
محمود رضا طاهری از اواخر سال 1396 به 
عنوان مدیر کل استاندارد استان تهران انتخاب 
و با حکم ریاست سازمان استاندارد ایران به این 
سمت منصوب گردید و به دلیل حضور مداوم 
در رده های مختلف سازمان ملی استاندارد ایران 
خاصه در حوزه اجرایی و مدیریت اســتاندارد 
استان های کشور دارای احاطه کاملی به مسائل 
فنی و صنعتی اســت. در گفتگوی صمیمی پای 
صحبت های مدیر کل استاندارد تهران نشسته 
تا برایمان از برنامه ها و اقدامات ســازمان طی 

سال جاری بگوید.

   ســال 97 ســال حمایــت از کاالی ایرانی 
نام گذاری گردیده است جهت تحقق این شعار 
برنامه های اداره کل  استاندارد استان تهران 

شامل چه مواردی می باشد؟

همانطور که ســال 1397 توســط مقام معظم 
رهبــری، حمایت از کاالی ایرانــی نام گذاری 

گردید. 
سازمان استاندارد حدود 15 ماه با برگزاری 
طرح پویش، من کاالی استاندارد ایرانی می خرم 
نشان داد که قبل از نام گذاری سال به این مهم 

توجه داشته است. اقداماتی شروع گردیده است 
که طی سال ان شاء اهلل اجرایی می گردد.

امسال سال سختی را در پیش خواهیم داشت، 
به این دلیل که سازمان باید جلوی افراد سودجو 
را بیش از پیش بگیرد. افرادی که در نظر دارند 
با هر کیفیتی کاالی ایرانی را بفروش برســانند. 
برنامه سازمان این است که از سوء استفاده این 

افراد جلوگیری کند.

به عنــوان مثال؛ فــرار افراد از اخذ نشــان 
استاندارد که به نوعی تولید آن ها خارج از دید 
استاندارد قرار دارد که در اصطالح به آن تولید 
زیر پله ای گفته می شــود، این افراد شناسایی و 
به مراجع معرفی می گردند تا از تخریب کاالی 

ایرانی جلوگیری شود.
از طرفی بایســتی از تولید کنند ای که کاالی 
استاندارد با کیفیت تولید می کند با در نظر گرفتن 

تشویقات چه در صنعت و چه سازمان های مرتبط 
با تولیدات داخل، حمایت شود.

اداره اســتاندارد تهران در حال تهیه منشور 
حمایت از کاالی اســتاندارد ایرانی با رویکرد 
افزایش کیفیت کاالی استاندارد ایرانی می باشد.  
بــه عنوان مثــال کنترل کیفیــت کاال و اعالم 
برندهای بــا کیفیت قابل قبــول و همچنین جمع 
آوری کاالهای بی کیفیت از سطح بازار، حمایت و 
تجلیل از فروشندگان کاالی استاندارد ایرانی که طی 
برنامه کامل توسط سازمان استاندارد ارائه خواهد 
شد. همچنین طرح های هدف دار برای کاالها که در 
نهایت موجب افزایش کیفیت کاالی ایرانی گردد. 
که این مهم سبب می گردد مشتری یا مصرف 

کننده به کاالی استاندارد ایرانی روی آورد. 
زمانی که دو کاالی یکســان از نظر کیفیت 
یکی تولید داخل یکی تولید خارج موجود باشد, 
هیچ مصرف کننده ای از کاالی خارجی استفاده 
نخواهد کرد و مطمئنا مردم فهیم این مرز و بوم با 
حمایت از کاالی استاندارد ایرانی حمایت خود را 

از تولید کنندگان داخلی انجام می دهند.
ادامه گفتگو را در صفحه دوم بخوانید.

گفتگو با مدیر کل استاندارد استان تهران

همکاری مشاوران آزمای نفت ایرانیان
 با اداره کل استاندارد استان تهران در آموزش و ترویج استاندارد

همدلی برای موفقیت
ادامه پیام  رئیس سازمان ملی استاندارد ایران 

ارتقای سطح خدمات شهری و گام نهادن به سوی مدیریت یکپارچه شهری 
مستلزم به کارگیری اســتانداردهای اختصاصی برای خدمات متنوع در شهر 
است که هوشمندتر شدن شــهرها را به همراه دارد. البته انجام این فرآیندها و 
هوشمندتر شدن شهرها در گرو همکاری و تعامل نزدیک سازمان ملی استاندارد 
ایران، شهرداری ها، وزارتخانه ها و سازمان های دخیل در مدیریت شهری است. 
ما به عنوان مرجع ارتقای در کشــور برای شکل گیری این نوع همکاری آماده 

ایم تا شهرهایمان با سرعت بیشتری در مسیر هوشمندسازی حرکت کنند.
سازمان ملی استاندارد بر اساس وظایف ذاتی خویش و باتوجه به اسناد باال 
دستی و برنامه ششم توســعه و اصل 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی برای 
پوشش سراسری استاندارد گام های بلندی برداشته است. برای سازمان ملی 
اســتاندارد ایران هیچ موضوعی مهم تر از ایمنی و سالمت مردم نیست و به 
همین دلیل با چشمان باز و هوشــمندی بر تولید، واردات و صادرات کاالها و 

خدمات نظارت می کنیم . . . . .

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
هوشمندتر شده است

ادامه یادداشت رئیس هیئت مدیره مشاوران آزمای نفت ایرانیان
تنها در یک سال بیش از سه همایش و کارگاه آموزشی با همت این مجموعه 

در سطح کشور برگزار گردید.
در حوزه تحقیق و پژوهش عالوه بر دست یابی به شیوه های نوین در اصالح 
و تولید فرآورده های نفتی با لحاظ توجیه اقتصادی به تولید داخلی تجهیزات 

آزمایشگاهی قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجی نیز دست پیدا نمود.
و در آخر شعار » ارائه خدمات با کیفیت برگشت دوباره مشتری را تضمین 
می کند « را برای خودمان برگزیدیم تا خودمان را به کیفیت خدمات متعهد و 

در قبال مشتری مسئول بدانیم.

              گرانروی
              روغن موتورهای   پیشرفته

خبرنامه علمی و آموزشی
 مشاوران آزمای نفت ایرانیان

سال 1397     شماره چهارم

همدلی برای موفقیت

امروزه اســتاندارد ها در همه اجزای زندگی شهری 
دخیل هســتند. حضور مداوم استانداردها در زندگی 

شهری محدود به کاالها و خدمات روزمره نمی شود بلکه حوزه های مهم و کالنی 
مثل انرژی، حمل و نقل و فناوری اطالعــات را نیز در بر می گیرد. به عبارت 
دیگر، استانداردها دســتورالعمل های مهم برای تمامی جنبه های زندگی از 
ساختمان های با مصرف بهینه انرژی، حمل و نقل هوشمند، مدیریت پسماند 

تا ایجاد جوامع پایدار را آماده می سازند.

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
هوشمندتر شده است

مجموعه مشاوران آزمای نفت ایرانیان با اتکا به دانش و درایت، تالش و پشتکار سرمایه 
های انسانی و تجهیز و سازماندهی آزمایشگاهی مدرن همراه با مرکز آموزش کاربردی 

یکی از معتبرترین واحدهای فنی و مهندسی فعال در کشور محسوب می گردد.
آنچه مجموعه مشــاوران آزمــای نفت ایرانیان به آن اهتمــام دارد ارائه 
خدمات به مشتریان و کاربران با باالترین سطح کیفیت می باشد. ما می دانیم 
که استفاده از خدمات با کیفیت حق مشتری است و به همین دلیل هوشمندانه 
گام بر می داریم  و   برای انجام دقیق این وظیفه از علوم و شیوه های نوین بهره می 
گیریم. از این رو با استقرار سیستم های الکترونیک، آموزش، شناسایی و ردیابی 
خدمات از طریق سامانه های هوشــمند سعی در افزایش بهره وری و رضایت 
مشتری را داریم و از این منظر ما هوشمندتر شده ایم. این هوشمندتر شدن سبب 
شده با استفاده از ظرفیت های موجود توفیق های ارزشمندی به دست آوریم.

تالش هایمان در سال گذشته ناشدنی هایی را شدنی کرد:
آزمایشگاه مشــاوران آزمای نفت ایرانیان به عنوان اولین مجموعه دانش 

بنیان در حوزه آزمون فرآورده های نفتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
بیش از بیســت جلد کتاب با اســتفاده از ظرفیت علمی کارشناسان خبره 

مجموعه تدوین و انتشار پیدا نمود.
بعنوان تنها آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد طی چهار دوره متوالی 

گواهینامه ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دریافت نمود.

گزیده ای از پیام رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
 به مناسبت روز جهانی استاندارد

وحید ابراهیمی 
 رئیس هیئت مدیره مشاوران آزمای نفت ایرانیان

ادامه پیام  را در صفحه  اول بخوانید.

ادامه یادداشت  را در صفحه  اول بخوانید.
شرح در صفحه 6
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خبرنامه علمی و آموزشی

 مشاوران آزمای نفت ایرانیان

   آزمایشگاه های همکار به عنوان بازوان سازمان ملی استاندارد 
در حوزه نظارتی دارای چه نقش و جایگاهی می باشند؟

در مبحث ارزیابــی و انطباق، مهمترین موضوع آزمایشــگاه و نتایج 
آزمون است.

