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  به نام خدا

 استاندارد ايرانسازمان ملي  با آشنايي

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

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        نام

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

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کاررناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بتدین ترتیتب ،     .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  تصتویب ،  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

 و (IEC)9ادمییی ادکتروتکنیک  بین ،کمیسیون 1(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد

 کشتور  در(CAC)3 کدکس غتاایی   کمیسیون 2رابط تنها به عنوان و است (OIML)3قانونی  رناسی اندازه ادمییی بین سازمان

پیشترفت   آخرین از کشور ، خاص اا  نیازمند  و کیی ررایط به توجه ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در .کند  می فعادیت

  رود.می گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی ، اا 

 و سالمت کنندگان ، حفظ مصرف از حمایت برا  قانون ، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 از اجترا  بعضتی   اقتصتاد  ،  و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  عمتومی ،  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  کشور ، محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 مشتاوره ،  در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید . اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  محیطتی ، زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   صدور گواای و ممی   بازرسی ، آموزش ،

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش ، وسایل کادیبراسیون س واسنجی  

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ تزم ، ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین سنجش ، وسایل کادیبراسیون س واسنجی   یکااا ، ادمییی بین دستگاه ترویج .کند  نظارت می

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
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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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

استانداردسازمان آرنایی با   ب 

 ج کمیسیون فنی تدوین استاندارد  

 و پیش گفتار

ادف و دامنه کاربرد      1  1 

مراجع اد امی      9  9 

اصطالحات و تعاریف       3  9 

اصول آزمون      2  2 

 2  وسایل       3

نمونه بردار       6  6 

املکروش اا  مخروط با اندازه  -نفوذ مخروط در گریس روان کننده اندازه گیر روش اا       3  3 

4و  21روش مخروط با اندازه  -گریس روان کننده در نفوذ مخروط اندازه گیر روش اا       3
1

 11 

 13  نفوذ مخروط اا در پتروتتوم اندازه گیر روش      2

محاسبه   19  12 

 12 بیان نتایج   11

 12 دقت   19

 16 گ ارش آزمون   13
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 پيش گفتار

گریس اا  روان کننده و  در نفوذ مخروط اندازه گیر  – و روان کننده اا نفتیفرآورده اا  " استاندارد

تدوین رد. این استاندارد بر اساس پیشنهاداا  رسیده و  1333نخستین بار در سال  "وش آزمونر -پتروتتوم

 گرفت و در تایید کمیسیون مربوط برا  اودین بار مورد تجدید نظر قرار ایران وسازمان میی استاندارد بررسی 

تصویب رد. اینک به استناد بند یک  19/2/29مور  فرآورده اا  نفتی اجالس کمیته میی استاندارد افتمین 

، به عنوان استاندارد 1331ایران، مصوب بهمن ماه سازمان میی استاندارد قانون اصالح قوانین و مقررات  3ماده 

 میی ایران منتشر می رود.

زمینه صنایع، عیوم و خدمات،  جهانی در پیشرفت اا  میی و ی با تحوتت واماانگ برا  حفظ امگامی و

نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این  مواقع د وم تجدید اا  میی ایران در استاندارد

قرار خوااد گرفت. بنابراین  توجهاستاندارد اا ارائه رود، در انگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد 

 برا  مراجعه به استاندارد اا  ایران باید امواره از آخرین تجدیدنظر آن اا استفاده کرد. 

 می رود. 1333: سال 1992این استاندارد جایگ ین استاندارد میی ایران رماره 

 ر است:منبع و ماخا  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زی

ISO 2137:2007 Petroleum products and Lubricants – Determination of cone penetration of 

lubricating greases and petrolatum 
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گريس هاي روان  در نفوذ مخروط اندازه گيري –و روان كننده ها  فرآورده هاي نفتي

 روش آزمون -ومپتروالتكننده و 

در اين استاندارد تمام موارد ايمني و بهداشتي نوشته نشده است. درصورت وجود چنين مواردي،   -هشدار

 ده كاربر اين استاندارد است. مسئوليت برقراري شرايط ايمني و سالمتي مناسب و اجراي آن بر عه

 هدف و دامنه كاربرد 9

ننتده  روان ک گریس اا  قوامتجربی  اا  اندازه گیر  ادف از تدوین این استاندارد تعیین روش 9-9 

، گتریس  NLGI 1مؤسسه میی گریس روان کنندهس یک مخروط استاندارد است.نفوذ  با استفاده از روتتومتپو 

ضربه  طبقه بند  می کند. طبقه بند  رامل  69کارکرده  نمونه سطبق نفوذپایر  اا را براساس قوام آن اا

 طبق زیر می بارد: ،کارکردهنمونه نمره یا درجه قوام است که ار درجه، مربوط به گستره نفوذپایر  

 هاي روان كننده گريس NLGIطبقه بندي  -9جدول 

NLGI 

 درجه قوام
 نمونه گستره نفوذپذيري

  C˚02در  كاركرده

 223 -233 سه صفر

 299 -239 دو صفر

 333 -333 صفر

 319 -329 یک

 963 -923 دو

 999 -939 سه

 133 -993 چهار

 139 -169 پنج

 33 -113 رش

 

ذکر  با اندازه کاملمخروط  توسطگریس اا  روان کننده  قوام، چهار روش برا  تعیین 3بند در  9-0

بته  کتارکرده  نمونته  کارکرده، نمونه کارنکرده، نمونه پایر  گیر  نفوذ اندازهرامل   ،. این روش اارده است

واحد میستر   399ند. با این روش اا، اندازه گیر  نفوذ پایر  تا مقدار می بار 3كبیونمونه و  9طوتنیمدت 

 است.

                                                 
1 - National Lubricating Grease Institute 

2 - Prolonged Worked Penetration 

3 - Block Penetration 
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اتا   استفاده از مختروط   گریس اا  روان کننده با مقدار ک  و با قوام، روش اا  تعیین 3بند  9-9

4 یا 21 اندازه
نفوذپایر  اا  دارا   گریسروش اا برا  این  را در بر می گیرد.  3مورد استفاده در بند )1

قابل اجرا استند و فقط زمانی در نظر گرفته می روند  با اندازه کاملواحد با استفاده از مخروط  333تا  133

ایتن روش اتا، جتایگ ین     .رتود  3مخروط اا  ذکر رده در بند مانع از کاربرد  ،که مقدار نمونه مورد آزمون

، 9-19ررح داده رده است  نمتی گردنتد. اگرچته در بنتد      3بند تعیین نفوذ مخروط با اندازه کامل سکه در 

4و  21اندازه با ذ مخروط ااروری برا  تبدیل نفو
کاربرد اما  ،با اندازه کامل ذکر رده است نفوذ مخروطبه  1

4 مخروط اا  با اندازهبه واسطه دقت پایین آن 
 رجوع کنید.  1-3به بند دارا  محدودیت اایی می بارد.  ،1

 موردگریس  قوامکارکرده، نشان دانده نمونه به اندازه مقدار نفوذپایر  تً کارنکرده معمونمونه مقدار نفوذپایر   -9آوري ديا

 کارکرده ترجیح داده می رود.نمونه اندازه گیر  نفوذ  تً معموو  نمی بارداستفاده 

به قدر کافی سفت استند تا رکل ختود را  ، مربوط به فرآورده اایی است که بالكنفوذپایر  گریس اا  مقدار  -0يادآوري 

 واحد استند. 33دارا  نفوذ پایر  کمتر از  تًحفظ کنند. این گریس اا معمو

 استتفاده از  بتا  واحتد،  399فرآورده اا  نفتی با نفوذپایر  تا  قوامروری برا  تعیین  ،2در بند  9-4

نی  بته کتار    1خاماا   موم قواماین روش می تواند برا  ارزیابی ذکر رده است. مخروط اایی با اندازه کامل 

 رود.

