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پروانه پالستيكي خنك كننده موتور خودروهاي سواري

چاپ اول

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون
ميتواند استاندارد رسمي فرآورده ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت
شورايعالي استاندارد اجباري اعالم نمايد .وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:
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(تعيين ،تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد باال بردن
كيفيت كاالهاي داخلي ،كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت

خودكفائي كشور -ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري –
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كنترل كيفي كاالهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كاالهاي
نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كاالهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي

po

بين المللي كنترل كيفي كاالهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از

مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كاالهاي نامرغوب خارجي
راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان ،توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق

ly

درباره روشهاي توليد ،نگهداري ،بسته بندي و ترابري كاالهاي مختلف – ترويج سيستم
متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كاالها با استانداردهاي

m

مربوط ،اعالم مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي الزم).
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف
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خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي
و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.
اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش
صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت
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و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.

كميسيون استاندارد پروانه پالستيكي خنك كننده موتور خودروهاي سواري
رئيس
مهندس مكانيك

اعضاء
شركت ايران خودرو

افشينفر  -احمد
خادمالشريعه  -دمحمحسين

مهندس مكانيك

شركت پالستيك زهري

زهري  -حسين

ديپلم الكترونيك

شركت پالستيك زهري
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حاجي سلطاني  -علي

فوق ديپلم مكانيك

وزارت صنايع سنگين

دبير

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
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اميني  -فاطمه

مهندس مكانيك
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فهرست مطالب

هدف و دامنه كاربرد
آزمونها
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كيفيت پروانه
عالمتگذاري
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پورابراهيم  -ميرمجيد

صنايع دفاع ـ صنايع خودروسازي

بسمه تعالي
پيشگفتار
استاندارد پروانه پالستيكي خنك كننده موتور خودروهاي سواري كه بوسيله كميسيون فني
مربوطه تهيه و تدوين شده و در هفتادوششمين كميته ملي استاندارد مكانيك و فلز شناشي
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مورخ  1373/9/27مورد تائيد قرار گرفته  ,اينك باستناد بند  1ماده  3قانون اصالحي قوانين
و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمنماه  1371بعنوان
استاندارد رسمي ايران منتشر ميگردد .
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براي حفظ همگامي و هماهنگي با پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم ,

استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي

po

كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط
مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها
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استفاده نمود .

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي
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جامعه حتيالمقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي
ايجاد شود .
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لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي الزم اين استاندارد با استفاده
از منابع زير تهيه گرديده است :
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CHRYSLER DESIGN STANDARD: 3D/M1/0002
Fan-Plastic Environment Rig Test 12.11.1973

CHRYSLER DESIGN STANDARD : M/600/1320
Materials: Nylon 6:6 - Injection Moulding Grade
CHRYSLER DESIGN STANDARD: M/600/1325

Materials: Nylon 6:6 for high duty Mechanical components

پروانه پالستيكي خنك كننده موتور خودروهاي سواري
 1ـ هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوين اين استاندارد ارائه ويژگيها و روش آزمون پروانه پالستيكي خنك كننده

ite

موتور خودرو ميباشد .

اين استاندارد در مورد پروانههاي خنك كننده موتور خودروهاي سواري به كار ميرود .
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 2ـ آزمونها
الف ـ آزمون خستگي مكانيكي
ب ـ آزمون عملكرد

po

ج ـ آزمون مكانيكي مواد
 2ـ  1ـ آزمون خستگي مكانيكي

ly

 2ـ  1ـ  1ـ تجهيزات و لوازم آزمون
الف ـ دستگاه آزمون

m

دستگاه آزمون خستگي مكانيكي پروانه شامل محفظه گرم شدهاي است به قطر  57سانتي متر
كه بر پايهاي نصب گرديده و داراي موتوري است كه ميتواند محوري به قطر  2/5سانتيمتر
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را دوران دهد  .اين محور داراي فالنجي است كه پروانه  ,مانند حالت نصب روي خودرو بر
آن سوار ميشود .

محور و پروانه بايد طوري نصب شوند كه در وسط محفظه قرار گيرند .
دو طرفه محفظه را بايد مسدود نمود ولي بايد داراي دريچه هواكش بوده كه بتوان جهت و
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جريان هوا را تنظيم كرد  .طرف جلوي محفظه بايد داراي درب لواليي بوده تا بتوان آن را به

سهولت باز و بسته نمود .
ب ـ ترموستات و دماسنج
دماي محفظه بايد به  100درجه سلسيوس برسد و جهت تنظيم اين دما در محفظه بايد

ترموستاتي با دقت  -0 ºC + 2/5 ºCنصب گردد  .وجود دماسنجي كه دماي هوا را نشان

دهد ضروري ميباشد  .اين دماسنج بايد به ترموكوپلي وصل ود داخل محفظه در جايي
مناسب نصب گردد .
ج ـ كنترل الكترونيكي
كنترل الكترونيكي بايد قادر باشد كه سرعت دوراني را بين حداقل سرعت تا
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حداكثر  7000دور در دقيقه تنظيم نمايد .
د ـ حفاظ

در هنگام شكستن پروانه دستگاه ايمني قطع دوران بايد قادر باشد بالفاصله پروانه مورد
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آزمون را متوقف نمايد و حفاظ آن از پراكندگي قطعات شكسته شده جلوگيري نمايد .
 2ـ  1ـ  2ـ روش آزمون
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پروانه بايد از نظر باالنس بودن مورد بررسي قرار گرفته و كامال باالنس باشد  .سپس بر
روي دستگاه آزمون بسته شده روشهاي ذيل بر روي آن اعمال ميگردد .

