانتخابکنیدسبند3-3راببینید  .
 1-8بوته یا ظرف تبخیر مورد استفاده برا آزمون را به مدت حداقل  19دقیقه در دما
حرارتداید.دریکوسییهمناسبتادما اتاقخنککردهوباتقریب9/1mgتوزینکنید .

 °Cس 333 ±93

وسییها کهدرآنظرفخنکمیرود،نبایدحاو عاملخشککنندهبارد .

يادآوري-

9-8مقدار ازنمونهرامطابقرابطه1درونبوتهتوزینکنید .
10
س 1
a

W

کهدرآن :
جرمآزمونهبرحسبگرم؛ 
W
خاکسترسولفاتهردهموردانتظار،برحسبدرصدجرمیاست .
a

1-Fused silica
2-Electric Muffle Furnace

2

کنندها کهدارا بازدهخاکستر

بااینحالمقدار بیشتراز39gبرندارید.درموردمواداف ودنیروغناا روان

وزینردهراباحدود 19برابروزنآنباروغنمعدنیحاو 
سولفاتهرده  9%جرمییابیشتراستند،نمونهت 
خاکسترک سبند 9-3دربوتهرقیقکنید .
يادآوري -اگرمقدارخاکسترسولفاتهرده بیشازدوبرابربامقدارموردانتظارمتفاوتبارد،آنالی راباوزنمتفاوتیازنمونه
محاسبهردهازآنالی اولتکرارکنید .


 1-8بوتهیاظرفونمونهرابادقتحرارتدایدتامحتویاتآنبتوانندبایکرعیهمشتعلروند.دمارادر
مقدار نگه داریدکهنمونهدریکسرعتمتوسطویکنواختبهسوختنادامهداد.انگامیکهسوختنمتوقف
رد،تاوقتیکهدیگردودیابخار متصاعدنشود،بهآرامیحرارتدادنراادامهداید .
 4-1-8اگرنمونهدارا رطوبتکافیباردکهمنجربهایجادکفوسرری ردننمونهازبوتهگردد،آننمونهرا
کناربگیاریدوبهیکنمونهدیگرقبلازحرارتدادن 1 mlتا-9،9 mlپروپانول 22%سبند 3-3اضافهکنید.
اگراینعملرضایتبخشنبود 19 ml،مخیوطا حج تولوئنسبند 6-3و-9پروپانولاضافهوکامالمخیوط

کنید.چندنوارکاغیصافیبدونخاکستررادرمخیوطقراردادهوحرارتداید؛انگامیکهکاغیرروعبه
سوختنکند،بخشب رگترآبحیفخواادرد .
 5-8اجازه داید ظرف تا دما اتاق خنک رود ،سپس با اف ودن قطره قطره سولفوریک اسید سبند ، 3-3
باقیماندهراکامالمرطوبکنید.بوتهرابادقتبررو یکصفحهداغیایکرعیهگازدردما پایینحرارت

رودوتاانگامیکهدیگربخار متصاعدنشود،حرارتدادنراادامهداید .

دایدتاازپاریدهردنآنجیوگیر 

6-8ظرفرادرونکورهبادما °Cس 333±93قراردایدوتازمانیکهاکسایشکربنکاملویاتقریباکامل
رود،حرارتدادنراادامهداید .
7-8اجازهدایدظرفتادما اتاقخنکرود3.قطرهآبو19قطرهسولفوریکاسیدسیند 2-3اضافهکنید.
ظرفراتکاندایدتاکلباقیماندهمرطوبرود.مطابقبند3-3دوبارهظرفراحرارتداید .

دقیقهدرایندمانگهدارید

 8-8ظرفرامجددادرونکورهبادما  °Cس 333 ±93قراردایدوبهمدت  39
سیادآور 1راببینید .ظرفرادریکوسییهمناسبتادما اتاقخنککنیدسیادآور بند9-3راببینید  .
انجامردهبهوسییهدوآزمایشگاهجداگانهکهدرآنباقیماندهاا خاکسترسولفاتهرده دردورهاا 

يادآوري  -4یکبررسی
درونکورهبادما ° Cس 333±93حرارتدادهردندسموردنیازدر

زمانیطوتنیسبرا مثالدرطولیکرب برخالف39دقیقه
میتواندوجوددارتهبارد.بررسینشاندادکهنتایج
،نشاندادکهاختالفقابلتوجهیدرنتایجخاکسترسولفاتهرده  

