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Road vehicles -Brake master cylinder
plastic reservoir assembly

به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
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مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا عتادی ادار متور  29/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابالغ رده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بته رترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود  .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند  .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینادمییی بهرهگیر میرود .
سازمان میی استاندارد ایران می 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 تودید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور  ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی و درجهبند آن
را اجبار نماید  .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشتاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممی و صدور گواای سیستت اتا متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی  ،آزمایشتگاه اتا و مراکت
کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آن اتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا  ،کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقات کاربرد 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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استاندارد " خودرواا جادها  -مجموعه مخ ن پالستیکی سییندر اصیی ترم " که پیش نویس آن در
کمیسیون اا مربوط توسط ررکت مهندسین مشاور صنایع وسایط نقییه سخودرو ایران تهیه و تدوین رده
است و در رشصد و چهل و دومین اجالس کمیته میی استاندارد خودرو و نیرومحرکه مور  29/19/91مورد
تصویب قرار گرفته است  ،اینک به استناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران  ،مصوب بهمن ماه  ،1331به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود .
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا میی و جهانی در زمینه صنایع  ،عیوم و خدمات ،
استاندارداا میی ایران در مواقع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد که برا اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود  ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت  .بنابراین ،
باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا میی استفاده کرد .

po

منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است :
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SAE J 2053:1994, Brake Master Cylinder Plastic Reservoir Assembly for Road Vehicles.

ه

خودروهاي جادهاي -مجموعه مخزن پالستیکی سیلندر اصلی ترمز
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هدف و دامنه کاربرد
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ادف از تدوین این استاندارد ،تعیین روش آزمون عمیکرد و اد امات مجموعه مخ ن پالستیکی مورد استفاده بر
رو سییندر اصیی ترم ایدرودیک است سبه استاندارد  SAE J1153مراجعه کنید  .این استاندارد برا
خودرواا جادها که از روغن ترم مطابق با استاندارداا ) SAE J1703 ،FMVSS 116 (DOT 3و SAE -
 J1704استفاده میکنند ،کاربرد دارد .این استاندارد قطعاتی از جمیه درپوش/پورش ،1دیافراگ و امچنین
حسگر سطح مایع 9س FLSرا به عنوان بخشاا یکپارچها از مجموعه مخ ن در بر میگیرد .ادبته در مورد
 FLSاستاندارداا یا اد امات دیگر کاربرد دارته و ضرور است که در این استاندارد پورش داده نشدهاند.
"
این استاندارد برا ارائه حداقل اد امات عمیکرد در مورد طرحاا موجود مجموعهاا مخ نی است که عموما
توسط تودیدکنندگان مستقل مورد استفاده قرار گرفته و عمیکرد رضایتبخشی را از خود نشان دادهاند . .این
استاندارد برا مجموعهاا مخ ن جدید به عنوان محصول تجار یا خدمات پس از فروش نی کاربرد دارد.
مراجع الزامی

m
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مدارک اد امی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آن اا ارجاع داده رده است .
بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب می رود .
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد  ،اصالحیه اا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست  .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده
است  ،امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا بعد آن اا مورد نظر است .
استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد اد امی است :
SAE J1703, Motor vehicle brake fluid.

2-2

SAE J1704, Borate ester based brake fluids.

2-3

ASTM D 570, Test method for water absorption of plastics

2-4

FMVSS 105, Hydraulic brake systems.

2-5

FMVSS 135, Passenge car brake system

2-6

FMVSS 116, Motor vehicle hydraulic brake fluids.

2-7
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SAE J1153, Hydraulic master cylinders for motor vehicle brakes- Test procedure.

2-1
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الزامات کلی

1 - Cap/cover
2- Fluid level sensor

1

مجموعه مخ ن مورد استفاده در مجموعه سییندر اصیی ترم که در قسمت زیرین محفظه موتور
5-9
واقع است باید اد امات میکور در استاندارد  SAE J1153را برآورده نماید.

9-9

این مجموعه باید در حین ترم گیر و راا کردن پدال ترم به درستی کار کند.

ite

این مجموعه باید در بازه دمایی  –29Cتا  199Cس -29Fتا  939Fو در حین حرکت یک
1-9
سییندر نصب رده اصیی معمول  ،کار کند.

