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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی 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.
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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پیش گفتار
استاندارد "اندازهگیر نقطه آنییین و نقطه آنییین مخیوط فرآوردهاا نفتی و حاللاا ایدروکربنی" نخستین
بار در سال  1363تدوین رد .این استاندارد بر اساس پیشنهاداا رسیده و بررسی توسط سازمان میی استاندارد
ایران و تایید کمیسیون اا مربوط ،برا اودین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یکه ار و دویست و
بیستمین اجالس کمیته میی استاندارد صنایع ریمیایی مور  29/19/93تصویب رد .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 میرود.
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 ارایه رود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین،
باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا میی استفاده کرد.
این استاندارد جایگ ین استاندارد میی ایران رماره  9229سال  1363است.
منبع و ماخی که برا تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:
ASTM D611: 2012, Standard Test Methods for Aniline Point and Mixed Aniline Point of
Petroleum Products and Hydrocarbon Solvents1

و

اندازهگیري نقطه آنیلین و نقطه آنیلین مخلوط فرآورده هاي نفتی و حاللهاي
هیدروکربنی
هشدار  -اين استاندارد تمامی موارد ايمنی را بیان نمیکند .در صورت وجود چنین مواردي ،وظیفه برقراري شرايط
ايمنی و سالمتی مناسب و اجراي آن بر عهده کاربر اين استاندارد است.

2

هدف ودامنه کاربرد

ادف از تدوین این استاندارد تعیین رورها اندازهگیر نقطه آنییین فرآوردهاا نفتی و حالدها ایدروکربنی
میبارد که به پنجروش زیر انجام میرود .
روش الف ـ برا نمونهاا رفاف با نقطه جوش اودیه باتتر از دما اتاق و محیطی که نقطه آنییین آن زیر
نقطه حباب و باتتر از نقطه جامد ردن مخیوط آنییین -نمونه بارد،کاربرد دارد.
روش ب ـ یک روش فیی نازك بوده ،برا نمونهاا بسیار تیره که با روش ادف قابل آزمون نیستند،کاربرد دارد.
روشهاي پ وت ـ روشاا پ و ت برا نمونهااییکه در نقطه آنییین ممکن است به مقدار زیاد تبخیر روند
و روش ت مخصوصا برا نمونهااییکه به مقدار بسیار ج یی در دسترس میبارند کاربرد دارد.
روش ث -با استفاده از دستگاه اتوماتیک برا حدود ذکر رده در رورها ادف و بکاربرد دارد.
این استاندارد امچنین برا اندازهگیر نقطه آنییین مخیوط فرآوردهاا نفتی و حاللاا با نقطه آنییین کمتر
از دما تبیور آنییین از مخیوط آنییین -نمونه کاربرد دارد .ایدروکربن کاربرد دارد.
نقطه آنییین سیا نقطه آنییین مخیوط جهت تعیین نوع و گروه ایدروکربنها خادص و نی آنادی مخیوط
ایدروکربناا مورد استفاده قرار میگیرد .ایدروکربناا آروماتیک دارا پایینترین نقطه آنییین بوده در
صورتیکه پارافیناا دارا باتترین نقطه آنییین میبارند .نقطه آنییین سیکیوپارافیناا و ادفیناا بین نقاط
آنییین پارافیناا و آروماتیکاا قرار دارند .نقطه آنییین در سر دارا ترکیبات مشابه با زیاد ردن وزن میکودی
اف ایش مییابد .باوجودیکه گاای اوقات نقطه آنییین و سایر خوا فی یکی امراه سایر رورها مربوطه در آنادی
ایدروکربناا مورد استفاده قرار میگیرد ،دیکن بیشترین استفاده نقطه آنییین جهت تخمین مقدار ایدروکربن
آروماتیک موجود در مخیوطاا میبارد.
2

مراجع الزامی

مدارك 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 یی 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 ایناستاندارد 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.
1

استفاده از مراجع زیر برا این استاندارد اد امی است:
 2-2استاندارد میی ایران رماره :993سال  ،1339فرآورده اا نفتی -تعیین رنگ سمقیاس رنگ  ASTMروش آزمون

2-2 ASTM E1,Standard Specification for ASTM liquid-in-glass Thermometers

9

اصطالحات و تعاريف

در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار میرود.
2-9
نقطه آنیلین

عبارت است از حداقل دما تعادل محیول برا حج اا مساو از آنییین و نمونه.
2-9
نقطه آنیلینمخلوط