مهمترین انتظار ســازمان از آزمایشــگاه های همکار درستی و 
دقت اســت. زمانی که آزمایشگاه نتیجه ای را تأیید می  کند تضمین 
کننده و گواهی کاال باشــد. اگر این نتیجه آزمون از درســتی و دقت 
الزم برخوردار نباشد از این مرحله به بعد هر اقدامی صورت پذیرد 

نادرست خواهد بود.
آنچه که آزمایشــگاه ها باید دقت داشته باشــند، استفاده از 

روش ها و متدهای به روز و صحه گذاری شده است. 
تعدادی از آزمایشگاه ها از روش هایی استفاده می کنند جهت تعیین 
ماهیت که سالهاست آن روش منسوخ گردیده  و دلیل آن عدم آشنایی 
و شــناخت و اطالعات به روز نسبت به آخرین دستاوردهای علمی و 

روش های آزمون می باشد.
طرح اجبــاری آموزش مدیــران کنترل کیفیــت و مدیران فنی 
واحدهای تولیدی به همین دلیل بوده که متاسفانه خیلی از شرکت ها 
به ســمت بازآموزی نمــی روند. آموزش هایی که در ســطح جهان 
اهمیت بیشتری دارد می توان به آموزش عدم قطعیت اندازه گیری، 
 ISO/IEC 17025 آموزش صحه گذاری، آموزش الزامات استاندارد

و ... نام برد.
زمانی که یــک مدیر کنترل کیفیت یا یک مدیر فنی آزمایشــگاه 
آشنایی کافی با اســتاندارد ISO/IEC 17025  نداشته باشد، چطور 

می تواند یک آزمایشگاه را آماده ارزیابی کند. 

آزمایشگاه بایســتی در زمینه سیستم های کیفیتی و علمی دائما در 
فرآیند بهبود باشند.

وقتی فردی آزمایشــگاه تاســیس می کند و تجهیزات آن به روز 
می باشــد، با این سرعت افزایش علم، آیا در سال آینده تجهیزات آن 
آزمایشگاه به روز می باشد؟ ممکن است یک روش آزمون دیگری یا 
دستگاه دیگری معرفی شده باشد و متد یا دستگاه مورد استفاده منسوخ 
شده باشــد. لذا اطالعات در مورد بحث آزمون ها باید به روز باشد تا 
نتیجه آزمون صادر شــده یک نتیجه آزمون کامل، بدون خطا و مورد 

قبول دستگاه های اجرایی باشد. 

  با توجه به اهمیت و نقــش آموزش، برنامه های آن اداره کل در 
مورد آموزش در طبقات مختلف جامعه مصرف کنندگان مخصوصاً 

حوزه فرآورده های نفتی شامل چه مواردی می باشد؟ 

  آموزش در تمام دنیا بحثی ثابت شده است. در کشورهای پیشرفته، 
آموزش را هزینه تلقی نمی کنند. بلکه آموزش را به عنوان ســرمایه 

گذاری تلقی می کنند حتی به اندازه ی یک ریال.
چه این سرمایه گذاری در بخش تولید ، چه در آزمایشگاه و یا ترویج 
و اشاعه ی فرهنگ آن مقوله باشــد. به عنوان مثال مصرف کننده ی 
فرآورده های نفتی از چه فرآورده ای در کجا اســتفاده کند و همچنین 
تولیــد کننده چه کاری انجــام دهد که راندمــان و کیفیت محصول 
افزایش یابد و چه کاالیی تولید شود که مشتری کاالی مشابه خارجی 

را خریداری نکند.
یادمان هســت که در ســالهای 56، 57 در همین کشور بهترین 
روغن های موتور فروخته می شــد با اینکــه تولیدکنندگان محصول، 
تولیدکنندگان داخلی بودند، بهترین سطح کیفیت را داشته اند و مردم 

برندهای خارجی را نمی شناختند.
در صورتی که در حال حاضر سطح علمی کشور ، سطح باالیی است 

و تجهیزات ما نیز تجهیزات ضعیفی نیست.
طی آمار بانک جهانی در حدود سال 2003 کشور ایران از لحاظ 
تجهیزات با کشور فرانسه برابری می کند اما کمبود ما ، نبود نیروی 
ماهر است. در این کشور نیروی متخصص فراوان است در صورتی 

گفتگو با مدیر کل استاندارد استان تهران

همکاری مشاوران آزمای نفت ایرانیان با اداره کل استاندارد استان تهران در آموزش و ترویج استاندارد

که کمبود نیروی ماهر وجود دارد.
نیروی ماهر، نیروی گرانقیمتی است؛ به عنوان مثال در کشور آلمان 
نیروی ماهر فراوان است در صورتی که ممکن است تحصیالت الزم 

را نداشته باشند.
ایجاد نیروی ماهر با آموزش ممکن می گردد علی الخصوص با 

کمک مراکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد.
تولید کننده فقط وظیفه تولید را ندارد بلکه باید چگونگی استفاده از 
کاالی تولیدی خود را برای اقشار مختلف جامعه آموزش دهد؛ بعنوان 
مثال در مورد روغن موتــور، یک کاالی مصرفی، که مردم از کدهای 

آن بی اطالع هستند و با API، SAE و ... آشنایی ندارند.
مسئول مستقیم آگاهی مصرف کنندگان کاال مطمئنا تولیدکننده ها 
خواهند بود. آموزش از طریق تولیدکننده با آگاهی دادن به فروشنده و 
فروشنده با آگاهی دادن به مصرف کننده انجام می گردد؛ در صورت 

نبود اطالعات کافی فروشنده هرکاالیی را به مردم عرضه میکند.
آموزش اقشــار مختلف جامعه برای سازمان هزینه بر است که با 
همکاری مراکز آموزشی همکار و ایجاد هم افزایی بین سازمان و مراکز 
آموزشی ، در سطوح مختلف جامعه آموزش های خاص ارائه گردد. 

   تسهیالت و حمایت های ســازمان از آزمایشگاه های همکار در 
سال حمایت از کاالی ایرانی را بیان فرمایید.

)چالشهای زیادی در حوزه آزمایشگاه های همکار در کشور وجود 
دارد بعنوان مثال تامین و تجهیز مواد اولیه ی آزمایشگاه ها که عمدتا 
وارداتی می باشــد و باعث ایجاد هزینه های زیادی می گردد؛ بحث 
تعدد آزمایشگاه های همکار، توزیع نمونه ها در سطح آزمایشگاه ها 

و همچنین تعرفه های استانداد برچه اساسی ایجاد می گردد ؟ (

هیچ موقع دولت ها نباید برای بازار به نوعی تعاریف داشــته باشند. 
ســازمان نباید تعداد آزمایشگاه های همکار را تعیین کند. در صورت 

اتفاق این مورد، بحث رانت ایجاد می گردد.
بعنوان مثال فردی که می خواهد سرمایه گذاری کند و آزمایشگاهی 
تاسیس کند باید در نظر داشته باشد که در سال چند نمونه تولید داریم و 
چند آزمایشگاه در حال حاضر وجود دارد و آیا سودی عاید آزمایشگاه 

تازه تاسیس و در آن حوزه ی خاص خواهد شد یا خیر.
سیاست ســازمان به این صورت است که متاسفانه سرمایه گذار با 
مراجعه به سازمان به راحتی آزمایشگاه تاسیس می کند ، به عنوان مثال 
یک دانشجو پس از فارغ التحصیلی با وام 100میلیون تومانی در نظر 
دارد آزمایشــگاه همکار تاسیس کند، در صورتی که از طرف سازمان 
اعالم می گردد که با وجود آزمایشگاه های برتر در آن حوزه ی خاص، 

توجیه اقتصادی ندارد. اما فرد 
اعالم می کند که سازمان طبق 
قانون به هــر مراجعه کننده ای 
با وجود حداقل هــا باید مجوز 
صادر کند، ما نیز مجوز مربوط 
را پــس از بررســی و ارزیابی 
صادر می کنیــم و همین فرد با 
گذشت کمتر از 6 ماه با مراجعه 
به سازمان اعالم می کند که چرا 
نمونه ارسال نمی کنید و در حال 
ورشکست شدن هستیم؛که ما 

اعالم می کنیم مگر در این حوزه چند نمونه وجود دارد؟
سرمایه گذار قبل از تاسیس آزمایشگاه می بایست از بازگشت 

سرمایه خود اطمینان حاصل کند. 
ســازمان اســتاندارد در نظر دارد فرآیند ثبت مجوز را رسمی تر 
کند. در قدیم به صورت اســتانی تایید صالحیت آزمایشگاه ها انجام 
می گرفت. طبق برنامه ســازمان اســتاندارد تا 5 ســال آینده تایید 
صالحیت اســتانی جمع خواهد شد و همه آزمایشــگاه ها تحت نظر 
سازمان تایید صالحیت ایران خواهند بود. به عنوان مثال آزمایشگاه ها 
باید الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 را رعایت کنند و بسیاری 

از آزمایشگاه ها به سمت اخذ گواهینامه آزمایشگاه بین المللی بروند.
درست اســت که اخذ گواهینامه بین المللی شامل هزینه است اما 
نتیجه آزمون صادر شده در کل دنیا دارای اعتبار خواهد بود. همچنین 
برای افــرادی که صادرات انجام می دهند، به جای ارســال نمونه به 
کشورهای همسایه، ترکیه و کشورهای عربی این نمونه در آزمایشگاه 

داخل آزمون می شود.
بنده قبول دارم که تعداد آزمایشــگاه ها زیاد است و روز به روز هم 
به آن اضافه می شود، اما دلیل اصلی آن این می باشد که سرمایه گذار 
در حوزه آزمایشگاه به این نقطه نرسیده که سرمایه گذاری ایمن انجام 
دهد، ریسک می کند و در آینده در صدد فروش آزمایشگاه یا تجهیزات 
آزمایشگاه خود خواهند بود. همین امر سبب ایجاد اختالف بسیار زیاد 

در تعرفه می گردد و رقابت ناسالم در بازار ایجاد می گردد. 
سازمان از سال گذشته در حال بررسی طرحی است که تعرفه ها به 
دلیل افزایش هزینه های مصرفی آزمون به قیمت واقعی خود نزدیک 
شود. اما در اقتصاد، آزمایشــگاه ها و مشتریان آن ها قیمت را تعیین 
می کنند. اما به دلیل اینکه در کشور نمونه هایی را سازمان نمونه برداری 
می کند و در اصل مشتری یک سازمان دولتی است از نرخ های دولتی 

نمی توان عدول کرد.