 مراجع الزامي 0

است.  رده داده اا ارجاع آن استاندارد میی ایران به مقرراتی است که در متن این اد امی زیر حاو  مدارك 

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

اا و تجدید نظراا  بعد  آن  به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ، اصالحیه در صورتی که

اا ارجاع داده  که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن مدارکیمورد نظر این استاندارد میی ایران نیست. در مورد 

 اا مورد نظر است. اا  بعد  آن رده است، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

 : است  استاندارد اد امی  کاربرد این  زیر برا   از مراجع  استفاده

  روش اا  نمونه بردار  دستی از مواد و فرآورده اا  نفتی 1333: سال 2132استاندارد میی ایران 

 اصطالحات و تعاريف 9 

 تعاریف زیر به کار می رود: و اصطالحات ،در این استاندارد

9-9 

 نفوذ مخروط

 در ررایط استاندارد بار، زمان و دما در آزمونه نفوذ می کند.رده عمقی که مخروط استاندارد 

 بیان می رود. mm 1/9برحسب  نفوذ مخروط -یادآور 

                                                 
1 - Slack Waxes 
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9-0  

 روي گريسبر  كار

 است. نیرو  برری در دستگاه ضربه زنمعرض  قرار گرفتن یک گریس روان کننده در

9-9  

 كارنكردهنمونه نفوذپذيري 

 .استدارا  حداقل به ا  خوردگی  ،در انتقال از ظرف اصیی نمونه به ظرف آزمونه نفوذپایر  آزمونه ا  که

9-4  

 كاركردهنمونه نفوذپذيري 

 می گیرد. نفوذپایر  آزمونه پس از این که در معرض تعداد ضربات تعریف رده در دستگاه ضربه زن قرار

9-2  

 طوالنيبه مدت كاركرده نمونه نفوذپذيري 

طبتق  س کتارکرده نمونه نفوذپایر  در تعداد تعریف رده بیش از ضربات در معرض نفوذپایر  آزمونه ا  که 

  قرار می گیرد.  2-3بند 

9-6  

 كوبلنفوذپذيري 

 بدون ظرف حفظ کند.  نفوذپایر  آزمونه ا  که به قدر کافی سفت است تا رکل خود را

9-7  

 9نمونه آزمايشگاهي

 محصول نهایی یا به صورت اا  دیگر تهیه و جهت بازرسی یا آزمون استفاده می رود. نمونه ا  که از

9-8  

 0نمونه مورد آزمون

 تهیه می گردد و آزمونه اا از آن بردارته می روند. نمونه ا  که از نمونه آزمایشگاای

 

 

                                                 
1 - Laboratory Sample  

2 - Test Sample 
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9-1  

 1آزمونه

 استفاده می رود.بخشی که از نمونه مورد آزمون بردارته و جهت آزمون یا مشااده 

 اصول آزمون 4

 ، مقتدار نفتوذ مختروط   ثانیته  3 ازراا و پس  C˚93 گریس روان کننده با دما  مخروط دستگاه نفوذسنج در

 اندازه گیر  می رود.

    آزمون منتقل ، به ظرف با حداقل به ا  خوردگیاست که آزمونه اایی مربوط به کارنکرده نمونه پایر   نفوذ

 می روند.

-رفت و برگشتی در یک دستگاه ضتربه  ضربه 69پس از کار آزمونه به تعداد  فوراًکارکرده نمونه پایر   نفوذ

 تعیین می رود. ،استاندارد زن

ضتربه رفتت و برگشتتی     69پس از بیش از  ،طوتنی آزمونه اا  کارکردهبه مدت کارکرده نمونه نفوذپایر  

 تعیین می رود.

از یتک   ،سبا استفاده از یک برش دانده استاندارد از یک برش مکعبی ردهماده آسطح تازه بیوك نفوذپایر  

 تعیین می رود. اكوبی گریس

و  1-2در بنتد  رتده  ذکتر  ررایط طبق آزمون  ابتدا با ذوب و خنک کردن نمونه مورد پتروتتوم،پایر   نفوذ

 اندازه گیر  طبق روش گریس روان کننده تعیین می رود. سپس

 وسايل 2

 نفوذسنج 2-9

 بارد.  1سطبق رکل mm 1/9 در یک ماده بر حسب می ان نفوذ مخروطاندازه گیر   قادر بهکه دستگاای 

سنج باید طور  تنظی  روند که مخروط با سطح تراز ماده در تماس بارد و  مخروط، ضمائ  یا می  نفوذ

نمایش گر، عدد صفر را نشان داد. وقتی مخروط راا می رود، باید بدون اصطکاك قابل مالحظه ا  حداقل 

mm 69  سقوط کند. نوك مخروط نباید به ته ظرف نمونه برخورد کند. برا  نگه دارتن محور مخروط در

 ، دستگاه باید مجه  به پیچ اا  تراز و تراز آبی بارد.ود عمموقعیت 

 مخروط ها 2-0

منی ی  یا دیگر مواد مناستب بتا نتوك    جنس رامل یک بدنه مخروطی از ، با اندازه كاملمخروط  2-0-9

 است. و فوتد سخت ردهجداردن قابل 

و میحقات متحرك آن  g 93/9 g39/199 . جرم کل مخروط بایدبارند 9روادار  اا باید طبق رکلو ابعاد 

g 93/9 g39/23   وستییه مناستبی در   یک بست درانتها  باتیی وبا بارد. میحقات رامل یک محور محک 

                                                 
1 - Test Portion 
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 رمجت  یتابی بته   ساختمان داخیی می تواند بترا  دستت   نمودن مخروط می بارد. پایینی برا  درگیر انتها 

تغییر کند، مشروط بر این که طرح کیی و توزیع جرم تغییر نکند. سطح خارجی باید با یک پرداخت مشخص 

 جال یابد. ،بسیار نرم

   استفاده کرد.3سرکل نتخابیواحد می توان از مخروط ا 299نفوذپایر  تا مقادیر برا   -يادآوري

ساخته رده ازجنس فوتد، فوتد ضد زنگ یا برنج با نوك فوتد  ، محور و 21اندازه مخروط با  2-0-0

. 2رکل مطابق ابعاد و روادار  اا  نشان داده رده درو  C 1راکول  39تا  23سمعادلسخت رده با سختی 

جرم ، g93/9 g39/33میحقات متحرك آن  جرم کل مخروط وو محور باید از فوتد ضدزنگ ساخته رده 