1-9

مجموعه مخ ن باید با نوع روغن ترم مورد استفاده ،سازگار بارد.

ch

این مجموعه باید در تماس خارجی با سیاتت محفظه موتور ،گریس و بخاراا ،رطوبت ،نمکاا
4-9
موجود در جاده ،آب و مواد موجود تاب تحمل دارته بارد.

po

مجموعه مخ ن باید با مجموعه سییندر اصیی خودرو و استفاده مورد نظر به منظور اواگیر  1یا پر
6-9
9
کردن سازگار بارد.
مجموعه مخ ن باید اد امات عمیکرد نظیر اد امات استاندارداا  FMVSS 105یا  FMVSS 135را
7-9
برآورده نماید.

5-4

ترکیب

2
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قطعه ،این مجموعهاا باید مطابق با مشخصات مواد قابل کاربرد ساخته

.c
er

به منظور برآورده نمودن ویژگیاا
روند.

m
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جنس ماده ،کیفیت و شناسايی

3
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مجموعه مخ ن باید بدون آسیب دیدن ،توانایی حمل و نقل ،نگهدار  ،نصب بر رو سییندر اصیی،
8-9
آزمون و دیگر روشاا فرآیند مربوط را دارته بارد.

ابعاد

قطعات باید با تمام اد امات طراحی ،رامل اد امات پایدار ابعاد مطابقت دارته بارند.
9-4

کیفیت

3

6

om

قطعه باید دارا کیفیت یکنواختی بوده و نباید دارا نقصاایی امچون ترک خوردگی  ،تاول زدن  ،تخیخل،
آثار سوختگی ،مواد خارجی و دیگر نقصاا بارد.
1- Bleed
2 - Fill operation
3 - Identification
4 - Composition
5 - Splay
6 - Blister
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الزامات و روش آزمون

5-1

آزمون نشتی

5-5-1

روش آزمون
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 5-5-5-1جهت انجام آزموناا نشتی ذیل ،در صورت امکان از حداقل سه مجموعه سییندر اصیی به امراه
مخ ن پالستیکی و  FLSاستفاده رود .اگر مجموعه مخ ن به عنوان تجهی ات اصیی مورد استفاده قرار میگیرد،
از فشار پرنمودن کارخانه استفاده نمایید؛ در غیر اینصورت از فشار تعیین رده در این استاندارد استفاده نمایید.
در صورت نیاز ،تجهی ات مناسب جهت پر کردن و تخییه سیال را به مخ ن متصل نمایید .تجهی ات باید قادر
به تامین فشار ایدرودیکی تا  239kPaس 63psiبارند .درپوش خروجیاا سییندر اصیی را نصب نمایید.

1-5-1

po

 1-5-5-1با نر  39kPa ± 3kPaس 19psi ± 1psiدر ثانیه و تا رسیدن به فشار  299kPaتا  239kPaفشار
ایدرودیک را اعمال نمایید و به مدت یک دقیقه این فشار را حفظ کنید .نشتی را بر حسب سانتی متر
مکعبس ccاندازه گیر نمایید.
الزامات

1-1

آزمون انبساط مايع

5-1-1

روش آزمون

m

 1-1-5-1مخ ن نباید ترک خورده یا پاره رود.

ly

 5-1-5-1نشتی نباید از 1ccبیشتر رود.

1-1-1
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 5-5-1-1از یک مجموعه سییندر اصیی با در پوش/پورش استفاده نموده و درپوش خروجیاا سییندر اصیی
را نصب نمایید .خروجیاا را در زوایه نصب طراحی خودرو نصب نمایید سبه عنوان مثال  13درجه نسبت به افق .
در دما محیط مخ ن را تا عالمت معین رده بیشینه ،با روغن ترم مناسب پر نمایید .مجموعه را به مدت 39
دقیه ادی  33دقیقه در معرض دما  199C ± 3Cس 939F ± 19Fقرار داید .سطح جدید مایع را در
دما  199C ± 3Cس 939F ± 19Fاندازهگیر کنید.
الزامات

om

در دما  199C ± 3Cس 939F ± 19Fسطح مایع نباید با دیافراگ  ،پورش یا درپوش تماس پیدا کند.

يادآوري -این یک آزمون دقیق طراحی است تا فضا اوا بات مایع ،جهت انبساط در اثر دما فراا رود .به طور معمول این

فضا %19،تا  %13فضا حج اوا بات عالمت حداکثر را رامل میرود س %3در ار  . 199ºCفضا مجاز اوا موجب حداقل-
ساز نشتی و ایجاد فشار اضافی میرود که باعث اختالل در ترم گیر استند.