عبارت است از حداقل دما
نرمال با درجه خیو معین.
9

تعادل محیول مخیوطی از دو حج آنییین ،یک حج نمونه و یک حج اپتان

اصول آزمون

حج اا معین از آنییین و نمونه یا آنییین-نمونه امراه با اپتاننرمال را در یک دوده آزمایش ریخته،با ام ن
مکانیکی مخیوط میرود .مخیوط با سرعت کنترل رده گرم رود تا دو فاز ،کامال مخیوط روند .سپس مخیوط با
سرعت کنترل رده خنکمیرود تا دو فاز مجددا جدا روند .این دماکه در آن ،دو فاز جدا میروند ،بعنوان نقطه
آنییین یا نقطه آنییین مخیوط ثبت میرود.
5

مواد و/يا واکنشگرها

 2-5آنیلین ،باید آنقدر خادص بارد که انگامی که با اپتان نرمال طبق بند 3مورد آزمون قرار میگیرد ،نقطه
آنییین oCس 62/3 ± 9/9به دست آید ضمن اینکه میانگین دو آزمون مستقل اختالفی بیش از 9/1 oCندارته
بارند .چنانچه نقطه آنییین اپتان،بیشتر از مقدار آن در این استاندارد بارد ،میتوان آنییین را با تقطیر خشک
کرد .طور که  19%اول و آخر آن دور ریخته رود .اگر نقطه آنییین کمتر بارد ،میتوان تا رسیدن آنییین به این
استاندارد به آن آب اف ود.
هشدار -آنیلین را به علت مسمومیت شديد نبايد مستقیما با دهان برداشت؛ آنیلین همچنین به علت جذب از طريق
پوست ،هر چند به مقدار کم ،سمی است و از اين رو بايد کامال با احتیاط استفاده شود.

9

يادآوري  -2طبق بررسیاا حدودا  299قسمت در میییون تا 1299قسمت در میییون آب در آنییین مورد نیاز است تا با ویژگی-
اا اپتان برابر کند.
يادآوري –2به عنوان روش دیگر در تقطیر آنییین برا روز مصرف ،میتوان آنییین را مطابق بند  1-3تقطیر نموده و مواد تقطیر
رده را در آمپودهایی قرار داد .آمپودها را تحت خال یا ازت خشک درزبند و آنها را در جا تاریک و سرد برا کاربرداا آینده
نگهداریکرد .به صورت جایگ ین مجاز است مواد تقطیر رده ،تحت نیتروژن خشک در بطر ریشها یا آمپولاا یکبار مصرف
در محیی سرد و تاریک نگهدار رود .به ار حال باید با دقت احتیاط نمود تا از آدودگی با رطوبت محیط مصون بماند س یادآور
بند  1-6تحت چنین ررایطی قبول رده است که آنییین برا مدت  6ماه بدون تغییر باقی بماند.

 2-5کلسیم سولفات بدون آب
 9-5هپتان نرمال ،با درجه اسپکتروسکوپی یا HPLC
هشدار–هپتان نرمال قابل اشتعال بوده و استشمام آن مضر است .دور از حرارت ،جرقه و شعله باز ،نگهداري شود.
درپوش ظرف نگهدارنده را بسته نگاه داريد .از تهويه مناسب هوا انجام استفاده کنید .از تنفس طوالنی مدت بخارات
آن خودداري کنید .از تماس طوالنی مدت يا مکرر با پوست خودداري کنید.
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وسايل

 2-6برا ج ییات دستگاه نقطه آنییین مورد نیاز برا ار روش ،پیوست ادف ،ب ،پ ،ت و ث را ببینید.
يادآوري -میتوان از دستگاه جایگ ین دیگر استفاده نمود ,مانند روش دوده " "Uرکل برا روغناا تیره ،مشروط بر اینکه
نتایجی با امان دقت و درستی دستگااها ررح داده رده در پیوست را نشان داد.