بند3-3
بهدست آمده در نمونهاایی که مدت یک رب در کوره قرار گرفته بودند کمتر از نمونهاایی بود که در
خاکستر سولفاته رده  
1
وزنسنجی حرارتی ا  تأیید کرد که اتالف وزن نمونهاا ارزیابیرده در
دقیقها حرارت داده ردند .یک آنالی  
دورهاا   39


1-Thermogeravimetric

3

دقیقها باعملبهروش
عنوانتابعیاززمانادامهمییابد.ا چنینضرور استکهال امزمانحرارتدای 39

دما  333° C
به
آزمونتوافقدارتهبارد.ج ئیاتمربوطبهبررسیرامیتواندرگ ارشتحقیقاتیASTM RR D02-1597پیداکرد .
ماندها برجا 
ااومخیوطاا حاو اینمواداف ودنی،دراینمرحیهباقی 


تیوفسفات
يادآوري  -1رو د آلکیلیاآلکاریلد 
ماندها سفیدرنگ،تکرارکنید .
یابیبهباقی 


راتادست
گیارندکهبهطورج ئیسیاهمیبارد.دراینموردبنداا 3-3و3-3


می

هوباقیماندهراباتقریب9/1mgتوزینکنید .

9-8بوت
41-8تازمانیکهدوتوزینمتوالیبیشتراز1/9mgاختالفندارتهبارند،بنداا 3-3و2-3راتکرارکنید .
بارتکرارکفایتمیکند،مگراینکهمقدارزیاد رو وجوددارتهباردکهدراینصورتممکناستسهیا


معموتیک
يادآوري-
حرارتدایتزمبارد .

چهاردوره


 44-8برا نمونهاایی که انتظار میرود حاو  9/99 %جرمی یا مقدار کمتر خاکستر سولفاته رده بارند،
راادسولفوریکاسیدرابهوسییهاف ودن1mlسولفوریکاسیدغییظبهیکبوتهیاظرفپالتینیتوزینرده،

یکهبخاراتبیشتر متصاعدنشودبوتهراحرارتدادهوسپسبهمدت39دقیقهدرون
تعیینکردهوتاانگام 
کورهبادما  ° Cس 333±93حرارتداید.ظرفیابوتهراتادما اتاقدریکوسییهمناسبخنککنید 
سیادآور بند 9-3راببینید وباتقریب 9/1 mgوزنکنید.درصورتمشاادهارگونهخاکستردر سولفوریک
وسییهسولفوریکاسید،کهاز


ردهبه

آمدهراباتفریقوزنخاکسترتوزیع
به 
دست
اسید،وزنخاکسترسولفاتهرده 
حج کل سولفوریک اسید مورداستفاده و وزن خاکستر موجود در رااد  1 mlتعیین میرود ،از وزن کل
تصحیحرده،w،درمحاسبهدرصدخاکسترسولفاته

خاکسترسولفاتهرده برا نمونهتصحیحکنید.ازاینوزن
ردهاستفادهکنید .
9

محاسبات و بیان نتايج

4-9خاکسترسولفاتهردهرابرحسبدرصد ازنمونهاصیی،بااستفادهازرابطه9محاسبهکنید .
w
س)  100   9
W

( = خاکسترسولفاتهرده%،جرمی

کهدرآن :
گرماا خاکسترسولفاتهرده؛ 
مقدار 

w
مقدارگرماا نمونهمورداستفادهمیبارد .


W
41

گزارش آزمون

نتایجرابرا نمونهاا بامقادیرکمتراز9/99%جرمیباتقریب9/991%جرمیوبرا مقادیربیشترخاکستر
سولفاتهردهباتقریب9/91%جرمیمطابقروشآزمونایناستانداردگ ارشکنید.
6

کنترل کیفیت

44

عمیکرددستگاهیاروشانجامآزمونرابهوسییهآنالی یکنمونهQCتاییدکنیدسبند3-3راببینید  .


