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 خدا نام به

 ايران استاندارد ملي سازمان با آشنايي

 تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ الزامات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ يک بند جبمو به ايرانو تحقیقات صنعتي  استانداردموسسه 
 ملي استانداردهاي نشر و تدوين تعیین، وظیفه که است کشور رسمي مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

 .دارد عهده به را ايران )رسمي(
به  92/6/1321و پنجاه و دومین جلسه شوراي عالي اداري مورخ يکصد موجب به ايرانو تحقیقات صنعتي  استانداردنام موسسه 

 جهت اجرا ابالغ شده است. 92/3/1321مورخ  33333/916سازمان ملي استاندارد ايران تغییر و طي نامه شماره 
 تمؤسسا و مراکز نظران صاحبسازمان  کارشناسان از مرکب فني هاي کمیسیون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
 تولیدي، شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وکوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و تولیدي پژوهشي، علمي،
 کنندگان،مصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاري و فناوري

 نويس پیش .شود مي حاصل دولتي غیر و دولتي هاي سازمان نهادها، صي،تخص و علمي مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان
 دريافت از پس و شود مي ارسال مربوط فني هاي کمیسیون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و چاپ ايران رسمي((ملي دارداستان عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها
 .شود مي منتشر
 کنند مي تهیه شده تعیین ضوابط رعايت با نیز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات که استانداردهايي نويس پیش

 ترتیب، بدين .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي درکمیتۀ

 ملي کمیتۀ در و تدوين 3 شمارۀ ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود مي تلقي ملي ردهايياستاندا
 .باشد رسیده تصويب به دهدمي تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط استاندارد

(ISO) استاندارد المللي بین سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 المللي بین کمیسیون 1

(IEC) الکتروتکنیک
(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بین سازمان و 9

 غذايي کدکس کمیسیون 2رابط تنها عنوان به و است 3
(CAC)

 کشور، خاص هاي نیازمندي و کلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .کند مي فعالیت کشور در 3
 .شود مي گیري بهره المللي بین استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هايپیشرفت آخرين از

 کنندگان، مصرف از حمايت براي قانون، در شده بیني پیش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 اجراي اقتصادي، و محیطي زيست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ
 استاندارد، عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و کشور داخل تولیدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 و تيصادرا کاالهاي استاندارد اجراي کشور، محصوالت براي المللي بین بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه نمايد. اجباري
 در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان براي همچنین نمايد. اجباري را آن بنديدرجه
 و ها آزمايشگاه محیطي، -زيست مديريت و کیفیت مديريت هاي سیستم صدورگواهي و ممیزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمینۀ

 تأيید نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسۀ ،سنجش وسايل )واسنجي( کالیبراسیون مراکز
 نظارت آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأيید گواهینامۀ الزم، شرايط احراز صورت در و کند مي ارزيابي ايران صالحیت

 تحقیقات انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش، سايلو )واسنجي( کالیبراسیون يکاها، المللي بین دستگاه ترويج. کند مي
 .استسازمان  اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي کاربردي

                                                 
1- International organization for Standardization 

2- International Electro technical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission 
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 كمیسیون فني تدوين استاندارد

  تخمین جرم ملکولي نسبي میانگین -های نفتي فرآورده"

 "روش آزمون -گرانروی های با استفاده از اندازه گیری

 سمت و/ يا نمايندگي رئیس:

 هاي نفتي فرآوردهشرکت ملي پخش  اشرفیان،فرهاد

 (لیسانس شیمي)

 دبیر:

 پژوهشگاه استاندارد معاون پژوهشکده شیمي و پتروشیمي امینیان، وحید

 (فوق لیسانس شیمي)

 ))اسامي به ترتیب حروف الفبا :اعضاء

 ي پژوهشگاه استانداردعضو هیئت علمي گروه پژوهشي پتروشیم بنازاده،علیرضا

 (دکتراي شیمي تجزيه)

 گروه پژوهشي پتروشیمي پژوهشگاه استاندارد بیگلري،حسن

 (فوق لیسانس شیمي)

 شرکت نفت سپاهان حاج باقري،سمیه

 (فوق لیسانس شیمي)

 شرکت پژوهش وفناوري پتروشیمي حويزي ،جمال الدين

 (فوق لیسانس مهندسي شیمي)

 آپادانا شرکت پتروسنجش حیاتیان،زهرا

 )لیسانس شیمي( 

 شرکت تعاوني مرواريد مشکین خراساني،امین

 (لیسانس مديريت بازرگاني)

 شرکت نفت پارس شیخ علیزاده،کاملیا

 (لیسانس شیمي)

 شرکت نفت ايرانول غیشه ،نازنین

 (لیسانس شیمي)
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 هاي نفت،گازوپتروشیمي فرآوردهاتحاديه صادرکنندگان  فقیهي،ايرج