 2-6حمام گرم کننده و سرد کننده ،یک حمام مناسب اوا یا یک حمام مایع رفاف و غیرفرار ،یا یک تمپ
مادون قرم س 939wتا  333wمجه به وسییه کنترل سرعت گرم کردن.
يادآوري–توصیه میرود از آب به عنوان مایع گرم کننده یا خنک کننده استفاده نشود زیرا آنییین جیب کننده رطوبت میبارد و
آنییین مرطوب در نتایج آزمون ایجاد خطا مینماید ،برا مثال چنانچه از آنییین محتو  9/1درصد حجمی آب در اندازهگیر
نقطه آنییین ت اپتان نرمال استفاده رود نتیجها در حدود  9/3 oCبیش از آن مقدار خوااد بود که با استفاده از آنییین خشک
حاصل میگردد  .اگر نقطه آنییین پایینتر از نقطه ربن محیط بارد ،دوده آزمون نقطه آنییین را با جریان آرامی از گاز بیاثر و
خشک به منظور پوراندن مخیوط نمونه و آنییین مجه کنید.

 9-6دماسنج ،یا سایر وسایل اندازه گیر دما مانند ترموکوپل یا دماسنجاا دارا مقاومت پالتینی که دارا
دامنه اندازهگیر مطابق با نمونه اا بوده و دارا درستی معادل و یا بهتر از دماسنج بارند نی قابل جایگ ینی
میبارند .مشخصاتیوازم اندازه گیر دما بایدبا توجه به دامنه اندازه گیر  ،مطابق با اد امات  ASTMو یا
مشخصات  IPتعیین رده در جدول زیر بارند.
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هشدار  -جیوه توسط بسیاري از سازمان هاي نظارتی به عنوان عنصري خطرناک و تاثیرگذار بر سیستم عصبی ،کبد و
کلیه ها شناخته شده است .جیوه و بخ ارات آن براي سالمت زيان آور بوده و خاصیت خورندگی دارد .لذا ضروري است
در هنگام جابجايی جیوه و ساير فرآورده هاي حاوي آن احتیاط الزم بعمل آيد.

دامنه اندازه گیر

ASTM E1

IP

o

C
 -33تا +29

33C ،33F

99C

 +93تا +193

32C ،32F

91C

 +29تا +139

33C ،33F

32C

 9-6پیپتها،یا وسایل توزیع حج معادل قادر به انتقال حج با ظرفیت mlس 19± 9/92و mlس 3± 9/99جهت
استفاده در آزمون اا.
 5-6ترازوي آزمايشگاهی با حساسیت  ،0/02 gجهت توزین دوده و نمونه و انگامی که نتوان به راحتی نمونه را
با پیپت بردارت.
 6-6عینك ايمنی

 7-6دستکش پالستیکی ،نفوذناپییر در مقابل آنییین
7

آماده سازي نمونهها

نمونه را به مدت 3دقیقه تا  3دقیقه با مخیوط کردن  19 %حجمی از مواد خشک کننده مناسب مانند کیسی
سودفات بدون آب یا سدی سودفات بدون آب به ردت تکان داید تا نمونهخشک گردد .گرانرو نمونهاا غییظ
را با گرم کردن آنها تا زیر دمایی که سبب افت مواد سبک و یا بیآب ردن موادخشک کننده نشود،کااش داید.
ارگونه مواد خشک کننده معیق را به وسییه سانتریفوژ یا صاف کردن از نمونه جدا کنید .نمونهاا محتو موم
تفکیک رده را حرارت داید تا امگن رده و سپس در حادی که انوز گرم است ،سانتریفوژ یا صاف نمایید تا
اطمینان حاصل کنید که موم از نمونه جدا نشده است .انگامیکه آب موجود معیق در نمونه قابل رویت بارد و
نمونه کمتر از  9/93 %وزنی که در آب حل رود،استفاده از سانتریفوژ برا حیف آب معیق یک روش قابل قبول
است.
8

روش انجام آزمون براي نقطه آنیلین

 2-8رورها زیر که به تفضیل در پیوستاا توضیح داده ردهاند به عنوان روشاا قابل استفاده بیان می-
روند.
2

