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 »بسمه تعالی «

 آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 

 است که عهده دار    مرجع رسمی کشور   به موجب قانون، تنها   تحقیقات صنعتی ایران     و مؤسسه استاندارد 

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و

تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 
سعی بر این   .  با موضوع صورت میگیرد    مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط        

است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن                      
تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان،   : آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل              

پیش نویس استانداردهای ملی جهت     .مانهای دولتی باشد  بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و ساز        
نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات                  

) رسمی( وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی                   
 .چاپ و منتشر می شود

استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین              پیش نویس   
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان                           

بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد              . استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد     
تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به             )) 5((ندرج در استاندارد ملی شماره      م

 .تصویب رسیده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در                    
یهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای       تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمند          

 .علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور                    
 اطمینان از کیفیت محصوالت و حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول

مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد                  
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای                   . اجباری نماید 

 .ایداستاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نم

همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه                     
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست                     

 و مؤسسات را    محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها           
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم،                        

ترویج سیستم بین المللی    . گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید              
و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح       یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها          

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد



 

روش  به تعیین آب-فرآورده های نفتی و مواد قیری“کمیسیون استاندارد 
 ”روش آزمون-تقطیر
 »تجدیدنظر«

 
 

 سمت یا نمایندگی      رئیس
 

 هیئت               -مرکز تحقیقات و مهندسی نفت کرمانشاه   جهانبخش، قاسمی
 کرمانشاه                               علمی دانشگاه رازی )دکترای شیمی (
 

  اعضاء
     

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایالم    ایدون، پرویز
 )لیسانس مهندسی شیمی(
 

 دارابی، ژیال                                     اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمانشاه
 )فوق لیسانس شیمی(
 

 ازان ایالمشرکت مهندسی محیط س   سلیم بیگی، حمزه
 )فوق لیسانس مهندسی نفت(
 

 شرکت پاالیش نفت آبادان    قلعه گالب، علی
     )لیسانس مهندسی شیمی(
 

      شرکت پتروسعید   والیانی، حسینعلی
 )فوق لیسانس مهندسی شیمی(
 

  ایالم استاناداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی    همتی، مهناز
 )لیسانس مهندسی شیمی(
 

 دبیر
 

  ایالم استاناداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی    قنبریان، مرضیه
 )فوق لیسانس شیمی(
 



 

 پیش گفتار
 

نخستین بار در   » روش آزمون -روش تقطیر  به   تعیین آب -فـرآورده های نفتی و مواد قیری      «اسـتاندارد   
ای مربوط برای   سپس بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تأیید کمیسیون ه          .  تهیه شد  1376سال  

میته ملی استاندارد  ک جلسهسیصـد و سـی و یکمین      اولیـن بـار مـورد تجدیدنظـر قـرار گرفـت و در               
 قانون  3اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده         .  تصویب شد  19/12/83شـیمیایی و پلـیمر مـورخ        

 به عنوان   1371اه  اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن م            
 .استاندارد ملی ایران منتشر میشود

های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و          بـرای حفـظ همگامـی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت           
خدمـات، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظرخواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای                 

ـ        . ه شـود، در تجدید نظر بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت اصـالح یـا تکمـیل ایـن اسـتاندارد ارائ
 . بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد 

در تهـیه و تجدیدنظـر ایـن اسـتاندارد سـعی شـده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای                       
ن استاندارد و استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی           جامعه، در حد امکان بین ای     

 . و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود
 

 :منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است

روش آزمون اندازه گیری مقدار آب در فرآورده های نفتی           : 1376 سال   4081استاندارد ملی ایران    -1
  مواد قیری به وسیله تقطیرو
 

2-ISO 3733:1999 Petroleum products and bituminous materials-Determination of 
water-Distillation method 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الف



 

 روش آزمون-روش تقطیر به تعیین آب-2 و مواد قیری1فرآورده های نفتی
 

 هدف و دامنه کاربرد 1
در فرآورده های نفتی،     درصد   25 تا آب    مقدار  تعیین  ارائه روشی برای   هدف از تدوین این استاندارد    

 روشه  ها، ب   و محصوالت مشتق شده از این مواد، بجز امولسیون            3)قطران(قیر ذغال سنگ     قیرها،  
آورده  3فرآورده های ویژه ای که با این روش در نظر گرفته شده اند در جدول                فهرست  . تقطیر است 

 .ستشده ا

 بهرحال، .  نیز استفاده شود   درصد25 بیشـتر از  ایـن اسـتاندارد ممکـن اسـت بـرای تعییـن مقـدار آب                

حل در آب، در    مواد فرار قابل    .  بدسـت نمـی آید     درصـد 25داده هـای دقیقـی در محـدوده بیشـتر از            
 .صورت حضور، به عنوان آب اندازه گیری می شوند

 
های نفتی در پاالیش، خرید، فروش و انتقال محصوالت  آگاهی در مورد مقدار آب فرآورده-1یادآوری 

 .مهم می باشد

   محصول فظ انتقال ح نهانیمقـدار آب تعییـن شـده بـا ایـن روش، جهت تصحیح حجم                -2یـادآوری   