 بارد. g 993/9 g 999/13 و جرم میحقات متحرك g993/9g 399/99  مخروط

4مخروط با اندازه  2-0-9
 بتا  رامل بدنه مخروطی ساخته رتده از پالستتیک یتا دیگتر متواد     ، و محور 1

و طبق ابعاد و روادار  اا  نشان  Cراکول  39تا  23سمعادل با نوك فوتد  سخت رده با سختی ک چگادی 

 . 3داده رده در رکل 

بارتد.   g993/9 g339/2 میحقات متحترك آن  جرم کل مخروط و ومحور باید از آدیاژ منی ی  ساخته رده 

 محور تنظی  گردد.  به حفرهکوچکی  با اف ودن ساچمهجرم کل مخروط و میحقات متحرك آن می تواند 

 ضربه زن گريس 2-9

 6ق ابعاد نشان داده شده در شكل ، مطابضربه زن گريس با اندازه كامل 2-9-9

اندازه اا  قسمت اا  بعدگاار  نشده، بحرانی نیستند و می توانند طبتق ویژگتی اتا  اختصاصتی تغییتر      

. ضتربه زن  بترد به کار   را روش اا  دیگرمی توان بستن سرپوش و محک  کردن ضربه زن به منظور کنند. 

  گریس می تواند برا  کاربرد دستی یا مکانیکی ساخته رود. طراحی باید به گونته ا  بارتد کته سترعت آن    

مناسب و استتاندارد رتده در   . یک دماسنج بارد mm 63 حداقل  برعمق فرو  وضربه در دقیقه   1969س

 رود.تهیه نی  باید برا  داخل کردن در ریر تخییه  C˚ 93 دما 

 7مطابق ابعاد داده شده در شكل ، 21ضربه زن گريس با اندازه  2-9-0

. ضربه زن گتریس  بردبه کار    را می توانروش اا  دیگربستن سرپوش و محک  کردن ضربه زن به منظور 

  1969سمی تواند برا  کاربرد دستی یا مکانیکی ساخته رود. طراحی باید به گونه ا  بارد که سترعت آن 

 . بارد mm 33اقل ضربه در دقیقه با عمق فروبر  حد

4گريس با اندازه  ضربه زن 2-9-9
 8مطابق ابعاد داده شده در شكل  ،1

 . ضربه زن گتریس بردبه کار  روش اا  دیگر  را می توانبستن سرپوش و محک  کردن ضربه زن به منظور 

  1969س می تواند برا  کاربرد دستی یا مکانیکی ساخته رود. طراحی باید به گونه ا  بارد که سرعت آن

 بارد .mm 12 حداقلعمق فروبر   وضربه در دقیقه 

 6طابق اصول شرح داده شده در شكل ، م(نتخابي)اسر ريز حلقه 2-9-4

                                                 
1 - 45 Rockwell C hardness to 50 Rockwell C hardness 
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سرری  بایتد  حیقه  .رودمی استفاده به ظرف ضربه زن گریس  ،برگرداندن گریس بیرون زدهبرا  این قسمت 

   زیر دیواره ظرف قترار گیترد. دیتواره ا  بته ارتفتاع      mm 13 به اندازه ضمن اندازه گیر  نفوذپایر ، حداقل

mm 13  استمناسب. 

 1طبق شكل  لزوماًتراشيده شده و داراي يك تيغه تيز محكم برش دهنده گريس،  2-4

 و امان طور که نشان داده رده است، تی  رود.بارد صاف باید تیغه 

 .نگه دارتن مجموعه ضربه زن گریسبه و قادر  C˚3/9 C˚9/93 قابل تنظی  دردما ، حمام آب 2-2

کارنکرده به کار می رود، باید بته وستییه ا  بترا  محافظتت ستطح      نمونه اگر حمام برا  آزمون نفوذپایر  

 مجه  بارد. C˚ 93 دما  اوا  بات  نمونه دررتن آب و امچنین سرپوری برا  نگه دادر برابر گریس 

متورد نیتاز استت.     كوبینمونه اا  پایر  برا  تعیین نفوذ  C˚ 3/9 C˚9/93یک حمام اوا با دما  ثابت 

 .می باردمناسب  نی ، رده که در حمام آب قرار گرفته استآب بند  یک ظرف 

 جا  حمام آب استفاده کرد.به  از یک اتاق آزمون یا یک حمام اوا با دما  ثابت می توان -يادآوري

 حمام آب یا اوابرا    C˚93کادیبره رده در دما ، دماسنج 2-6

 پتروتتومبرا  ذوب کردن نمونه اا   C˚ 9 C˚ 33 قادر به نگه دار  دما ، آون 2-7

و  mm 39 تقریبتی  ، مقاوم در برابر خوردگی با انتها  چهارگوش و تیغه سخت با پهنتا  كاردك 2-8

4و 21ستفاده از مخروط اایی بتا انتدازه   . برا  آزمون با اmm139 حداقل درازا 
  تقریبتاً ، پهنتا  کتاردك   1

mm 13 .است 

  s 1/9بند  درجه با ، زمان سنج 2-1

   و عمتق  mm 3 mm199 ، استتوانه ا ، دارا  تته صتاف، قطتر     پتروتتومبرا  س ظروف آزمونه 2-92

mm 63  یا بیشتر، ساخته رده از فی ، حداقل ضخامتmm 6/1  و درصورت د وم مجه  به سرپوری با اتصال

 را ببینید   3-1-2بند برابر ورود آبس مناسب نفوذ ناپایر در

و خ  ردن دیواره اا سبب اا  کمی قابل انعطاف نباید استفاده روند چون انعطاف پایر  دیواره با ظروفی 

 می رود.جابجایی در  پتروتتومکارکردن مختصر 

 نمونه برداري 6

دیگتر   ، روش محصتول  ویژگی اتا  در مگر این که داید انجام  2132 میی طبق استانداردرا بردار  نمونه 

 مشخص رده بارد.

. کنیتد بررستی   ،جداردن روغن، تغییرات فاز یا آدودگی عمدهمانند از نظر ار نوع غیر یکنواختی  رانمونه اا 

 .استفاده کنیدنمونه جدید از درصورت مشااده ارگونه ررایط غیرعاد ، 

 نمونه باید به قدر کافی زیاد بارد تا تعداد ظروف آزمون مورد نیاز پر روند.مقدار 
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انادازه  مخروط باا  روش هاي  -روان كنندهنفوذ مخروط در گريس  اندازه گيري روش هاي 7

 كامل

 كارنكردهنمونه پذيري نفوذ اندازه گيري روش 7-9

 آزمونهآماده سازي  7-9-9

بتیش از   ، Kg 3/9 مقتدار کتافی نمونهسحتداقل   بتا    را 1-3-3ظرف آزمونه ضربه زن گریسسبنتد  7-9-9-9

واحد است، حداقل سه بار بردارت نمونه، برا  پرکردن  999گنجایش ظرف پر کنید. اگر نفوذپایر  بیش از 

 ظرف تزم خوااد بود.