 (يتمدير فوق لیسانس)

 پژوهشگاه استاندارد پژوهشي پتروشیميگروه  ،نوشینزنجانيقلي پور

 )دکتراي مهندسي شیمي(

 شرکت کاسترول ايران کرمدوست،ساناز

 (فوق لیسانس شیمي)

 صنايع دفاع محمدي،شعبان

 (فوق لیسانس شیمي)

 شرکت نفت بهران نظري،جعفر

 (لیسانس شیمي)
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 پیش گفتار

 -گرانروي هاي تخمین جرم ملکولي نسبي میانگین با استفاده از اندازه گیري -هاي نفتي  فرآورده"استاندارد 

کمیته اجالس  سیزدهمینهاي مربوط تهیه و تدوين شده و در  که پیش نويس آن در کمیسیون "روش آزمون

مورد تصويب قرار گرفته است، اينک به استتناد بنتد     93/11/1329مورخ   هاي نفتي فرآوردهملي استاندارد 

، بته عنتوان   1331قانون اصالح قوانین و مقرار سازمان ملي استاندارد ايتران، مصتوب بهمتن متاه      3ک ماده ي

 شود. استاندارد ملي ايران منتشر مي

هاي ملي و جهاني در زمینه صتنايع، علتوم و ختدمات،     براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پیشرفت

جديد نظر خواهد شد و هر پیشنهادي که براي اصالح و تکمیتل ايتن   استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم ت

استانداردها ارايه شود، هنگام تجديد نظر در کمیسیون فني مربوط مورد توجه قرار خواهتد گرفتت. بنتابراين،    

 بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده کرد.

 مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است:خذي که براي تهیه اين استاندارد امنبع و م

ASTM D2502 :2004(2009): Standard Test Method for Estimation of Mean Relative Molecular 

Mass of Petroleum Oils from Viscosity Measurements 
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 تخمین جرم ملکولي نسبي میانگین  -های نفتي  فرآورده

 روش آزمون -یبا استفاده از اندازه گیری گرانرو

 اين استاندارد مسايل ايمني مربوط به عملیات، وسايل و مواد مصرفي را که ممکن است خطر آفرين باشد، در بر نمي -هشدار

هاي  گیرد.رعايت تمام جوانب به عهده آزمايشگر خواهد بود. بنابراين آزمايشگر بايد قبل از انجام آزمون با به کار گرفتن روش

 هاي الزم را قبل از کار به عمل آورد. بیني هاي مربوطه پیش ناسب و توجه به دستورالعملايمني و بهداشتي م

 هدف و دامنه كاربرد 3

هاي نفتي با استفاده از  فرآورده میانگینخمین جرم ملکولي نسبي تهدف از تدوين اين استاندارد،  3-3

درجه فارنهايت و 111 )ه سلسیوسدرج 32/23و  درجه سلسیوس33/33گیري گرانروي کینماتیک در  اندازه

 است. درجه فارنهايت( 911

هستند قابل استفاده  311تا  931هايي که داراي جرم ملکولي نسبي میانگین بین  اين استاندارد براي نمونه

 هايي فرآوردهمیاني نفتي در نظر گرفته شده است. از اين استاندارد نبايد براي هاي  بوده و از اين رو براي برش

 ستهها بسیار ب آن میانگینه جرم ملکولي زيادي هستند يا آنهايي که گسترداراي اجزاي ترکیبي بسیار  که

 است، استفاده شود.

 اند، فقط اطالعاتي  مد نظر هستند و واحدهايي که درون پرانتر آمده SIواحدها در سیستم  3-1

 باشند. مي

 مراجع الزامي  1

 .ها ارجاع داده شده است که در متن اين استاندارد ملي ايران به آن مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است

 .شود بدين ترتیب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  در صورتي که به مدرکي با ذکر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه

ها ارجاع داده شده  در مورد مدارکي که بدون ذکر تاريخ انتشار به آن .ستمورد نظر اين استاندارد ملي نی

 .ها مورد نظر است هاي بعدي آن است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحیه

 :است  استاندارد الزامي  کاربرد اين  زير براي  از مراجع  استفاده

روش آزمون گرانروي کینماتیک مايعات شفاف و تیره ، 1333: سال 321شماره  ي ايراناستاندارد مل 1-3

 )محاسبه گرانروي دينامیک(

2-2 ASTM D 2502 Adjuncts: Mean Relative Molecular mass of Petroleum Oils from 

Viscosity Measurements (D 2502) 
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 خالصه روش 1

درجه  111 )درجه سلسیوس 32/23و  درجه سلسیوس 33/33در نفتي فرآوردهکینماتیک گرانروي  1-3