9-1

آزمون ظرفیت سیال
3

5-9-1

روش آزمون

 5-5-9-1جهت اتصال مخ ن ،از سییندر اصیی یا تجهی ات مشابه استفاده نموده ،مجموعه را در زاویه نصب
طراحی خودرو نصب نموده ،خروجیاا را متصل کرده و مخ ن را با مایع ترم مناسب تا عالمت مشخصه بیشینه
پر نمایید.

که میتواند از مخ ن عقب تخییه رودسبه که مخ ن پالستیکی را اندازهگیر

ch

 9-5-9-1مایع باقی ماندها
نمایید.

ite

 1-5-9-1بگیارید تا از مخ ن جیویی مایع به کف مخ ن ذخیره پالستیکی تخییه رود ساین مایع رامل مایع
موجود در سییندر اصیی و تجهی ات نمیرود  .مقدار مایع تخییه رده را ثبت نمایید.

 4-5-9-1مجدداً مخ ن را تا سطح عالمت بیشینه  ،پر نمایید.

po

 1-5-9-1بگیارید مایع از محفظه مخ ن عقب تخییه رده و مقدار مایع تخییه ردهسبه انتها مخ ن پالستیکی
را ثبت نمایید.
 6-5-9-1مایع باقی ماندها که میتواند از مخ ن جیویی تخییه رودسبه انتها مخ ن پالستیکی را اندازه-
گیر نمایید.

m

1-9-1

الزامات

ly

 7-5-9-1با کسر کردن مقدار به دست آمده در بند  6-1-3-3از مقدار به دست آمده در بند  9-1-3-3مقدار
مایعسروغن ترم معمول را محاسبه نمایید.

.c
er

 5-1-9-1برا مایعاتسروغن ترم اا معمول و ار محفظه ،حج ثبت رده باید از مقدار کمینه مشخص
رده بر رو مجموعه سییندر اصیی بیشتر بارد.
 1-1-9-1حج ثبت رده باید از مقادیر مشخص رده در استاندارداا  FMVSS 105یا  FMVSS 135و/یا
دیگر اد امات کاربرد بیشتر بارد.

5-4-1

روش آزمون

om

4-1

آزمون ذرات گیرافتاده

 5-5-4-1پس از تمی کردن سطح خارجی مجموعه مخ ن ،قسمتاا
ای وپروپیل رسته و محیول را جمع نمایید.

داخل مجموعه را نی با ادکل

 1-5-4-1محیول را با عبور از یک فییتر  3میییمتر خشک و وزن رده ،تصفیه نمایید سبه مدت  19دقیقه در
دما  29C ± 3Cس. 999F ± 19F
 9-5-4-1فییتر را به مدت  19دقیقه در ررایط دمایی  29C ± 3Cس 999F ± 19Fقرار داید.
2

 4-5-4-1فییتر را وزن کرده و به وسییه میکروسکوپ بررسی نمایید.
1-4-1

الزامات

5-1-1

تجهیزات آزمون

ch

1-1

آزمون مقاومت شیمیايی

ite

 5-1-4-1پسماند باقیمانده نباید در ار مجموعه مخ ن از  3mgبیشتر رود و باید مطابق با موارد زیر بارد:
 عرضی برابر با  33µmیا کمتر ،طودی برابر با  2399µm؛ عرضی در حدود  33µmتا  139µmو طودی حداکثر برابر با 3399µm؛ عرضی در حدود  139µmتا  399µmو طودی حداکثر برابر با 9999µm؛ایچ گونه ذرات فی نباید وجود دارته بارد.

محفظه دما ثابت مطابق با استاندارد .ASTM D 570

po

1-1-1

سیال آزمون

 5-1-1-1بن ین مورد استفاده در خودرو که نباید دارا عدد اکتان کمتر از  33بارد.

ly

 1-1-1-1محیول ضد یخ مورد استفاده در خودرو که ،با توجه به تاریخ مصرف باید برا یخ ن دن مایع خنک-
کننده و جیوگیر از خوردگی  ،قابل استفاده بارد.

m

 9-1-1-1روغن موتور  SAE 10W-30یا .SAE 20W
 4-1-1-1اسید سودفوریک رقیق س %19غیظت وزنی

.c
er

9-1-1

روش آزمون

om

 5-9-1-1حداقل از سه مجموعه مخ ن استفاده کنید ،برا مجموعهاا مخ ن عمییات خشک کردن را مطابق
با استاندارد  ASTM D 570انجام داده و پس از عمییات خشک کردن ،آنها را در دما  93C ± 3Cس± 3F
 39Fنگه دارید .از یک پارچه تمی استفاده کرده و مجموعه را به نرمی خشک کنید .سطح ار مجموعه را دو یا
 3بار ،با مایع آزمون مرطوب کنید .سپس به مدت  92h ± 1hمجموعه را در دما  93C ± 3Cس± 3F
 39Fنگه دارید .پس از آن ،مطابق با دستورادعمل جدول  1استاندارد  ASTM D 570عمل نمایید.
 1-9-1-1پس از اتمام آزمون ,به صورت چشمی وضعیت ظاار مجموعه مخ ن را بازدید نموده و آزمون نشتی
را انجام داید.
4-1-1