مجموعه ضربه زن خادی گریس یا ظرف فی   با ابعاد داخیی معادل آن و مقدار مناسبی از نمونته   7-9-9-0

 3-3سیادآور  بند  C˚ 93   با دما 3-3آزمون درون یک ظرف فی   را به مدت کافی در حمام آبسبندمورد 

برستد. از ظترف اصتیی     C˚ 3/9 C˚9/93ببینید  قرار داید تا دما  نمونه بته  راآخر این بند  پاراگرافدو و 

 ،با یک بار بردارت  را به ظرف ضربه زن گریس یا ظرف فی   با ابعاد داخیتی معتادل   ترجیحاًسآزمون، آزمونه

ببینید . این انتقال را به گونته ا  انجتام   یش از گنجایش آن از گریس پر رودسقسمت زیر را انتقال داید تا ب

زمین بکوبید تا اوا  حبس رتده در  به گونه ا  بر رو  گریس انجام رود. ظرف را به  ،کار داید که حداقل

  بفشارید تا ظرف آزمونه پر و بدون 3-3با حداقل دست کار  ممکن، گریس را با کاردكسبند .آن خارج رود

چند ضربه با کوبیدن آن بر رو  پایه آانی  ًسبه منظور خارج کردن اوا  ظرف محتو ، معموتذرات اوا رود

در سرتاسر سطح ظرف  23˚ تقریباً  . با حرکت مایل تیغه کاردك با زاویهبا روکش پییمر  کافی خوااد بود 

، اضافی گریس موجود در سطح ظرف را بردارید. درطول اندازه گیر  نفوذپایر  و ایجاد سطحی صاف آزمونه

انتدازه گیتر  را بته سترعت      سطح و صاف کردن اضافی سطح آزمونه بپرای ید وکارنکرده، از ارگونه منمونه 

 انجام داید.

نفوذپایر  گریس اا  نرم به قطر ظرف اصیی بستگی دارد. بنابراین گریس اتا  کتارنکرده بتا نفوذپتایر      

ورد آزمون رتوند. ودتی در مت    ،ظروف ضربه زن محدوده اا  قطر واحد باید در ظروفی با امان 963بیش از 

واحد، اگر قطر ظرف از قطر ظرف ضربه زن بیشتر رتود، مقتدار    963گریس اا  دارا  نفوذپایر  کمتر از 

 نمی کند.  نفوذپایر  چندان تغییر

اختالف دارتته بارتد و یتا روش دیگتر  بترا        C˚ 93از دما   C˚ 3 تقریباًاگر دما  اودیه نمونه بیش از 

کار رود، زمان بیشتر  تزم است تا مطمئن روید دما  آزمونه قبتل  به  C˚ 93 تنظی  دما  نمونه در دما 

بارد، زمان بیشتر  تزم استت   Kg 3/9 است. به عالوه اگر مقدار نمونه بیش از C˚ 3/9 C˚9/93 از آزمون

 C˚ 3/9 C˚9/93 دارا  دما  یکنواخت برسد. اگر آزمونه C˚ 3/9 C˚9/93تا دما  نمونه مورد آزمون به 

 بارد، آزمون می تواند انجام رود.

 تميز كردن مخروط و ملحقات متحرك 7-9-0

    مختروط را محکت   بتات   قبل از ار آزمون تمی  کنید. در انگام پتاك کتردن،    ،مخروط نفوذسنج را با دقت

آن جیوگیر  رود. امه گریس یا روغن موجتود بتر رو  محتور نفوذستنج را      نگه دارید تا از کج ردن محور
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چتون   دیچرخانرا ن مخروطمی رود.  ،چون سبب نفوذ آن اا به مجموعه ا  که محور در آن قراردارد بردارید

 رود.می مکانیس  راا ساز  آن  الل درتاین کار موجب اخ

   استفاده کرد. 3سرکلنتخابیتوان از مخروط اواحد، می  299برا  مقادیر نفوذپایر  تا  -يادآوري

 پذيرياندازه گيري نفوذ 7-9-9

در وضعیت افقی تنظی  رده است، قترار دایتد و    کامالًظرف آزمونه را بر رو  می  نفوذسنج که  7-9-9-9

مطمئن روید که ظرف در جا  خود قرار گرفته است. مکانیست  نگته دارنتده مختروط را در موقعیتت صتفر       

با سطح آزمونه در  3-3-1-3یا  9-3-1-3تنظی  کنید تا نوك مخروط درست در نقطه مشخص رده در بند 

وان از سایه نوك مخروط استفاده کترد. بترا  گتریس اتایی بتا      تماس بارد. برا  تنظی  دقیق دستگاه می ت

روش از مرک  ظرف گریس قرار داید. یک  mm 3/9 واحد، نوك مخروط را در فاصیه 299نفوذپایر  بیش از 

  استت. محتور مختروط را بته     1سرکل1ا  مرک  سازظرف آزمونه، استفاده از یک وسییه  تمرک صحیح برا  

. کند و دوباره آن را در این وضعیت قرار دایدثانیه سقوط  s1/9 s9/3سرعت راا کنید و بگاارید به مدت 

مکانیس  راا ساز  نباید رو  محور اثر بگاارد. محور نمایش گر را به آرامتی فشتار دایتد تتا توستط محتور       

 .مقدار نفوذپایر  را از مقیاس نمایش گر بخوانید مخروط متوقف رود و

 ستطح  مرکت   ، نوك مخروط را با دقت در واحد است 999 پایر  بیش از اگر آزمونه دارا  نفوذ  7-9-9-0

 گریس قرار داید. این آزمونه فقط برا  یک آزمون قابل استفاده است.

است، سته آزمتون را در امتان ظترف محتتو       واحد یا کمتر  999اگر آزمونه دارا  نفوذپایر    7-9-9-9

نتوك  فاصیه دارتته بارتد و    199˚ ًتقریبا نمونه به گونه ا  انجام داید که محل ار آزمون نسبت به دیگر 

ه ظرف آزمون برخورد نکنتد و در محیتی انجتام    دیواربین مرک  ظرف و دبه آن قرار گیرد تا به  ًتقریبا مخروط

   خوردگی ایجاد نشده بارد.به ا ،رود که در اثر آزمون قبیی

یا یک  9-3-1-3بند طبق یا رو  سه ظرف سیک آزمونه  انجام داید و سه اندازه گیر  را بر ر  7-9-9-4

 و مقادیر به دست آمده را یاد دارت کنید.   3-3-1-3بند طبق  ظرف

 كاركردهنمونه پذيري  نفوذاندازه گيري روش  7-0

 آزموننمونه مورد آماده سازي    7-0-9

 نمونه 7-0-9-9

 بتیش از گنجتایش آن    ، Kg 3/9با مقدار کافی از نمونهسحتداقل    را 1-3-3ظرف آزمونه ضربه زن گریسسبند

 پر کنید.

