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بهنام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
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.
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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 توجه به ررایط کیی و نیازمند اا خاص کشور  ،از آخرین پیشترفت
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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پیش گفتار
استاندارد " اندازهگیر آسفادتناا سمواد نامحیول در اپتان در نفت خام و فرآوردهاا نفتی" که پیش نویس
آن در کمیسیون اا مربوط توسط ررکت پرریا پژواش رریف تهیه و تدوین رده است و در بیست و افتمین
اجالس کمیته میی استاندارد فراوردهاا نفتی مور  23/3 /19مورد 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 پیشرفتاا 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.
منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است :
ASTM D 6560: 2012, Standard Test Method for Determination of Asphaltenes (Heptan
Insolubles) in Crude Petroleum and Petroleum Products

و

مقدمه
آسفادتناا مودکولاا آدی با باتترین جرم مودکودی و نسبت کربن -ایدروژن استند که به طور معمول در نفت
خام و فراوردهاا نفتی حاو مواد باقیمانده وجود دارند .اگر سوسپانسیونی از مودکولاا آسفادتن در اثر
فشاراا بیش از حد یا نامناسب بودن ررایط تخریب رود ،ممکن است مشکالتی در طول ذخیرهساز و کار با
آسفادتن ایجاد رود .آسفادتناا برا سوختن کامل محصول ،آخرین مودکولاا استند و بنابراین ممکن است
نشانها از ایجاد دود سیاه بارند .ترکیب آناا به طور معمول رامل یک مقدار بات نامتناسب از گوگرد،
نیتروژن و فی ات موجود در نفت خام یا فراورده نفتی است.

ز

اندازه گیري آسفالتنها ( مواد نامحلول در هپتان ) در نفت خام و فراورده هاي نفتي
هشدار -در اين استاندارد به تمام موارد ايمني مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است .در صورت وجود چنین مواردي
مسئولیت برقراري ايمني ،سالمتي و تعیین حدود قوانین کاربري قبل از استفاده به عهده کاربر مي باشد.
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هدف و دامنه کاربرد

ادف از تدوین این استاندارد ،تعیین روری برا اندازهگیر مقدار آسفادتن نامحیول در اپتان موجود در نفت
گاز ،سوخت دی ل ،نفت کوره باقیمانده ،1روغن روان کننده ،قیر و نفت خام است ،که دما آن از دما روغن
 969 ˚Cسپیوست ادف 1-9را ببینید بیشتر بارد.
دقت برا مقادیر بین  9/39 %سجرمی/جرمی و  39/9 %سجرمی/جرمی کاربرد دارد .مقادیر خارج از این محدوده
ممکن است انوز معتبر بارند اما ممکن است مقادیر دقت یکسان را ارایه نداد.
نفت و فراوردهاا نفتی حاو مواد اف ودنی ممکن است نتایج نادرست ارایه داند.
این استاندارد برا اندازهگیر مقدار آسفادتن سمواد نامحیول در اپتان در نفت خام و فراوردهاا نفتی کاربرد
دارد.
2

مراجع الزامي

مدارک اد امی زیر حاو مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آناا ارجاع داده رده است.
بدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب میرود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد ،اصالحیهاا و تجدید نظراا بعد آن
مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده رده
است ،امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیهاا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد اد امی است :
 8-2استاندارد میی ایران رماره  ،2132فراورده اا نفتی -روشاا نمونهبردار
2-2 ASTM D86, Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure
2-3 ASTM D1298, Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity
of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method
2-4 ASTM D4052, Test Method for Density, Relative Density, and API Gravity of Liquid by
Digital Density Meter2

1- Residual fuel oil
 -9استاندارد میی ایران رماره  ،123جهت بهره بردار موجود است.