 2-2-8روش الف،برا نمونهاا رفاف یا نمونهااییکه دارا درجه رنگ کمتر از  6/3ساستاندارد میی ایران
رماره  993استند و امچنین دارا نقطه جوش ابتدایی باتتر از نقطه آنییین مورد نظر،کاربرد دارد
سپیوست ادف ،روش ادف .
 2-2-8روش ب ،برا نمونهاا با رنگ رورن ،نمونهاا با تیرگی متوسط و نمونهاا بسیار تیره به کار
میرود .این روش برا اندازهگیر نقطه آنییین نمونهاایی قابل استفاده است که به عیت تیرگی زیاد با روش ادف
قابل آزمون نیستندسپیوست ب ،روش ب .
 9-2-8روش پ،برا نمونهاا رفاف یا نمونهااییکه دارا درجه رنگ کمتر از  6/3ساستاندارد مییایران رماره
 993بوده و نقطه جوش ابتدایی آنها به اندازها پایین است که اگر به روش ادف مورد آزمون قرار گیرند ،نتایج
نادرستی برا نقطهآنییین حاصل میرود کاربرد دارد ،مانند بن ین اواپیماسپیوست پ،روش پ .
 9-2-8روش ت،برا انواع نمونهاایی مانند آنچه که در روش پ ،ررح داده رده،کاربرد دارد .این روش
خصوصا برا نمونهاایی که فقط به مقادیر محدود در دسترس است کاربرد داردسپیوست ت ،روش ت .
5-2-8روش ث،این روش انگام استفاده از دستگاه خودکار ،مطابق دستور کار ررح داده رده در پیوست کاربرد
دارد سپیوست ث ،روش ث .
 4روش انجام آزمون براي نقطه آنیلین مخلوط
این روش در مورد نمونهاایی که نقطه آنییین آنها پایینتر از دما تبیور آنییین در مخیوط است ،قابل اجرا
میبارد 19 ml .آنییین ساشدار بند  1-3را ببینید  3 ml ،نمونه و  3 mlاپتان نرمال را داخل دستگاه خشک و
تمی منتقل کنید .نقطه آنییین مخیوط را با روش ادف یا ب ،ررح داده رده در پیوست ادف یا پیوست ب تعیین
کنید.
20

دقت و انحراف

 2-20دقت روشاا آزمون به دست آمده از طریق آمار و بر اساس نتایج بین آزمایشگاای،مطابق زیر میبارد.
 2-2-20تکرارپذيري،اختالف بین دو نتیجه آزمون متوادی بدست آمده در یک سر مشاادات ررح داده رده
طبق بند  11توسط یک آزمونگر با وسایل یکسان تحت ررایط عمییاتی ثابت رو مواد آزمونیکسان در مدت
طوتنی و انجام روش آزمون به طور صحیح و معمول فقط در یک مورد از  99مورد آزمون از مقادیر جدول تجاوز
میکند ،در غیر این صورت نتایج بدست آمده باید مورد تردید قرار گیرد.
ررایط نمونه

حد تکرار پییر نقطه آنییین
o

C

حد تکرار پییر نقطه آنییین مخیوط
C

o

نمونهاا با رنگ رورن و رفاف

9/16

9/16

نمونهاا نسبتا تیره تا خییی تیره رنگ

9/ 3

9/ 3
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 2-2-20تجديدپذيري،اختالف بین دو نتیجه آزمون منفرد و مستقل که به وسییه دو آزمونگر مختیف در
آزمایشگاهاا مختیف رو مواد آزمونیکسان در مدت طوتنی و انجام روش آزمون به طور صحیح و معمول فقط
در یک مورد از  99مورد آزمون از مقادیر جدول تجاوز میکند ،در غیر این صورت نتایج بدست آمده باید مورد
تردید قرار گیرد.
ررایط نمونه

حد تجدید پییر نقطه آنییین

حد تجدید پییر نقطه آنییین مخیوط

o

C

نمونهاا با رنگ رورن و رفاف
نمونهاا نسبتا تیره تا خییی تیره رنگ

C

o

9/ 3

9/ 3

a

1/ 9

1/ 9

 aدر آزموناا مشارکتی اخیر مشخص نشده است .با این حال نسبتاا با نسبتاا داده رده در نسخه سال  1233انطباق دارد.

 2-20انحراف ،از آنجایی که ایچ ماده مرجع قابل قبول مناسبی برا تعیین انحراف این روش آزموناا وجود
ندارد ،تا کنون می ان انحراف معین نشده است.
22