 بر روي گريس كار 7-0-9-0

                                                 
1 - Centering Device  
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  منتقتل کنیتد تتا بتیش از     1-3-3مقدار کافی از نمونه آزمایشگاای را به ظرف تمیت  ضتربه زن گریسسبنتد   

بیشتر رود . در ایتن حتین بتا     mm 13ارتفاع مرک  نمونه از سطح ظرف آزمونه  تقریباً گنجایش آن پر رودس

ظرف آزمونته را ضتمن فشتردن بترا       . 3-3سبند استفاده از فشار کاردك، از داخل ردن اوا جیوگیر  کنید

 خروج اوا  حبس رده گاه گاه به زمین یا سطح محکمی بکوبید.

باز است بر رو  ظرف ضربه زن گریس سوارکنید و پیستون ضربه سرپوش را در حادی که ریر خروجی آن 

را از طریق ریرخروجی، در نمونه فرو برید تا نوك آن در مرک    6-3سبند زن را تا انتها پایین بیاورید. دماسنج

دوم و پاراگراف  و 3-3سیادآور  بند C˚ 93گریس قرارگیرد. مجموعه ضربه زن گریس را در حمام آب با دما 

 C˚3/9 C˚9/93  را ببینید  قرار داید تا دما  ضربه زن گریس و محتویات آن به 9-1-1-3بند سوم 

دماسنج را خارج کنید  و آب اطراف آن را خشک، برسد. سپس مجموعه ضربه زن گریس را از حمام خارج

  mm 3/31تا  mm 63س کاملضربه رفت و برگشتی  69استفاده از ضربه زن، ریر خروجی را ببندید. با سپس

یک دقیقه است. پس از انجام کار، پیستون ضربه  تقریباًاین عمل انجام به گریس وارد کنید. زمان تزم برا  

چسبیده زن را به وضعیت فوقانی آن برگردانید. ریر خروجی را باز کنید، سرپوش را بردارید و گریس اضافی 

با کاردك بردارید و به ظرف آزمونه برگردانید. چون مقدار نفوذپایر   سریعتا حد ممکن و  به پیستون را

   و 9-9-3 آزمون را طبق بنداا  کند،می به طور قابل مالحظه ا  تغییر با گارت زمان کارکرده  گریس

  انجام داید.به سرعت  3-9-3

غیرقابتل نفتوذ    کامالًدقت کنید که سرپوش ، آب فرو برید در کامالًخوااید ظرف ضربه زن گریس را اگر می 

 از نفوذ آب به داخل آن جیوگیر  رود. بارد تا

 آزمونه آماده سازي 7-0-0

  را طور  در ظرف آزمونه آماده کنید تا نمونه یکنواخت و امستان  9-1-9-3سبندنمونه کارکرده 7-0-0-9

 گریس به دست آید.

 کتاردك  و گتریس را بتا استتفاده از     9-1-1-3سبند را رو  می  کار یا زمین بکوبیدظرف آزمونه  7-0-0-0

 رده توسط پیستون از بین برود. ایجاد منافابه پایین بفشارید تا   3-3سبند

کوبیدن ظرف آزمونه باید به ردتی انجام رود که بدون پارش نمونه، اوا  محبوس از ظرف خارج رتود. در  

 ضتربه  69به طور  که اثر مشهود  بتر کتارکرد    ، خوردگی گریس باید حداقل بارد انجام این مراحل به ا 

 نگاارد.، انجام رده

و ایجتاد ستطحی    در سرتاسر سطح ظرف آزمونته  23˚ ًتقریبابا حرکت مایل تیغه کاردك با زاویه  7-0-0-9

 نگه دارید.، اضافی گریس موجود در سطح ظرف را بردارید. گریس بردارته رده با کاردك را صاف

آزمون گریس اا  نرم، گریس بردارته رده با کاردك را به منظور پتر کتردن ظترف     به ویژه در 7-0-0-4

آزمونه، برا  آزمون اا  بعد  نگه دارید. اطراف دبه ظرف آزمونه را تمی  کنید تا گریس خارج رده از ظرف 

 آزمونته بته ظترف    ،بعد قبل از آماده ساز  نمونه برا  آزمون آزمونه در اثر فشار مخروط نفوذسنج را بتوان 

 برگرداند.
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 پذيرياندازه گيري نفوذ 7-0-9

 تعیین کنید.  3-1-3و  9-1-3نفوذپایر  نمونه را طبق بنداا   7-0-9-9

طبتق   قتبالً را که  گریسیبالفاصیه دو آزمون متوادی دیگر بر رو  امان آزمونه انجام داید. ابتدا  7-0-9-0

اا  به وسییه کاردك بردارته رده است را به ظرف برگردانید سپس عمییات ذکر رده در بند  3-9-9-3بند

 را تکرار کنید. سه مقدار به دست آمده را یاددارت کنید. 1-3-9-3تا  3-9-9

 طوالنيبه مدت كاركرده نمونه پذيري نفوذاندازه گيري روش  7-9

 آزمونهآماده سازي دستگاه و  7-9-9

 دما 7-9-9-9

نگه دارید. کنترل بیشتر دما  ضربه زن گریس ضرور   C˚39 تا C˚ 13دما  آزمایشگاه را در گستره دمایی 

آزمون، گریس باید به مدت کافی در آزمایشگاه قترار گیترد تتا دمتا  آن در گستتره      رروع اما قبل از  یستن

   قرارر گیرد. C˚39 تا C˚ 13دمایی

 بر روي گريس كار 7-9-9-0

ستوار کنیتد. تعتداد    بتر رو  ضتربه زن   پر و آن را  9-1-9-3ظرف تمی  آزمونه ضربه زن گریس را طبق بند 

 وارد کنید. نمونه گریسبر رو  مشخص یا توافق رده را   ضربات رفت و برگشتی

   ببندید.دقت  را با، سرپوش ضربه زن گریس نگریس به بیروبه منظور به حداقل رساندن نشت  ،در طول کار

 پذيرينفوذاندازه گيري  7-9-0

با دما  ثابت   3-3سبنداواحمام ظرف ضربه زن گریس را در حمام آب یا  ،پس از تکمیل کارسضربه زنی  فوراً

 69 برسد. ضربه زن را از حمام خارج و دوباره C˚ 3/9 C˚9/93 به h 3/1قرار داید تا دما  آزمونه به مدت

و  9-9-3به گریس وارد کنید. طبق آن چته در بنتداا      mm 3/31 تا mm 63دیگرس ضربه رفت و برگشتی

 ررح داده رده، آزمونه اا را آماده و آزمون کنید. 3-9-3

  كوبلروش نفوذپذيري  7-4

 آماده سازي آزمونه 7-4-9

تتا رتکل ختود را     باردقدر کافی سفت  بهباید بردارید. این نمونه مقدار کافی از نمونه گریس را  7-4-9-9

 .برش دادرا  mm 39 تقریباًبه ابعاد  یک مکعبنمونه آزمونی رامل حفظ کند و بتوان از آن 

نمونه مورد آزمون را در دما  آزمایشتگاه بته صتورت     ، 2-3با استفاده از برش دانده گریسسبند 7-4-9-0

از نمونه آزمایشگاای برش داید. نمونه مورد آزمون را به گونه ا  نگه داریتد   ،mm39 تقریباًابعاد به مکعبی 

را از ار سته ستطح    mm 3/1 ًتقریبابرش دانده به سمت آن بارد. تیه ا  با ضخامت تراریده نشده که دبه 