  .اده قرار گیردمی تواند مورد استف
 مراجع الزامی 2

بدین . ها ارجاع داده شده است مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن
یا /در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و      . ترتیـب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می شود          
معهذا بهتر است   . دارک مورد نظر نیست   تجدیدنظـر، اصـالحیه هـا و تجدیـد نظـرهای بعـدی ایـن م               

کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را                
یا /یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و    /در مـورد مـراجع بـدون تـاریخ چاپ و          . مـورد بررسـی قـرار دهـند       

 .ظر استتجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد ن

 :استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است

های نمونه برداری دستی از مواد و فرآورده های      روش –1377سـال   : 4189اسـتاندارد ملـی ایـران       -1
 نفتی

 
1  Petroleum products                                        2  Bituminous                                       
3  Tars 



 

 اصول روش  3
 و حالل  با آب حرارت داده می شود        متزاج با حالل غیر قابل ا     بازگشـت،  مـورد آزمـون تحـت        نمونـه 

 متراکم شده، در جمع کن بطور مداوم         و آب  حالل.  نمونـه تقطیر می شود      بـا  آب موجـود در       هارهمـ 
   .گردد تقطیر برمی بالنل به آب در قسمت مدرّج جمع کن جمع شده و حال. می شوند جدا

 مواد الزم 4

 . حجمی را بیان می کنددرصد)% V/V(در این استاندارد عبارت -3یادآوری 

 . مناسب انتخاب شود1 و با توجه به نوع مواد مورد آزمون بایستی مایع حامل حالل3مطابق جدول 

 حالل آروماتیکی 4-1
 . زیر، مناسب هستند)درصد02/0حداکثر (های آروماتیک بدون آب  حالل

 )ها زایلینمخلوط ( صنعتی 2زایلین -الف

مخلوط ( درصد حجمی زایلین صنعتی      80نعتی و   صـ  3 درصـد حجمـی تولوئـن      20مخلوطـی از     -ب
 )ها زایلین

 درجه سلسیوس و    125 در   ی تقطیر  مواد ، با بازده کمتر از پنج درصد حجمی       4تقطـیر نفتـی    مـاده    -پ
 کیلوگرم بر   855 آن کمتر از     چگالیدرجه سلسیوس می باشد و       160 درصـد حجمی در      20بیشـتر از    

 .  درجه سلسیوس نباشد15مترمکعب در 

 قطر نفتیمحالل  4-2
می   درجه سلسیوس  100 و   90 که پنج درصد حجمی آن بین دمای           است حالل نفتی بدون آب   یک  

 . درجه سلسیوس تقطیر می شود210 درصد حجمی آن زیر 90جوشد، و 

 5پارافینیهای  حالل 4-3
 :های پارافینی بدون آب زیر، مناسب می باشند حالل

 . درجه سلسیوس120 تا 100 با دامنه جوش 6نفت سبک -الف

 . یا بهتر درصد95خلوص حداقل با ) ایزواکتان (7تری متیل پنتان -2،2،4 -ب

 ها و وسایل مورد نیاز دستگاه 5

 کلیات 5-1
  ، مبرّد برگشتی و جمع کن مدرّج          یک اجاق   تقطیر فلزی یا شیشه ای،        ظرفدستگاه شامل    

1  Solvent-carrier liquid                                                            2  Xylene                                            
 3  Toluene                                                                                 4  Petroleum distillate                               
 5 Paraffinic solvents                                                               6  Light petroleum 
7  2,2,4-trimethylpentane(iso-octane)                                                                                                              



 

ظرف تقطیر، جمع کن و مبرّد بایستی به روش مناسب بهم وصل شوند بطوری که             . شیشه ای می باشد   
 واشرهای حلقوی  و   شیشه آالت ت سمباده ای برای اتصال      اتصاال. یک اتصال بدون نشت ایجاد شود     
 3 تا   1های   ها و شیشه آالت مناسب در شکل        دستگاه. دن می باش  برای اتصال فلز به شیشه مناسب      

هر نوع دستگاه آزمون، در صورتی که        .  آورده شده است   1ها در جدول     ان داده شده و ابعاد آن      نش
 بهر حال . می شود  مناسب فرض   بدست آید  3-6 و   2-6های بند     روش بکارگیرینتایج صحیحی با    

ظرف تقطیر و جمع کن بایستی      . استفاده شود  میلی متر    400مبرّد مستقیم با طول     توصیه می شود از     
اگر مقدار آب جمع شده در      . ی انتخاب شوند که دامنه مقادیر مواد و آب مورد انتظار را بپوشاند             طور

 میلی لیتری باید مورد استفاده قرار گیرد و اضافی آب برای              25 میلی لیتر باشد، جمع کن        25حدود  
 . به استوانه مدرّج بریزد3-6 و 2-6 بند شرایطبرآورده کردن 