الف ـ قطر خارجي پروانه از پره تا پره و زاويه بين پرهها اندازهگيري شود و دماي محيط

ly

يادداشت شود .
ساعت كار كند .

m

ب ـ پروانه بايد با دور  1500دور در دقيقه در دماي  72درجه سلسيوس براي مدت يك
ج ـ دماي هوا بايد تا  100 ºCباال برده شود و پروانه بايد به مدت  10دقيقه كار كنند .
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د ـ دور پروانه بايد به  7000دور در دقيقه رسانده شود و دماي محفظه در طول حداكثر يك
دقيقه بايد تا  72 ºCپايين آورده شود .

ه ـ بعد پروانه بايد با دور  7000دور در دقيقه براي مدت  4دقيقه ديگر كار كند .
و ـ پروانه بايد خنك شود و به دماي محيط برسد  .مقدار افزايش قطر پروانه تا نيمساعت بعد
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از رسيدن به دماي محيط بايد اندازهگيري شود .
ز ـ بعد از  12تا  24ساعت قطر پروانه مجددا بايد در دماي محيط كه قبال يادداشت شده

است اندازهگيري شود  .همچنين زاويه بين پرهها نيز بايد اندازهگيري گردد تا با زاويههاي
اوليه مطابقت داده شود .
 2ـ  1ـ  3ـ پروانههاي قابل قبول

الف ـ شش عدد پروانه بايد مطابق بند  2ـ  1ـ  2مورد آزمون قرار گيرد .
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ب ـ افزايش قطر پروانه برحسب جدول شماره يك بايد باشد :

 2ـ  2ـ آزمون عملكرد
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 2ـ  2ـ  1ـ براي آزمون هر پروانه بايد محفظهاي متناسب با آن ساخته شود  .قطر و تعداد

سوراخهاي محفظه بايد طوري تعيين شود كه منحني افت فشار نسبت به جريان هوا در مدار

po

متناسب با منحني افت فشار نسبت به جريان هوا در رادياتور باشد .

پروانه استاندارد شده را ابتدا بايد درون محفظه قرار داده و منحني افت فشار نسبت به
جريان هوا را سنجيده و شبكه جلوي محفظه را برحسب پروانه استاندارد شده تنظيم نمود .

ly

سپس پروانه مورد آزمون را بايد در محفظه قرار داد .

دور پروانه بايد با دور سنج مكانيكي يا الكترونيكي اندازهگيري شود  .با اندازهگيري افت
 2ـ  2ـ  2ـ نتايج قابل قبول

m

فشار  ,مقدار هواي خروجي پروانه از منحني به دست آمده محاسبه ميگردد .
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الف ـ پروانه با قطر  37سانتيمتر در سرعت  6000±50دور در دقيقه بايد حداقل جريان
هواي آزاد برابر با  142مترمكعب در دقيقه ( با گرفتن تواني برابر با  5/25±0/1اسب بخار
از موتور ) را تامين نمايد .

ب ـ پروانه با قطر  38سانتيمتر در سرعت  6000±50دور در دقيقه بايد حداقل جريان
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هواي آزاد برابر با  153مترمكعب در دقيقه ( با گرفتن تواني برابر با

حداكثر  5/5±0/1اسب بخار از موتور ) را تامين نمايد .
 2ـ  3ـ ويژگيهاي مكانيكي
 2ـ  3ـ  1ـ آزمون پروانه در دماي باال

پروانه بايد در محفظهاي با دماي  105±2 ºCبه مدت  48ساعت با سرعتي معادل سرعت
پروانه در شرايط ثابت كاري موتور كار كند  .پس از انجام آزمون در پروانه نبايد هيچگونه
تغيير شكل ظاهري ايجاد گردد و بايد جوابگوي آزمون بند  2ـ  2باشد .
 2ـ  3ـ  2ـ آزمون پروانه در دماي پايين
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پروانه را بايد در محفظهاي با دماي  -30±2 ºCبه مدت  24ساعت قرار داد پس از آن
پروانه بايد به دماي محيط رسيده و هيچگونه تغيير شكل ظاهري در آن نبايد مشاهده گردد .
ضمنا پروانه بايد جوابگوي بند  2ـ  2باشد .
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 3ـ كيفيت پروانه

هر پروانه بايد داراي مواد يكنواخت و يكدست از نظر رنگ  ,تركيب  ,شكل ظاهري و
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خواص مكانيكي و الكتريكي باشد و همچنين بايد بدون هيچگونه نقصي از قبيل تابيدگي  ,ترك
 ,حفره  ,شكستگي  ,عالمت راهگاهي  ,برجستگي سطحي  ,شيار  ,اثر ابزار  ,آلودگي مواد
روغني و يا هر عيبي كه بر شكل ظاهري يا عملكرد آن اثر بگذارد باشد .
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 4ـ عالمتگذاري
الف ـ نام يا عالمت تجاري
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ب ـ عبارت ساخت ايران

m

عالئم ذيل بايد روي پروانه بطور خوانا نوشته شود :
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ج ـ عالمت استاندارد ايران
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