بترش داده  تتازه  بریده رود. آزمونه اتا   رناسایی مجاور به یک گوره برش داید. این قطعه می تواند برا  

استفاده  روند را دمس نکنید. دما  آزمونه نهایی را با قرار دادن آن به متدت  رده که قرار است برا  آزمون 
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آخرین پتاراگراف بنتد   س برسانید C˚ 3/9 C˚9/93 به، C˚ 93در حمام اوا با دما  ثابت ساعت  یک حداقل

 را ببینید .   3-1-1-9

 پذيريگيري نفوذاندازه  7-4-0

در وضعیت افقی  کامالًآزمونه را درحادی که یک سطح آماده رده آن رو به بات است بر رو  می  نفوذسنج که 

بر رو   آن را از گوره اا  آن به پایین فشار داید تا سطح آن ساکن رود و محک  . تنظی  رده قرار داید

  را در وضعیت صفر قرار دایتد و دستتگاه را بتا دقتت     می  قرار گیرد تا در طول آزمون تکان نخورد. مکانیس

   بنتداا   تنظی  کنید تا نوك مخروط درست در مرک  با سطح آزمونه در تمتاس بارتد. نفوذپتایر  را طبتق     

از دبه فاصتیه   mm 6مونه که حداقل آزتعیین کنید. سه آزمون را بر رو  سطح در معرض  3-1-3و  3-1-9

اوا یتا  حفره دمس رده، اا  قسمت  بابرخورد  امکان بدونتا حدتوجه کنید که این عمل انجام داید.  ،دارد

اختالف از بقیه اگر نتیجه ار یک از این آزمون اا بیش از سه واحد  صورت گیرد. واضح در سطح نواقصدیگر 

ارته بارند. داختالف  حداکثر سه واحد با یکدیگر ،دارته بارد، آزمون اا  بیشتر  انجام داید تا سه مقدار

 آزمون به دست آورید.مورد میانگین این سه مقدار را برا  سطح 

 اندازه گيري هاي بيشتر 7-4-9

رتده  ذکر روش   ،اثر جهت گیر  ادیاف در آزمون گریس اا  ادیافیسبه منظور یکنواخت ساز  مقدار نهایی

میانگین مقادیر به دستت آمتده را یاددارتت    و یک از سطوح آماده آزمونه تکرار  ا بر رو  ارر 9-2-3 در بند

  یتک ستطح   فقتط   ، درصورت توافق طرفین ذینفتع، گریس اایی با ساختمان نرم و غیر ادیافیدر مورد  کنید.

 مورد آزمون قرار گیرد.می تواند 

4و  21 روش مخروط با اندازه -گريس روان كنندهدرنفوذ مخروط اندازه گيري روش هاي  8
1 

 اصول كلي 8-9

استفاده از به کار می رود ، مقدار گریس نا کافی بودن اقع در موسکه 21مخروط با اندازه به عیت دقت پایین 

 -آزمون تغییر نفوذپایر  گریس اا بعد از برا  تعیین، 21مخروط با اندازه باید تا حدامکان محدود رود. آن 

 توصیه نمی گردد.  تجهی ات ویژه برش مکانیکی در یاتاقان اا یا دراا  

 كارنكردهنمونه پذيري نفوذاندازه گيري روش  8-0

  آزمونهآماده سازي  8-0-9

بیش از گنجایش ظترف پتر    ،مقدار کافی نمونه بارا   3-3-3و  9-3-3ظرف آزمونه ضربه زن گریسسبنداا  

4 کنید. اگر نفوذپایر  به وسییه مخروط با اندازه
بتیش   21یا به وسییه مخروط با اندازه واحد  23بیش از  1

بردارت نمونه برا  پر کردن ظرف تزم است. چون فقط یک آزمون باید بتر   واحد است، حداقل سه بار 23از 

 عمل کنید. 9-1-1-3طبق بند  انجام رود. رو  یک ظرف گریس

 تميز كردن مخروط و ملحقات متحرك 8-0-0
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 را با دقت، قبل از ار آزمون تمی  کنید. در انگام پاك کتردن،   3-9-3یا بند  9-9-3 مخروط نفوذسنجسبند

مخروط را محک  نگه دارید تا از کج ردن محور آن جیوگیر  رود. گریس یتا روغتن موجتود بتر رو      بات  

متی رتود.    ،چون سبب نفوذ آن اا به مجموعه ا  کته محتور در آن قترار دارد   پاك کنید محور نفوذسنج را 

 رود.می مکانیس  راا ساز  آن  چون این کار موجب اختالل در دیچرخانرا ن مخروط

 پذيري اندازه گيري نفوذ 8-0-9

کت  ستطح آزمونته قترار     مرکه در  مخروطییر با زاندازه گیر  مقدماتی نفوذپایر  را طبق ررح  8-0-9-9

 .استحاف قابل معیوم است، این مرحیه  قبالًدارد، انجام داید. اگر مقدار تقریبی نفوذپایر  

4 مخروط با اندازهتعیین رده توسط نفوذپایر   اگر 8-0-9-0
توستط  یتا   واحتد  23  بیش از 3-9-3سبند1

، مخروط را با دقت در مرک  ظترف قترار دایتد. ایتن     باردواحد  23بیش از   9-9-3سبند21مخروط با اندازه 

 آزمونه فقط برا  یک آزمون قابل استفاده است.

4 مخروط با اندازه تعیین رده توسطنفوذپایر  اگر  8-0-9-9
مختروط بتا   توستط   وواحد یا کمتتر   23 ،1

به گونته ا  انجتام دایتد کته      واحد یا کمتر است، سه آزمون را در امان ظرف محتو  نمونه 23 ،21 اندازه

بین مرک  ظرف  ًتقریبانوك مخروط درجه فاصیه دارته بارد و  199 ًتقریبا محل ار آزمون نسبت به دیگر 

و دبه آن قرار گیرد تا به جداره ظرف آزمون برخورد نکند و در محیی انجام رود که در اثر آزمون قبیی به ا  

 خوردگی ایجاد نشده بارد.

 .امه دایددارا  2-3-1-3و  1-3-1-3بنداا   3-9-3-2

 كاركرده نمونه  پذيرينفوذاندازه گيري روش  8-9

 آماده سازي نمونه مورد آزمون 8-9-9

 نمونه 8-9-9-9

 بیش از گنجایش آن پر کنید. با مقدار کافی از نمونه،   را 3-3-3یا  9-3-3 ظرف آزمونه ضربه زن گریسسبند

 بر روي گريس كار 8-9-9-0

و بارد  بیشتر mm 6عمل کنید با این تفاوت که ارتفاع مرک  نمونه از سطح ظرف نمونه  9-1-9-3طبق بند 

 از دماسنج استفاده نشود.