1

2-5 ASTM D4177, Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products

1

اصطالحات و تعاريف

در این استاندارد اصطالح و تعریف زیر به کار می رود:
8-1
آسفالتن

در صنعت نفت ،نماینده یک برش نفتی است که در حالل آروماتیک معین محیول و بر اثر اف ایش مقدار اضافی
از یک حالل پارافینی خاص جدا میرود.
يادآوري -8در این روش آزمون ،حالل آروماتیک تودوئن داغ و حالل پارافینی ،اپتان است.
يادآوري -2پیش از این ،بن ن حالل آروماتیک بوده ،در حال حاضر بن ن به طور معمول به ددیل اثرات آن برا سالمتی استفاده
نمیرود .دقت این روش آزمون انگام استفاده از تودوئن و بن ن یکسان است.

1

اصول آزمون

آزمونه با اپتان مخیوط رده و با تقطیر برگشتی 1گرم می رود .آسفادتناا رسوب کرده ،مواد مومی و مواد
معدنی رو یک کاغی صافی جمعآور میروند .مواد مومی از طریق رستشو با اپتان داغ در یک استخراج
کننده حیف میروند.
بعد از حیف مواد مومی ،آسفادتناا از طریق انحالل در تودوئن داغ از مواد معدنی جداساز میروند ،حالل
استخراج تبخیر و آسفادتن وزن میرود.
5

وسايل

از وسایل معمول آزمایشگاای به امراه وسایل زیر استفاده کنید:
 8-5اتصاالت شیشهاي -سنبادهاي -عمومي ،از منابع مختیف که ممکن است یکی از دو نسبت قطر به طول
را دارته بارند .به این منظور ،یکی از این دو مناسب است و برا بعضی از کاربرداا ،قطر میتواند به تنهایی
یکی از این دو نسبت بارد .به ار حال ،این مه است که بخشاا مادگی و نر از ار اتصال از یک سر
یکسان انتخاب روند تا از بازگشت یا جمعردگی اجتناب رود.
1- Reflux
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 2-5متراکم کننده ،با یک سطح مارپیچ یا دو تیه ساده ،1مجه به اتصال ریشها  -سنبادها
 32/33در پایین برا اتصال به قسمت بات استخراجکننده ،حداقل طول  399 mmاست.

 32/23یا

 1-5استخراجکننده تقطیر برگشتي ،مطابق با ابعاد داده رده در رکل  .1با روادار اا ارتفاع و قطر خارجی
بدنه استخراج کننده  ± 1 mmو روادار کییه ابعاد دیگر  ±9/3 mmمیبارد .اتصال ریشها  -سنبادها مادگی
در بات باید مطابق نر در پایین متراک کننده و اتصال ریشها  -سنبادها نر در پایین باید مطابق مادگی از
بادن مخروطی بارد.
 1-5بالنهاي مخروطي ،از جنس ریشه بوروسیییکات با ظرفیت مناسب سبند 9-19و جدول 1را ببینید  ،با
اتصاتت ریشها  -سنبادها برا محک ردن به قسمت پایین استخراجکننده
يادآوري -اندازهاا  ،92/23،92/92،92/32یا  92/39مناسب استند.

 5-5درپوش ،از جنس ریشه بوروسیییکات با اندازه مناسب بادن مخروطی
 6-5ظرف تبخیر ،از جنس ریشه بوروسیییکات .یک ظرف نی کرو با قطر حدود  ،29 mmیا ظرف مناسب
9
دیگر متصل به تبخیر کننده چرخان
يادآوري -یک تبخیر کننده چرخان متصل به اتمسفر نیتروژن ،خطر تبخیر تودوئن سبند 3-19را ببنید را کااش میداد.