 شود. گیري مي اندازه درجه فارنهايت( 911فارنهايت و 

جدول بندي  درجه سلسیوس 33/33به وسیله جدول مرجعي که در آن اين تابع در مقابل گرانروي در Hتابع 

 آيد. شده، به دست مي

ارتباطي، مقدار يق نمودار و از طردرجه سلسیوس  32/23به دست آمده و گرانروي در  Hتفاده از مقدار اسبا 

 شود. مین زده ميتخ میانگینجرم ملکولي نسبي 

 اهمیت و كاربرد 4

گیري فیزيکي، روشي محاسباتي براي مقدار جرم  هاي اندازه استاندارد نسبت به ديگر روشاين  4-3

 دهد. ارايه مي را میانگینملکولي نسبي 

هاي فیزيکي  سي است که به همراه ديگر ويژگييک ثابت فیزيکي اسا ،جرم ملکولي نسبي میانگین 4-1

 .استفاده مي شودهاي هیدرو کربني  مخلوطبراي شناسايي 

 روش 5

درجه  32/23و  33/33درجه فارنهايت ) 911و  111را در  نفتي فرآوردهکینماتیک گرانروي  5-3

 تعیین کنید. 321سلسیوس( طبق استاندارد ملي ايران به شماره 

درجه  33/33درجه فارنهايت ) 111متناظر با گرانروي در  Hمقدار  ،1جدول  استفاده ازبا  5-1

ر مواردي درون يابي خطي بین دممکن است را بخوانید.  است، اندازه گیري شده که براي نمونهسلسیوس(

 الزم شود.ستون هاي مجاور

یوس( و از طريق درجه سلس 32/23درجه فارنهايت ) 911و گرانروي در  Hاستفاده از مقادير ا ب 5-1

نشان 1يک نسخه ساده شده از نمودار مذکور در شکل  نمودار، مقدار جرم ملکولي نسبي میانگین را بخوانید.

)به يادآوري يک مراجعه شود(. در بین  .داده شده است، که فقط به منظور توضیح مطلب آورده شده است

)روي  Hيابي انجام دهید. با استفاده از مقدار  درجه فارنهايت، هر کجا الزم است، درون 911خطوط گرانروي 

درجه فارنهايت )خطوط روي نمودار(، محل نقطۀ مربوط را مشخص  911ها( و مقدار گرانروي در  محور عرض

 ها بخوانید. کرده و از روي آن مقدار جرم ملکولي نسبي میانگین را بر روي محور طول
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 مثال: 

 سب سانتي استوك:گیري شده بر ح مقدار گرانروي اندازه

 132درجه فارنهايت( برابربا 111 درجه سلسیوس) 33/33در 

 39/2درجه فارنهايت( برابربا 911)درجه سلسیوس 32/23در

 خواهد بود. 261برابر با  Hمقدار  132با استفاده از جدول يک براي گرانروي معادل با 

ق نمودار )شکل يک( جرم ملکولي نسبي و از طري Vis( F911)=  39/2و  H=  261با استفاده از مقدار 

 خواهد بود. 361میانگین برابر با 

میلي متري است، که همراه با اين روش استفاده مي شود. در  311در  332نمودار اصلي به صورت نموداري  – 3 يادآوری

 استفاده نخواهد بود.صورتي که از نمودارهاي ديگري براي اين منظور استفاده مي شود، دقت مذکور در اين روش قابل 

  را به صورت عدد صحیح گرد کرده و گزارش دهید. میانگینجرم ملکولي  5-4

 
 نسبي مولکولي جرم

 گرانروی میانگین   نسبي مولکولي جرم رنمودا -3شکل 

ع 
تاب

H 
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 Hجدول بندی تابع  – 3جدول 

 گرانروي کینماتیک

 F111در 

(C33/33) 

     

 1 9/1 2/1 6/1 3/1 

9 133- 131- 196- 112- 33- 

3 63- 39- 33- 93- 13- 

2 1- 2 12 93 36 

3 22 39 32 66 33 

6 32 33 21 26 111 

3 116 111 116 191 192 

3 193 139 136 121 122 

2 123 131 132 133 161 

11 163 166 162 139 133 

11 133 131 133 133 133 

19 121 129 123 123 122 

13 911 913 916 913 911 

12 911 913 913 913 912 

13 991 999 992 996 993 

16 992 931 939 932 933 

13 933 933 921 921 923 

13 922 923 923 923 922 

12 931 939 933 933 936 

91 933 933 932 961 969 

91 963 962 963 966 963 

99 962 931 931 939 933 

93 932 933 936 933 933 

92 932 931 931 931 939 

93 933 932 933 936 933 

96 933 932 932 921 921 

93 929 923 922 922 923 

93 926 923 923 923 922 

92 311 311 311 319 313 

31 312 312 313 316 316 

31 313 313 313 312 311 

39 311 311 319 319 313 

33 312 312 313 316 316 

32 313 313 313 312 312 

33 391 391 391 399 399 

36 393 393 392 393 393 

33 396 396 393 393 393 

33 393 392 392 331 331 

32 331 339 339 333 333 
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 Hجدول بندی تابع  – 3جدول 

