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ورود و فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی در صنایع نفت ،گاز و  مناسب برایفراهم نمودن بستر های در راستای 

قانون  44پتروشیمی و همچنین افزایش ظرفیت های کار آفرینی و سرمایه گذاری بمنظور دست یابی به اهداف اصل

 426417به شماره  در اداره ثبت شرکت ها مشاوران آزمای نفت ایرانیاناساسی جمهوری اسالمی ایران ، شرکت 

  .ثبت گردیده است

این شرکت مبادرت به راه اندازی مرکز پژوهشی و تحقیقاتی به همراه آزمایشگاهی مدرن و مورد تایید سازمان ملی 

 استاندارد و وزارت صنایع و معادن و تجارت به منظور پاسخ گویی و رفع نیازهای فعاالن صنایع نفتی نموده است.

وری و ارزش افزوده محصوالت تولیدی بخش خصوصی بویژه آن دسته از واحدها  از این طریق نسبت به ارتقا بهره

 که در امر صادرات فعال می باشند موثر واقع گردد.

گاز، ،نش فنی جمعی از مهندسین حوزه نفتدر راستای اجرای این اهداف شرکت با بهره گیری از تجارب و دا

مادی در این زمینه فعالیت داشته و دارای تجربه می باشند در های مت پتروشیمی و سازمان استاندارد ایران که سال

 کنار نیروهای جوان بهره گیری نموده تا به این مهم دست یابند.

 

پـیـش گـفـتـار
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توسعه بخش های نظارتی و پیشبرد اهداف توسعه ای در حوزه ن آزمای نفت ایرانیان با رویکرد شرکت مشاورا

د با کیفیت و همچنین به عنوان بازوان علمی و پژوهشی صنعت نفت فرآورده های نفتی با هدف گسترش سطح تولی

 کشور تشکیل گردید.

این شرکت همواره در مسیر توسعه طرح های علمی و پژوهشی خود بوده است و با توکل به خداوند متعال و دانش 

که در ابتدای و فن آوری مهندسین و کارشناسان داخلی به صورت مستمر در حال پیشرفت می باشد به صورتی 

درصد حال حاضر بوده که با تالش و همت کلیه پرسنل در حال  40فعالیت تعداد تجهیزات و کارکنان شرکت کمتر از 

حاضر می توان مدعی بود از لحاظ تجهیزات در حوزه فرآورده های نفتی جزء سه مرکز پژوهشی و آزمایشگاه برتر 

 ی انجام شده در سطح کشور بی نظیرپژوهشی فعالیت هاکشور می باشد و همچنین از لحاظ خدمات علمی و 

 می باشد.

 می باشد. های آزمایشگاه، مرکز آموزش و فنی مهندسیمشاوران آزمای نفت ایرانیان متشکل از واحد

 

 

 ی(  براT/2610استاندارد )شماره  یهمکار سازمان مل شگاهیبه عنوان آزما انیرانینفت ا یمشاوران آزما شگاهیآزما

با استفاده از تجارب  یو مصرف یدیتول ،ینفت یفرآورده ها تیفیجهت کنترل ک عیروز افزون صنا ازیبه ن ییپاسخگو

 باشد. یم یشگاهیآزما خدماتصنعت در حال ارائه  نیاز نخبگان ا یریو دانش گروه کث

که  ISO 17025استاندارد  ،یفیک یاستاندارد ها تیبا رعا شگاهیفعال در آزما یمهندس میتالش کارکنان و ت با

 است. دهیگرد افتیباشد، در یم شگاهیمختلف انجام شده در آزما یپاسخ آزمون ها تیفینشان دهنده ک

امکان  یانسان یرویکادر ن نیو مجرب تر زاتیتجه نیبا به روزتر انیرانینفت ا یمشاوران آزما شگاهیآزما واحد

نفت و گاز، انواع  ،یگاز عاناتینفتا، م ن،یسبک و سنگ یها دروکربنیمانند انواع ه ینفت یفرآورده ها هیآزمون کل

را با حداکثر  رهیو غ ریق س،یو . . . (،  انواع گر یصنعت وغنر ک،یدرولیروانکارها )روغن موتورها، روغن دنده، روغن ه

 باشد. یمناسب دارا م نهیزمان و هز نیدقت و کمتر

امکان ارائه خدمات با تخفیف ویژه  ،ریاست جمهوری در شبکه آزمایشگاهی معاونت راهبردیهمچنین با عضویت 

 برای محققین و پژوهشگران و دانشجویان در سطح ملی فراهم گردید.