 7-5قیف صافي ،از جنس ریشه بوروسیییکات و قطر حدود 199 mm
 1-5کاغذهاي صافي ،از نوع واتمن  29با قطر  119 mmیا 193 mm
 3-5ترازوي تجزيهاي ،با درستی 9/1 mg
 81-5انبرک ،از جنس فوتد زنگ ن ن ،با انتها پهن
 88-5زمان سنج ،دستی یا ادکترونیکی ،با درستی  1/9ثانیه
 82-5گرمخانه ،با قابییت تامین دما  199 ˚Cتا 119 ˚C
 81-5استوانه مدرج ،با ظرفیت  39 mlو 199 ml

 81-5میلههاي همزن ،از جنس ریشه یا پیی تترا فیوئورو اتیینس ، 3 PTFEطول  139 mmو قطر 3 mm
 85-5ظرف خنککننده ،رامل یک دسیکاتور بدون خشکانه ،یا ظرف مناسب دیگر که با درپوش محک بسته
رده است.

1- double surface
2- rotovapor
3- Polytetrafluoroethylene
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 86-5مخلوط کن ،با سرعت بات ،به صورتی که اوا در آن جریان پیدا نکند.

39 mm

93 mm
13 mm
روزنه با قطر  3 mmتا 3 mm

B24

19 mm

33 mm

شکل  -8استخراج کننده
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مواد و/يا واکنشگرها

 8-6تولوئن (متیل بنزن) [ ،]C6H5CH3با درجه نیتراسیون یا خیوص تج یها
 2-6هپتان [ ،]C7H16با خیوص تج یه ا

2

جدول  -8اندازه آزمونه ،بالن و حجمهاي هپتان

7

مقدار آسفالتن تخمین زده شده

اندازه آزمونه

حجم بالن

حجم هپتان

س%جرمی/جرمی

g

ml

ml

ک تر از 9/3

19±9

1999

399±69

بیشتر از 9/ 3تا 9/9

3±9

399

929± 69

 9/9تا 3/9

2±1

939

199 ± 39

 3/9تا 19/9

9±1

139

69 ± 13

 19/9تا 93/9

9/ 3 ± 9/ 9

199

 93تا 39

بیشتر از 93/9

9/3 ±9/9

199

93 ± 1

نمونه برداري

 8-7بهج در موارد مشخص رده ،نمونه اا را مطابق با استاندارد میی ایران رماره  2132و استاندارد ASTM

 D4177بردارید.
1

آمادهسازي آزمونه

 8-1آزمونه را پس از مخیوط کردن کامل و تقسی نمونهاا آزمایشگاای به قسمتاا فرعی ،بردارید.
نمونهاا گرانرو 1سوختاا باقیمانده را حرارت داید تا دمایی که نمونه مایع میرود ،ودی دما باتتر از 39˚C
نشود و در صورت د وم با استفاده از یک مخیوطکن سبند  16-3نمونه را امگن کنید.
 2-1نمونهاا قیر با درجه نفوذپییر را تا دما حداکثر  199˚ Cحرارت داده و تا پیش از بردارتن یک
قسمت بهخوبی ا ب نید.
 1-1نمونهاا قیراا سخت را باید پیش از بردارتن یک قسمت به صورت پودر آسیاب کنید.
 1-1نمونهاا نفت خام باید مطابق روش ررح داده رده در پیوست ادف آماده رود ،مگر اینکه معیوم رود
نفت خام حاو مقادیر ناچی از مواد با نقطه جوش ک تر از  39˚Cاست.