 
 برای جمع کن هاالزامات اساسی -1جدول 

 mLاندازه جمع کن،  2 5 10 25

25-1>   1-0 

2/0        1/0 

1/0      05/0 

    مخروطی

160-140 

10-0 

1/0 

01/0 

 گرد

140-120

10-1>   1-0 

2/0        1/0
1/0      05/0 

    مخروطی

140-120 

5-0 

05/0 

05/0 

 گرد

140-120

2-0 

05/0 

025/0 

 گرد

105-85

 mL مقیاس، گستره
 mL، مقیاسرتبه بندیحداقل 

mLحداکثر خطای مقیاس، 

  لوله مدرّجته

 mmطول قسمت مدرّج، 

  1ظرف تقطیر 5-2
 یا شیشه با گردن کوتاه و یک اتصال مناسب و قابل انطباق با لوله برگشتی از جمع کن                  لـز از جـنس ف   

قطیر فلزی باید با    ظرف ت . می باشند  میلی لیتر مناسب     2000 و   1000،  500 ظرف های با حجم   . باشـد 
 .   شودجهز پنبه نسوز، مبه غیر ازیک واشر مقاوم به گرما 

 2اجاق 5-3

 همراهاجاق یک  .دگیر با ظرف تقطیر شیشه ای مورد استفاده قرار           مناسب ممکن است   یبرقاجاق  یک  
جاق اضمناً بایستی از    .  مؤثر می باشد   تبخیر شدید و ناگهانی   مغناطیسـی برای جلوگیری از       بـا همـزن   

ابعاد اجاق گاز حلقوی    . کردگـاز گرد با منافذی در محیط داخلی آن، برای ظرف تقطیر فلزی استفاده               
 امکان   دارند، 4 و یا مواد جامد    3بـاید چـنان باشـد کـه هـنگام آزمـون موادی که تمایل به تشکیل کف                 

 . داشته باشدوجود حرکت به باال و پایین ظرف 
                            1  Still                                                                       2  Heater 

3  Foam                                                                    4  Solidify      
 



 

 

 
 
 

 )دستگاه دین و استارک(دستگاه با ظرف تقطیر شیشه ای-1شکل 
 
 
 
 

١

٢ 

٣ 
  مّربد١
  مجع کننده٢
  ظرف تقطير٣



 

 

 
 
 
 

  دستگاه با ظرف تقطیر فلزی-2شکل
 
 
 

١ 

٢ 
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  مّربد١
 ظرف تقطير ٢

 فلزى
  اجاق حلقوى٣



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  جمع کننمونه هایی ازجزئیات -3شکل

 
  .ی راهنمایی می باشد برابقیه نشان داده شده اند 1بعادی که در جدول به جز ا-1یادآوری 

 شیر باز و بسته کردن مجهز میلی لیتری ممکن است اگر الزم باشد با یک 25جمع کن های -2یادآوری 
 .شوند

 
  دستگاه2سالمت و آزمون 1درستی سنجی 6

 کلیات 6-1
پیش از استفاده از     هم چنین   . ید کن ثابت 2-6پیش از استفاده اولیه، صحت جمع کن را برابر بند              

 .  انجام دهید3-6 برابر بند سالمتها یک آزمون  دستگاه
 
 
 

1  Verification                                                                  2  Recovery test 
 

الف

٥٣
٤٧ °٣°±

١٥

 ب

٣٠ 
٣٥ 

°٥°±
٣٥

°٥°±
٣٥ 

طراحى نوک

نوک خمروطى

ابعاد به ميلى 
 مرت است

 :الف    انتهای باالیی

 ای مخروطی سنباده ای، یا اتصال شیشه ای کروی سنباده ایلبه، یا اتصال شیشه 
 

 :ب     انتهای پایینی

 صیقلی شده با شعله، یا اتصال شیشه ای مخروطی سنباده ای، یا اتصال شیشه ای کروی سنباده ای



 

         درستی سنجی 6-2
 میلی لیتری آب    05/0 با افزودن مقادیر      قبل از انجام آزمون    های درجه بندی جمع کن را      صحت خط 

.  میلی لیتر، بررسی کنید    01/0 یا میکروپیپت دقیق با دقت         پنج میلی لیتری   ر از یک میکروبورت   طقم

 میلی لیتر بود، جمع کن را        05/0اگر انحراف بین دو مقدار آب افزوده شده و خوانده شده بیش از                

 .   کنار گذاشته یا مجدداً آنرا کالیبره کنید

 

  گیریآزمون باز 6-3

 تا  250 کردنوارد   را با     کامل ی کلی آب در دستگاه    گیرپیش از استفاده از دستگاه برای تعیین آب، باز        

مطابق با اندازه ظرف به دستگاه       )  درصد باشد  02/0حداکثر آب آن    ( میلی لیتر زایلین خشک       1000

 . پیش بروید8ه و برابر بند بررسی کرد) 2-5 میلی لیتری مشخص شده در بند 2000 تا 500ظرف (

د، نر سرد شو   تقطی محتویات ظرف پس از کامل شدن، محتویات جمع کن را دور ریخته و اجازه دهید              

 8 تقطیر افزوده و برابر بند        بالن از یک بورت مستقیماً به        2قطر را برابر جدول     م آب   یمقدار مناسب 

 از حدود مجاز داده      و نباید  نتایج خوانده شده باید از نظر صحت مورد بررسی قرار گیرند          . پیش بروید 