گزارش آزمون

گ ارش آزمون باید حداقل رامل اطالعات ری بارد:
 2-22روش آزمون استفاده رده مطابق این استاندارد میی؛
 2-22ار گونه ج ییات ضرور برا رناسایی کامل نمونه؛
 9-22ار گونه مورد غیر معمول مشااده رده در حین اندازهگیر ؛
 9-22ار گونه عمییاتی که در این استاندارد میی بیان نشده یا بهطور اختیار در نظر گرفته میرود.
 5-22اگر دامنه تغییرات سه مشااده متوادی دما نقطه آنییین بیش از 9/1oCبرا نمونهاا با رنگ رورن یا
o
 9/9oCبرا نمونهاا تیره نبارد ،میانگین دما این آزمون را که برا قرایتاا دماسنجاا تا تقریب C
 9/93تصحیح ردهاند بعنوان نقطه آنییین گ ارش داید.
 6-22اگر چنین دامنها از تغییرات ضمن 3مشااده متوادی حاصل نشد،آزمون را با استفاده از مقادیر تازه تهیه
رده آنییین و نمونه در دستگاه تمی و خشک تکرار کنید .امچنین اگر قرایتاا دمایی متوادی بیش از می ان
تکرارپییر که در بند  1-1-19داده رده است ،بارد روش بکار رفته را غیرقابل استفاده گ ارش نمایید.
 7-22تاریخ انجام آزمون؛
 8-22نام و امضا آزمونگر.
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پیوست الف
(الزامی)
روش آزمون الف
الف 2-دستگاه نشان داده رده در رکل ادف ,1-باید رامل قسمتها زیر بارد:
الف 2-2-دوده با قطر تقریبی  93 mmو طول  ،139mmساخته رده از ریشه مقاوم در مقابل حرارت.
الف 2-2-ژاکت ،2با قطر تقریبی  33mmتا  92 mmو طول  133 mmساخته رده از ریشه مقاوم در مقابل
حرارت.
به قطر mm
الف 9-2-همزن دستی،از سی آانی نمره  12با قطر تقریبی  9 mmکه دارا حیقه ا مرک
 12در انتها آن میبارد ،ساخته رده است سرکل  1طول ام ن تا راس زاویه  29 oCخمیدگی آن تقریبا
 999 mmبارد .قسمت خمیده رده سی تقریبا  33 mmاست .از غالف ریشها به طول تقریبی  63 mmو
قطر داخیی تقریبی  3 mmباید به عنوان ادایت کننده ام ن استفاده کرد .به طور جایگ ین میتوان از ارگونه
وسییه مکانیکی مناسب دیگر برا ام دن بجا ام نی که مشخص رده است ،برا روش دستی استفاده کرد.
الف 2-روش انجام آزمون

الف 2-2-دستگاه را تمی و خشک کنید .با کمک پیپت19mlآنییین س اشدار بند 3ت 1را ببینید و19mlنمونه
خشک را در دوده مجه به دماسنج و ام ن بری ید ،اگر نمونه خییی چسبنده و غییظ بارد ،مقدار از آن را با
دقت  9/91گرم معادل حج  19mlدر دما محیط در دوده وزن کنید .دماسنج را در مرک دوده طور قرار داید
که عالمت غوطهور آن در سطح مایع بارد و اطمینان حاصل کنید که مخ ن جیوه دماسنج با جدار دوده تماس
حاصل نکند .دوده را در وسط دوده ژاکت قرار داید ،با استفاده از ام ن،نمونه را با دامنه حرکت39mm
میییمتر به سرعت ا ب نید بطوریکه از ورود حباباا اوا جیوگیر رود.
الف 2-2-اگر مخیوط آنییین -نمونه در دما اتاق قابل حل نبود،با استفاده از حرارت مستقیمژاکت را گرم
نمایید ،دما را طور تنظی کنید که سرعت اف ایش آن 1oCتا 3oCدر دقیقه بارد .منبع حرارت را ک یا دور
کنید تا امت اج کامل حاصل گردد .ام دن را ادامه داید و بگیارید مخیوط با سرعت 9/3oCتا 1oCدر دقیقه سرد
رود .به سرد کردن تا دما  1oCتا 9oCپایینتر از ظهور اودین دحظه کدر ادامه داید و دمایی که در آن کل
مخیوط ناگهان تیره رود ،بعنوان نقطه آنییین ثبت کنید .این دما حداقل دما تعادل محیول خوااد بود و دما
جدا ردن قسمت کمی از نمونه دما تعادل نمیبارد.

1 - Jacket
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يادآوري  -نقطه آنییین واقعی دمایی است که مخیوط سریعا کدر رده و حباب دماسنج در داخل آن در نور منعکس رده دیده
نشود.