1- Viscous

3

3

آمادهسازي دستگاه

 8-3تمام بادناا ریشها سبند  2-3را ببینید و ظرفاا سبند  3-3را ببینید را با استفاده از یک عامل
اکسید کننده قو  ،مانند :کروموسودفوریک اسید ،آمونیوم پروکسی د سودفات در سودفوریک اسید غییظ با
غیظت حدود  ،3 g/lیا سودفوریک اسید به تنهایی به مدت حداقل  19ساعت بخیسانید ،سپس به ررح زیر با آب
ریر ،آب مقطر و سپس استون رستشو داید ،در حین جابجایی ظروف فقط از انبرک استفاده کنید.
هشدار -کروموسولفوريک اسید براي سالمتي خطرناک است .سمي بوده و سرطانزا است ،زیرا شامل ترکیبات کروم
( )VIاست  ،که بسیار خورنده بوده و در تماس با مواد آلي خطرناک است .هنگام استفاده از محلول تمیزکاري
کروموسولفوريک اسید ،ضروري است از چشمها محفاظت کرده و لباسهاي محافظ بپوشید .هرگز محلول تمیزکاري را
با دهان پيپت نکنید .پس از استفاده ،محلول تمیزکاري را تخلیه نکنید و به دلیل وجود سولفوريک اسید غلیظ آن را
با مراقبت زياد خنثي کرده و مطابق با روشهاي استاندارد موجود باقي ماندهاي آزمايشگاهي سمي (کروم براي محیط
زيست بسیار خطرناک است) دور بريزيد .محلولهاي تمیزکاري اسید اکسید کننده قوي بدون کروم نیز بسیار خورنده
بوده و در تماس با مواد آلي به صورت بالقوه خطرناک هستند ،اما حاوي کروم نبوده و مشکالت ويژه دور ريختن آن را
ندارند.

 2-3در تج یهاا معمول ،از یک روینده آزمایشگاای اختصاصی برا تمی کردن ظروف ریشها استفاده
کنید و سپس رستشو را مطابق سبند  1-2را ببینید ادامه داید .انگامیکه روینده براساس مشاادات چشمی،
تمی

تزم را تامین نکند ،از یک عامل اکسیدکننده قو استفاده کنید.

 1-3بعد از رستشو ،ظروف ریشها را به مدت  39دقیقه در گرمخانه سبند  19-3را ببینید قرار داده و قبل از
توزین به مدت  39دقیقه ،در ظرف خنککننده سبند  13-3را ببینید  ،خنک کنید.
81

روش انجام آزمون

 8-81مقدار آسفادتن نمونه ،یا بافی مانده حاصل از روش ارایهرده در پیوست ادف را تخمین زده و مقدار آن را با
تقریب  1 mgبرا جرماا بیشتر از  1 gو با تقریب  9/1 mgبرا جرماا  1 gو ک تر سجدول  1را ببینید
درون یک بادن سبند 2-3را ببینید با ظرفیت مناسب سجدول  1را ببینید وزن کنید.
 2-81اگر مقدار آسفادتن مورد انتظار ک تر از  93 %سجرمی/جرمی است ،اپتان سبند  9-6را ببینید را به آزمونه
درون بادن به نسبت  39 mlبه ازا ار  1 gاز نمونه اضافه کنید .برا نمونهاایی با مقدار آسفادتن مورد انتظار
باتتر از  93 %سجرمی/جرمی  ،حداقل حج اپتان  93 mlسجدول  1را ببینید باید استفاده رود.
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 1-81مخیوط را بهمدت ( 69±3دقیقه تحت تقطیر برگشتی بجورانید .بادن و محتویات آن را در پایان این
دوره جدا کرده ،خنک کرده و با درپوش سبند  3-3را ببینید ببندید و به مدت  29دقیقه تا  139دقیقه با
احتساب از دحظه جدا ردن ،در یک محفظه تاریک قرار داید.
 1-81کاغی صافی که را مطابق رکل  9تا رده س بهطور که از اتالف آسفادتناا در اثر وارفتگی 1کاغی جیوگیر
رود  ،با استفاده از انبرک در قیف صافی قرار داید .پس از آن ،کاغی صافی را فقط با انبرک جابجا کنید .بدون
ا زدن ،مایع را رو کاغی صافی سرری کنید و سپس باقی مانده درون بادن را در حد امکان به طور کامل با
مقادیر متوادی از اپتان داغ و با استفاده از مییه ا زن سبند  12-3را ببینید در صورت د وم به کاغی صافی
منتقل کنید .بادن را با اپتان داغ رستشو نهایی داید و محیول حاصل از رستشو را درون صافی بری ید .بادن
را بدون رستشو ،برا استفاده مطابق بند  3-19کنار بگیارید.
 5-81کاغی صافی و محتویات آن را از قیف بردارته و در استخراجکننده تقطیر برگشتی سبند  3-3را ببینید
قرار داید .با استفاده از یک بادن متفاوت با آنچه که در ابتدا استفاده رده ،تقطیر برگشتی را با اپتان سبند 9-6
را ببینید با سرعت  9تا  2قطره در ار ثانیه از انتها متراک کننده برا یک دوره استخراج حداقل  69دقیقه یا
تا زمانی انجام داید که چند قطره اپتان خارجرده از انتها استخراجکننده در اثر تبخیر ایچ باقیماندها رو
دیواره جانبی ریشه باقی نگیارد.
گیره کاغی