 .ز نکند برای جمع کن های مدرّج در اندازه های مختلف تجاو2شده در جدول 

 
 مقادیر به میلی لیتر می باشد       ی آبگیرحدود مجاز برای باز -2جدول 

 گرفته مجاز برای آب گستره
  C20°شده در

حجم آب اضافه شده به ظرف 
 C20°در

   C20°ظرفیت جمع کن در

025/0±0/1 

025/0±0/1 

025/0±5/4 

1/0±1 

25/0±5 

25/0±12 

00/1 

00/1 

50/4 

0/1 

0/5 

0/12 

2 

5 

5 

10 

10 

25 
 
 

 



 

 
خوانـدن اعـداد خـارج از محـدوده مجاز، صحیح عمل نکردن ناشی از نفوذ بخار، سریع جوشیدن، یا                    

 را تکرار سالمت دستگاه این عوامل را حذف کرده و آزمون       .ورود رطوبـت از خارج را نشان می دهد        
 . کنید

 ″رجوع شود به پیوست الف″نمونه برداری  7

 کلیات   7-1
 مخزننمونه برداری شامل تمام مراحل الزم جهت بدست آوردن نمونه مشخص از محتویات هر لوله،                

 .   می شوددیگر و جای دادن نمونه در ظرف نمونه گیری آزمایشگاهی مجموعهیا 

 نمونه آزمایشگاهی 7-2

روش های نمونه    (1377 سال   4189 شماره    ایران به  اسـتاندارد ملـی   بـاید بـر اسـاس       ی  رابـرد نمونـه   
 اندازه نمونه مورد آزمون باید بر پایه مقدار         .انجام شود ) بـرداری دسـتی از مـواد و فرآورده های نفتی          

 شده از ظرفیت جمع کن تجاوز نکند، مگر         آب مـورد انـتظار در نمونـه باشـد، بطوری که آب حاصل             
 . آنکه جمع کن شیردار مورد استفاده قرار گیرد که بتوان آب اضافی را در یک استوانه مدرّج جمع کرد

 هتيه منونه هاى مورد آزمون ٣-٧
، بایستی   آورده شده  4189در استاندارد ملی شماره     که   آنچه   ربآزمایشگاهی عالوه    نمونه   جهت تهیه 

 .یر نیز در نظر گرفته شوندموارد ز

. شوندنمونه های جامد که بقدر کافی شکننده هستند باید خرد شده و کامالً مخلوط                         7-3-1
 . نمونه مورد آزمون بایستی از نمونه های خرد و مخلوط شده، انتخاب شود

لوط قبل از مخ   لزومدر صورت    در ظرف اولیه مخلوط شوند و         نمونه های مایع باید        3-2-٧
 ظرفمخلوط کردن و ارتفاع نسبت به ته          ) قدرت(سرعت  زمان مخلوط کردن،     . شوندشدن، گرم   

 .پیروی کنند  در پیوست الف     شرایط تعیین شده در روش داده شده      بایستی برای نمونه مورد آزمون از       
 . باشدحجم و مقدار آب نمونه نباید بالغ بر حداکثر تأیید شده در پیوست الف

  نمونه های مخلوط شده که برابر بند          همگنیورت وجود هرگونه ابهام در مورد         درص-4یادآوری  

 د، اگر اندازه نمونه با آب     ن نمونه باش   کل ها باید بر پایه حجم    تعیین   تهیه شده اند،     2-3-7 یا   7-3-1
  روی  بایستی دست کم   تعیین، یک   باشد این امر ممکن ن    در صورتی که  .  مورد انتظار تطابق دارد    موجود

ه ها ب  آنمیانگین  تمام نتایج باید در گزارش آزمون آورده شده و            . نمونه مورد آزمون انجام شود     سه  
   .   گزارش شودعنوان مقدار آب در نمونه

 



 

  آزمون  اجرایروش 8

این استاندارد ممکن است شامل مواد، عملیات و وسایل خطرناک  باشد و همه مسایل ایمنی                -هشدار
 به عهده کسی است که از این       و بهداشت  مسئولیت رعایت مسایل ایمنی   . مـربوطه را تعییـن نمـی کند       

 .مطالعه و رعایت کندد و باید قبل از استفاده اصول آن را کناستاندارد استفاده می 

 .  کنیدهمگن 3-7 برابر بند گرفتن نمونه آزمایشینمونه را پیش از  8-1

 ده و به ظرف تقطیر برابر بند             اندازه گیری کر     ±1%نمونه مورد آزمون را با دقت             8-2

 . ، بسته به نوع نمونه، انتقال دهید4-8 یا 8-3

مواد چسبیده  .  با حجم مناسب اندازه گیری کنید      ی نمونه های مایع سیال را در استوانه مدرّج        8-3
 4برابر بند ( میلی لیتری مایع حامل حالل 25 میلی لیتری و دو قسمت 50بـه استوانه را با یک قسمت      

