ම ෝටර් රථ සඳහා භාවිතා වන මෙට්රල් සඳහා ශ්රී ලංකා ප්රමිති පිරිවිතර

SLS 761:2021 ම ෝටර් රථ සඳහා භාවිතා වන මෙට්රල් සඳහා ශ්රී ලංකා ප්රමිති පිරිවිතරය ඟින්
මෙට්රල් එන්ින් වලින් ධාවනය වන වාහන සඳහා ඉන්ධනයක් මලස භාවිතා කිරී ට සුදුසු
මෙට්රල් සඳහා වන අවශ්යතා සහ ෙරීක්ෂණ සඳහන් කරයි. ම ය ම
ප්රමිතිමේ මෙවන
සංමශ්ෝධනය මේ. ම
සංමශ්ෝධිත ප්රමිතිමේ, ෙළමු සංමශ්ෝධනමේ ෙක්වා ඇති ඔක්මේන් අංක
90 ඊයම් මෙට්රල් මවනුවට, ෙර්මේෂණ ඔක්මේන් අංකය (RON) ත ෙෙනම් වූ Regular සහ
Premium යන ප්රමේෙ මෙකක් හඳුන්වා දී ඇත. අව ෙර්මේෂණ ඔක්මේන් අංක 91 Regular
වර්ගය සඳහා නිය කර ඇති අතර Premium වර්ගමේ මෙට්රල් සඳහා අව වශ්මයන් ඔක්මේන්
95 අංකය නිය
මකමර්. ම
ප්රමිතිය ජාතයන්තර ප්රමිතීන් සහ මුල් උෙකරණ
නිෂ්ොෙකයින්මේ (OEM) අවශ්යතා/නිර්මේශ්ය ත ෙෙනම් මේ.
එන්ින් නිෂ්ොෙකයින් එන්ිමම් සම්ීඩන අනුොත (Compression Ratios) අනුව අව ඔක්මේන්
අවශ්යතා නිර්මේශ් කරයි. ම
අවශ්යතා ම ාමහෝ අවස්ථා සඳහා අව ඔක්මේන් 91 සහ
අව ඔක්මේන් 95 මේ. ධාවන/ක්රීඩා එන්ින් වැනි ඉහළ සම්ීඩන අනුොත ඇති විමේෂ
එන්ින් සඳහා අව ඔක්මේන් 98 භාවිතා මේ.
ශ්රී ලංකා ප්රමිතිය සංමශ්ෝධනය කිරීමම්දී විේවත් කමිටුව විසින් මෙට්රල් නිෂ්ොෙනය කරන සහ
අමලවි කරන මතල් ස ාගම්වල පිරිවිතර සලකා ලන ලදී. ඔවුන් සා ානයමයන් ඔක්මේන් 91
සහ 95 මෙට්රල් අමලවි කරයි. අමලවිකරණ වාසිය ල ා ගැනී සඳහා මවළඳ ස ාගම්වලට
ඔක්මේන් 92, 93 වැනි ඉහළ ඔක්මේන් අංක සහිත මෙට්රල් අමලවි කළ හැකිය. නමුත් ම ය
අමලවිකරණ වාසිය ල ා ගැනී ට මිස තාක්ෂණික මහෝ නිෂ්ොෙන විමේෂිත අවශ්යතාවයක්
මනාමේ.
විේවත් කමිටුව විසින් මේශීයව භාවිතා කරන වාහන සහ ඒවාමේ ඔක්මේන් අවශ්යතා ෙ
අධයයනය කමේය. වාහනවලින්
හුතරයක් ජෙන්, මකාරියානු, ැමල්සියානු, චීන සහ
ඉන්ියානු වාහන මේ. ම
සියලු වාහන සඳහා අව ඔක්මේන් අවශ්යතාවය 91 කි.
මේශීය තත්වයන් සඳහා සී ාවන් තීරණය කිරීමම්දී ල ාදුන් ඉහළ ප්රමුඛතාවන්මගන් එකක්
වූමේ ම
ඟින් ඇතිවන ොරිසරික ලෙෑ යි. සම්ූර්ණ ෙහනය, ඊයම් අන්තර්ගතය, සල්ෆර්
වැනි අමනකුත් අෙද්රවය, අවමේෂ ආිය සහ අස්ථාවරත්වය (volatility) වැනි කරනු සහතික
කිරී සඳහා අවශ්යතා මම්වාට ඇතුළත් මේ.
ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය සෑ විට උත්සාහ කරන්මන් ශ්රී ලංකා ජාතික ප්රමිති අෙමේ මේශීය
ෙරිසරයට ගැළමෙන මලෝකමේ මහාඳ භාවිතයන් ත ෙෙනම්ව සකස් කිරී ටය.