4-44

انگامیکهقوانینکنترلکیفیت س/ QCتضمینکیفیتس1 QAقبالدرمحلآزمونبرقراربارند،مجاز

4-4-44
استکهاینقوانینبهمنظورتاییداعتمادپییر نتیجهآزمونمورداستفادهقرارگیرند .
میتواند بهعنوان سیست 
انگامیکه ایچ قانون  QC/QAدر محل آزمون برقرار نبارد ،پیوست الف  

1-4-44
QC/QAمورداستفادهقرارگیرد .
دقت و انحراف

41
4-41

1

دقتاینروشآزمونبراساسبررسیآمار نتایجبینآزمایشگاایبهصورتزیرتعیینردهاست :

 4-4-41برا مقادیرخاکسترسولفاتهردهبین9/993%جرمیو9/19%جرمی :
 4-4-4-41تکرارپذيري

تفاوتبیننتایجدوآزمونکهتوسطیککاربربایکدستگاهتحتررایطعمییاتیثابترو موادآزمونمشابه
کهدرمدتزمانطوتنیودرعمییاتعاد وصحیحروشآزمونبهدستآمدهاست.نبایدیکمورد از99
ازمقداربهدستآمدهازرابطه3بیشتررود .

مورد
س 3

9/33

r =9/923X

کهدرآن :
Xمیانگیندونتیجهاست .
 1-4-4-41تجديدپذيري

تفاوت بین نتایج دو آزمون مستقل و مج ا که توسط کاربراا متفاوت در آزمایشگاهاا مختیف رو ماده
آزمونمشابهکهدرمدتزمانطوتنیودرعمییاتعاد و صحیحروشآزمونبهدستآمدهاست.نبایدیک
ازمقداربهدستآمدهازرابطه2بیشتررود .

مورداز99مورد
س 2

9/33

R =9/132X

کهدرآن :
Xمیانگیندونتیجهاست .
ردهاند .
دادهاا مربوطبهآزمونهدرجدول1ارایه 
  9-4-4-41

1-Quality Assurance
2-Bias

3

جدول  -4اطالعات دقت براي مقادير کمتر از 1/4 %
خاکستر سولفاته

تکرارپذيري

تجديدپذيري

شده
س%جرمی 
 9/993

 9/9993

 9/9991

 9/919

 9/9992

 9/9933

 9/93

 9/9933

 9/9123

 9/19

 9/9966

 9/9963

توسطبررسیاا آمار نتایجآزمون

يادآوري  -4مقادیردقتدرگستره9/993%جرمیتا9/19%جرمیخاکسترسولفاتهرده
بهدست آمدند .فقط از ظروف پالتینی
بین آزمایشگاای در یک برنامه مشارکتی  ASTM-IPپیوسته اجرا رده در سال   1233
استفادهگردید .

 1-4-41برا مقادیرخاکسترسولفاتهردهبین9/11%جرمیو93%جرمی :
 4-1-4-41تکرارپذيري

تفاوتبیننتایجدوآزمونکهتوسطیککاربربایکدستگاهتحتررایطعمییاتیثابترو موادآزمونمشابه
کهدرمدتزمانطوتنیودرعمییاتعاد وصحیحروشآزمونبهدستآمدهاست .نبایدیکمورد از99
زمقداربهدستآمدهازرابطه3بیشتررود .

موردا
س 3

9/33

r =9/969X

کهدرآن :
Xمیانگیندونتیجهاست .
 1-1-4-41تجديدپذيري ،

تفاوت بین نتایج دو آزمون مستقلو مج ا که توسط کاربراا متفاوتدر آزمایشگاهاا مختیف رو ماده
آزمونمشابهکهدرمدتزمانطوتنیودرعمییاتعاد وصحیحروشآزمونبهدستآمدهاست.نبایدیک
ازمقداربهدستآمدهازرابطه6بیشتررود .

مورداز99مورد
س  6
کهدرآن :
Xمیانگیندونتیجهاست .
هردهاند .