لذا بایستی نرخ های دولتی که مصوبه ی شورای عالی استاندارد را 
الزم دارد ، تصویب گردد و بعد از آن سازمان به عنوان مشتری، هزینه را 
پرداخت نماید. تعرفه استاندارد، تعرفه ای است که برای سازمان های 

دولتی تعیین می گردد.
باید به سمتی حرکت کنیم که تولید کننده مواد مصرفی آزمایشگاه ها 
مجاب شوند که مواد مورد نیاز آزمایشگاه ها را در داخل تولید نمایند. 
بسیاری از مواد اولیه آزمایشگاه ها را می توان در داخل تولید کرد اما 
سرمایه گذاران و تولید کنندگان هنوز مجاب به تولید آن نشده اند که 

به سمت تولید آن بروند.

  چالش های اداره کل استاندارد استان تهران در راستای تحقق 
حمایــت از کاال و خدمات داخلی علی الخصوص آزمایشــگاه های 

همکار چیست؟

سازمان استاندارد در تمام دنیا جزء سازمان های زیر ساختی محسوب 
می شود.  یک سازمان زیر ساختی سازمانی است که می تواند در  تمام 
مقوله هایی که نیاز اســت وارد شود. وقتی شــما بررسی کنید متوجه 
خواهید شــد که موردی نیست که نیاز نباشد اســتانداردی برایش 

وجود داشته باشد.
چه در حوزه خدمات و چه در حوزه تولید هر جایی بروید می گویند 
که کاالی شــما مطابق با کدام استاندارد است؟ پس به این نتیجه می 

رسیم که جایگاه استاندارد در کشور باید جایگاه ویژه ای باشد. 
سازمان ملی استاندارد بعد از حدود 20 سال توانسته است جایگاه 
در حد معاونت ریاســت جمهوری را حاصل نماید که امسال ساختار 
آن نوشته خواهد شد. در کشور با این حجم تولید در صورت عرضه به 
بازار بین المللی و حتی بازار داخلی بایستی استانداردهای خودمان را 
داشته باشیم. یک سازمانی مثل سازمان استاندارد با بودجه و نیروی 
انسانی محدود در کل کشور آیا می تواند وارد تمام مباحث و مقوله ها 

شود و آنها را کنترل کند؟
این همه واحد تولیدی، تولید می کنند شرکت های بازرسی، بازرسی 
از آنها را انجام می دهند؛ چه کسی شرکت های بازرسی را کنترل کند؟ 
چه کسی باید شــرکت های تایید آسانسور را کنترل کند؟ چه کسی 
بازرسی های شــهر بازی را کنترل میکند؟ تمام این موارد را همکاران 
ما انجام می دهند؛ که هم منابع انســانی و مادی این ســازمان بسیار 
ضعیف می باشد و دولت باید بهای بیشتری بدهد. اگر می خواهند که 
کشور ما از لحاظ تولید با کشورهای دیگر در جهان رقابت کند بایستی 
کنترل های الزم روی تولیدات و استانداردهای آن باشد و بایستی سطح 

استانداردها افزایش پیدا کند.
اگر ســطح اســتانداردها را افزایش دهیم که این کار باید صورت 
پذیرد، یقیناً یک سری منابع الزمه ی این کار است که باید تامین گردد.

سازمان استاندارد جزء قدیمی ترین اما از حیث منابع جزء ضعیف 
ترین سازمان ها است که در دولت کار می کند. لذا باید یک نگاه ویژه به 
سازمان استاندارد شود که با وجود ریاست محترم سازمان استاندارد 
سرکار خانم مهندس پیروزبخت، حتماً خواهیم توانست طی امسال نگاه 
دولت به استاندارد را به نوعی دیگر تغییر دهیم و خودمان را اثبات کنیم 
که ما جزء سازمان های زیرساخت هستیم و باید حداقل از کشورهای 

همسایه عقب تر نباشیم. 
در آخر بسیار سپاسگزارم از زمانی که گذاشتید . مشاوران آزمای 
نفت ایرانیان به عنوان یک مجموعه خصوصی که در کشــور کار می 
کند، الزم است با همکاری سازمان در بحث های آموزشی و ترویجی 
علی الخصوص در زمینه آموزش در سطوح مختلف از مهد کودک تا 
کلیه شــهروندان که در استان تهران زندگی می کند برنامه آموزشی 
داشته باشیم که با همکاری فی مابین می توان برنامه ها را محقق نمود.

مسئولیت اجتماعی هر بنگاه این است که باید وارد مقوله آموزش و 
ترویج شود و ما آمادگی این را داریم که ان شاء اهلل از کمک شما استفاده 
کنیم تا در جهت ارتقاء کیفیت کاالهای ســاخت داخل و همچنین به 
تحقق پیوســتن شعار ســال  به نوعی خدمتی به جامعه و مردم عزیز 

کشورمان کرده باشیم. 

معرفی آزمون نوآک آنالیز وزن سنجی حرارتی )فراریت روغن ها(
محققین در صنایع پتروشــیمی و خودرویی در ســال های اخیر میزان 
فراریت روغن را در شرایط دمایی مختلف مورد مطالعه قرار داده اند. بدیهی 
است هرچقدر میزان فراریت روغن بیشتر باشد، مصرف و کاهش آن نیز 
زیادتر می باشد. با توجه به اینکه مصرف و کاهش روغن موجب انتشار آن در 
محیط زیست می شود، لذا بررسی و ارزیابی میزان فراریت روغن خصوصا 

در موتور خودرو از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
آزمون های استاندارد برای این منظور شامل آزمون نوآک و تکنیک های 
کروماتوگرافی می شود. آزمون نوآک در شرایط عملیاتی موتور خودرو و 

زمانیکه روغن در شرایط کاری قرار دارد بررسی می شود.
فراریت نوآک یک روغن عبارت است از کاهش وزن یک روغن زمانیکه 
تحت شــرایط همدمای°C   250برای  1 ســاعت با یک جریان هوای ثابت 
قرار می گیرد. اطالعات با ارزشی که آزمون نوآک در اختیار قرار می دهد 
به جهت مباحث سالمتی وزیســت محیطی بسیار مورد توجه می باشد. از 
نتایج آزمون نواک در فرآیندهای مخلوط کردن انواع روغن ها و افزودنی 
های آن نیز اســتفاده می گردد. میزان فراریت روغن موتور در واقع بیانگر 
فراریت برخی فلزات و ترکیبات ســمی موجود در روغن در دماهای باالی 

عملیاتی می باشد.

آزمون دیگری که به طور غیر مستقیم میزان فراریت را گزارش می کند، 
کروماتوگرافی گازی یا GC می باشد. روش GC شامل جذب روغن در یک 
ستون پرشده حاوی یک گاز بی اثر می باشد. ستون با°C  600حرارت داده 
شده و سپس واجذب آن اندازه گیری می شود. فراریت روغن بصورت مقدار 
روغن واجذب شــده از ستون در دمای °C  371به کل روغن واجذب شده 
تعریف می گردد. مزیت روش GC در این اســت که نسبت به سایر روش 
های ســنتی آزمون نوآک ایمن تر و با خطرات زیست محیطی کمتری می 
باشد. از معایب این روش این است که با توجه به اینکه به یک گاز بی اثر و یا 
اتمسفر متصل می شود، نمی تواند از شرایط واقعی روغن در موتور را شبیه 
سازی کند. بنابراین انجام آزمونی که مزایای GC را داشته و در عین حال در 
شرایط عملیاتی موتور خودرو بررسی شود بسیار مهم و ضروری می باشد.

 TGA( آزمون مورد نظر تحت عنوان نوآک آنالیز وزن سنجی حرارتی یا
Noack(  طراحی و تعریف می گردد. شرایط پیشنهاد شده برای این آزمون 

عبارت است از :
 جرم نمونه 40-36 میلی گرم

 هوای خروجی با سرعت 150 میلی لیتر بر دقیقه
  دمای نمونه °C  371-50 با افزایش °C 65 در هر دقیقه

  نگه داشتن نمونه در °C  249برای 15 دقیقه در شرایط همدما
  اندازه درصد افت وزنی در زمان های مشــخص تحت عنوان »دمای 

مرجع نوآک«
در شــکل 1 دمای مرجع نوآک نشــان داده شده اســت. همانطور که 
مشخص می باشد این دما در شــرایط افت وزنی 2%/14 بدست آمده و 

مبنایی برای سایر روغن ها می باشد.
 

در شکل 2 نتایج این آزمون برای سه نوع روغن موتور متفاوت نشان داده 
شده است. بر این اساس روغن موتور با فراریت باالتر، نشان دهنده افت وزنی 

بیشتر بعد از دمای مرجع نوآک می باشد.
آزمون TGA Noack روش بسیار سریع، حساس، ایمن و در عین حال دقیق 
برای تعیین میزان فراریت روغن می باشد. این روش مزایای روش های سنتی 

تعیین فراریت و روش GC را داشته و فاقد معایب آن ها می باشد.
 