 

 

  

شگاهیواحد آزما 

 همواره دقت در پاسخگویی و سرعت در ارائه خدمات در کنار تعرفه مناسب، سرلوحه عرصه خدمت رسانی به مشتریان در این شرکت می باشد.
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امکان ارائه خدمات ،ریاست جمهوری با عضویت در شبکه آزمایشگاهی معاونت راهبردی     

پژوهشگران و دانشجویان در سطح ملی فراهم گردید. به همراه تخفیف ویژه برای محققین،  

www.labsnet.ir/lab/578 
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 روش آزمون شرح آزمایش ردیف

  INSO 197 ASTM D1298 جرم حجمی 1

 INSO 203, 2932 ASTM D1500 , 156 میزان رنگ 2

  INSO 19695 ASTM D93 نقطه اشتعال به روش بسته  3

  INSO 198 ASTM D92 نقطه اشتعال  به روش باز  4

  INSO 6261 ASTM D86 تقطیر در اتمسفر  5

  INSO 8908 ASTM D1160 تقطیر در فشار خالء 6

  INSO 5438 ASTM D2500 نقطه ابری شدن 7

 INSO 201 ASTM D97 نقطه ریزش  8

 INSO 340 ASTM D445 آزمون گرانروی  9

 INSO 195 ASTM D2270 شاخص گرانروی  10

 INSO 336 ASTM D130 خوردگی نوار مس  11

 ASTM D976 - شاخص ستان  12

 INSO 8402 ASTM D4294 گوگرد کل 13

 ASTM D5453 - گوگرد کل 14

 INSO 9379 ASTM D3227 مرکاپتان  15

 INSO 9379 ASTM D3227 میزان سولفید هیدروژن 16

 ISO 15597 - میزان کلر 17

 INSO 8722 ASTM D4952 دکتر تست 18

 INSO 5439 ASTM D323 اندازه گیری فشار بخار  19

 INSO 2940 ASTM D482 خاکستر  20

 INSO 194 ASTM D874 خاکستر سولفاته  21

 INSO 2772 ASTM D2896 عدد قلیایی کل  22

 INSO 7170 ASTM D664 عدد اسیدی کل  23

 INSO 196 ASTM D892 آزمون کف  24

 INSO 8139 ASTM D95 اندازه گیری آب به روش تقطیر 25

 INSO 1211 ASTM D2273 اندازه گیری آب و رسوبات )سانتریفیوژ( 26

 INSO 18481 ASTM D6304 اندازه گیری آب به روش کارل فیشر 27

 INFRARED - INFRAREDاندازه گیری اکتان به روش  28

 ASTM D2699 - اندازه گیری اکتان به روش موتور  29

 INSO 3872 ASTM D70 وزن مخصوص قیر  30

 INSO 2950 ASTM D5 درجه نفوذ قیر  31

 INSO 3868 ASTM D36 نقطه نرمی قیر  32

 INSO 3866 ASTM D113 کشش قیر  33

 ASTM D6 - درصد افت وزنی قیر 34

ASTM D6 - درصد افت نفوذ پذیری قیر 35   & D5 

 INSO 198 ASTM D92 نقطه اشتعال قیر  36

 INSO 2953 ASTM D2042 حاللیت قیر 37

  A.A.S.H.T.O 102-09 - اسپات تست  38

  INSO 2933 ASTM D1218 ضریب شکست نور 39

 ASTM D6595 - عنصر( 19آنالیز عنصری روغن ) 40

 INSO 3089 ASTM D893 مواد نامحلول در پنتان 41

 شرح خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه مشاوران آزمای نفت ایرانیان 
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 روش آزمون شرح آزمایش ردیف