شکل -2کاغذ صافي

 6-81بادنی که در ابتدا استفاده رد را عوض کرده و  39 mlتا  69 mlتودوئن س بند  1-6را ببینید به آن اضافه
کرده و تقطیر برگشتی را تا زمانی ادامه داید که کل آسفادتن از رو کاغی صافی حل رود.
 7-81محتویات بادن را به یک ظرف تبخیر س بند  6-3را ببینید خشک و تمی س بند  2را ببینید که با تقریب
 9/9 mgبا صفر کردن در مقابل یک ظرف مشابه وزن رده ،منتقل کنید .بادن را با مقادیر اندک متوادی از تودوئن،

1- creeping
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بهطور که کل آن بیشتر از  39 mlنشود ،بشویید .تودوئن را از طریق تبخیر در یک حمام آب جوش ،یا از
طریق تبخیر در یک تبخیرکننده چرخان تحت اتمسفر از نیتروژن خارج کنید.
هشدار -عمل تبخیر را در زير هود انجام دهید.

 1-81ظرف و محتویات آن را به مدت 39دقیقه در گرمخانه سبند  19-3را ببینید با دما  199 ˚Cتا 119 ˚C
خشک کنید .سپس بهمدت  39دقیقه تا  69دقیقه در ظرف خنککننده سبند  13-3را ببینید خنک کنید و با
صفر کردن در مقابل ظرفی که از قبل برا این منظور استفاده رده در معرض گرمایش و سرمایش یکسان مانند
ظرف حاو آسفادتناا قرار گرفته ،دوباره وزن کنید.
يادآوري -آسفادتن اا بسیار مستعد اکسایش استند و اامیت دارد که روش مشخص رده در مرحیه نهایی خشک کردن دقیقا در
توافق با دما و زمان  ± 1دقیقه بارد.

88

محاسبات

 8-88مقدار آسفادتن فراوردهاا نفتی ،A ،را برحسب درصد جرمی/جرمی با استفاده از رابطه  1محاسبه کنید:
M
)
G

س1

(A  100

که در آن:
 Mجرم آسفادتناا ،بر حسب گرم؛
 Gجرم آزمونه ،بر حسب گرم.
 2-88مقدار آسفادتن نفت خام آمادهرده بهروش پیوست ادف ،C ،را بر حسب درصد جرمی/جرمی با استفاده از
رابطه  9محاسبه کنید:
س9

C=100

که در آن:
 Mجرم آسفادتناا ،بر حسب گرم؛
 Rجرم باقی مانده حاصل از تقطیر ،بر حسب گرم؛
 Gجرم باقی مانده ،بر حسب گرم؛
 Dجرم نمونه نفت خام تقطیر رده ،بر حسب گرم.
82

دقت و انحراف
3

 8-82دقت ،مقادیر دقت در یک برنامه بین آزمایشگاای ،با استفاده از بن ن بهعنوان حالل ،در سال 1236
تعیین رد .یک برنامه بین آزمایشگاای دوم ،با استفاده از تودوئن به عنوان حالل ،در سال  1233برا تایید دقت
انجام رد .دادها از برنامه ارزیابی سال  1236نمی توان یافت.
يادآوري -اخیرا سسال  1223برنامه بین آزمایشگاای در فرانسه رو

چهار نمونه با مقادیر آسفادتن در محدودها

9/39 %

جرمی/جرمی تا  99/9 %جرمی/جرمی ،منجر به حصول مقادیر دقت تخمینی بسیار مشابه مقادیر ارایه رده در بنداا  9-19و
 3-19رد ،به استثنا اینکه برا تجدیدپییر در سطوح بسیار پائین سکمتر از  9/9%جرمی/جرمی  ،که به طور قابل توجهی
نادرست بود.

