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استاندارد اندازه گريي نقطه قطره شدن گریس

جتدید نظر اول
چاپ دوم



موسسه استاندارد و حتقیقات صنعيت ایران
موسسه استاندارد و حتقیقات صنعيت ایران 
تنها سازماني است در ایران كه بر طبق 

فرآورده قانون میتواند استاندارد رمسي 
ها را تعیني و تدوین و اجراي آا را 
با كسب موافقت شورایعايل استاندارد 

وظایف و هدفهاي . اجباري اعالم مناید
:موسسه عبارتست از

تعیني، تدوین و نشر استانداردهاي ملي (
اجنام حتقیقات مبنظور تدوین استاندارد –

باال بردن كیفیت كاالهاي داخلي، كمك به 
ي تولید و افزایش كارائي هببود روشها

ترویج -صنایع در جهت خودكفائي كشور
نظارت بر اجراي –استانداردهاي ملي 

كنرتل كیفي –استانداردهاي اجباري 
كاالهاي صادراتي مشمول استانداردهاي 

اجباري و جلوگريي از صدور كاالهاي 
نامرغوب مبنظور فراهم منودن امكانات 

و حفظ رقابت با كاالهاي مشابه خارجي
بازارهاي بني املللي كنرتل كیفي كاالهاي 

وارداتي مشمول استاندارد اجباري 
مبنظور محایت از مصرف كنندگان و 

تولیدكنندگان داخلي و جلوگريي از ورود 
كاالهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي 
و فين تولیدكنندگان، توزیع كنندگان و 

مطالعه و حتقیق درباره –مصرف كنندگان 
شهاي تولید، نگهداري، بسته بندي و رو

ترویج سیستم –ترابري كاالهاي خمتلف 
–مرتیك و كالیرباسیون وسایل سنجش 
آزمایش و تطبیق منونه كاالها با 

استانداردهاي مربوط، اعالم مشخصات و 
اظهارنظر مقایسه اي و صدور گواهینامه 

).هاي الزم
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بني 

استاندارد مي باشد و لذا در املللي
اجراي وظایف خود هم از آخرین 

پیشرفتهاي علمي و فين و صنعيت جهان 
استفاده مي مناید و هم شرایط كلي و 



نیازمندیهاي خاص كشور را مورد توجه 
.قرار مي دهد

اجراي استانداردهاي ملي ایران بنفع 
متام مردم و اقتصاد كشور است و باعث 

فروش داخلي و تأمني افزایش صادرات و 
اميين و هبداشت مصرف كنندگان و صرفه 

جوئي در وقت و هزینه ها و در نتیجه 
موجب افزایش درآمد ملي و رفاه عمومي 

.و كاهش قیمتها مي شود
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بسمه تعايل
پیشگفتار

استاندارد اندازه گريي نقطه قطره شدن 
هتیه 1353گریس كه خنستني بار در سال

گردید براساس پیشنهادهاي رسیده و 
بررسي و تائید كمیسیون فين شیمیایي 
براي اولني بار مورد جتدیدنظر قرار 

یكصد و هفدمهینجلسه كمیته گرفت و در
یي ملي استاندارد شیمیا

تصویب شد اینك باستناد 1374/6/6مورخ
قانون اصالحي قوانني و 3ماده1بند

مقررات موسسه استاندارد و حتقیقات 
صنعيت ایران مصوب هبمن ماه 

بعنوان استاندارد رمسي ایران 1371سال
.منتشر میگردد

براي حفظ مهگامي و مهآهنگي با پیشرفت 
هاي ملي و جهاني در زمینه صنایع و 

استانداردهاي ایران در علوم
مورد جتدیدنظر قرار خواهند مواقع

گرفت و هرگونه پیشنهادي كه براي اصالح 
یا تكمیل این استاندارد برسد در 

هنگام جتدیدنظربعدي موردتوجه واقع 
.خواهد شد

بنابراین براي مراجعه به 
استانداردهاي ایران باید مهواره از 

ده آخرین چاپ و جتدیدنظر آا استفا
.كرد

در هتیه و جتدید نظر این استاندارد سعي 
شده است كه ضمن توجه به شرایط موجود 

و نیازهاي جامعه حيت املقدور بني این 
استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعيت 

.و پیشرفته مهاهنگي اجياد شود
لذا با بررسي امكانات و مهارهتاي 

موجود و اجراي آزمایشهاي الزم این 
با استفاده از منبع زیر استاندارد

:هتیه گردیده است
ASTM D 566-1987.