 ASTM D1638 - شمارنده ذرات 42

 INSO 17764 ASTM D6278 مرتبه  30پایداری برشی  43

 ASTM D2983 - گرانروی در دمای پایین به روش بروکفیلد 44

 INSO 3169 ASTM D1401 قابلیت تفکیک پذیری آب از روغن 45

 ASTM D3427 - قابلیت جدا شدن هوا از روغن  46

 INSO 200 ASTM D524 کربن باقیمانده به روش رمزباتوم 47

 INSO 2546 ASTM D94 عدد صابونی  48

 CCS INSO 5512 ASTM D5293گرانروی در دمای پایین  49

 Noack INSO 3780 ASTM D5800تبخیر )آزمون نواک(  50

 GC - میزان بنزن و آروماتیک و الفین  51

 GC - درصد تولوئن، متانول، زایلین، متیل استات  52

 INSO 17761 ASTM D3238 میزان گروه های هیدروکربنی  53

 PONA INSO 8403 ASTM D1319, GCتست پونا  54

INSO 18034 ASTM D تست گام  55  381  

 INSO 19541 ASTM D4868 ارزش حرارتی  56

57 PH INSO 1212 Potentiometric 
 INSO 18414 ASTM D6560 آسفالتین 58

 INSO 12942 ASTM D611 نقطه آنیلین 59

 ASTM D473 - میزان رسوبات جامد توسط استخراج با حالل  60

 INSO 17763 ASTM D2502 وزن مولکولی متوسط 61

 NLGI INSO 1209 DIN51818تعیین درجه گریس  62

 INSO 1096 ASTM D566 نقطه قطره شدن گریس  63

 INSO 1209 ASTM D217 میزان نفوذ پذیری گریس قبل از کار 64

 INSO 1209 ASTM D217 پذیری گریس بعد از کارمیزان نفوذ  65

 INSO 1371 ASTM D1264 مقاومت در برابر شستشو گریس  66

 INSO 565 ASTM D128 اسید آزاد گریس 67

 INSO 565 ASTM D128 قلیایی آزاد گریس 68

 INSO 1095 ASTM D1404 تعداد ذرات سخت گریس 69

 INSO 11291 ASTM D4048 خوردگی گریس  70

 ASTM D1322 - نقطه دود  71

 INSO 1213 ASTM D1120 نقطه جوش ضد یخ 72

 بر طبق استاندارد مربوطه انواع روغن موتور در تمامی سطوح کیفیت  73

 بر طبق استاندارد مربوطه انواع روغن پایه 74

 بر طبق استاندارد مربوطه HH, HL,HMروغن هیدرولیک  75

 بر طبق استاندارد مربوطه GL1, GL4, GL5روغن دنده  76

 بر طبق استاندارد مربوطه انواع گریس های پایه کلسیم، لیتیم، بنتون 77

 بر طبق استاندارد مربوطه ضد یخ خودرو های سبک و سنگین 78

  ویژه آزمایشگاه و دوره های آموزشی بهره مند گردید.و خدمات با انعقاد قرارداد از تخفیفات 

 

 نشرح خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه مشاوران آزمای نفت ایرانیا 
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 ISO17025گواهینامه بین المللی 

گواهینامه تائید صالحیت 

 آزمایشگاه همکار

 سازمان ملی استاندارد
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 نیباشد. ا یکارکنان م یآموزش کاربرد یمیو فعاالن حوزه نفت، گاز و پتروش یدیتول یدغدغه واحدها نیتر یاصل

و  یدروس و منابع تخصص یتعدد سرفصل ها نیهمچن ،یطوالن یباال و زمان ها اریبس یها نهیصرف هز لیامر به دل

 همراه است. یاریمجرب و . . . با مشکالت بس یکادر علم نیتام

 یبا تجربه و ابزارها دیبا حضور اسات انیرانینفت ا یمرکز آموزش و نشر مشاوران آزما یعلم ئتیاساس ه نیا بر

باشد.  یدارا م یو آموزش یعلم یدستاوردها نیرا بر اساس آخر انیامکان آموزش متقاض ،ینیو ع یآموزش کاربرد

 تیفیمختلف کنترل ک یپروژه ها یو اجرا ینفت یها هفرآورد یدیتول یبا واحد ها کیبخش با توجه به رابطه نزد نیا

( 57726)به شماره  تیصالح دییموفق به کسب تا یدر عرصه ارائه مطالب کاربرد د،یتول یها ندیفرآ یساز نهیو به

 است. دهیگرد رانیاستاندارد ا یاز سازمان مل

 اریبس تیفیسه هزار نسخه در هر شماره  با ک راژیدر ت "مشاوران نفت" یگاهنامه تخصص گانیرا عیو توز انتشار

مجموعه  ییاجرا یها استیدر س یآموزش و اطالع رسان تیچاپ مناسب، نشان دهنده اهم نیباال در محتوا و همچن