اداره استاندارد تهران 
در حال تهیه منشور 
حمایت از کاالی استاندارد 
ایرانی با رویکرد افزایش 
کیفیت کاالی استاندارد 
ایرانی می باشد.  
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خبرنامه علمی و آموزشی

 مشاوران آزمای نفت ایرانیان

این سوال یک بحث اساسی در صنعت بوده که شاید همیشــه هم پاسخ شفاف و روشنی به آن داده نشده است. 
معموالً اکثر تولیدکنندگان روانکارها به همراه محصوالت خود یک سری اطالعات و برگه های راهنما در خصوص 
نوع و مقدار انواع روانکارها در صنایع مختلف ارایه می دهند. در حالیکه ممکن است یک آزمایشگاه همکار بطور 
کامل و دقیق با جزئیات تجهیزات و فرآیندهای مورد استفاده در آن صنعت شرایط بحرانی موجود و برنامه 
نگهداری و تعمیرات آشنایی کامل نداشته باشد. یک برنامه جامع، دقیق و روتین برای هر دستگاه فارغ 

از اندازه و حجم آن بسیار مفید می تواند باشد.
 این برنامه با توجه به ویژگی های دستگاه طرح ریزی می شود. برای رسیدن به یک برنامه جامع ، دقیق 
و مفید برای هر دستگاهی نیاز است تا فرایند آنالیز روغن به درستی انجام شود. تا با استفاده از نتایج بدست 
آمده و تحلیل آن ها بهترین و مناسبترین پیشنهادات ارائه گردد. طبیعتًا آزمایشات آنالیز روغن هزینه 
زیادی خواهد داشت اما چنانچه تحلیل نتایج به درستی و دقیق صورت گیرد؛ می تواند ارزش افزوده باالیی 
را به جهت بهینه سازی فرایند و پیشگیری از خسارات ناشی از تخریب تجهیزات به دنبال داشته باشد. 
معموالً آنچه که از یک آنالیز روغن انتظار می رود شامل شناخت انواع آلودگی ها و غلظت آنها جهت 
بهبود شــرایط کنترل آلودگی ها؛ تخریب روغن با هدف بهینه سازی زمان تعویض آن؛ شرایط غیر 
طبیعی دستگاه به منظور تشخیص ایرادات و اشکاالت آن و سایر اطالعاتی که جهت طرح ریزی یک 

برنامه نگهداری دقیق و جامع نیاز است؛ می شود.
معموال ً برای دستگاه های کوچک ؛ فرایند آنالیز روغن شبیه دستگاه های بزرگتر می باشد. انتخاب 
یک برنامه آزمایش های مناسب با روانکار مورد استفاده در آن دستگاه؛ تعیین مکان نمونه گیری 
مناسب؛ در صورت امکان نصب تجهیزات نمونه گیری در محل تعیین شده و نمونه گیری در بازه 
های زمانی مشخص. در این مرحله باید اطمینان حاصل نمود که مقدار نمونه برداشت شده به 
اندازه بوده و در فرایند آزمایشات به اتمام نرسد. این نکته ضروری است که نمونه گیری در 
شرایط عملیاتی نرمال دستگاه صورت گیرد. در یک آنالیز روغن این نتایج را انتظار داریم:

تشخیص و تعیین مقادیر عناصر فرسایش شامل عنصرهای آهن؛ کروم؛ آلومینیوم؛ 
مس؛ ســرب؛ قلع؛ نیکل؛ تیتانیوم؛ نقره و مولیبدیوم. تشخیص و تعیین مقادیر عناصر 
حاصل از تخریب مواد افزودنی شامل سرب؛ روی؛ کلسیم؛ باریم و منیزیوم. تشخیص 
و تعیین عناصر آالینده شامل سلیسیوم؛ سدیم؛ بور و وانادیوم. تعیین کیفی آلودگی 
های ناشــی از حضور آب و ســوخت در روغن. تعیین شــاخص PQ یا شاخص 
فرسایشی ناشی از حضور ذرات درشت آهنی. تعیین برخی مشخصات فیزیکی 
و شیمیایی نظیر ویســکوزیته در دماهای 40 و 100 درجه سلسیوس؛ شاخص 
ویسکوزیته؛ نقطه اشتعال؛ عدد اســیدی و قلیایی کل. پس از انجام آزمون های 
فوق که می بایست براساس اســتاندارهای معتبر و رایج نظیر ASTM صورت 
گیرد؛ تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات کار برای جهت بهبود شرایط کاری دستگاه 

مربوطه حائز اهمیت می باشد.

اهمیت ویسکوزیتهچه زمانی از یک آزمایشگاه آنالیز روغن استفاده کنیم؟
 روغن موتور

ویسکوزیته عبارتست از اندازه گیری مقاومت یک سیال در برابر جاری شدن 
که با افزایش دما کاهش یافته و با کاهش دما افزایش می یابد. بنابراین به راحتی 
مشــخص می شود که چرا یک روغن در تابستان نســبت به زمستان روان تر و 
سیال تر می باشد. ویسکوزیته یک روغن معموالً بصورت ویسکوزیته سینماتیک 
 )cSt( اندازه گیری می شود که در این حالت دارای واحدی به نام سانتی استوک
خواهد بود. ویسکوزیته ســینماتیک بصورت مدت زمان مورد نیاز برای عبور 
حجم مشــخصی از روغن در یک لوله مویین در یک فاصله مشخص تعریف می 
شود. همه روغن ها نســبت به تغییرات درجه حرارت پاسخ مشخص و یکسانی 

را از خود نشان نمی دهند.
 برخــی از روغن ها این قابلیت را دارند کــه در برابر تغییرات درجه حرارت 
کمترین تغییر در ویسکوزیته را داشته باشــند. این خاصیت روغن را اصطالحًا 
ایندکس ویسکوزیته یا شاخص ویســکوزیته و یا VI می نامند. بر همین اساس 
هرچقدر شاخص ویسکوزیته روغنی بیشتر باشد؛ ویسکوزیته آن در برابر تغییرات 
درجه حرارت کمترین تغییرات را خواهد داشــت. روغن با شاخص ویسکوزیته 

باال دارای مزیت های زیر است:
چنانچه در دماهای باال میزان ویسکوزیته افزایش یابد؛ مصرف روغن کاهش 

یافته و در نتیجه میزان سایش هم کمتر خواهد بود.
کاهش ویسکوزیته در دماهای پایین؛ شرایط استارت را بهبود داده و در نتیجه 

میزان مصرف سوخت کاهش می یابد.
یکی دیگر از مهمترین فاکتورهای مهم در اندازه گیری ویســکوزیته روغن؛ 
توانایی و مقاومت آن در شــرایط تنش ها و اســترس های فیزیکی حین کار می 
باشد. روغن می بایست بتواند شرایط روانکاری هیدرودینامیکی را حفظ نموده تا 
شاهد حداقل سایش و حداکثر روانکاری باشیم. ویسکوزیته سینماتیک؛ شاخص 
ویسکوزیته و مقاومت در برابر تنش ها و استرس ها از جمله خواصی هستند که 
سازندگان روانکارها در مراحل تولید و ترکیب روانکارها لحاظ نموده و براساس 
شرایط کاری مختلف و نیز نیاز مشتریان مد نظر قرار می دهند. بنابراین می توان 
گفت که ویسکوزیته یک روغن به عنوان اولین و مهمترین پارامتر جهت تهیه یک 

روغن برای مصارف گوناگون می باشد.
 ویسکوزیته یک روغن می بایست بتواند در شرایط کاری مختلف؛ سرعت های 
متفاوت؛ بارهای تحمیل شده به سیستم و گستره دمایی مختلف عملکرد مطلوب 

و ایده آلی را از خود نشان دهد. 
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سر فصل دوره ها و کارگاه های آموزشی 
مرکز آموزش مشاوران آزمای نفت ایرانیان

با ارایه مدرک مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران
آشنایی با هیدروکربن ها

شرح تئوری   و عملی آزمون ها 

گازهای مایع شده     بنزین    حالل های نفتی نفت سفید  سوخت هواپیما  
گازوئیل   سوخت های گرمایی سوخت های سنگین روغن ها   قیرها

گازهای مایع شده  بنزین حالل های نفتی   نفت سفید  سوخت هواپیما 
گازوئیل سوخت های گرمایی  سوخت های سنگین روغن ها قیرها

 آزمون ها شــامل: گرانروی، چگالی، تقطیر، رنگ، نقطه ریزش، خاکستر، 
نقطه ابری شدن، نقطه اشتعال، میزان گوگرد، میزان آب، خوردگی نوار 

مس، میزان مرکاپتان و هیدروژن سولفید، میزان گام و . . .

آشنایی با روانکارها

شرح تئوری   و عملی آزمون ها 

مقدمه ای بر روانکاری و روانکارها  روغن موتور های پایه معدنی و پایه 
سنتزی  روغن پایه  روغن موتور  روغن تصفیه دوم  روغن هیدرولیک 

  روغن دنده  روغن توربین  گریس
 آزمون ها شــامل: : گرانــروی کینماتیک، گرانروی ظاهری، شــاخص 
گرانروی، نقطه ریزش، نقطه اشتعال، عدد قلیایی کل، عدد اسیدی کل، 
میزان گوگرد، میزان اتالف در اثر تبخیر، خوردگی تیغه مســی، مقدار 
آب، جدا پذیری از آب، خاکستر، عدد صابونی، کربن باقیمانده به روش 

رمز باتوم، پایداری برشی و ...

آشنایی با گریس
شرح تئوری   و عملی آزمون ها 

گریس و اجزای اجزای تشکیل دهنده آن مکانیسم روانکار و وظایف 
گریــس   مزایای اســتفاده از گریس و محدودیت ها  دســته بندی 
گریس ها  گریس و اجزای اجزای تشکیل دهنده آن  مکانیسم روانکار 
و وظایف گریس  مزایای استفاده از گریس و محدودیت ها   دسته بندی 

گریس ها
 آزمون ها شــامل:  قابلیت نفوذ پذیری گریس قبل و بعد از کارکرد، اسید 
و قلیایی آزاد، نقطه قطره ای شــدن، خاکستر ســولفاته، تعداد ذرات 

سخت و ...