روش اندازه گريي نقطه قطره شدن 
گریس

هدف- 1
هدف از تدوین این استاندارد - 1-1

تعیني نقطه قطره شدن گریسهاي روان 
كننده میباشد، این نقطه دمایي است كه 

.اولني قطره ماده از كالهك مي چكد
شامل دماي محام این روش آزمون - 1-2

. درجه سلسیوس مني شود288باالتر از
براي آزمون در دماي باالتر از روش 

باید استفاده 1استاندارد ملي مشاره
.گردد 

اصطالحات و تعاریف- 2
:نقطه قطره شدن- 2-1

عمومأ نقطه قطره شدن دمائي است كه در 
آن، حتت شرایط آزمون، گریس از شكل 

این . تبدیل میشودنیمه جامد به مایع 
تغیري حالت در انواعي از گریسهایي كه 
داراي پركننده هاي صابوني معمويل مي 

.باشند، صورت مي گريد
دامنه كاربرد- 3

گریسهائي كه ممكن است شامل پر - 3-1
كننده هاي دیگري به غري از صابواي 
معمويل باشند، بدون تغیري در حالت، 

این روش آزمون، .روغن آا جدا مي شود
در كمك به شناسائي نوع گریسها و تعیني 
مرجعي براي كنرتل كیفیت مورد استفاده 

باید توجه شود كه حد . قرار میگريد
قابل قبول نتیجه آزمون با درنظر گرفنت 

زیرا نقطه قطره . باشد2شرایط كاربرد
.یك آزمون استاتیك میباشد

این استاندارد ممكن است :1یادآوري
ل مواد و لوازم و شرایط كار شام

خطرناك باشد ،این استاندارد مهه موارد 
اميين جهت استفاده را بیان مني كند و 



این بعهده آزمایشگر است كه مهه موارد 
اميين و سالمت در كار را رعایت كند و از 

براي .قبل حمدوده كار را تعیني مناید
بیان نوع خطرات به یادآوري مراجعه 

.شود 
معموال نقطه قطره شدن : 2یادآوري

بوسیله این روش آزمون و استاندارد 
مهاهنگ و قابل قبول میباشد در 3مشاره

صورت اختالف نتایج هیچگونه معیاري 
توافق بني سازنده و .شناخته نشده است

مصرف كننده در استفاده از این روش 
.آزمون مورد قبول است

دستگاه- 3
با پوشش یك كالهك برجني: 4كالهك- 3-1

نشان 2كرومیوم كه ابعاد آن در شكل
.داده شده است 

یك لوله آزمون شیشه : لوله آزمون- 3-2
در برابر 5اي لبه دار مقاوم

میلي 100-103طول: حرارت،با این ابعاد
كه 11/1-12/7مرت و قطر داخلي

میلي مرتي 19فرورفتگي در عمق3داراي
قرار لولهدر حمیطبفاصله مساوي از هم

عمق این فرورفتگیها باید قادر .دارند 
به نگهداري كالهك گریس در حدود نقطه 

.باشد2نشان داده شده در شكل
دو دماسنج داراي : دماسنج ها- 3-3

حدود نشان داده شده در زیر مطابق 
ویژگیهاي شرح داده شده با
یا ویژگیهاي E1ASTMدر

IPدماسنج در استاندارد

غوطه وري جزئي، مطابق با شكل منونه
:زیر آمده است 



یك محام روغن شامل : لوازم فرعي- 3-4
میلي لیرتي یك پایه حلقه دار 400بشر

و یك حلقه براي نگهداري دماسنجهاي 
محام روغن، دو چوب پنبه نشان داده شده 

، میله فلزي صیقلي شده به 2در شكل
میلي مرت 152میلي مرت و طول1/2-1/6قطر

یك ابزار اندازه ) 3شكل مشاره(
قطر سوراخ كالهك و دماسنجي كه 6گريي

حدود عمق غوطه وري آن مشخص باشد كه 
نشان داده شده 2هر دو در شكل مشاره

.است 
درجه سلسیوس-5ايل300+گسرتده دما-
میلي مرت76غوطه وري-
1ºCتقسیم بندي-
باشد1ºCمقدار خطا نباید بیش از-
5ºCفاصله خطوط بزرگرت از یكدیگر-
فاصله درجات نوشته شده از -