 باشد. یم انیرانینفت ا ینفت آزما یمشاوران آزما

 .باشد یمرکز آموزش م نیا یاز افتخارات علم ینفت یمختلف فرآورده ها یده عنوان کتاب در حوزه ها چاپ

 

آموزش مرکز 
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 سرفصل آموزش تقویم آموزشی/مشخص نمودن عنوان دوره بر اساس 

 

 دریافت و تکمیل فرم ثبت نام

 

 ارسال نامه درخواست به مرکز آموزش مشاوران آزمای نفت ایرانیان

 

 پرداخت شهریه

 

 آموزشارسال فیش واریزی و مدارک ضمیمه به واحد 

 یک قطعه عکس / کپی شناسنامه/ کپی کارت ملی / معرفی نامه ()

 

 

 برگزاری دوره/کارگاه آموزشی

 

 تائید سازمان ملی استاندارد ایرانصدور مدرک مورد 

 : توضیحات

 .برگزاری کالس ها منوط به حد نصاب رسیدن تعداد شرکت کنندگان می باشد تاریخ -1

کنندگان به عمل خواهد آمد که  در پایان دوره به تشخیص مدرس مربوطه، ارزیابی آموزشی از شرکت -2

 .برای دریافت گواهینامه الزامی است / کارگاه موفقیت در ارزیابی دروس دوره

خواهشمند است یک هفته قبل از شروع کالس ها، جهت اطالع از قطعیت شروع دوره با شماره تلفن  -3

 فرمائید.تماس حاصل  مرکز آموزش 2داخلی  22095821

ازمان ها، مشاوران آزمای نفت ایرانیان همواره این آمادگی را دارد که بنا به درخواست سمرکز آموزش  -4

 محل در را نفتی های فرآورده زمینه در مختلف آموزشی های دوره / کارگاه … واحد تولیدی، صنعتی و

 . نماید برگزار خصوصی صورت به و کارفرما نظر مورد زمان و

 مراحل ثبت نام دوره/ کارگاه های آموزشی
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آن،دهندهتشکیلاجزایاجزایوگریس•
مزایایگریس،وظایفوروانکارمکانیسم
دیبندستهها،محدودیتوگریسازاستفاده
هاگریس

وبلقگریسپذیرینفوذقابلیت:شاملهاآزمون•
ایقطرهنقطهآزاد،قلیاییواسیدکارکرد،ازبعد

...وسختذراتتعدادسولفاته،خاکسترشدن،

آشنایی با گریس

شرح تئوری و عملی آزمون ها

موتورروغن،روانکارهاوروانکاریبرایمقدمه•
،وتورمروغن،پایهروغن،سنتزیپایهومعدنیپایه

،دندهروغن،هیدرولیکروغن،دومتصفیهروغن
گریس،توربینروغن

ظاهری،گرانرویکینماتیک،گرانروی:شاملهاآزمون•

ل،کقلیاییعدداشتعال،نقطهریزش،نقطهگرانروی،شاخص
تبخیر،اثردراتالفمیزانگوگرد،میزانکل،اسیدیعدد

خاکستر،آب،ازپذیریجداآب،مقدارمسی،تیغهخوردگی
...وباتومرمزروشبهباقیماندهکربنصابونی،عدد

روانکارهاآشنایی با 

شرح تئوری و عملی آزمون ها

تنف،نفتیهایحالل،بنزین،شدهمایعگازهای•
هایسوخت،گازوئیل،هواپیماسوخت،سفید

قیرها،هاروغن،سنگینهایسوخت،گرمایی

رنگ،تقطیر،چگالی،گرانروی،:شاملهاآزمون•
نقطهشدن،ابرینقطهخاکستر،ریزش،نقطه

نوارخوردگیآب،میزانگوگرد،میزاناشتعال،
میزانسولفید،هیدروژنومرکاپتانمیزانمس،
...وگام

آشنایی با هیدروکربن ها

شرح تئوری و عملی آزمون ها

عانوا،دهندهتشکیلاجزاء،ضدیختعریف•
افزودنیموادوعملکرد،ضدیخخواص

نقطهانجـماد،نقطهدانـسیته،:شاملهاآزمون•
ذخیره،قلیائیتآب،مقدار،PHخـاکستر،جـوش،

...وخـوردگی

ضدیخآشنایی با 

شرح تئوری و عملی آزمون ها

  سرفصل دوره / کارگاه های آموزشی
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

 

  

 