الف 9-2-اگر مخیوط نمونه و آنییین در دما محیط کامال قابل امت اج بارد ،بجا منبع حرارتی از یک حمام
سرد غیر آبی استفاده کنید .بگیارید مخیوط با سرعت ررح داده رده در بند ادف 9-9-سرد رود و نقطه آنییین
را طبق روش ررح داده رده تعیین کنید.
الف 9-2-مشااده دما نقطه آنییین را با حرارت دادن و سرد کردن مکرر ،تکرار کنید تا نتیجها مطابقبند
 11به دست آید .
تمام ابعاد بر حسب میییمتر

دماسنج نقطه آنییین

غالف ریشه ا
قطر داخیی  3 mmدر 63 mm
چوب پنبه

139 mm

دوده
ام ن آانی با قطر خارجی 9 mm
ژاکت
با سی آانی نرم

mm175

93
29

شکل الف – 2-دستگاه نقطه آنیلین ،روش آزمون الف
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پیوست ب
(الزامی)
روش آزمون ب
ب 2-دستگاه فیلم نازک،این دستگاه از ریشه مقاوم در مقابل حرارت و فوتد زنگ ن ن مطابق ابعاد داده رده
در رکل  3ساخته رده است ،مجموعه کامل دستگاه در رکل ب 1-مشخص رده است.
ب 2-روش انجام آزمون

ب 2-2-دستگاه را تمی و خشک کنید .با پیپت19mlآنییین س اشدار بند  1-3را ببینید و19mlنمونه خشک
طبق بند  3را در دودهایکه دارا پمپ ام ن و دماسنج است ،بری ید .اگر نمونه برا پیپت کردن خییی غییظ و
چسبنده بود ،مقدار از آن را با تقریب  9/91gمعادل حج  19mlدر دما محیط در دوده آزمایش وزن کنید.
دماسنج را در مرک دوده آزمایش طور قرار داید که محفظه انقباض دماسنج زیر سطح مایع قرار گیرد و حباب
جیوه با جدار دوده در تماس نبارد .دستگاه را مطابق رکل ب 9-سوار کنید.
ب 2-2-سرعت پمپ ام ن را طور تنظی کنید که جریان ممتد از مخیوط آنییین و نمونه به رکل تیه
نازکی بر رو محفظه نور عبور نماید .در مورد روغناا بسیار تیره،از پمپ ام ن به نحو استفاده نمایید که
امواره جریان مخیوط به آرامی و یکنواخت از تیه نازك محفظه نور عبور نماید .بدین ترتیب تیهایکه پیوسته و
به اندازه کافی نازك است ،امکان مشااده نقطه آنییین را بوجود میآورد .ودتاژ تمپ را طور تنظی کنید تا
زمانی که دقیقا نور کافی برا قابل مشااده بودن ررته تمپ از میان فیی نازك مایع امکانپییر بارد .دما
مخیوط را با سرعت 1oCتا 9oCدر دقیقه اف ایش داید تا آنکه از نقطه آنییین سدرخشان ردن ناگهانی و معین
ررته تمپ و امچنین ررایط ک و بیش نیمه رفاف تیه نازك مایع بگیرد سیادآور بند ب 9-9-را ببینید .
حرارت دادن را قطع کرده ،ودتاژ تمپ را به اندازها تنظی کنید که ررته آن واضح و مشخص بارد و موجب
آزار چش نشود .دما حمام را طور تنظی کنید تا مخیوط آنییین و نمونه با سرعت 9/3oCتا 1oCدر دقیقه
سرد رود .تشکیل تیه نازك و ررته تمپ را در نظر گرفته ،دمایی که در آن دو تیه ظاار میرود ستشکیل
مجدد ررایط رنگین کمانی فیی نازك مایع که معموت با ایجاد اادها اطراف ررته تمپ و یا با تیرگی ناگهانی
ررته تمپ یا ار دو امراه است .را به عنوان نقطه آنییین ثبت نمایید .در دمااا باتتر از نقطه آنییین دبهاا
ررته تمپ واضح و مشخص است .در دما نقطه آنییین ااده و تیرگی در اطراف ررته تمپ بجا خطوط واضح
جانشین میرود که از نظر ظاار به صورت مه آدودگی و ابر رکل است .تیرگی ،بیشتر ابر تشکیل رده در
اطراف ررته تمپ با کمتر ردن دما به وقوع میپیوندد ،که نباید آن را بانقطه آنییین ارتباه کرد.
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يادآوري –روش انجام آزمون زیر برا ارخاصیکه بار اول این آزمون را انجام میداند ،ممکن است مفید بارد .تنظی اا عمییاتی
و آزموناا مقدماتی را با استفاده از مخیوط نمونه-آنییین بیرنگ انجام داید .تغییر اینکه در جس مایع و تیه آن صورت میگیرد
مشااده کنید .با روغنها تیره به منظور آرنا ردن با ظهور تیه و منبع نور ،انگامی که مخیوط از حادت واضح که باتتر از نقطه
آنییین است گیرته و به حادت نیمه رفاف به پایینتر از نقطه آنییین میرسد ،چند آزمایش اجمادی به عمل آورید .اگر نمونه
آنچنان بارد که ارکادی در مشااده نقطه واقعی تغییر تیه دارته بارد ،در آن صورت چند آزمایش با ردتها مختیف از منبع نور
و توجه کامل به ظهور رورنایی ناگهانی در اطراف تمپ،انجام داید.