 2-82تکرارپذيري ،اختالف بین دو نتیجه آزمون متوادی بهدست آمده توسط یک آزمونگر با وسایل یکسان
تحت ررایط عمییاتی ثابت رو مواد آزمون مشابه ،در عمییات معمول و صحیح روش آزمون ،فقط یک مورد از
 99مورد از مقدار  9/1 Aبیشتر رد .که  Aنتیجه میانگین ،بر حسب درصد جرمی/جرمی است.
 1-82تجديدپذيري ،اختالف بین دو نتیجه مستقل و منفرد بدست آمده توسط آزمونگراا مختیف در
آزمایشگاه اا مختیف رو مواد آزمون مشابه از نظر اسمی ،در عمییات معمول و صحیح روش آزمون ،فقط یک
مورد از  99مورد از مقدار 9/9 Aبیشتر رد.که  Aنتیجه میانگین ،بر حسب درصد جرمی/جرمی است.
 1-82انحراف ،از آنجا که آسفادتناا نامحیول در اپتان با این روش آزمون تعیین ردند ،نمیتوان انحرافی
به این روش اختصاص داد .اصطالح آسفادتناا ممکن است با دیگر روشاا مشابه با استفاده از آدکاناا بهعنوان
عوامل رسوب داندها غیر از اپتان مرتبط بارد .به طور کیی ،آدکاناا سبکتر نتایج باتتر ارایه میداند و
آدکاناا سنگینتر نتایج پایینتر نسبت به اپتان ارایه میداند ،اما نسبت ثابتی نمیتوان به آناا اختصاص
داد.
81

گزارش آزمون

گ ارش آزمون حداقل باید حاو اطالعات زیر بارد:
 8-81روش آزمون استفاده رده مطابق با این استاندارد میی؛
 9-13نتایج آزمون:
يادآوري -مقدار آسفادتن نامحیول در اپتان با مقادیر ک تر از  1/99 %جرمی/جرمی ،با تقریب  9/93 %جرمی/جرمی و مقدار
آسفادتن نامحیول در اپتان با مقادیر  1/9 %جرمی/جرمی و بیشتر ،با تقریب  9/1 %جرمی/جرمی را گ ارش کنید.

 3-13نام و نام خانوادگی آزمونگر؛
 2-13تاریخ انجام آزمون.
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پیوست الف
(الزامي)
آمادهسازي باقيمانده نفت خام از طريق تقطیر
الف8-

هدف و دامنه کاربرد

ادف از این روش ،آمادهساز باقیمانده نفت خام ستا دما  969˚Cنفت و فراوردهاا نفتی است.
این روش برا اندازهگیر مقدار آسفادتن سبند  2-3را ببینید کاربرد دارد.
الف2-

اصطالحات وتعاريف

الف8-2-
باقيمانده نفت خام

باقیمانده حاصل از تقطیر در یک دما
میرود.
الف1-

روغن  969˚Cکه تحت ررایط این روش آمادهساز

خاص انجام

اصول آزمون

یک آزمونه وزن رده از نمونه نفت خام تحت ررایط معینی از گرما ورود و سرعت تقطیر ،در دستگاه
ریشها مشخص تقطیر میرود .تقطیر نفت و فراوردهاا نفتی در دما  969˚Cمتوقف رده و جرم باقیمانده
تعیین میرود.
الف1-

وسايل

الف 8-1-دستگاه تقطیر

الف 2-1-دستگاه تقطیر باقيمانده ،مطابق با اد امات استاندارد  .ASTM D 86حسگر دما باید یک دماسنج
مایع در ریشه از نوع غوطهور کل  1با طول  399 mmتا  ،399 mmبا یک محدوده دمایی از  -2 ˚Cتا
 369˚Cو خطایی در مقیاس حداکثر  ،9 ˚Cیا یک وسییه یا سیست جایگ ین برا اندازهگیر دما با حداقل
درستی معادل .یک حمام رفاف ،نگهدارته رده در دما از  ،13 ˚C ± 3 ˚Cبرا ظرف گیرنده اد امی است.