 گرانروي کینماتیک

 F111در 

(C33/33) 

     

     H     

 1 1 9 3 2 3 6 3 3 2 

21 332 336 332 321 323 323 323 322 339 332 

31 333 333 332 361 363 362 366 363 362 331 

61 339 332 333 333 333 331 331 339 332 333 

31 336 333 333 321 321 329 323 322 323 323 

31 323 322 211 211 219 213 212 213 216 213 

21 213 212 211 211 211 219 213 212 213 213 

111 216 213 213 212 291 291 291 299 293 293 

111 292 293 293 296 293 293 293 292 231 231 

191 231 239 239 233 233 32 233 233 236 233 

131 233 233 233 232 232 221 221 221 229 229 

121 223 223 222 222 223 226 226 223 223 223 

131 223 222 222 231 231 231 231 231 239 239 

161 233 233 232 232 233 233 236 236 236 233 

131 233 233 233 232 232 261 261 261 261 261 

131 261 269 269 263 263 263 262 262 263 263 

121 263 266 266 266 263 263 263 263 263 262 

     H     

 1 11 91 31 21 31 61 31 31 21 

911 262 233 236 232 239 233 233 221 229 223 

311 223 222 311 313 313 313 312 311 319 312 

211 313 313 313 391 391 393 392 393 393 393 

311 392 331 331 333 332 333 336 333 333 332 

611 321 321 329 323 322 323 326 323 323 323 

311 322 331 331 331 339 333 332 332 333 336 

311 333 333 333 332 332 361 361 369 369 363 

211 363 362 363 363 366 366 363 363 363 362 

     H     

 1 111 911 311 211 311 611 311 311 211 

1111 362 332 333 333 333 321 322 323 611 613 

9111 613 613 611 619 612 616 613 691 691 693 

3111 693 696 693 692 631 639 633 632 636 633 

2111 633 632 621 621 629 623 622 623 626 623 

3111 623 622 631 631 639 639 633 632 633 636 

6111 636 633 633 633 632 661 661 661 669 669 

3111 663 662 662 663 663 666 666 663 663 663 

3111 663 662 631 631 631 631 631 639 639 633 

2111 633 632 632 633 633 636 636 633 633 633 
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 Hجدول بندی تابع  – 3جدول 

 گرانروي کینماتیک

 F111در 

(C33/33) 

     

     H     

 1 1111 9111 3111 2111 3111 6111 3111 3111 2111 

11111 633 631 632 633 621 622 626 622 311 313 

91111 313 313 312 311 319 312 313 313 313 312 

31111 391 399 393 392 393 396 393 393 392 331 

21111 331 339 339 333 332 333 336 336 333 333 

31111 332 332 321 321 321 329 323 323 322 322 

61111 323 326 326 323 323 323 323 322 322 331 

31111 331 331 331 239 339 333 333 333 332 332 

31111 333 333 336 336 336 333 333 333 333 333 

21111 332 332 332 361 361 361 361 361 361 369 

111111 369 369 363 363 363 362 362 362 362 363 

 دقت و انحراف 7

 هاي آماري نتايج بین آزمايشگاهي به شرح زير است: دقت اين روش با استفاده از بررسي 7-3

 تکرار پذيری 7-3-3

آزمايشگر تحت شرايط ثابت با دستگاه و مواد  اختالف بین دو نتیجه آزمون به دست آمده توسط يک

تواند بیشتر از  مورد مي 91شیمیايي مشابه در مدت طوالني و انجام صحیح روش آزمون فقط در يک مورد از 

 باشد. 3مقدار 

 تجديد پذيری 7-3-1

با مواد  هاي متفاوت بین دو نتیجه منفرد و مستقل که به وسیله آزمايشگرهاي مختلف در آزمايشگاهاختالف 

مورد مي تواند بیشتر از  91شیمیايي مشابه در مدت طوالني و انجام صحیح آزمون، فقط در يک مورد از 

 باشد. 93مقدار 

 انحراف 7-1

با توجه به اين که ماده مرجع قابل قبول مناسبي براي تعیین انحراف اين روش وجود ندارد، انحراف اين روش 

 شود. ارايه نمي

هاي  فرآوردهآزمون  ASTMهاي  ها در روش راهنمايي تعیین داده"طبق گزارش ت اين روش قد 7-1

 آيد. به دست نمي "RR: D02-1007هاي با شماره  نفتي و روان کننده

 