 .استوانه را پس از انتقال نمونه و هر بار شستشو کامالً تخلیه کنید. بشویید) 3جدول و 
 

 نوع مایع حامل حالل در مقابل موادی که باید آزمون شوند -3جدول 

 نوع مایع حامل حالل مواد

ر ذغال سنگ   یتهیه شده از قیر و ق     مواد  ،  2 ذغال سنگ  یر، قـ  1قـیر 
 ها  امولسیونبه غیر از

 آروماتیک

ــازی  ــن راه س ــوخت3روغ ــنگین، س ــنده،   س ــن روان کن ، روغ
 های نفتی سولفونات

 تقطیر نفتیفرآورده 

 پارافینی های روان کننده گریس
1  Bitumen
2  Coal tar
3  Road oil

 
 میلی لیتر مایع    100 را مستقیماً در ظرف تقطیر توزین کرده و          با گرانروی باال  مـواد جـامد یـا        8-4

در مواردی که مقدار آب مواد مورد       .  بیفزایید  به آن   را ″3رجوع شود به جدول     ″ی  حـامل حـالل انتخاب    
آزمون کم می باشد و نمونه های مورد آزمون بیشتری الزم است، ممکن است حجم مایع حامل حالل                  

 .بکار برد میلی لیتر 100 بیشتر از

ا مواد کمک جوش     اسـت، امـا گلوله های شیشه ای ی         تـر همـزن مغناطیسـی مؤثر    اسـتفاده از     8-5
 .دکر ممکن است اضافه تبخیر شدید برای کاهش ، در صورت نیازی را نیزدیگر



 

 وصل کرده، جمع کن را متناسب با مقدار آب مورد 2 و   1های   اجـزاء دسـتگاه را مانند شکل       8-6
 اگر از ظرف تقطیر فلزی با. انـتظار نمونـه انـتخاب کنـید، تمـام اتصـاالت بخار و مایع را محکم کنید       

درپـوش جداشدنی استفاده می شود، یک واشر از جنس کاغذ ضخیم که با حالل مرطوب شده را بین                   
شند تا از   باتمیز    شیمیایی از نظر لوله مبرّد و جمع کن باید       . بدنـه و درپـوش ظـرف تقطـیر قرار دهید          

باالی یک توپی پنبه ای غیر فشرده را در         . تخلـیه کـامل آب بـه انـتهای جمـع کن اطمینان حاصل آید              
آب سرد را در جداره مبرّد به جریان        . مـبرّد، برای ممانعت از نفوذ رطوبت هوا به داخل آن، قرار دهید            

 .  بیندازید

 را طوری تنظیم کنید که سرعت خارج شدن         شظـرف تقطـیر را حـرارت داده، سرعت جوش          8-7
ر صورت استفاده از ظرف تقطیر      د. تقطـیر شـده مـتراکم از مبرّد دو تا نه قطره در ثانیه باشد              فـرآورده   

 میلی متر باالی انتهای ظرف تقطیر قرار دارد، آنرا حرارت دهید و         75 که حدود    حلقویفلزی، با اجاق    
 آبی در هیچ قسمت     تا دیگر تقطیر را تا زمانی ادامه دهید       . در حیـن تقطـیر بـتدریج آنـرا پایین بیاورید          

اگر در  . جمع کن به مدت پنج دقیقه ثابت بماند       دسـتگاه بجز جمع کن مشاهده نشود، و حجم آب در            
 آب وجود دارد، با دقت جریان آب مبرّد را برای چند دقیقه زیاد یا قطع                ی از  مـبرّد حلقـه پایدار     لوـله 
 .  کنید

 دمای اتاق خنک تاوقتـی کـه آب بطـور کامل جدا شد، اجازه دهید که جمع کن و محتویات آن            8-8
یواره های جمع کن را با میله شیشه ای، یا هر وسیله مناسب دیگر به      هـر قطـره آب چسـبیده به د        . شـوند 

 . مقیاس بخوانیدکوچکترین تقسیم بندیحجم آب موجود در جمع کن را با . سطح آب انتقال دهید

قرار دادن   می شود، شاهد حالل باید با        بکار برده از حالل   یـک بهـر جدیدی       کـه    هـر موقـع    8-9
 و برابر   بکار می رود بیشتر شود    اندازه گیری واقعی در ظرف تقطیر        در طی     که  حالل  معینـی از   حجـم 

 .  آزمون شود8-8 تا 5-8بندهای 

 محاسبات 9
، را بر   )جرمی/جرمی( برحسب درصد    w، یا   )حجمی/حجمی( برحسـب درصـد      ϕمقـدار آب نمونـه،      

 : محاسبه کنیدیک تا سه نمونه از روابط اساسی که بر آن نمونه گرفته شد،

  V=ϕ ١-٢V  × ١٠٠ : ١رابطه 
V0               

  V=ϕ ١-٢V × ١٠٠  :٢رابطه 
          m/ρ                  

 ١V = w-٢V× ١٠٠ :٣رابطه 
m 



 

 :  در آن هاکه

V0= حجم نمونه مورد آزمون برحسب میلی لیتر 

 ١V=                شناخته نشده   ونه نم رویحجم آب در جمع کن برحسب میلی لیتر، وقتی که اندازه گیری 
 .انجام می شود

 ٢V=               انجام  شاهد حالل    رویحجم آب داخل جمع کن برحسب میلی لیتر، وقتی که اندازه گیری 