تخمین عدم قطعیت•

کاربرد•

خطا و عدم قطعیت•

توزیع احتمالی•

Bو Aعدم قطعیت های •

عدم قطعیت مرکب•

آزمون ها از نظر الزامات مربوط به عدم قطعیت•

گزارش دهی عدم قطعیت•

ریآشنایی با عدم قطعیت اندازه گی

به صورت تئوری

،آنانواعوکروماتوگرافیمبانیباآشنایی•
اجزایابآشنایی،گازیکروماتوگرافیباآشنایی
حامل،گازمخزن)هاآنکاربردوسازنده
وهاستونپیکربندینمونه،تزریقسیستم

دهپردازنآشکارسازها،سیستمستون،هایآون
کالیبراسیون،(هاداده

(GC)آشنایی با کروماتوگرافی گازی 

به صورت تئوری و عملی

  سرفصل دوره / کارگاه های آموزشی

،یرتقطبرج،خامنفتتقطیرهایدستگاهاساس•
،تقطیرهایدستگاهاصلیتجهیزاتمعرفی
درموثرعوامل،تفکیکوتقطیرازایخالصه
واهدستگاهر،تقطیانواع،تفکیکبرجطراحی
،تقطیرهایبرجدرمایعوبخارتماسوسایل
،هانباشتیاشدهپرایاکنههایبرج،هاسینی

طیرتقعملیاتکنندهمختلمکانیکیاشکاالت
....و

طیرآشنایی با برج ها و فرآیند تق

به صورت تئوری

،معدنیپایههایروغنانواعباآشنایی•
پایههایروغنانواعروغنتولیدهایفرآیند

هایروغنانواعمقایسه،تولیدفرآیندهای،سنتزی
وادتیوموتورروغنانواع،پایهروغنکاربرد،پایه
ها،کنندهمتفرقها،کنندهپاک)ادتیوها،ها

ضدخوردگی،گرانروی،شاخصدهندهبهبود
اصطکاک،دهندهبهبودکف،ضدزنگ،ضد

(ریزشنقطهآورندهپایین

ور آشنایی با روغن پایه، روغن موت
هاادتیوو 

به صورت تئوری
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

  

  دوره / کارگاه های آموزشیسرفصل 

هایفرآیندهمراهبهقیرانواعتشریح•
هایگروهتفکیک،قیرساختار،تولید

قیرمشخصات،قیرکاربرد،قیرسازنده

مخصوص،وزننفوذ،درجه:شاملهاآزمون•
وزنی،افتکشش،خاصیتنرمی،درجهگرانروی،

...واشتعالدرجه

آشنایی با قیر 

شرح تئوری و عملی آزمون ها

خامآشنایی با ترکیبات گوگردی در نفت•

(سود و آب ژاول)فرآیند شیرین سازی •

گوگردزدایی استخراجی•

ODSگوگردزدایی •

HDSگوگردزدایی•

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

به صورت تئوری

وحاللیتها،حاللباآشناییبرایمقدمه•
باآشنایی،انحاللفرآیندوشوندهحل

هاحاللانواع،قطبیغیروقطبیهاحالل
،تینرانواع،تینرباآشنایی،آناثراتوکاربرد
ینفتهایفرآوردهبلندینگ،تینرخواص

ای فرآورده هبلندینگآشنایی با 
نفتی و حالل ها

به صورت تئوری

اصطالحات و کلمات کلیدی ایمنی•

بهداشت عمومی•

آشنایی با تجهیزات و وسایل حفاظت فردی•

اطفاء حریق–پیشگیری از حوادث و حریق •

ایمنی کار در فضای آزمایشگاه•

(عمومی)ارگونومی •

HSE

به صورت تئوری
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  
 _رونمایی از مجموعه کتاب های تخصصی فرآورده های نفتی_

 در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  

مراسم رونمایی از مجموعه کتاب های تخصصی فرآورده های نفتی
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران

مراسم رونمایی از مجموعه کتاب های تخصصی فرآورده های نفتی
نبیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایرا

مراسم رونمایی از مجموعه کتاب های تخصصی فرآورده های نفتی
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران

مراسم رونمایی از مجموعه کتاب های تخصصی فرآورده های نفتی
انبیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایر

بولتن اطالع رسانی مشاوران نفت
نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

  

همایش منطقه ای آموزشی آشنایی با مبانی آزمون های فرآورده های 

حضور واحدهای تولیدی و جمعی از  با 95نفتی صادراتی مهرماه سال 

همکاران ادارات استاندارد و گمرکات کشور، با همکاری اداره کل 

 استاندارد استان قزوین برگزار گردید.