10ºCیكدیگر
میلي مرت390±5طول ساقه دماسنج-
میلي مرت6/5±0/5قطر ساقه-
میلي مرت10تا15طول حباب-



میلي مرت5/5±0/5قطر حباب-
فاصله ته حباب تا خط -

میلي مرت100ايل110صفر
درجه 300ته حباب تا خطفاصله-

سلسیوس
میلي مرت329ايل358

.واحد ها در اینجا به میلیمرت است 

و ابزار اندازه گريي عمق غوطه وري 
نشان 2دماسنج كه هر دو در شكل مشاره

.داده شده است 
مایع محام روغن باید داراي : یادآوري

نقطه اشتعايل بیش از حد اكثر دمائي كه 
استفاده قرار میگريد، در محام مورد

باشد و جهت جلوگريي از سرریز شدن مایع 
باید انبساط حرارتي نیز در نظر گرفته 

هبرت است حرارت دادن بوسیله یك . شود
اجاق برقي كه ولتاژ آن قابل تنظیم 

.است ،اجنام شود
از شعله به عنوان منبع -1احتیاط

.حرارتي استفاده نكنید
از اجاق هنگام استفاده-2احتیاط

برقي مواظب باشید كه روغن روي سطح 
.داغ نریزد 

روش كار- 4



یك دماسنج را مطابق شكل - 4-1
. چوب پنبه قرار دهیددر2مشاره

دماسنجي را كه عمق غوطه وري آن مشخص 
باشد در جاي خود در لوله آزمون قرار 
دهید بوسیله عمق سنج دماسنج، كه در 

وضعیت لوله آزمون قرار دارد، دماسنج 
را روي چوب پنبه طوري تنظیم كنید كه 

انتهاي حباب آن به راحيت در عمق 
كه موردنظر قرار بگريد مراقب باشید

دماسنج در مهان مكان و عمق معني وقيت كه 
دستگاه و كالهك گریس جمددا سوار مي 

دماسنج دوم را در . شود، قرار بگريد
محام روغن به طوري كه حباب آن تقریبأ 

در سطح حباب دماسنجي كه در لوله است، 
بوسیله ابزار اندازه . قرار دهید

براي ) 1شكل(قطر سوراخ كالهك 6گريي
شكل ظرف موردنظر را انتخاب آزمایش 

قطر انتهاي باز كالهك مورد . كنید
استفاده را با وسایل كالیرباسیون میله 

اي كه یكي شاخص برو به 
میلي مرت و دیگري شاخص نرو 2/78اندازه

میلي مرت مي باشد، كنرتل 2/82به اندازه
.كنید

باتوجه به مطالب ذكر شده اگر دهانه 
به اندازه ظرف كوچك باشد باید آنرا

موردنظر گشاد كنید و اگر بزرگ بود 
.آنرا كنار بگذارید

كالهك را براي آزمون با فشار - 4-2
اضافه گریس را . زیاد از گریس پر كنید

با قاشقك یا كاردك بردارید به آهستگي 
به كالهك فشار وارد كرده و آن را در 

موقعیت عمودي نگهدارید و انتهاي میله 
كوچكرتي كه پائني است فلزي را در سوراخ 

میله . میلي مرت فرو كنید25در حدود
را در كالهك فشار دهید، به طوري كه با 

. حمیطهاي باال و پایني كالهك در متاس باشد
این متاس باید طوري باشد كه چرخش كالهك 
روي میله به وسیله انگشت سبابه بصورت 