 .می شود

m= جرم نمونه آزمون بر حسب گرم 

ρ= درجه سلسیوس15 نمونه بر حسب گرم بر میلی لیتر در چگالی  

 . آب یک گرم بر میلی لیتر در نظر گرفته شده استچگالی

   .بعنوان آب اندازه گیری می شوندآن ها نیز در صورت وجود مواد فرار محلول در آب،  -5یادآوری 

 شرح نتایج 10
 درصد، و اگر    05/0نـتایج را بعنوان مقدار آب، در صورت استفاده از جمع کن دو میلی لیتری با دقت                  

 1/0ونه استفاده شود، با دقت       گرم نم  100 میلی لیتر یا     100 بـا    ، میلـی لیـتری    25 یـا    10از جمـع کـن      
 .درصد گزارش کنید

  دقت 11
 25 یا   10 در صورت استفاده از جمع کن با ظرفیت            2-11 و   1-11معیار توصیف شده در بندهای       

دقت برای جمع   . استفاده شود ) درصد95با تقریب   ( نتایج    پذیرش میلی لیتری، بایستی برای داوری     
 . کن دو میلی لیتری منظور نشده است

 1تکرار پذیری 11-1
 ثابت و   آزمایشگر، یک دستگاه و تحت شرایط عملیاتی       اختالف بین دو نتیجه آزمون که توسط یک          

 بدست آمده فقط در      و معمول آزمایشی   صحیحایش و در اجرای     آزمل   مواد آزمون یکسان در طو     روی
 .بیشتر باشد می تواند 4یک مورد از بیست مورد، از مقادیر داده شده در جدول 

 2تجدید پذیری 11-2
های   که توسط آزمایشگرهای مختلف در آزمایشگاه         مجزا بین دو نتیجه آزمون مستقل و           تفاوت

بدست ایش و در شرایط اجرای صحیح و معمول آزمایشی           آزم ل، با مواد آزمون یکسان در طو      اوتفتم
 .بیشتر باشدد  می توان4 مورد، از مقادیر داده شده در جدول آمده فقط در یک مورد از بیست

 
 

1  Repeatability                                                                     2  Reproducibility 



 

 مقادیر برحسب میلی لیتر می باشد                   دقت       -4جدول 

 آب جمع شده تکرارپذیری یدپذیریتجد

2/0 1/0 0/1-0/0 

ml2/0 هرکدام که بزرگتر استمیانگین، % 10 یا ml1/0 هرکدام که بزرگتر استمیانگین، % 2 یا 25-1/1 

 
      گزارش آزمون12

 : باید شامل اطالعات زیر باشدحداقلگزارش آزمون 

 .  بر اساس آن انجام می شود آزموناستاندارد ملی ایران که شماره -الف

 .ع و مشخصات کامل محصول مورد آزموننو -ب

 .″10بند طبق ″نتیجه آزمون  -پ

 . شدهاجرای تعیینهرگونه تغییر در جهت یا خالف جهت روش  -ت

 .تاریخ انجام آزمون -ث



 

 پیوست الف

 )الزامی(

  نمونهتهیه
 

 کلیات  1-الف

 ته می شوند یا گرفاستخراج ای که در آن  نمونه ها بین نقطه    تهـیه و جابجایـی    روش   1-1-الف
 .ت نمونه حفظ شودسالم و ماهیتو میز آزمایش آزمایشگاه یا نگهداری نمونه باید طوری باشد که 

.  که نمونه برای آن گرفته شده است دارد به منظوری   بستگی تهـیه و جابجایـی    روش   2-1-الف
 آماده  جابجایی و  به روش خاص      که بکار گرفته می شود اغلب نیاز       تجزیه آزمایشگاهی روش اجـرای    

 برای آزمون بکار ببرید که      یهای مناسب  بـه همین دلیل روش    . سـازی دارد کـه بـاید همـراه آن باشـد           
 .، بدهدبر می  داردنمونه به شخصی که نمونه را تهیه و جابجایی  مقدمات الزم برایهرگونه 

ید ایی بردار ی مجز هاست، نمونه ها    در تضاد با نیازمندی    رود بکار    که باید   تجزیه ای   اجرای  روش اگر
 .    دطلوبی اجرا کنیو برای هر نمونه روش م

 :موارد زیر را در نظر داشته باشید به منظور تهیه نمونه ها، 3-1-الف

 .رودب با عمل تبخیر مقداری از آن از دست ممکن است مواد فرار، دارایمایعات -الف

 .ن دارددااق افتاتفمیل  نمونه ظرف جداسازی در چونیا رسوب، / آب ودارایمایعات -ب

 .، چون اگر دمای مناسب ایجاد نشود، رسوب تشکیل می شود1واکس رسوب قابلیتمایعات با -پ

 دقت زیادی باید بکار رود که مواد سبک         ی چند سازه ای،   نمونـه ها   سـاخت    هـنگام  4-1-الف
وار است در عمل این کار دش. دن تغییر نکن موجودانتهایـی مایعات فرار، از دست نرود و آب و رسوب      