الزامات

 5-4-1-1مجموعه نباید چسبناک ،نرم ،از رکل خارج رده یا دارا خوردگی توسط مایعات بارد.
 1-4-1-1باید اد امات بیان رده در بند  9-1-3را برآورده نماید.
3

6-1

آزمون نصب ،جداسازي و شکست در پوش مخزن

5-6-1

روش آزمون

 5-5-6-1براي درپوشهاي طرح پیچاندنی

ch

ite

 5-5-5-6-1حداقل از سه مجموعه مخ ن که رو سییندر اصیی نصب ردهاند سبه امراه درپوش استفاده
کنید .دیافراگ درپوشاا را با روغن ترم مرطوب نمایید .با استفاده از یک فیکسچر اندازهگیر گشتاور نشان
دانده مکان نیرواا مجموعه و مجه به اندازهگیر گشتاور ،مجموعه درپوش را نصب نمایید .مقدار گشتاور را
برا نصب درپوشاا ثبت نمایید .برا جداساز درپوشاا ،مراحل را در جهت عکس انجام داده و گشتاوراا را
اندازهگیر نمایید.
 1-5-5-6-1گشتاور اعمال رده به درپوش را اف ایش داید تا این که درپوش بشکند .مقدار سطح تحمل
گشتاور تا دحظه وقوع رکست را ثبت کرده و حادت رکست را مشااده نمایید.

po

 1-5-6-1براي پوشش و ديگر انواع طرحها

1-6-1

الزامات

m

ly

در صنعت انواع مختیفی پورش وجود دارد و به امین ددیل در عمل نمیتوان مشخصات خاصی را برا تمامی
این طرحاا در نظر گرفت .توصیه میرود تودیدکنندگان از طرحاا نوع پیچی یا طرحاایی که برا موارد زیر
بهینه ردهاند استفاده نمایند:
ادف -به سادگی نصب و جدا رده بدون این که در حین کارکرد عاد خودرو در اثر ارتعاش یا طول عمر خودرو
رل روند.
ب -در صورت استفاده از نیرو اضافی سبه طور کیی  %39بیشتر از مقدار نیرو نصب و جداساز  ،نشکند.

.c
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 5-1-6-1گشتاور نصب یا جداساز درپوش باید حداکثر  2 N-mس 3lb-ftبارد.
 1-1-6-1گشتاور مورد نیاز در انگام رکست درپوش حداقل 6 N-mس 2/2lb-ftبارد.
 9-1-6-1مخ ن نباید در انگام نصب یا جداساز از جا خود بیرون آید.

5-7-1

روش آزمون

om

7-1

آزمون حسگر سطح مايع (( )FLSدر صورت کاربرد)

 5-5-7-1حداقل از سه مجموعه سییندر اصیی نصب رده در زاویه نصب طراحی خودرو استفاده نمایید سرامل
مجموعه مخ ن متصل  .درپوش خروجیاا را نصب نموده و مخ ن را تا سطح عالمت بیشینه خود پر نمایید.
برا اندازهگیر فعال بودن ,سوئیچ  FLSرا به برق  19تا  12ودت  ،DCیا در صورت کاربرد به برق  99تا 92
ودت  DCوصل نمایید.
6

 1-5-7-1خروجیساا را باز کرده و مقدار کل مایع تخییه رده برا فعالساز سوئیچ را اندازهگیر نمایید.
1-7-1

الزامات

8-1

آزمون مقاومت به ضربه (آزمون سقوط ساچمه)

5-8-1

تجهیزات آزمون

ite

 5-1-7-1مقدار مایع تخییه رده ،باید از حج کل فرسودگی دنتاا سبرا تمام چر اا که برا خودرو
مورد نظر تعیین رده است بیشتر بوده و سوئیچ  FLSباید فعال رود.

ch

 5-5-8-1ساچمه فوتد  399گرمی و سازها مطابق با رکل .1

 1-5-8-1محفظه سرد که توانایی حفظ دما در محدوده  -39C ± 3Cس -99F ± 3Fرا دارته بارد.
1-8-1

روش آزمون

ly

po

 5-1-8-1حداقل از سه مجموعه مخ ن استفاده نمایید .مجموعهاا را به مدت سه ساعت تا  3/3ساعت در
دما  -39C ± 3Cس -99F ± 3Fنگه دارید .در حادی که مجموعهاا مخ ن در دما سرد استند,
بالفاصیه یکی از آناا را در داخل گیرهسفیکسچر قرار داده و ساچمه فوتد  399گرمی را از فاصیه 19
سانتیمتر س (2inبر رو سطح جانبی آن راا کنید.