ب 9-2-مشااده دما نقطه آنییین را با حرارت دادن و سرد کردن مکرر ،تا آنکه نتیجها مطابق آنچه در
بند  11بیان رده است ،بدست آید ،تکرار کنید.
دو طرف مواز  ،تا رسیدن به
اندازه قطر خارجی دوده با محور
دوده سمباده رود

تمام واحداا بر حسب میییمتر

دوده ریشه ا به قطر داخیی
 2 mmر و قطر خارجی 3 mm
جهت قرار گیر مته پمپ

مییه فوتد به
قطر2 mm

قطر29 mm
2

129± 9
939± 3

قطر3 mm
قطر9 mm

سورا به قطر 9 mm
فقط در یک سو جداره

129± 3

قطر داخیی 31±1

199± 9

93/3
19/3

قالوی چپ گرد با ضخامت  ،3/9 mmعمق mm
 9/3و قطر 2 mmجهت قرار گیر در بدنه پمپ

31

 19تا 11

33± 9

قطر داخیی 11/3±9/3

39± 9

29± 1
39± 9

1

محفظه نور

گرداننده پمپ از جنس فوتد با ابعاد 19/3 × 9/3 × 6/3
و قطر  9/2 mmبا استفاده از ادکترود جوش 13-3
پیچیده و جوش داده رود

محفظه آسیاب و گرم کن

بدنه پمپ
اطالعات بدنه و گرداننده پمپ

اطالعات دوده

شکل ب – 2-جزيیات دستگاه فیلم نازک نقطه آنیلین ،روش آزمون ب
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موتور ام ن

1

پورش و محافظ باکییت

خاراا فنر جهت ثابت نگاه
دارتن دوده نقطه آنییین
قاب پمپ
پمپ  /ام ن
ودتاژ بین  9 vتا 3 v
محفظه روغن

شکل ب – 2-ساختار مجموعه دستگاه فیلم نازک ،روش آزمون ب
2

1- Bakelite

11

پیوست پ
(الزامی)
روش آزمون پ
پ2-

وسايل

پ 2-2-دوده نقطه آنییین ساخته رده از ریشه مقاوم در مقابل حرارت و دارا رکل و ابعاد مطابق رکل 2
مجه به یک دوده ریشها با جداره نازك که انتها پایینی آن درز بند رده و دماسنج در آن قرار میگیرد.
دماسنج به وسییه یک چوب پنبه به طور محک درون دوده ریشها  ،به صورتیکه محفظه آن بر رو یک چوب
پنبه دایرها رکل که در انتها دوده بارد ،قرار گرفته است.
دوده ریشها را تا باتتر از محفظه دماسنج از روغن سبک مبدل 1پر نمایید.
دوده داخیی به وسییه چوب پنبها به طور محک به قسمت فوقانی دوده نقطهآنییین وصل گردیده است .جهت
جیوگیر از کااش بخارات نمونه ،چوب پنبه توسط یک وسییه نگهدارنده کامال محک میرود.
يادآوري  -ارگونه وسییه مناسب دیگر

مانند درپوش تستیکی پیچدار برا

نگهدارتن دماسنج را که مانع کااش بخار در

دستگاه گردد میتوان مورد استفاده قرار داد .در این صورت میتوان دوده ریشها مخصو
مخیوط نمونه ت آنییین قرار داد.