 برگزار شدههای همایش و سمینار

 95سال  –همایش آموزشی قزوین 
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

  
 های برگزار شدههمایش و سمینار

 96سال  –همایش آموزشی سمنان 

کارگاه آموزشی هیدروکربن های سبک و سنگین و آزمون های فرآورده های نفتی با همکاری استانداری، 

سخنرانی و تدریس آقایان مهندس با  96مهر ماه سال  26اداره کل استاندارد و اتاق بازرگانی استان سمنان در

 هاشمی، مهندس نمدچی، مهندس ابراهیمی، دکتر گرشاسبی و مهندس جهانیان برگزار گردید.
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های برگزار شدههمایش و سمینار

 96سال  –سمینار آموزشی تهران 

کارگاه آموزشی فرآیند بررسی نتایج آزمون فرآورده های نفتی صادراتی با همکاری اداره کل 

تدریس آقایان مهندس بیات، مهندس مؤمنی، مهندس استاندارد استان تهران با سخنرانی و 

 برگزار گردید. 96آذر ماه سال  8سلطانی، دکتر گرشاسبی و مهندس ابراهیمی مورخ 
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

  
 کارگاه ها و دوره های آموزشی برگزار شده

 دوره آموزشی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

 

  

 دریافت گواهینامه واحد برتر ترویج دهنده فرهنگ استاندارد در کشور
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

برگزاری کارگاه های عملی  
مـشـاوران آزمـای نـفـت ایـرانـیـان

برگزاری دوره های آموزشی متعدد به صورت رایگان

برای کارشناسان محترم ادارات استاندارد و گمرکات کل کشور

در جهت نیل به اهداف توسعه ای و آشنایی هر چه بیشتر دست اندر کاران حوزه استاندارد، مرکز 

ساعته  20مشاوران آزمای نفت ایرانیان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی رایگان بصورت آموزش 

 برای کارشناسان محترم استاندارد و گمرکات نموده است.

با توجه به نیاز اساسی متقاضیان و کارآموزان محترم جهت آشنایی عملی با آزمون های فرآورده 

برگزاری دوره های آموزشی عملی برای اولین بار در کشور های نفتی، این مرکز آموزش اقدام به 

 نموده است.
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

  

برگزاری دوره های آموزشی در مرکز آموزش
مشاوران آزمای نفت ایرانیان

برگزاری دوره های آموزشی در مرکز آموزش
مشاوران آزمای نفت ایرانیان

برگزاری دوره های آموزشی در مرکز آموزش
مشاوران آزمای نفت ایرانیان

برگزاری دوره های آموزشی در مرکز آموزش
مشاوران آزمای نفت ایرانیان

برگزاری دوره های آموزشی در مرکز آموزش
مشاوران آزمای نفت ایرانیان

برگزاری دوره های آموزشی در مرکز آموزش
مشاوران آزمای نفت ایرانیان
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  

  

 

 "مشاوران نفت"بولتن اطالع رسانی 

 مشاوران آزمای نفت ایرانیان 

سطح علمی و تخصصی ن همواره رسالت خود را در افزایش مرکز آموزش مشاوران آزمای نفت ایرانیا

وسعه کیفی محصوالت به اهداف تمخاطبان می داند. لذا از همه امکانات خود در جهت  تسهیل 

 تولیدی داخلی استفاده می نماید.

می این مـرکز با همکاری اسـاتید و صـاحبنظران حوزه نـفـت، در این راستا اعـضای هیئت عـلـ

نسخه  در  3000در تیـراژ  "مـشاوران نفت"گاز، پاالیش و پتروشیمی  اقدام  به انتشار نـشریه 

هر نوبت  جهت ارائه به  کلیه فعاالن این حوزه  نموده است.  کیفیت باالی مطالب و  همچنین 

ده همواره مخاطبین در انتظار چاپ نسخه های بعدی این نشریه مرغوب ترین نوع چاپ باعث گردی

 باشند.