9-8-1

الزامات

m

 1-1-8-1پس از انجام آزمون ,وضعیت ظاار آن را با چش بازدید نموده و آزمون نشتی را انجام داید.

om

.c
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 5-9-8-1باید اد امات بند  9-1-3برآورده رود.

3

ادکترومغناطیس

مرک سطح جانبی

ch

س19cm 2in

ite

وزنه سقوط کننده سساچمه فوتد  399گرمی

po

سییندر اصیی

m

ly

مخ ن

شکل  -5مقاومت به ضربه -آزمون سقوط ساچمه

5-3-1

.c
er

3-1

مقاومت به دما
تجهیزات آزمون

 5-5-3-1محفظه محیطی در ررایط دمایی  –29Cتا  199Cس -29Fتا . 939F
1-3-1

روش آزمون اولیه

om

 5-1-3-1حداقل از سه مجموعه مخ ن استفاده کرده و موارد زیر را انجام داید:
ادف -آزمون نشتی بیان رده در بند  1-1-3را انجام داید.

ب -مطابق با بند  ،6-3آزمون نصب و جداساز درپوش /پورش را اجرا نمایید.
پ -مطابق با بند  ،3-3آزمون  FLSرا اجرا نمایید.

3

 1-1-3-1مجموعه مخ ن را بر رو سییندر اصیی مناسب نصب نمایید .در دما اتاق ,مجموعه را از روغن ترم
مناسب پر کرده تا به سطح بیشینه خود برسدسعالمت پر و حداقل سه مجموعه را در معرض تمام مراتب دمایی
و زمانی ذیل قرار داید:
ادف -به مدت  39ساعت در دما  63C ± 3Cس. 139F ± 3F

ite

ب -به مدت  99ساعت در دما  199C ± 3Cس. 919F ± 19F
پ -به مدت  39ساعت در دما  29C ± 3Cس. 199F ± 3F
ث -به مدت  39ساعت در دما  -29C ± 3Cس. -29F ± 3F
ج -به مدت  13ساعت در دما  199C ± 3Cس. 939F ± 19F

9-3-1

po

زمان کل آزمون  139ساعت است.

ch

ت -به مدت  19ساعت در دما  -99C ± 3Cس. -3F ± 3F

روش آزمون نهايی

ly

 5-9-3-1پس از اینکه مجموعه در معرض این دمااا قرار داده رد ,مجموعه مخ ن را جدا کرده و آن را از نظر
نشتی سیال ،وضعیت ظاار و خادی ردن سیال بازرسی کنید.

4-3-1

الزامات

m

 1-9-3-1آزموناا اودیه بند  9-2-3را تکرار نمایید.

.c
er

 5-4-3-1مجموعه باید اد امات بند  9-1-3برآورده کرده و باید در محدوده  %19از اد امات بند  6-3و %19
از اد امات نقطه دغ ش 1سباز ردن سوئیچ بارد که در بند  3-3بیان رد.
51-1

آزمون مقاومت در برابر ارتعاش

5-51-1

روش آزمون

om

 5-5-51-1مجموعه مخ ن را رو سییندر اصیی یا وسییها ربیه به آن نصب کرده و آن را در زاویه نصب
طراحی رده ،بر رو یک ا زن 9عمود نصب کنید .جهت تهیه حداکثر  2/9g ± 9/2gو با عمیکرد  19Hzتا
 ، 13Hzا زن را تنظی نمایید.
 1-5-51-1مخ ن را تا سطح بیشینه خود سعالمت پر پر نموده و مجموعه پورش یا درپوش را نصب نمایید.
 9-5-51-1دستگاه را به مدت  2h ± 3minبهکار اندازید.
1 - Trip point
2 -Shaker

2

 4-5-51-1بعد از انجام آزمون ,آزمون نشتی را انجام داید.
1-51-1

الزامات

 5-1-51-1مجموعه باید اد امات بند  9-1-3را برآورده کند.

om
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 1-1-51-1تمامی قطعات مجموعه مخ ن باید ساد و قابل استفاده باقی بمانند.

19