)GC( آشنایی با کروماتوگرافی گازی

شرح تئوری   و عملی آزمون ها 

آشــنایی با مبانی کروماتوگرافی و انواع آن آشنایی با کروماتوگرافی 
گازی آشــنایی با اجزای ســازنده و کاربرد آن ها ) مخزن گاز حامل، 
سیستم تزریق نمونه، پیکربندی ســتون ها و آون های ستون، سیستم 

آشکارسازها، پردازنده داده ها( کالیبراسیون

آشنایی با عدم قطعیت اندازه گیری

شرح تئوری   و عملی آزمون ها 

تخمین عدم قطعیت کاربرد خطا و عدم قطعیت توزیع احتمالی
عدم قطعیت های A و B  عدم قطعیت مرکب آزمون ها از نظر الزامات 

مربوط به عدم قطعیت گزارش دهی عدم قطعیت

آشنایی با ضدیخ
شرح تئوری   و عملی آزمون ها 

ضدیخ  اجزاء تشــکیل دهنده  انواع خــواص ضدیخ  عملکرد و مواد 
افزودنی

 ،PH ،آزمون ها شامل:  دانـسیته، نقطه انجـماد، نقطه جـوش، خـاکستر 
مقدار آب، قلیائیت ذخیره، خـوردگی و 

آشنایی با روغن پایه، روغن موتور و ادتیو ها

شرح تئوری   و عملی آزمون ها 

آشنایی با انواع روغن های پایه معدنی   فرآیند های تولید روغن انواع 
روغن های پایه سنتزی   فرآیندهای تولید   مقایسه انواع روغن های پایه 
  کاربرد روغن پایه   انواع روغن موتور و ادتیو ها   ادتیوها )پاک کننده ها، 
متفرق کننده ها، بهبود دهنده شاخص گرانروی، ضدخوردگی، ضد زنگ، 

ضد کف، بهبود دهنده اصطکاک، پایین آورنده نقطه ریزش(

آشنایی با برج ها و فرآیند تقطیر

شرح تئوری   و عملی آزمون ها 

اساس دســتگاه های تقطیر نفت خام   برج تقطیر   معرفی تجهیزات 
اصلی دستگاه های تقطیر   خالصه ای از تقطیر و تفکیک   عوامل موثر 
در طراحی برج تفکیک   انواع تقطیر  دستگاه ها و وسایل تماس بخار و 
مایع در برج های تقطیر   سینی ها   برج های اکنه ای پر شده یا انباشته 

   اشکاالت مکانیکی مختل کننده عملیات تقطیر و . . .

آشنایی با قیر 

شرح تئوری   و عملی آزمون ها 

تشریح انواع قیر به همراه فرآیند های تولید   ساختار قیر   تفکیک گروه 
های سازنده قیر   کاربرد قیر  مشخصات قیر

 آزمــون ها شــامل: : درجه نفوذ، وزن مخصوص، گرانروی، درجه نرمی، 
خاصیت کشش، افت وزنی، درجه اشتعال و ...

آشنایی با بلندینگ فرآورده های نفتی و حالل ها

شرح تئوری   و عملی آزمون ها 

مقدمه ای بر آشنایی با حالل ها، حاللیت و حل شونده و فرآیند انحالل   
آشنایی با حالل ها قطبی و غیر قطبی   انواع حالل ها ،کاربرد و اثرات آن
   آشنایی با تینر   انواع تینر   خواص تینر   بلندینگ فرآورده های نفتی

آشنایی با روش های گوگرد زدایی و شیرین سازی 
فرآورده های نفتی

شرح تئوری   و عملی آزمون ها 

آشــنایی با ترکیبات گوگردی در نفت خام   فرآیند شــیرین سازی 
    ODS سود و آب ژاول(   گوگردزدایی اســتخراجی   گوگردزدایی(

HDS گوگردزدایی

HSE
شرح تئوری   و عملی آزمون ها 

اصطالحات و کلمات کلیدی ایمنی و بهداشــت عمومی   آشــنایی با 
تجهیزات و وسایل حفاظت فردی   پیشگیری از حوادث و حریق اطفاء 

حریق   ایمنی کار در فضای آزمایشگاه   ارگونومی )عمومی(
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فرآورده های نفتی-فشاربخار)روش رید(
)ASTM D323      INSO5439(روش آزمون

اســتاندارد مربوطــه نخســتین بــار 
در ســال 1380 تدویــن شــد.این 
اســتاندارد بر اســاس پیشــنهادهای 
رســیده و بررسی توسط ســازمان ملی 

اســتاندارد ایران برای اولین بار مورد تجدیدنظر 
قــرار گرفــت و در چهل و هفتمین اجــالس کمیته ملی اســتاندارد 

فراورده های نفتی مورخ 93/12/16 مورد تصویب قرار گرفته اســت، اینک به استناد بند یک 
ماده 3 قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، مصوب بهمن ماه 1371، به 

عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.
هدف از این استاندارد، تعیین روش های اندازه گیری فشاربخار بنزین، نفت خام فرار و دیگر 

فراورده های نفتی فرار می باشد.
این روش آزمون برای گازهای نفتی مایع شده یا سوخت های دارای ترکیبات اکسیژن دار به 
جز متیل ترشیو-بوتیل اتر)Methyl t-butyl ether-MTBE(قابل اجرا نیست.برای تعیین فشار 
بخار گازهای نفتی مایع شــده، به روش آزمون ASTM D1267 یاASTM D6897 و فشاربخار 

مخلوط های بنزین و مواد اکسیژن دار به روش آزمون ASTM D4953 رجوع کنید.

اصطالحات و تعاریف:
فشارسنج فنری بوردون)Bourdon Spring Gauge(: وسیله اندازه گیری فشار با استفاده از 

یک لوله بوردون متصل به یک نشانگر.
لوله بوردون)Bourdon Tube(:  لوله فلزی پهن منحنی شــکل که انحنای آن که در اثر فشار 

داخلی، کاهش می یابد.
مخلوط بنزین اکسیژن دار)Gasoline-Oxygenate Blend(:  بنزین دارای یک یا بیشتر از 

یک ترکیب اکسیژن دار.
فشــار بخار رید)RVP-Reid Vapor Pressure(:  فشار کل خوانده شده)که به علت خطای 
اندازه گیری، تصحیح می شــود(حاصل از یک روش آزمون تجربی ویژه)طبق استاندارد اعالم 

شده(برای اندازه گیری فشار بخار بنزین و دیگر فراورده های فرار.
فشار بخار:  فشار حاصل از تعادل مایع با بخار مایع.

عالئم اختصاری:
ASVP-Air Saturated Vapor Pressure    فشار هوای اشباع شده از بخار.

LPG                                                            گازهای نفتی مایع شده.

MTBE                                                         متیل ترشیو-بوتیل اتر.

RVP                                                            فشار بخار رید.

اصول آزمون:
محفظهChamber مایع دستگاه فشــار بخار با نمونه سرد شده پر و به محفظه بخار که تا دمای 
37/8 درجه سانتیگراد در یک حمام گرم شده اســت، متصل می گردد. دستگاه سوار شده در 
حمام با دمای 37/8 درجه سانتیگراد غوطه ور می شود تا فشار ثابت مشاهده شود. فشار خوانده 

شده پس از تصحیح مناسب به عنوان فشار بخار رید گزارش می شود.
در هر چهار روش این روش آزمون که در شــماره بعدی بولتن به آن اشــاره می شود حجم 
داخلی محفظه های مایع برابر و همچنین حجم داخلی محفظه های بخار نیز یکســان هستند.در 
روش »ب« از دستگاه نیمه خودکار که در یک حمام افقی غوطه ور می شود و تا رسیدن به حالت 
تعادل در حالت چرخش است، استفاده می شود.در این روش می توان از یک فشارسنج بوردون 
یا مبدل فشارPressure Transducer  استفاده کرد.در روش »پ« از محفظه مایع با دو دهانه 
مجهز به شــیر، استفاده می شود.روش »ت« به محدودیت بیشتری بر روی نسبت محفظه های 

مایع و بخار نیاز دارد.

  فشــار بخار، یکی از خواص مهم فیزیکی مایعات فرار می باشــد. در این روش، فشــار بخار 
فراورده های نفتی و نفت خام با نقطه جوش اولیه بیش از صفر درجه ســانتیگراد در دمای 37/8 

درجه سانتیگراد تعیین می شود.
 فشار بخار برای بنزین های خودرو و هواپیما دارای اهمیت بسیاری زیادی است و در به حرکت 
در آوردن، گرم کردن و قفل بخار در دماهای کارکرد باال یا ارتفاعات زیاد موثر می باشــد. در 

برخی مناطق حداکثر فشار بخار بنزین، به طور قانونی مالکی برای کنترل آلودگی هوا است.
  فشار بخار نفت خام از نظر جابجایی عمومی و تصفیه اول آن برای تولید کننده و تصفیه کننده 

دارای اهمیت است.
  یکی از عوامل اندازه گیری غیر مســتقیم ســرعت تبخیر حالل های نفتی فرار نیز فشار بخار 

آن ها می باشد.