 جهت معرفی شرکت خود در نشریه مشاوران نفت، با واحد بازرگانی به شماره

 تماس حاصل فرمایید. 021-22095821 

 

  نشریه:  یمزایا 

ارسال رایگان به کلیه ادارات استاندارد 

و گمرکات کشور، دانشگاه های مهم 

کشور، واحد های تولیدی فرآورده های 

 نفتی و توزیع در نمایشگاه های مرتبط 
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  

 گواهینامه تائید مرکز آموزش همکار

 از دفتر آموزش و ترویج استاندارد ایران
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

 

 

 

 

فرآورده  داتیو پژوهش با هدف ارتقاء تول قیانجام تحق انیرانینفت ا یمجموعه مشاوران آزما یها تیفعال نیتر یاز اصل یکی

 یارزنده ا اریبس جیمجموعه به نتا نیکارشناسان ا یها یبر  توانمند هیباشد که با تک یمختلف در سطح کشور م ینفت یها

 است. دهیاز وزارت صنعت، معدن و تجارت گرد یو مهندس یمجوز فن  افتیبه در و موفق افتهیدست  زین

 شرح خدمات و مشاوره های مهندسی: 

 ارائه خدمات مهندسی، بازرسی و نظارت کمی و کیفی فرآورده های نفتی -1

 تهیه و تدوین فرموالسیون با توجه به ماهیت فرآورده ها، با بهره گیری از علوم و فن آوری روز -2

 مشاوره مهندسی در زمینه اصالح فرآیندی و رفع معایب در خطوط تولید -3

 شیرین سازی میعانات گازی و استخراج مرکاپتان از گاز های ترش -4

 طراحی و ساخت واحد های صنعتی و پاالیشگاهی و راه اندازی مربوطه -5

 پایش وضعیت و معرفی روانکار جهت سیستم روانکاری دستگاه ها -6

در زمینه تولید محصوالت مختلف روانکارهای موتوری، خودرویی و صنعتی مطابق آخرین استاندارد های روز دنیا  مشاوره -7

 و قیمت بهینه

 ارائه خدمات تخصصی در زمینه آزمایش انواع فرآورده های نفتی) آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران( -8

 های نفتی)دارای تایید صالحیت به عنوان مرکز آموزش از سازمان ملی استاندارد ایران(ارائه خدمات آموزشی در حوزه فرآورده  -9

 احداث آزمایشگاه فرآورده های نفتی در داخل و خارج کشور با همکاری مهندسان حوزه ی نفت و سازمان ملی استاندارد ایران -10

 17025مشاوره در زمینه پیاده سازی استاندارد  -11

 در واحد های تولیدی و آزمایشگاهی HSEصوص پیاده سازی سیستم مشاوره در خ -12

 حل مشکالت از ابتدای مرحله طراحی آزمایشگاهی تا پایان مرحله تولید -13

 

  

 و فنی  مهندسیمرکز پژوهش 
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  

 "تجهیزات ساخته شده در واحد فنی مهندسی مشاوران آزمای نفت ایرانیان"

 

  تقطیر در اتمسفر فرآورده های نفتی مطابق استانداردASTM D86 – INSO 6261 

  درجه سانتیگراد 400رنج تقطیر به روش دستی از صفر درجه سانتیگراد تا 

 جنس دستگاه: استیل 

 سهولت کار با دستگاه 

 دارای صفحه نمایش رنگی 

 دارای سیستم سرمایش و گرمایش بسیار قدرتمند 

 شیشه محافظ مقاوم در برابر حرارت 

 عایق بودن قسمت های حرارتی 

 دارای قطره گیر 

  دمایی )در حد دهم درصد(تنظیمات دقیق 

 ساخت ایران 

 "محصوالت شیمیایی مشاوران آزمای نفت ایرانیان"

 سلولز نیتروسلولز، برای عالی حاللی استات بوتیل. باشد می مشخص بویی با و رنگ بی خنثی، مایعی استات بوتیل 

 استایرن، پلی هوستافلکس، کلراید، ونیل پلی استات، ونیل پلی شده، کلردار های الستیک سلولوئید، اترها،

 یتحالل قدرت خاطر به استات بوتیل. باشد می ها روغن و ها چربی ها، کننده نرم خنثی های رزین بیشتر ها، اکریالت پلی

 .باشد می مناسب فراریت با ها حالل مهمترین از یکی زیاد سازی رقیق ظرفیت و باال

 :بسته بندی 

 فله -1

 بشکه -2

No. Parameter Test Method Limit 

1 Purity, %wt GC 99 min 

2 Water , %wt ASTM D1744 0.02(max) 

3 Acidity as Acetic Acid,%wt ASTM D1613 0.005(max) 

4 Density, g/cm3 at 20 C ASTM D1298 0.880 - 0.882 

5 Boiling range @1013 mbar   124-126 

6 Refractive Index at 20 C - 1.3925-1.3945 
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  
 3(  استات لیمتCOOCH3CH( رنگ و قابل اشتعال  یشفاف، ب یعیچسب و ما هیمطبوع شب یبا بو استر ینوع