1 –Total immersion
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يادآوري -دماسنج مناسب ،IP 4C ،مطابق با دماسنج اا استاندارد  IPمیبارد.

الف 1- 1-دستگاه تقطیر خشککن ،مطابق با بند ادف ،9-2-به استثنا اینکه به جا بادن مشخصرده از
یک بادن تقطیر  399 mlو به جا ظرف گیرنده از یک قیف جداکننده  999 mlدر یخ خردرده استفاده کنید.
الف2-1-

دستگاه خشککن ،رامل یکی از موارد زیر است:

الف 8-2-1-سانتريفیوژ

الف 2-2-1-دستگاه صافي ،قادر به کار در فشار اف ایش یافته
الف 1-2-1-ظرف فوالدي ،با قابییت تحمل فشار  1999 kPaو گرما 999 ˚C
الف 1-2-1-جداکننده الکتروستاتیک نوع کاترل

الف5-

8

آماده سازي نمونه

الف 8-5-اگر نفت خام حاو آن مقدار آب بارد که منجر به مشکالتی در تقطیر سکف بیش از حد رود ،نمونه
را به روری خشک کنید که از اتالف ترکیبات فرار جیوگیر رود .روش اا ارایه رده در بند ادف 1-1-3-تا
بند ادف 3-1-3-مناسب استند.
الف 8-8-5-آب را از طریق نیرو جاذبه یا از طریق سانتریفیوژ در یک ظرف بسته در پایینترین دما ممکن
جداساز کنید.
الف 2-8-5-نمونه را در پایینترین دما ممکن و فشار اعمادی ،با استفاده از کیسی کیرید بدون آب ،سدی
سودفات یا سایر عوامل خشک کننده مناسب در یک ظرف بسته صاف کنید.
الف 1-8-5-نمونه را در یک ظرف فوتد بسته سبند  3-9-2-1مجه به حسگر دما و حسگر فشار گرم
کنید .ظرف را تا حدود  39 %ظرفیت آن پر کنید و تا زمانیکه روغن به دما  999 ˚Cیا فشار به 399 kPa
برسد ،حرارت داید .بگیارید ظرف تا دما محیط خنک رود و سپس روغن را از آب جدا رده ،سرری کنید.
الف 1-8-5-یک جداکننده نوع کاترل از یک بشر ریشها بیند با یک استوانه تور رکل برنجی که با پارچه
فالنل 9ارباعرده با آب آستردار رده بسازید ،فالنل را باید فشرد تا رطوبت آن خارج رود .استوانه تور برنجی
نصب رده رو دوک ریشها یک ا زن آزمایشگاای با سرعت حدود  39دور بر دقیقه میچرخد ،ادکترود
مرک را تشکیل میداد .نمونه را درون بشر بری ید و یک ودتاژ به ادکتروداا اعمال کنید .در فواصل زمانی به