فرآورده های نفتی- تقطیر در فشار اتمسفر
)ASTM D86    INSO 6261( روش آزمون

استاندارد مربوطه نخســتین بار در ســال 1381 تدوین گردیده                                               
است. این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط 
سازمان ملی استاندارد ایران برای اولین بار مورد تجدید نظر 
قرار گرفت و در سی و هفتمین اجالس کمیته ملی استاندارد 
فراورده های نفتی مورخ 93/11/21 مورد تصویب قرار گرفته 
است، این روش آزمون به استناد بند یک ماده 3 قانون اصالح 
قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران، مصوب بهمن 

ماه 1371، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر شده است.
هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش آزمون تقطیر در 
فشار اتمسفر با استفاده از دستگاه تقطیر ناپیوسته آزمایشگاهی 
مــی باشــد.این روش، تعیین کمی مشــخصات دامنه جوش 
فرآورده هایی نظیر محصوالت سبک . تقطیر میانی، سوخت های موتور بنزینی 
خودروها با یا بدون ترکیبات اکسیژن دار، سوخت های توربین هواپیما، سوخت های دیزلی، ترکیبات 

بیودیزل تا 20 درصد، سوخت های دریایی، حالل های نفتی ویژه، انواع نفتا و... را در بر میگیرد.
این روش آزمون برای ارزیابی سوخت های تقطیری طراحی شده است و برای فراورده هایی که 

حاوی مقادیر قابل توجهی از مواد باقی مانده هستند قابل اجرا نمی باشد.

اصطالحات و تعاریف:
نقطه خشک شدن)Dry Point(:  دمای تصحیح شــده در لحظه ای که آخرین قطره مایع از پایین 

ترین نقطه بالن تقطیر، تبخیر می گردد.
حجــم بازمانده دائمی)Dynamic Holdup(: مقدار ماده ای که در طول تقطیر در گردن بالن، لوله 

جانبی بالن و لوله مبرد وجود دارد.
نقطه جوش اولیه)Iinital Boiling Point-IBP(: دمای تصحیح شــده در لحظه ای که اولین قطره 

حاصل از میعان از نوک لوله مبرد پایین می افتد.
 :)FBP  یا Final Boiling Point(یا نقطه جوش نهایی ) EPیــاEnd Point (نقطه پایانی
حداکثر دمای تصحیح شده دماسنج که در طول آزمون بدست می آید.)این دما معموال پس از تبخیر 

کل مایع از ته بالن مشاهده می شود.«حداکثردما« اغلب به عنوان مترادف به کار می رود.
مجموع بخارات تلف شده)Front End Loss(: مقدار کل حجم تلف شده در طول تبخیر طی انتقال 
آزمونه از استوانه دریافت کننده به بالن تقطیر، تلف شده تبخیر در طول تقطیر و بخار مایع نشده در 

بالن در پایان تقطیر می باشد.
درصد تلف شده)Percent loss(: تفاضل درصد بازیافتی کل از عدد 100 می باشد.

درصد بازیافتی)Corrected Percent Recovery(: حداکثر درصد بازیافت شده نسبت به حجم 
آزمونه است.

درصد باقی مانده)Percent Residue(: حجم باقی مانده نسبت به حجم آزمونه است.

اصول آزمون:
نمونه را براساس ترکیب، فشاربخار، نقطه جوش اولیه یا نقطه پایانی مورد انتظار و یا هردو، در یکی از 
چهار گروه تعریف شده در این استاندارد قرار می گیرد. ترتیب قرارگیری دستگاه، دمای مبرد و دیگر 

متغیرهای عملیاتی توسط گروهی که نمونه در آن قرار می گیرد، مشخص می گردند.
100 میلی لیتر آزمونه)در شرایط شرح داده شده برای گروهی که نمونه در آن قرار دارد(تقطیر 
می شود. تقطیر در یک دســتگاه تقطیر ناپیوسته آزمایشگاهی در فشار محیط و در شرایطی طراحی 
 Starting and( می گردد تا به طور تقریبی معادل دستگاه تقطیر جز به جز با یک صفحه تئوری باشد
Warm-up(.دماهای خوانده شــده و حجم های حاصل از میعان بر اساس نیازهای کاربر داده ها به 

طور منظم مشاهده و حجم های باقی مانده و تلف شده نیز یادداشت می شوند.
تقطیر ناپیوسته ساده به عنوان روش آزمون اساسی تعیین دامنه جوش یک فرآورده نفتی از زمان 

پیدایش صنعت نفت مورد استفاده بوده است.
مشــخصات تقطیر)فراریت(هیدروکربن ها، به ویژه در مورد سوخت ها و حالل ها، اثر مهمی بر 
ایمنی و کارایی آن ها دارد. دامنه جوش یک سوخت، اطالعاتی را در مورد ترکیب، خواص و رفتار آن 
در طول انبارداری و استفاده ارائه می دهد. فراریت یک فراورده نمایانگر تمایل مخلوط هیدروکربن 

به تولید بخاراتی است که به طور بالقوه قابل انفجار می باشند.
مشخصات تقطیر برای سوخت جت و خودرو بســیار دارای اهمیت است زیرا بر روشن کردن و 
گرم نمودن موتورVapor Lock)تجمع مقدار کافی بخار بنزین در سیستم سوخت موتور که موجب 
مزاحمت یا جلوگیری از جریان سوخت می شــود( و نیز تمایل به خفگی در اثر ایجاد بخار در دمای 

زیاد یا ارتفاع باال و یا هر دو تاثیر می گذارد.
وجود هیدروکربن هایی با نقطه جوش باال در این ســوخت ها و دیگر ســوخت ها می تواند اثر به 

سزایی بر مقدار تشکیل رسوبات جامد حاصل از احتراق داشته باشد.
فراریت یک فرآورده بر ســرعت تبخیر آن موثر است و عامل مهمی در کاربرد بسیاری از حالل 

ها به ویژه حالل های مورد مصرف در صنایع رنگ می باشد.

گوگردزدایی استخراجی 
از آنجا که محدودیت هاي کشــورهاي مختلف جهان براي پایین آوردن میزان گوگرد موجود 
در سوخت هاي حمل و نقل شدیدتر شــده و مي شود، جستجوي راه هاي دیگر گوگردزدایی به 
جز فرایند مرســوم گوگردزدایي هیدروژني )HDS(، توجه پژوهشگران و صنعتگران را به خود 

جلب کرده است. 
استخراج مایع  مایع روشــی برای جداسازی دو یا چند فاز مایع از یکدیگر است. در این روش از 
ویژگی تفاوت در انحالل پذیری مواد موجود در خوراک ورودی استفاده می شود. حالل استخراج 
که یکی از مواد موجود در خوراک را بیشــتر در خود حل می کند، به واحد جداسازی تزریق می 
شــود. حالل پس از جداســازی ماده مورد نظر از واحد خارج و ماده درون آن در واحدی دیگر 

خارج شده و به این ترتیب ماده مورد نظر با خلوص باال به دست می آید. 
گوگردزدایی به روش استخراج به حاللیت ترکیبات آلی گوگرددار در یک حالل معین بستگی 
دارد و این فرایند را روش استخراج مایع -مایع می نامند که دو فاز مایع باید با هم غیرقابل امتزاج 
باشند. در حال حاضر اســتفاده از مایعات یونی به عنوان حالل استخراج جهت حذف ترکیبات 
گوگردی حلقوی)آروماتیکی( کاربرد وسعی پیدا کرده است. در مخزن بلندینگ، فرآورده و حالل 
با هم مخلوط شوند و ترکیبات آلي گوگرددار به دلیل حاللیت بیشتر در حالل استخراج، استخراج 
مي شــوند. از مهمترین فاکتورهای موثر در این اســتخراج میتوان میزان اسیدیته، دما و سطح 
تماس دو حالل و زمان استخراج را نام برد. پس از آنکه فرایند استخراج کامل شد هیدروکربن 
توسط مخازن جداسازی از حالل استخراج جدا مي شود. در ادامه با استفاده از یک فرایند تقطیر، 
هیدروکربنهای گوگردزدایی شده، از باقی ماندهی حالل استخراج جدا میشوند وحالل استخراج 
بازیافت می شــود و دوباره به چرخه ی عملیات باز میگردد. گوگردزدایي استخراجي به دلیل 
آســان بودن کاربرد صنعتي آن، نداشتن نیاز به هیدروژن و شرایط فرایند، مورد توجه بسیاری 

از صنعتگران قرار گرفته است. 
این فرایند، یک فرایند استخراجي شیمیایی، فیزیکي است و از مهمترین عوامل محدود کنندهی 

آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1  بازده گوگردزدایي استخراجي را میزان حاللیت ترکیبات   گوگرددار در حالل محدود میکند. 
بنابراین، انتخاب حالل براي دســتیابی به گوگردزدایي با بازده باالتر مهم است. راندمان انواع 
مختلف حاللها از قبیل اســتون، اتانول و پلي اتیلن بسته به تعداد دفعات استخراج، 50 الي 90 

درصد به دست آمده است.
2 به منظور جداســازي حالل و نفت از هم، باید دو فاز غیرقابل امتزاج باشند. همچنین حاللیت 

حالل در نفت باید کمتر باشد تا از دست دادن حالل به کمترین مقدار ممکن برسد.
3 ویسکوزیتة نفت و حالل باید تا حد امکان پایین باشد تا اختالط و استخراج بهتر صورت بگیرد. 
براي نفت خام به دلیل ویسکوزیته باال این یک مســاله محدودکننده است، زیرا استخراج باید 
در دماهاي باالتر صورت بگیرد تا ویســکوزیتة نفت خام کاهش یابد. در صورتي که برای حالل 

محدودیت دمایي وجود دارد. بنابراین باید استخراج تحت فشار صورت گیرد.
 4   نقطة جوش حالل باید از ترکیبات آلي گوگردداري که از نفت استخراج مي شوند، متفاوت 
باشد. به دلیل حجم باالي حالل نسبت به ترکیبات آلی گوگرددار استخراج شده، ترجیح میدهند 
تا حاللي اســتفاده کنند که نقطة جوش باالتري نسبت به ترکیبات گوگرددار داشته باشد. براي 
استخراج ترکیبات گوگرددار از نفت ســنگین باید از یک حالل سبکتر استفاده شود که این امر 