 .و تا حد امکان باید از آن جلوگیری کرد

  نمونه برداری منتقل نکنید اما      حل دیگر در م   ظروفنمونـه هـای مایعـات فرار را به           5-1-الف

ی که  مورددر  .  به آزمایشگاه منتقل کنید     در صورت لزوم   و سرد   همـان ظرف نمونه اولیه    هـا را در      آن
 .   باشد دقت زیادی الزم است فرار و هم آب آزاداجزاء داراینمونه هم 

 
 
 
 

1  Wax 



 

  نمونه هاهمگن سازی  2-الف

 مقدمه 1-2-الف
به عبارت دیگر   یا   هستند    آب و رسوب   دارای ی که  نمونه های  همگن سازی رای  ب  اجرایـی  هـای  روش

 کوچکتر یا به    ظروف نمونه به    ظرفها از    یش از انتقال آن   پ که   همشـکل نیسـتند تعییـن شـده اسـت         
 بطور   نمونه  که  اجرایی برای تأیید این    های روش. قـابل اجـرا هسـتند     مـون آزمایشـگاهی،     دسـتگاه آز  
 . آورده شده است3–ر بند الفد، شده استبل از انتقال مخلوط ق یرضایتبخش

 بطور کافی آب و      ممکن نیست تا   هـم زدن دسـتی نمونـه هـای کوچـک مایعات دارای آب و رسوب               
 تا نمونه را    می باشد خلوط کردن مکانیکی یا هیدرولیکی      منیاز به     و رسـوب در نمونـه پخـش شـوند        

  همگن سازی  های مختلفی  ممکن است به روش   . دهمگن کن   بـا نمونـه گـیری فرعی       پـیش از انـتقال    
کمتر از  قطرات آب    هر روشی بکار گرفته شود، توصیه می شود که سیستم همگن سازی           . انجـام گیرد  

m µ50      اما نه کمتر از m µ1  از رکمتت آب   قطرا. تولید کند  m µ1      امولسیون پایداری تشکیل می دهند 
 . نمی تواند تعیین شودیهای سانتریفوژ و مقدار آب توسط روش

  1باالدرت برشی  بوسیله مخلوط کن مکانیکی با قهمگن سازی 2-2-الف

 ظرف ته میلی متری 30 آن به پره هایمخلـوط کـن مکانیکی را در ظرف نمونه قرار دهید بطوری که            
 کار دور در دقیقه     3000  حدود  های چرخان متقابل که بطور تقریبی در       پـره  بـا    یمخلـوط کنـ   . دبرسـ 

ها مطلوب باشد، ممکن     آنآیی  های دیگر در صورتی که کار      دستگاه. مـی کـند معمـوالً مناسب است       
ز به منظور به حداقل رساندن ا     . دمای نمونه را پیش از مخلوط کردن یادداشت کنید        . است استفاده شود  

 ترکیبات فرار، همزن را با یک دارای خام یا نمونه های دیگر    نفـت  2هـای سـبک   بـرش   دسـت رفتـن     
 .  شود، مخلوط کنیدهمگن نمونه را تا زمانی که کامالً  و بکار ببریدظرف نمونهکالهک در انتهای 

ر  دمونه نماهیت و ظرفگاهی زمان مخلوط کردن پنج دقیقه ای کافی می باشد، اما اندازه           -6یـادآوری   
 .سازی مؤثر است زمان همگن

اگر افزایش دما در حین مخلوط کردن        . دمای نمونه را بالفاصله پس از مخلوط کردن یادداشت کنید          
 درجه سلسیوس می باشد، نمونه را سرد کرده و مخلوط کردن را با انرژی کمتری تکرار                   10بیش از   

 .کنید

است باعث کاهش ویسکوزیته کافی برای       درجـه سلسیوس ممکن      10افـزایش بـیش از      -7یـادآوری   
  . رسوب دهی شود

 .″3–رجوع شود به بند الف″ می باشد همگنمطمئن شوید که نمونه کامالً 
 

1  High-shear mechanical mixer                                                    2  Light ends 



 

های پایداری تشکیل می دهند و       لب امولسیون  باال اغ   برشی تدرمخلـوط کـن هـای با ق       -8یـادآوری   
 .  بعد از هم زدن به روش سانتریفوژ قابل اندازه گیری نیست موجودمقادیر آب

  1دوران با مخلوط کن خارجی 3-2-الف

محـتویات را بطور بیرونی با استفاده از پمپ کوچکی از طریق یک مخلوط کن ثابت که در دهانه یک                    
 سریع جدا شوندهبرای مخازن قابل حمل، از یک اتصال . چرخانیدلوـله کوچـک نصـب شـده است، ب         

  . اجرایی سازنده را دنبال کنبدتوصیه های. استفاده کنید

 به مدت حداقل یکبار در دقیقه       به گردش درآوردن محتویات    برای   مناسـب  دوراناز سـرعت جـریان      
 .استفاده کنید

شد، اما این مدت بر اساس مقدار آب، نوع  دقیقه می با15زمـان مخلـوط کـردن معمـوالً        -9یـادآوری   
  .هیدروکربن و طراح سیستم فرق می کند