1 -Cottrell
2 - Flannel
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منظور جیوگیر از اتالف ترکیبات فرار ری ش 1آب را متوقف کنید و بگیارید روغن خنک رود .روغن را از آبی
که به ا آمیخته ردهاند ،جدا کنید و آستر فالنل را خارج کنید.
الف 5-8-5-آب را با ایدروکربناا فرارتر در دستگاه ررح داده رده در بند ادف 9-2-تقطیر کنید .بادن را با
 399 mlنمونه پر کنید و حسگر دما را به گونها قرار داید که نقطه حسکننده سحباب در نمونه فرو رود.
بادن را به آرامی گرم کنید به طور که دما روغن به آاستگی تا  139 ˚Cبات رود ،در حادیکه درون
متراک کننده بهوسییه یک رعیه گاز کوچک امه قطرهاا آب را که در دیوارهاا بادن جمعآور رده ،تبخیر
میکنید .تقطیر را انگامیکه آب بیشتر از دستگاه تقطیر عبور نمیکند ،متوقف کنید .اجازه داید باقی مانده
خنک رود ،آب جمع آور رده در قیف جداساز را خارج کنید و محصول تقطیر روغنی را به باقی مانده اضافه
کنید و کامال مخیوط کنید .در صورتی که انوز آب قابل مشااده است ،آن را با روش ررح داده رده در بند ادف-
 9-1-3صاف کنید.
الف6-

روش انجام آزمون

الف 8-6-چگادی نفت خام را در دما  13 ˚Cمطابق استاندارد  ASTM D1298و استاندارد میی ایران رماره
 2132تعیین کنید.
الف 2-6-بادن تقطیر را با تقریب  9/1 gوزن کنید و آن را با جرمی معادل  199 mlاز نمونه در  13 ˚Cتا
حدود  9/1gپر کنید .اطمینان حاصل کنید که در طول این عمییات روغن به پایین دوده بخار جریان نمییابد.
جرم روغن س Dرا ثبت کنید .دماسنج مایع در ریشه را به گونها قرار داید که ته حباب 9/9 mm 9/3 mm
از ته بادن فاصیه دارته بارد ،یا حسگر دما جایگ ین را در موقعیت ثابت کنید تا قرائت دما یکسان را بداد.
يادآوري -موقعیت حسگر دما در نگهدارنده ممکن است قبل از اف ودن آزمونه به بادن از قبل عالمتگیار رده بارد.

الف 1-6-دوده متراک کننده را پاک کنید و دستگاه را با کشیدن دوده بخار بادن به درون دوده متراک کننده با
فاصیها بین  93 mmو  39 mmسوار کنید .اتصال بین بادن و متراک کننده را از طریق درپوش محک کنید یا
دریچه مجرایی که از دوده بخار عبور میکند ،محک کنید.
الف 1-6-یک ظرف گیرنده خشک تمی در خروجی متراک کننده قرار داید ،به طور که دوده متراک کننده
یا رابط 9تا حداقل  93 mlدر آن ادامه یابد ،اما کمتر از خط نشانه  199 mlنبارد .ظرف گیرنده را تا حداکثر
خط نشانه  199 mlدر حمام رفاف سبند ادف 1-1-2-را بببینید فرو ببرید .قسمت باتیی ظرف گیرنده را در
طول تقطیر با یک تکه کاغی وزن رده به منظور جیوگیر از اتالف بخار و ا چنین برا غیبه بر رناور بودن
گیرنده ،در حمام آب به دقت بپورانید .آب سرد-یخ س کمتر از  2 ˚Cرا از میان متراک کننده بگردش درآورید.
1- Precipitation
1 -Adaptor
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الف 5-6-بادن را حرارت داید و نفت خام را با سرعت حداکثر  9/3 ml/minتقطیر کنید تا زمانیکه تشکیل
کف متوقف رود .پس از آن سرعت تقطیر را در  9/9 ml/minتا  9/3 ml/minسحدود  1قطره در ار ثانیه نگه
دارید .تقطیر را بدون وقفه تا دما  969 ˚Cادامه داید .حرارت را قطع کنید و بگیارید متراک کننده به درون
ظرف گیرنده تخییه رود.
الف 6-6-بگیارید باقیمانده موجود در بادن خنک رود ،حسگر دما را خارج کنید .بادن و باقیمانده را وزن
کنید .جرم باقیمانده س Rرا ثبت کنید.
الف 7-6-از این باقیمانده برا آزمون سبند 19را ببینید بهمنظور اندازهگیر مقدار آسفادتن استفاده کنید.
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