دماسنج را حیف نمود و دماسنج را در

پ 2-2-محافظ ،به صورت تور فی محک که دوده نقطه آنییین را در بر میگیرد ،این محافظ ترجیحا باید
با گیرها برا نگهدار دوده دماسنج در محل خود در یک وضعیت امراه بارد.
پ2-

روش انجام آزمون

پ 2-2-دستگاه را تمی و خشک کنید 3 ml .آنییین ساشدار بند  1-3را ببینید و  3 mlنمونه خشک رده سبند

 3را ابتدا تا دما یکسان بطوریکه در آن دما بتوان بدون از دست دادن بخارات نمونه ،اندازهگیر حج را انجام
داد خنک کنید 3 ml .از ار کدام را به کمک پیپت به داخل دوده نقطه آنییین بری ید .دوده را به کمک درپوش
محک ببندید و دوده دماسنج را در مرک آن تعبیه کنید به رکیی که انتها آن از انتها دوده نقطه آنییین mm
 3فاصیه دارته بارد .درپوش را محک بسته و محافظ را به آن وصل کنید.
هشدار  -از عینك ايمنی و دستکشهاي پالستیکی غیرقابل نفوذ در مقابل آنیلین استفاده نمايید.

پ 2-2-روش کار ررح داده رده در بنداا ادف 9-9-و ادف 3-9-را به کار ببرید ،اما نمونه و آنییین را به
وسییه تکان دادن دوده مخیوط نمایید .چنانچه سرعت تغییر حرارت بیش از  1 oCدر دقیقه بارد ،انگام فرا
رسیدن نقطه آنییین ،دوده را در یک ژاکت که قبال گرم یا سرد رده و به دما مناسبی رسیده ،قرار داید.

1 - Light transformer oil
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پ 9-2-مشااده دما نقطه آنییین را با حرارت دادن و سرد کردن مکرر ،تا رسیدن به نتیجها مطابق آنچه
در بند  11بیان رده ،تکرار کنید.
تمام واحداا بر حسب میییمتر

99 mm

قطر 12 mm

قطر 2 mm
قطر 19 mm

139 mm

دوده دماسنج با ضخامت ک ; حباب دماسنج
با روغن سبک مبدل پر رده است.

دماسنج
ضخامت  9 mmتا 9/3 mm

39 mm

دوده نقطه آنییین
حیقه چوب پنبه

قطر 99 mm

شکل پ – 2-دستگاه براي نمونههاي فرار ،روش آزمون پ
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پیوست ت
(الزامی)
روش آزمون ت
ت 2-وسايل

ت 2-2-حباب با ظرفیت  1/3 mlتا  9 mlساخته رده از دوده ریشها مقاوم در مقابل حرارت با قطر خارجی
 3 mmو قطر داخیی 3 mm؛
ت 2-2-محافظ ،مشابه روش پ.
ت 2-روش انجام آزمون

ت 2-2-حباب را در یک گرم خانه در دما oCس 139 ± 3کامال خشک نمایید .سپس آن را تا دما اتاق
خنک کنید .به کمک پیپت9/3mlآنییین ساشداربند  1-3را ببینید و9/3mlاز نمونه خشک رده ,سبند  3در آن
بری ید .مخیوط را کامال خنک کرده و به سرعت آن را خارج کنید و انتها باز حباب را در فاصیه تقریبا 19mmاز
مرک حباب،درزبند کنید.
هشدار  -از عینك ايمنی و دستکش پالستیکی غیرقابل نفوذ در مقابل آنیلین استفاده نمايید.

ت 2-2-حباب را به کمک نواراا تستیکی به دماسنج ،بطوریکه حباب در مجاورت مخ ن دماسنج قرار گیرد،
متصل کنید .محافظ تور را وصل کرده و از روش ررح داده رده در بنداا ادف 9-9-و ادف 3-9-استفاده
کنید ،اما نمونه و آنییین را با تکان دادن مخیوط کنید.
ت 9-2-مشااده دما نقطه آنییین را با حرارت دادن و سرد کردن مکرر تکرار کنید تا آنکه نتیجها مطابق
آنچه در بند  11بیان رده است ،به دست آید.
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پیوست ث
(الزامی)
روش آزمون ث
ث 2-وسايل

ث 2-2-دستگاه نقطه آنیلین خودکار،این دستگاه به صورت تجارتی موجود بوده و در آن از تکنیک تیه نازك
اصالح رده و حرارت دادن مستقی مخیوط نمونه ت آنییین با گرمکن ادکتریکی غوطهور استفاده میرود.
تشخیص تغییر کدرینمونه در نقطه آنییین پاسخ یک سل فتوادکتریک به نور مواز تابانده رده از میان فیی
نازك نمونه انجام میرود.
ث 2-روش انجام آزمون

ث 2-2-نقطه آنییین خودکار را با توجه به دستور کار مربوط به دستگاه تعیین کنید.
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