یك حركت مارپیچي در پائني میله باشد و 
یس كه به شكل خمروطي در طول قسميت از گر

.به میله چسبیده، خارج كنید
هنگامیكه میله با انتهاي كالهك متاس مي 

یابد با دقت و به آرامي میله را از 
كالهك خارج كنید، بطوریكه یك فیلم 

.یكنواخت در داخل كالهك اجياد شود
كالهك و دماسنج را در داخل لوله - 4-3

محام روغن آزمون گذاشته و لوله را در 
بطوریكه لبه لوله آزمون در 

میلي مرتي از سطح روغن باشد، 6فاصله
اگر چوب پنبه . معلق نگهدارید

نگهدارنده دماسنج در لوله آزمون 
میلي مرت 76بدرسيت انتخاب شود، عالمت

غوطه وري روي دماسنج با لبه پایني چوب 
پنبه منطبق خواهد شد، كل جمموعه تا 

.مي شوداین عالمت غوطه ور 
محام روغن را هبم زده و آنرا با 

درجه سلسیوس در دقیقه گرم 7تا4سرعت
درجه 17كنید تا دماي محام تقریبأ به

. سلسیوس زیر نقطه قطره موردنظر برسد
در این نقطه سرعت حرارت دادن را كاهش 

دهید به طوري كه دماي محام روغن 
درجه سلسیوس در دقیقه افزایش 2/5از

درجه 2دماي لوله آزمون حدودنیابد و
سلسیوس یا كمرت از دماي داخل محام روغن 

حرارت دادن را با سرعيت ادامه . باشد
دهید كه اختالف بني دماي لوله آزمون و 

درجه سلسیوس ثابت 2-1محام روغن بني
این حالت تا زمانیكه محام روغن . مباند

درجه سلسیوس در 1/5تا1با سرعيت حدود
. گرم شود، پایدار خواهد بوددقیقه 

مهچنانكه دما افزایش مي یابد، گریس 
بتدریج از میان سوراخ كالهك بريون مي 

هنگامیكه اولني قطره گریس مي . آید
افتد دما را از دو دماسنج یادداشت و 

میانگني آا را بعنوان نقطه قطره گریس 
.ثبت كنید



) بطور مثال(گریسهاي مشخص -1یادآوري
از گریسها با پایه آلومینیوم، تعدادي 

شكل قطره آا به حمض ذوب شدن به صورت 
یك دنباله نخ مانند مي باشد كه 

میتواند بریده شود و یا اینكه تا 
رسیدن به ته لوله آزمون نگهداشته 

در هر صورت نقطه قطره شدن دمائي . شود
است كه قطره به ته لوله آزمون مي 

.رسد
ن بعضي از نقطه قطره شد-2یادآوري

گریسها، خبصوص آائیكه شامل صابواي 
ساده آلومینیوم هستند، به مرور كاهش 

مي یابد، این تغیري بیشرت از احنراف جماز 
در نتایج مشاهده شده بوسیله 
.آزمایشگاه هاي متفاوت میباشد

بنابراین آزمواي مقایسه اي بني 
آزمایشگاه ها در یك مقطع شش روزه مي 

.م شودبایسيت اجنا
دو اندازه گريي مهزمان در مهان محام - 5-4

مي تواند اجنام شود بشرط اینكه هر دو 
منونه نقطه قطره شدن تقریبأ نزدیك به 

.را داشته باشند) یكساني(هم 
گزارش- 5

نتایج نقطه قطره شدن را براساس - 1-5
.این استاندارد گزارش دهید

دقت و احنراف- 6
:دقت- 1-6

آزمون بوسیله نتایج دقت این روش 
آماري حاصل از آزمون در آزمایشگاه كه 

.در زیر آمده تعیني میشود
:تكرارپذیري- 1-1-6

اختالف بني نتایج دو آزمون بدست آمده 
بوسیله یك آزمایشگر با دستگاههاي 

یكسان حتت شرایط كار ثابت و با مواد 
آزمون یكسان، در یك دوره حتت كار كردن 

آزمون بیش از یك صحیح و نرمال روش 
7ºCاختالف. مورد نباشد20در



:جتدیدپذیري- 2-1-6
اختالف بني دو نتیجه جدا بدست آمده 
بوسیله دو آزمایشگر خمتلف با مواد 

یكسان، در یك دوره، در عملكرد صحیح و 
نرمال روش آزمون بیش از یك مورد 

13ºCاختالف. مورد نباشد20از
مهكار در نتایج آزمایشگاههاي : یادآوري
اسپركس 

داده 76صفحه1967سال3جلد7NLGIمن
شده نشان داده شده است كه دقت این 

روش بسته به حدود نقطه قطره شدن تغیري 
.میكند

:احنراف- 2-6
در این روش آزمون هیچگونه احنرايف وجود 

ندارد زیرا مقدار نقطه قطره شدن 
میتواند فقط در زماائیكه در روش 

.شده تعیني شودآزمون گفته 

ASTM.این استاندارد در دست هتیه است1-
D 2265

2-Service Performance

3-ASTM D 2265

4-Grease Cup

- شیشه هاي بروسیلیكات براي این 5
منظور مناسب هستند

6-Cup Plug gage

-7NLGI موسسه ملي گریس آمریكا–
.ایران 142استاندارد



ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ISIRI NUMBER

1096

DROPPING POINT OF LUBRICATING GREASE

First Revision

Second Edition