منجر به افزایش هزینة بازیافت میشود . 
5 حالل بازیابی شــده ممکن است داراي ترکیبات استخرا ج شده از نفت باشد. اما نمي تواند به 
طور مؤثري با تقطیر بازیابي شــود. در طول بازیابي حالل غلظت این ترکیبات افزایش خواهد 

یافت و یک مرحلة حذف الزم است.
منابع: 

1- بررسی رو شهای حذف ترکیبات گوگرددار از نفت خام، یوسفعلی قربانی
 2- Babich IV, Moulijn JA, Science and technology of novel processes for

deep desulfurization of oil
refinery streams: a review. Fuel, Vol. 82, 2003, pp. 607–631.
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خبرنامه علمی و آموزشی

 مشاوران آزمای نفت ایرانیان

روغن موتورهای چند درجــه ای دارای افزودنی های پلیمری غلیظی 
هستند که بطور گسترده ای در فرایند عملیاتی موتورهای درون سوز 
استفاده می شــوند. این افزودنی ها به منظور بهبود شاخص گرانروی 
اضافه می شوند. به همین جهت در دماهای پایین، گرانروی نباید خیلی 
زیاد باشد تا پمپاژ آن در سیستم روغن رسانی بخوبی انجام شده و حداقل 
اصطکاک پدید آید. در همین حال در دماهای باال گرانروی می بایست 
به اندازه ای باشــد که قطعات درگیــر و دارای اصطکاک با هم دارای 

حداقل الیه روغن باشند. 
رفتار رئولوژی روغن موتورهای چند درجه ای بگونه ایست که در 
مقاالت و متن های علمی، خواص غیر نیوتنی را به آنها نسبت می دهند. 
وابستگی گرانروی به سرعت برشی و االستیســته گرانروی از جمله 
خواص مشهور روغن موتورهای چند جمله ای می باشد. با توجه به اینکه 
گرانروی به سرعت برشی وابسته است، به این گروه از روغن موتورها » 
بهبود دهنده انرژی« نیز می گویند زیرا قادرند نیروی اصطکاک درون 

موتور را کاهش و بهبود مصرف سوخت نیز شوند.

پارامترهای فرمول ها
K: پایداری برشی روغن ، پاسکال 

c
 

μ: گرانروی نیوتنی اولیه ، پاسکال ثانیه
1
 

μ:  گرانروی نیوتنی ثانویه ، پاسکال ثانیه
2
 

c: ثوابت دمایی        
3
,c

2
,c

1

 B(T): گرانروی راندمان پیزوکو ، معکوس پاسکال
T: دمای تخمین زده شده الیه روغن ، درجه سانتیگراد

p

P: فشار الیه روغن ، پاسکال

مــدل هــای رئولــوژی مختلفی بــه منظــور توصیــف رفتار 
رئولــوژی روغــن موتورهــای چنــد درجــه ای اســتفاده مــی 
 ،]1[ Ostwald- Weil :شــود. معروفتریــن آنهــا عبارتنــد از 

Gecim ]2[ و Coy ]Coy.]3 این رفتار را به این شکل بیان نمود:

)1(
                                                           

وابســتگی روغن موتورهای چند درجه ای به سرعت برشی در این 
شکل نشان داده شده است: 

 

اخیراً محققین اصالحاتی را برای این مدل ارائه داده اند که عالوه بر 
سرعت برشی، تاثیر دما را نیز لحاظ نموده اند]3,7[:

)2(

محققین اغلب معادله )1( را به منظور مدلســازی یاتاقان های میل 
لنگ موتورهای درون سوز استفاده می کنند. تحقیقات بسیار کمی در 
خصوص مقادیر اولیــه و ثانویه گرانروی غیر نیوتنی و مقادیر پایداری 
برشی روغن ها در رده های مختلف گرانروی بدست آمده است]3,6[. 
به هر حال دانش رفتارهای رئولوژی روغن های موتور در گستره وسیعی 
از سرعت های برشی به جهت طراحی شرایط قطعات درگیر اصطکاک 
در موتورهای درون سوز مهم می باشد. گرانروی در سرعت های برشی 
باال تر ازS-1  106، در شــرایط واقعی اصطکاک موتورهای درون سوز و 

تحت حداکثر بار بدست آمده است] 7-9[. 
با توجه به رده بندی بین المللی گرانــروی SAE J300، گرانروی 
روغن موتورهای چند درجه ای در دمای حدوداً °C 150 و ســرعت 
برشــی S-1  106، یعنی حداکثر اعمال بار بر موتور اندازه گیری شــده 
اســت. گرانروی اندازه گیری شــده در چنین شــرایطی را گرانروی 
HTHS می گویند. مقاالت زیادی به مطالعه و بررســی آزمایشگاهی 

این نوع گرانروی در روغن موتورها پرداخته اند]19-7[. آنچه مسلم 
است گرانروی HTHS روغن موتورهای چند درجه ای بر روی کیفیت 
عملکرد موتورهای درون سوز و میزان سوخت مصرفی آنهابسیار موثر 
می باشد. حداقل مقدار گرانروی HTHS مجاز برای روغن موتورهای 

درون ســوز در رده بندی SAE J300 بطور کامل آورده شده است. 
به منظور شبیه ســازی چگونگی عملکرد قطعات درگیر اصطکاک در 
موتورهای درون سوز، در اختیار داشتن اطالعات مربوط به گرانروی 

HTHS ضروری می باشد. 

HTHS تجهیزات و وسایل اندازه گیری گرانروی
یک شبیه ساز مخروطی مانند با نام TBS 2100E TANNAS به منظور 
 *  103  S-1اندازه گیری گرانروی روغن موتورها در سرعت های برشی
6.58 تا S-1 106 مورد اســتفاده قرار می گیرد. این وسیله در واقع یک 

گرانروی سنج با سرعت باالســت که برای محاسبه گرانروی روغن 
موتور در سرعت برشی باال ) حدوداً S-1  106( و دمای °C 150 براساس 
روش آزمون ASTM D4683 تحت رده بندی SAE J300 عمل می 
نماید[10]. این شبیه ساز بطور شماتیک در شکل زیر نشان داده شده 
است. این دستگاه قادر است گرادیان بسیار باالیی از سرعت برشی در 
فرایند تعریف شده ای را به نمایش بگذارد که این رفتار دستگاه بسیار 

خاص و منحصر است.

 TBS 2100E TANNAS شبیه ساز 
)1- گرانروی سنج 2- دستگاه کنترل 3- چاپگر(

کالیبراسیون دستگاه و نتایج
بر اســاس روش آزمون ASTM D4683 از یک روغن موتور نیوتنی 
استاندارد برای کالیبراسیون استفاده می شود که گرانروی آن مشخص 
بوده و قادر اســت رابطه بین گشــتاور و گرانروی را نشان دهد. چهار 
نوع روغن موتور نیوتنی اســتاندارد برای این کار استقاده شده است. 
دو ســری خطوط کالیبراسیون بدست آمد. ســری اول شامل ده خط 
که در ســرعت های چرخشــی مختلف روتور و موقعیت های کاری 
اســتاتور در سرعت برشی حدوداً S-1  106بدست آمده اند. سری دوم 
خطوط شامل بیست و دو خط می باشــد که در موقعیت های مختلف 
  3600 min-1روتور نسبت به اســتاتور گرانروی سنج و سرعت روتور
 رسم شده اند. بنابراین گستره سرعت های برشی از   S-1  103*6.58  تا

   S-1  106*1.8  در این آزمایش پوشش داده شده است. 
شــش روغن موتور در رده SAE 5W-40 به منظور نشــان دادن 
پیچیدگی آزمایش و ثبت نتایج انتخاب شدند. مقدار لحظه ای مقاومت 
در برابر چرخش روتور در نمونه روغن های اندازه گیری شده و سپس 
مقدار گرانروی روغن براساس خطوط کالیبراسیون محاسبه گردید. 
نتایج گرانروی روغن ها در سرعت های مختلف چرخش روتور در این 
شــکل و در موقعیت های مختلف روتور در شکل بعدی نمایش داده 

شده است.
 

 وابستگی گرانروی به سرعت برشی در گستره
1.8*106  S-1 105*2  تا  S-1

 

 وابستگی گرانروی به سرعت برشی در گستره
106  S-1 103*6.58 تا  S-1

 جمع بندی و نتیجه گیری

بر اساس نتایج بدســت آمده، گرانروی HTHS روغن موتورهای چند 
درجه ای پیشرفته و مدرن در یک رده گرانروی حداکثر 12-10 درصد 

با یکدیگر اختالف دارند.
 با افزایش ســرعت برشــی ازS-1  106تاS -1  106 *1.8  میزان افت 
گرانروی کمتر از 5 درصد بود. این بدین معناست که با افزایش سرعت 
μ در 

2
برشــی، میزان گرانروی افت چندانی نخواهد کرد که مطابق با 

معادله )1( می باشد. نتایج حاصل بیانگر تاثیر خواص غیر نیوتنی روغن 
موتورهای پیشرفته و مدرن بر روی خصوصیات هیدرومکانیکی قطعات 
و واحدهای درگیر اصطکاک در موتورها می باشــد. به منظور توسعه 
روابط و معادالت ریاضی مدل های توصیف کننده رفتار روغن موتور ها 
در شــرایط درگیر با اصطکاک در موتورهای درون سوز، محدودیت 
خاصی وجود ندارد و امکان توسعه و تصحیح آنها وجود دارد. شاید اصلی 
ترین و مهم ترین نتیجه گیری از این تحقیق این باشد که رفتار رئولوژی 
روغن موتورهای میعان شــده جهت مدلســازی قطعات و تجهیزات 
درگیر با اصطکاک در موتورهای درون ســوز نظیر یاتاقان های میل 
لنگ بسیار اساسی است. اگر در حین عملیات موتور درون سوز تصمیم 
بگیریم از روغن موتوهای میعان شده استفاده کنیم، می بایستی پیش از 
آن مطالعات مربوط به رفتار رئولوژی میل لنگ و یاتاقان ها را با جزئیات 

کامل طراحی کرده باشیم.