 از روشن است، نمونـه کـامالً مخلوط شد، مقدار مورد نیاز نمونه را در حالی که پمپ        کـل  وقتـی کـه   
 را با پمپ  تمام مجموعه  را خالی کرده و      ظرف سپس   . بردارید دوران است خط  ی کـه در     طـریق شـیر   

 . های هیدروکربن حذف شوندباقیماندهیز کنید تا زمانی که تمام کردن حالل تم

 بررسی زمان مخلوط کردن 3-الف

اجزایی که کامالً   بعنوان مثال،   (ماند  ب و پایدار    همگناگـر نمونه پس از مخلوط کردن         1-3-الف
 تا   عمل مخلوط کردن را    شده باشد، مخلوط  ) های روان کننده    مانند افزودنی  بـا هـم ممزوج می شوند      

 نتایج یکسانی بدهند ادامه دهید، این       ، نمونه قسمت عمده و اصلی    از   قابل قبول زمانـی کـه نمونه های       
 .عمل حداقل زمان مخلوط کردن را ثبت می کند

حالت باقی ماند، انتقال از     به همین    شد و    همگناز این زمان    بعد  نمونه  بـه محـض اینکه      -10یـادآوری   
 .شودمی  انجام ،شترمحتوای اصلی بدون مخلوط کردن بی

 باقی  همگناگـر نمونـه بیش از یک مدت زمان کوتاه پس از مخلوط کردن بصورت                 2-3-الف
 3-3–از روش ویژه ای که در بند الف       )  اگر آب و رسوب، قسمتی از مخلوط باشند        مـثالً (نمـی مـاند     

 . شرح داده شده، برای بررسی مخلوط شدن استفاده کنید

 ضمن  فرعی،های هیدروکربن، نمونه را به نمونه های          ویژگی ا توجه به  بدر صورت لزوم    -11یـادآوری   
 .نیدتقسیم ک، ددار ادامه  هنوزاینکه مخلوط کردن

 
 

1  External mixer 



 

  و در  دنکمی   پر    ظرف را   سه چهارم  در حدود   خارج شده  مطمئـن شـوید کـه نمونه       3-3-الف
 در طی این مدت،    . دنت شو  بـاید ثبـ    مـراحل ایـن   . همگـن مـی شـود      نمونـه    یمـدت زمـان مشخصـ     

  رابا یک روش استاندارد مقدار آبفوراً  و خـارج کنـید   هـای کوچـک را در فواصـل مـنظم           قسـمت 
عنوان ه  ، مقدار بدست آمده را ب     مطابقت داشت  نتایج آزمون    وقتی. ″4-3–طبق بند الف  ″کنید  ایش  آزمـ 

  بین یک و دو درصد     که را    آب  اندازه گیری شده ای    با دقت مقدار  . مقـدار آب شـاهد یادداشـت کنید       
نمونه ها را رده و    ک همگن  صرف شد،   شاهد ی که برای   همان مدت زمان   در اضـافه کرده و      مـی باشـد،   

  آب شاهد در نظر گرفته    که به عنوان     تعییـن شده،      موجـود  مقـدار آب  بیـن   اگـر   . مانـند قـبل بـردارید     

 بین  باز هم  )با دقت (  آب  بیشتر نبا افزود   توافق خوبی برقرار بود،     شده فزوده و مقدار آب ا    مـی شـود   
 کافی ،زمان مخلوط کردن  پس  ،  اگر نتایج مطابقت خوبی داشتند    . یدکار را تکرار کن   یـک و دو درصـد،       

 .می باشد

 حذف کرده و  ها را    ، آن )تکرار روش طی  در   ( بـا هم همخوانی خوبی نداشتند       نـتایج  ی کـه  در صـورت  
 . طوالنی تر کنید را  و مدت مخلوط کردن را مجدداً شروع کنیدوشر

 سیسـتم مخلوط کردن، تعیین نکنید،       تأیـید مقـدار آب را بـا روش سـانتریفوژ بـرای             4-3-الف
 .  را تعیین نمی کند کل این روش مقدار آبهمانگونه که

 انتقال نمونه ها  4-الف

 به دستگاه   ظرف نمونه قابل حمل نیست یا اگر انتقال مستقیم نمونه ها از             ظرفاگـر    1-4-الف
 قابل حمل برای انتقال به آزمایشگاه،  یک ظرف ایشـگاه مشـکل اسـت، یـک نمونـه مشخص را به              آزم

 .منتقل کنید

 گرفتهنمونه  محتویات ظرفی را که از آن       در هر مرحله از انتقال نمونه، الزم است که           2-4-الف
           .     شودهمگن 2–های آورده شده در بند الف  می شود، با بکارگیری یکی از روش

 های   و مخلوط کن را طبق یکی از روش        ظرفزمـان مخلوط کردن برای هر ترکیب         3-4-الف

 . بررسی کنید3–بند الف

این . د، کامل کنید  و و پایدار می ش    همگن مخلوطهـر انـتقال نمونـه را در مدتی که              4-4-الف
 .یدبرای کامل کردن هر انتقال وقت نگذار دقیقه 20 از ترمدت زمان کوتاه است، بیش
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ICS: 75.080 

 
 

 