دادهاا مربوطبهآزمونهدرجدول9ارای
  9-1-4-41

3

9/33

R =9/129X

جدول  -1اطالعات دقت براي مقادير بیشتر از 1/4 %
تکرارپذيري تجديدپذيري

خاکستر سولفاته شده
س%جرمی 
 9/ 3

 9/936

 9/932

 1/ 9

 9/969

 9/9129

 3/ 9

 9/991

 9/233

 19/9

 9/333

 9/322

 99/9

 9/363

 1/323

 93/9

 9/631

 1/333

توسطبررسیاا آمار نتایجآزمون

يادآوري -1مقادیردقتدرگستره 9/19%جرمیتا 93%جرمیخاکسترسولفاتهرده 
دستآمدند .

بینآزمایشگاایدریکبرنامهمشارکتیASTM-IPپیوستهاجراردهدرسال 1231
به

آزمایشگاایانجامردهدرسال،9996رامل2آزمایشگاهورشروغنموتور

براساسیکبررسیبین

9-4-41
9
1
صورتزیربهدستآمد :


،دقتبه
مخصو کارسنگین باویژگیAPI PC 10
می انغیظتخاکسترسولفاته9/3%:جرمیتا1/6%جرمی 
1 29
تکرارپییر  9/93963X / :
1 29
تجدیدپییر  9/1363X / :
نمایشدادهردهاست .

مثالااییازدقتآنالی درجدول3

9-4-41
جدول -9

اطالعات دقت براي روغنهاي نوع API PC 10

تکرارپذيري تجديدپذيري

غلظت خاکستر سولفاته شده
س%جرمی 

1-41

 9/39

 9/96

 9/11

 9/29

 9/93

 9/13

 1/19

 9/92

 9/13

 1/69

 9/16

 9/39

انحراف

دراینروشآزموناندازهگیر خاکستر،ازآنجاییکهایچمادهمرجعقابلقبولبرا تعیینانحرافروش

آزمونوجودندارد،نمیتوانانحرافراتعیینکرد .



1-Heavy duty
2-American Petroleum Institute

2



پیوست الف
(اطالعاتی)
کنترل کیفیت

نمونهکنترلکیفیتس QCتاییدکنید .
عمیکرددستگاهیاروشآزمونرابهوسییهآنالی  

الف4-
الف 1-نیاز است که کاربر روش آزمون ،مقدار میانگین و محدوده پایش نمونه  QCرا قبل از بررسی فرایند
اندازهگیر تعیینکندساستانداردASTM D 6299وسند1MNL7راببینید  .

الف 9-نتایج  QCو آنالی را توسط نموداراا کنترلیو دیگر روشاا معادل آمار ثبت کنید تا وضعیت
کنترلآمار فرایندکییآزمونمشخصگرددساستاندارد  ASTM D 6299و سند  MNL7راببینید .توصیه
رودکهدلیلیادتیلاصییاردادهخارجازمحدودهکنترلبررسیرود .


می
الف1-درصورتعدموجودال اماتصریحورورنارائهردهدرروشآزمون،تکرارآزمونQCبهمی انبحرانی
کیفیتاندازهگیر رده،پایدار اثباتردهروشآزمونونیازمند اا مشتر بستگیدارد.معموتیک

بودن9
میرود .اگر تعداد زیاد نمونه
نمونه  QCدر ار روز که آزمون انجام میرود با نمونهاا روزمره آنالی  
گردد.بااینحال،انگامیکهآزمونتحتکنترل


توصیهمی
میرود،اف ایشتعداد QC
بهصورتروزمرهآنالی  

اا،توصیهمیروددقتنمونه


مجازاست.بهمنظوراطمینانازکیفیتداده
آمار است،کااشتعدادآزمونQC
QCدرمقابلدقتروشآزمونایناستانداردبررسیگردد .
رود،نمایندهمادها باردکه


کهمعموتآزمونمی
توصیهمیرودکهدرصورتامکان،نوعنمونه QC

الف 5-
گردد.توصیهمیرودیکمنبعگستردهازمادهنمونهQCبرا دورهمعیناستفادهدر

بهصورتروزمرهآنالی  
می

ردهذخیرهساز امگنوپایداربارد.برا راانماییبیشتردرمورد

رایطپیش 
بینی

دسترسباردوبایدتحتر
وروشاا نمودار کنترل،3استانداردASTM D 6299وسندMNL7راببینید .

QC


-1راانما معرفیآنالی نمودارکنترلدادهاا،چاپرش

ASTM International, W. Conshohocken, PA.،
2-Criticality
3-Control charting techniques
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