 آماده سازي آزمونه 8-9-0

 عمل کنید. 9-9-3طبق بند 

 پذيرياندازه گيري نفوذ 8-9-9

 تعیین کنید. 3-3-9-3تا  1-3-9-3و  9-9-3نفوذپایر  آزمونه را به سرعت طبق بنداا   8-9-9-9
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عمل کنید. به سرعت دو آزمون متوادی دیگتر بتر رو  امتان آزمونته انجتام       1-3-1-3طبق بند  8-9-9-0

بردارته رده، به ظرف برگردانید. سپس    3-9-9-3بند سطبق با کاردك قبالًداید. ابتدا آزمونه گریس را که 

. سه مقدار تکرار کنیدرا  1-3-1-3و  3-3-9-3تا  1-3-9-3، 9-9-3، 9-9-3عمییات ذکر رده در بنداا  

 ه دست آمده را یاددارت کنید.ب

 پتروالتومنفوذ مخروط در  اندازه گيريروش  1

 آماده سازي آزمونه 1-9

اتا    پتروتتتوم و بترا    Kg 1حدود  ،واحد 999 اا  دارا  نفوذپایر  بیش از پتروتتومبرا   1-9-9

 بردارید.نمونه آزمایشگاای را  g399 تقریباً ،واحد 999دارا  نفوذپایر  معادل یا کمتر از 

 گانته را آمتاده ستازید. اگتر     واحد است، سته آزمونته جتدا    999بیش از پتروتتوماگر نفوذپایر   1-9-0

 آماده کنید. 3-1-19واحد است، یک آزمونه طبق بند  999نفوذپایر  معادل یا کمتر از 

آزمونته اتا     ظتروف  ذوب کنید. C˚ 9 C˚ 33   با دما 3-3آونسبند نمونه مورد آزمون را در 1-9-9

برسد.  C˚ 33    را ا  زمان با نمونه مورد آزمون در آون قرار داید تا دما  آن اا نی  به19-3مورد نیازسبند 

آن دما رسید، نمونه مورد آزمتون و  در محدوده  C˚ 3وقتی نمونه مورد آزمون ذوب رد و دما  آن به حدود 

دبه آن اا پر کنید، اجازه داید ظتروف پتر    mm 6مورد نیاز را تا ظروف را بردارید و ظروف گرم رده آزمونه 

C˚ 9C در موقعیتی عار  از جریان اتوا و در دمتا  کنتترل رتده    ، h 13 تا h 16 رده به مدت ˚93   قترار

قرار داید تا دما قبل از آزمون بته   h 9  به مدت 3-3آزمونه پر رده را در حمام آبسبند. سپس ظروف دنگیر

C˚ 3/9 C˚9/93 مونته را  زآ نکنید. ظرف پر رده کار واردآن اا بر . سطح آزمونه اا را برش نداید یا برسد

 داید.از حمام آب بردارید و با حداقل تأخیر، اندازه گیر  را انجام 

باید با یک سترپوش   پتروتتومآزمونه بنابراین . دادتحت تأثیر قرار می را  1آمیختهاا   پتروتتومبرخی آب، 

اتا  غیتر    پتروتتتوم  پورانده رتود.   ببینیدرا  3بند غیر قابل نفوذ نظیر آن چه برا  گریس اا به کار رفتس

 .روندپورانده تزم نیست نمی گیرند و  تحت تأثیر آب قرارآمیخته 

باتتر  برا  دمااا  مند رامل موم اایی با نقطه ذوب بیشتر استند که ممکن است نیاز ،اا پتروتتومبرخی 

رته برا  این نتایج کاربرد نداممکن است  2بارند. در این حادت داده اا  دقت ارائه رده در جدول  ریختن

 .بارند

قبتل از   فوراً، دما  مخروط را رددو درجه سیسیوس یا بیشتر تفاوت دا ،C˚ 93از دما   زمایشگاهآاگر دما  

تنظی  کنید و ستپس آن را بتا    C˚ 3/9 C˚9/93   در3-3با غوطه ورساز  آن در حمامسبند ،آزمون آزمونه

 C˚ 93 از دمتا   اگر دما  آزمایشگاه به طور قابل مالحظه ا خشک کنید.  ،یا دستمال بدون پرزیک پارچه 

 .باردتزم ممکن است تنظی  دما  مخروط اختالف دارته بارد، 

 

                                                 
1 - Compounded 
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 پذيرياندازه گيري نفوذ 1-0

 عمل کنید. 3-1-3و  9-1-3اا  طبق بند

 آزمونه اااین مرک  جامد ردن دارند.  تمایل به تشکیل تورفتگی محسوسی در اا  سفت تر پتروتتومبرخی 

  .رودمی ایجاد خطا در مقادیر به دست آمده نباید در محل تورفتگی آزمون روند چون 

 محاسبه 92

 كاملمخروط با اندازه  نفوذپذيري محاسبه 92-9

 میانگین مقادیر یاددارت رده در آزمون را محاسبه کنید. 

4و  21ازه هاي اند نفوذ مخروطتبديل  92-0
 به اندازه كامل 1

 اصول كلي  92-0-9

4و  21ست آمده از مخروط با اندازه اا  در صورت نیاز، مقادیر نفوذپایر  به د
می توانند با استفاده از 1

   تبدیل روند:3بند  با اندازه کاملسطبق نفوذ مخروطبه   3-9-19یا  9-9-19ذکر رده در بنداا  معادتت 

4مخروط با اندازه  92-0-0
1 

 تعیین رود:  1معادده با استفاده از می تواند  ،  حاصل از مخروط با اندازه کاملPسپایر نفوذ

P = 33/3 p + 92       1س  

 که در آن:

p  4با اندازه حاصل از مخروط  نفوذ مخروط
1  

 21مخروط با اندازه  92-0-9

 تعیین رود:  9معادده با استفاده از می تواند  ،21   حاصل از مخروط با اندازهPنفوذ پایر س

P = 9p + 3        9س  

 که در آن:

p  21حاصل از مخروط با اندازه  نفوذ مخروط 

 بيان نتايج 99

 گرد کنید. mm 1/9 نتایج را با تقریب

 دقت 90

 اصول كلي 90-9

نتایج آزمون بین آزمایشگاای طبق   ISO 4259محاسبات آمار سطبق این روش با استفاده ازحاصل از دقت 

  :می بارد 3-19و  9-19بنداا  
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 تكرار پذيري 90-0

اختالف بین نتایج آزمون متوادی به دست آمده توسط یک آزمایشگر با امان وسایل تحت ررایط ثابت بر 

مورد  99رو  مواد آزمون یکسان در مدت طوتنی و عمل صحیح و معمول روش آزمون، فقط در یک مورد از 

 بیشتر رود. 2تا  9می تواند از مقادیر نشان داده رده در جداول 

 تجديد پذيري 94-0

اختالف بین دو نتیجه آزمون مستقل و منفرد به دست آمده توسط آزمایشگراا  متفاوت در آزمایشگاه اا  

مختیف بر رو  مواد آزمون یکسان در مدت طوتنی و عمل صحیح و معمول روش آزمون، فقط در یک مورد 

 بیشتر رود. 2تا  9ول امورد می تواند از مقادیر نشان داده رده در جد 99از 

 مخروط با اندازه كامل -گريس روان كننده -دقت  – 0جدول 

 mm 1/9ابعاد بر حسب                     

 تجديد پذيري تكرار پذيري گستره نفوذپذيري گريس

 12 3 233تا  33 کارنکرده

 99 3 233تا  139 کارکرده

13a 233تا  139 کارکرده طوتنی
 93 a 

 11 3 33کمتر از  وكبی
a   محیط دما  درضربه   199999 برا تعیین رده C˚ 13  تا C˚39 

 