مطالعه و بررسی گرانروی HTHS  روغن موتورهای پیشرفته و مدرن
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منابع

در این مقاله نتایج حاصل از بررسی های آزمایشگاهی 
گرانروی HTHS روغن موتورهای پیشرفته و مدرن 
در رده های مختلف گرانروی مطالعه شــده اســت. 
تغییرات گرانروی با توجه به افزایش ســرعت برشی 
ازS-1  106 تا S-1  106 * 1.8 برای روغن موتورهای رده 
SAE 5W-30، SAE 5W-40 و SAE 5W-50 بررسی 
شده اســت. نتایج حاصل به منظور طراحی قطعات و 
واحدهای درگیر اصطکاک در موتورهای درون سوز 

قابل استفاده می باشد.

)1(

کلمات کلیدی : روغن موتورهای چند درجه ای، سرعت برشی، گرانروی، رئولوژی
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خبرنامه علمی و آموزشی

 مشاوران آزمای نفت ایرانیان

آزمایشگاه، مرکز آموزش و فنی مهندسی مشاوران آزمای نفت 
ایرانیان با توجه به سیاســت های کلی خــود مبنی بر رضایتمندی 
مشتریان؛ توانست در سال 1394 به عنوان تنها آزمایشگاه همکار 
سازمان ملی اســتاندارد ایران از سازمان حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان اســتان تهران موفق به دریافت گواهی نامه استانی واحد 

برتر حمایت از حقوق مصرف کنندگان گردید.

در ســال 1395 آزمایشــگاه، مرکز آموزش و فنی مهندسی 
مشــاوران آزمای نفت ایرانیان با توجه به ادامه رویکرد خود مبنی 

بر رضایتمندی مشتریان در سراسر کشور موفق به اخذ گواهی نامه 
ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان از ســازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گواهی 
نامه استانی از ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان 

تهران به عنوان تنها آزمایشگاه فرآورده های نفتی گردید.

در سال 1396 طی ســومین ســال متوالی، آزمایشگاه، مرکز 
آموزش و فنی مهندسی مشاوران آزمای نفت ایرانیان در مورخ نهم 
اسفند ماه 1396 مصادف با روز ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان 

در مراسمی با شــکوه با حضور جناب آقای مهندس شریعتمداری 
وزیر محترم صنعت، معــدن و تجارت و ســرکار خانم مهندس 
پیروزبخت ریاست محترم سازمان ملی استاندارد از خدمات این 
شــرکت در حوزه رعایت حقوق مصرف کنندگان با اهداء گواهی 
نامه ملی رعایــت حقوق مصرف کنندگان، تقدیر به عمل آمد. این 
شرکت با توجه به رویکرد اصلی خود مبنی بر رضایت هرچه بیشتر 
مشتریان آماده خدمترسانی در حوزه فرآورده های نفتی در سراسر 
کشور می باشد؛ لذا موجب افتخار و مباهات می باشد که خدمتگزار 

شایسته ای در ارائه خدمات به متقاضیان محترم باشیم.

دارنده گواهینامه های ملی و استانی واحد برتر رعایت کننده 
حقوق مصرف کنندگان در 3 سال متوالی



www.Iotcco.com
بهار 1397   شماره چهارم

8
خبرنامه علمی و آموزشی

 مشاوران آزمای نفت ایرانیان

آزمون های فرآورده های نفتی صادراتی براساس آخرین بخشنامه سازمان ملی استاندارد
ردیف                           نام نمونه اظهار شده                                                                                                                                                                                   آزمایش های درخواستی جهت انجام

نقطه اشتعال- نقطه ریزش - دانسیته -  گرانروی در 40 و 100 درجه سانتیگراد - شاخص گرانروی  عدد قلیائی کل
نقطه اشتعال -  نقطه ریزش -  دانسیته - گرانروی در 40 و 100 درجه سانتیگراد -  شاخص گرانروی
نقطه اشتعال-  نقطه ریزش-  دانسیته -  گرانروی در 40 و 100 درجه سانتیگراد -  شاخص گرانروی
نقطه اشتعال  -  نقطه ریزش - دانسیته-  گرانروی در 40 و 100 درجه سانتیگراد - شاخص گرانروی
نقطه اشتعال- نقطه ریزش-  دانسیته - گرانروی در 40 و 100 درجه سانتیگراد - شاخص گرانروی

نقطه اشتعال - میزان گوگرد - دانسیته -  تقطیر جزء به جزء)%5،%10،%15،...(
نقطه اشتعال - میزان گوگرد- دانسیته -  تقطیر جزء به جزء)%5،%10،%15،...(

دانسیته -  میزان گوگرد- Lead content- میزان  آروماتیک - Gum  - تقطیر جزء به جزء
نقطه اشتعال

نقطه اشتعال - دانسیته-  تقطیر جزء به جزء)5%،10%،15%،...( - آروماتیک - خوردگی نوار مس گوگرد
درصد خلوص-نقطه اشتعال  -  نقطه ریزش-دانسیته - گرانروی در 40 و100 درجه سانتیگراد  شاخص گرانروی
نقطه اشتعال -  دانسیته - نقطه ریزش- گرانروی در 40 درجه سانتیگراد- میزان گوگرد-تقطیر جزء به جزء

دانسیته -  رنگ-دکتر تست-میزان رطوبت-وزن مولکولی-درصد خلوص-ضریب شکست
RVP - جرم حجمی- دکتر تست- میزان پارافین- میزان الفین - میزان آروماتیک- میزان گوگرد - تقطیر جزء به جزء

وزن مولکولی- دانسیته - رنگ -  تقطیر جز به جز
جرم حجمی -  تقطیر جزء به جزء - نقطه اشتعال

نقطه اشتعال - دانسیته - تقطیر جزء به جز- میزان گوگرد
نقطه ریزش-  نقطه اشتعال-  میزان گوگرد -  کرانروی در °C 40-  دانسیته -  تقطیر جزء به جزء - اندیس ستان

نقطه ریزش-  نقطه اشتعال-  میزان گوگرد-  گرانروی در °C 40 -  دانسیته
دانسیته -  تقطیر جزء به جزء - میزان گوگرد

دانسیته -  تقطیر جزء به جزء -  نقطه اشتعال-رنگ
دانسیته -  تقطیر جزء به جزء -  نقطه اشتعال-رنگ

دانسیته -  تقطیر جزء به جزء -  نقطه اشتعال -  نقطه ریزش-  مرکاپتان -  خوردگی نوار مس
تقطیر-  دانسیته - نقطه اشتعال-  نقطه ریزش

دانسیته -  تقطیر جزء به جزء-  نقطه اشتعال-  نقطه ریزش
دانسیته-  تقطیر جزء به جزء-    نقطه اشتعال - گرانروی در 40 درجه سلسیوس

دانسیته -  تقطیر جزء به جزء - نقطه اشتعال- نقطه ریزش
آزمایش تشخیص پایه روغن

گرانروی-  نقطه اشتعال-نقطه ریزش
نقطه اشتعال - نقطه ریزش- دانسیته- گرانروی در 40 و 100 درجه سلسیوس- ضریب گرانروی- تقطیر در خال
دانسیته -  نقطه ریزش-  نقطه اشتعال- گرانروی در 40 و 100 درجه سلسیوس- ضریب گرانروی- تقطیر درخال

دانسیته -  تقطیر جزء به جزء -  نقطه اشتعال -  خوردگی
نقطه اشتعال-نقطه ریزش-گرانروی در 40 و 100 درجه سانتیگراد-ضریب گرانروی

دانسیته - گوگرد -  وزن مولکولی- درصد خلوص
دانسیته -  تقطیر جزء به جزء -  نقطه اشتعال -  نقطه ریزش -  نقطه اشتعال- گرانروی Cetane number در 40 درجه سلسیوس - میزان گوگرد 

روغن موتور
روغن دنده
روغن پایه

روغن  هیدرولیک
روغن صنعتی

هیدروکربن سنگین
هیدروکربن سبک

بنزین پیرولیز
فورفورال  اکسترکت

انواع تینر
پارافین مایع

کرود فیول اویل
الکیل بنزین

نفتا
دو دسیل بنزن

نفت سفید
مکمل بنزین

نفت گاز
نفت کوره

بنزین
پلیمر سبک

پلیمر سنگین
سوخت تقطیری

رافینیت
الیت اند
حالل آلی
هوی اند
گریس

فوتس اویل
روغن سبک

روغن سنگین
ضایعات

بهبود دهنده گرانروی
نرمال پارافین

دیزل اویل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

بر اساس آخرین مصوبه کارگروه فنی و دستورالعمل شماره41274 موارد ذیل باید 
انجام گردد.

  برای فرآورده های نفتی با دانســیته در محدوده 700/0 الی 770/0 آزمون تکمیلی 
درصد آروماتیک و بنزن و مرکاپتان

  برای فرآورده های نفتی با دانسیته در محدوده 770/0 الی 820/0 آزمون تکمیلی 
ASTM D156 مرکاپتان و رنگ به روش

 برای فرآورده های نفتی با دانسیته در محدوده 820/0 الی 900/0 آزمون تکمیلی نقطه 
ریزش و رنگ به روش ASTM D1500، ویسکوزیته در دمای 40 درجه سانتیگراد

آدرس دفتر مرکزی: سعادت آباد- خیابان سرو غربی 
عرفان بیمارستان  روبروی  بخشایش-  ریاضی  خیابان 
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