4و  21هاي  گريس روان كننده، مخروط با اندازه  -دقت  – 9جدول 
1  

 mm 1/9بر حسب ابعاد                     

 پذيريتجديد  تكرار پذيري اندازه مخروط نمونه نفوذپذيري

 کارنکرده

 کارکرده
21 

21 
 3  19س

 3 6س

 13  96س

 19 99س

 کرده نکار

 کارکرده
4

1 
4

1 

 3  11س

 3  11س

 19  33س

 3  96س

با اندازه  نفوذ مخروطبه بدیل تتکرارپایر  و تجدیدپایر  نتایج حاصل از در پرانت اا، ذکر رده مقادیر -یادآور 

 .می داندکامل را ارائه 

 

 پتروالتوم -دقت  – 4جدول 

 P22/2  +0 تكرار پذيري

 P90/2  +1 تجديد پذيري
 است. mm 1/9نفوذپایر  برحسب  ،P -یاد آور 
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  گزارش آزمون 99

 باید حداقل رامل اطالعات زیر بارد:گ ارش آزمون 

نمونه س ، روش به کار رفته2یا  3، 3، روش مورد استفادهسطبق بند ذکر رماره این استاندارد مییادف  

اندازه کامل، س   و مخروط مورد استفادهكوبینمونه طوتنی، به مدت کارکرده نمونه کارکرده، نمونه کارنکرده، 

4 یا21اندازه ، نتخابیامخروط 
1  

 ب نوع و مشخصات کامل فرآورده مورد آزمون

 را ببینید  11ج  نتایج آزمونسبند 

 ارگونه انحراف از روش مشخص رده با توافق یا به صورت دیگر د 

 تاریخ آزمون ه 
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 راانما:

 وسییه ا  مرک ساز 1

 

 .امکان جابجایی عمود  مجموعه مخروط یا صفحه وجود دارد ًاین رکل یک مجموعه ترکیبی را نشان می داد و عموما -یادآور 

 نفوذسنج – 9شكل 
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 mmابعاد برحسب 

 mm 9±رواداري هاي ابعاد به جز موارد ذكر شده: 

 
 راهنما:

 سطح صاف و صيقلي 9

 نوك فوالدي سخت 0

  از جنس فوالد ضد زنگمحكم پرس شده محور  9

 

 يادآوري:

a  .لبه ها را گرد نكنيد  

b  منيزيوم يا يا ديگر مواد مناسب 

c قطر (Φ)  4حداكثر 

d بدون انحنا 

 g22/2 ± g22/920 جرم كل مخروط:  

 g22/2 ± g22/47جرم ملحقات متحرك:  

 اندازه كامل -مخروط نفوذسنج -0شكل 
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 mmابعاد برحسب 

 mm 9±رواداري هاي ابعاد به جز موارد ذكر شده: 

 
 راهنما:

 نوك فوالدي سخت  9

 سطح صاف و صيقلي 0

 يادآوري:

a   ي تيز را صاف كنيدلبه هاهمه.  

b  فوالد ضدزنگ 

c جرم كل مخروط:                                          برنج يا فوالد مقاوم در برابر خوردگي g22/2 ± g22/920 

             dجرم ملحقات متحرك:                                                                           بدون انحناg22/2 ± g22/47 

             e( قطرΦ حداكثر )4 

f .تا رسيدن به جرم مورد نظر، بتراشيد 

 نتخابيا -مخروط نفوذسنج -9شكل 
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 mmابعاد برحسب 

 mm 2/2±رواداري هاي ابعاد به جز موارد ذكر شده: 

 
 راهنما:

  گوشه تيز 9

 نوك فوالدي سخت 0

 

 يادآوري:

a جرم مشخص بتراشيد.تا رسيدن به  اين سطح را  

b  .همه سطوح خارجي را صيقلي كنيد 

 g202/2 ± g222/00 جرم كل مخروط:  

 g202/2 ± g222/92جرم ملحقات متحرك:  

 g22/2 ± g22/97جرم مخروط و ملحقات متحرك: 

 21مخروط با اندازه  -4شكل 
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 mmابعاد برحسب 

 mm 02/2±رواداري هاي ابعاد به جز موارد ذكر شده: 

 
 

 راهنما:

 نوك فوالدي سخت 9

 

 يادآوري:

 g202/2 ± g982/1جرم مخروط و ملحقات متحرك: 

4مخروط با اندازه  -2شكل 
1 

 

 

 

 

 



 22 

 mmابعاد برحسب 

 mm 02/2±رواداري هاي ابعاد به جز موارد ذكر شده: 

 
 راهنما:

 شيرتخليه 6                                                                    آب بندي  9

 لوله اتصال 7                                                                           دسته 0

 سرپوش 8                                                                       دماسنج 9

 كمربند الستيكي شياردار 1                                                             مهره آب بندي 4

 حلقه سرريز)انتخابي( 92                                              محل قرارگيري دماسنج 2

 

 يادآوري:

a انتخابي، قطر متحدالمركز با داخل ظرف نمونه برداري  

 

 سوراخ 00(: 92/62)قطر9سوراخ                       دايره  90(: 2/99)قطر9دايره  -(X نماي صفحه سوراخ دار)جزئيات

 4/6<قطر < 29/6سوراخ                      همه سوراخ ها:     97(: 02/41)قطر0دايره                                                          

 ضربه زن با اندازه كامل  -6شكل
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 mmابعاد برحسب 

 mm 02/2±رواداري هاي ابعاد به جز موارد ذكر شده: 

 
 راهنما:

 پايه 9

 صفحه گريس                                                                            0

 حلقه  9

 محور 4

 سرپوش  2

 شير 6

 

 يادآوري:

 مواد: فوالد ضد زنگ

  ml 22 ظرفيت:

 21ضربه زن با اندازه  -7شكل
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 mmابعاد برحسب 

 mm 02/2±رواداري هاي ابعاد به جز موارد ذكر شده: 

 
 راهنما:

 حلقه  9

 سرپوش                                                                            0

 شير  9

 صفحه گريس  4

 پايه  2

 ml 4با صفحه، طبق شكل: همراه ظرفيت   – 2/91قطر  ×2/97محفظه: درازا  6
 

 يادآوري:

 مواد: فوالد ضد زنگ

4ضربه زن با اندازه   -8شكل
1 
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 mmابعاد برحسب 

 mm 02/2±رواداري هاي ابعاد به جز موارد ذكر شده: 

 
 راهنما:

  پايه  9

 لوله                                                                            0

 .تيز كنيدنيز ي متر تيز كنيد. لبه پاييني را ميل 0/9ضخامت  فوالد سخت. دو سطح را تا  - 62 ×982تيغه    9

   . تراش باال و عمود به تيغه mm 4/6 چندال يا چوب سخت با ضخامتتخته  4

 برش دهنده گريس  -1 شكل