را در  نهایاز رز یعیوس فیاست که ط یقو یدر آب نسبتا محلول است. حالل یمحلول ول یآل یحاللها شتریاست. در ب

 استرها و ... یها، پل یاپوکسها،  کیلیاستات، اکر لینیو یکند مثل استات سلولز، پل یخود حل م

 :بسته بندی 

 فله -1

 بشکه -2

No. Parameter Test Method Limit 

1 Purity, %wt GC 85 

2 Metanol, %wt GC 15 

3 Water , %wt ASTM D1744 0.01(MAX) 

4 Acidity as Acetic Acid,%wt ASTM D1613 0.01(max) 

5 Density, g/cm3 at 20 C ASTM D1298 0.90 - 0.91 

6 Color,pt-co unit ASTM D1209 10(max) 

7 Refractive Index at 20 C - 1.3575-1.3585 

 

 

 

 

 

 

 ماده در  نیباشد. ا یدار م ژنیاکس یها دروکربنی( و از گروه هستالا نیها )ساده تراستال از انواع  یکی اللیمت

است. نقطه جوش نرمال آن  ریاتر گونه داشته و به شدت آتشگ ییرنگ است، بو یبصورت گاز بوده و ب طیمح طیشرا

 CC41 طیمح یبوده و در دما  CC25 ،فشار بخار اشباع آن atm  6/1 ماده همواره  نیباشد. برخالف متانول سوختن ا یم

 عیما یکه براحت افتیتوان در یآن م یطیو با توجه به فشار بخار مح ستیخورنده ن متیاللهمراه است.  ینورمرئ کیبا 

باشد؛ لذا با  یپروپان و بوتان است، م رندهیکه عمدتاً در برگ LPGبه  هیشب یکیزیف اتیاز نظر خصوص متیاللشود.  یم

 یبرا ع،یبکاررفته در گاز ما زاتیتجه هیتوان از کل یگاز سوز م لیوسا ماتیواشرها و تنظ یدر جنس آب بند یاندک رییتغ

 است. یو خانگ یدر مصارف حرارت LPG یبرا یمناسب نیگزیجا یعنیاستفاده کرد.  آنو انتقال  ینگهدار

 :بسته بندی 

 فله -1

 بشکه -2

No. Parameter Test Method Limit 

1 Purity, %wt GC 85 

2 Metanol, %wt GC 15 

3 Water , %wt ASTM D1744 0.01(MAX) 

4 Acidity as Acetic Acid,%wt ASTM D1613 0.01(max) 

5 Density, g/cm3 at 20 C ASTM D1298 0.90 - 0.91 

6 Color,pt-co unit ASTM D1209 10(max) 

7 Refractive Index at 20 C - 1.3575-1.3585 
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

 

  

 فتاالت  لیاکت ید(DOP)  ماده  نیا دیاست روش تول یس یو یپودر پها برای نرم کننده  نیاز مهم تر یکی

و مراحل می باشد  کیفتال دیدریهگزانول و ان لیدو ات هیبا دو ماده اول زوریراکتور مجهز به همزن در مجاورت کاتال کیدر 

چرم  عیدر صناآن کاربرد  .الکل مازاد و صاف کردن محصول یابیباز ونیفاکسی, عبارتند از استریاو پ یروغن د دیتول

نوار  ،یتوپ ساز ،هوا لتریف ،یگرانول ساز ،یکابل ساز ،یاسباب باز ،یساز لنگیش ،یرنگساز، کفش نگوریگال ،یمصنوع

 .باشد یو... م شهیدور ش

 :بسته بندی 

 بشکه -1

No. Parameter Test Method Limit 

1 Appearance Visual Inspection Colorless, Clear liquid 

2 Color, pt-co unit ASTM D1209 30(max) 

3 Purity, Wt% ASTM D 3465 99(min) 

4 Water, Wt% ASTM E1064 0.1(max) 

5 Acidity as Acetic Acid, Wt% ASTM D1613 0.01 (max) 

6 3Density, g/cm ASTM D1045 0.980 – 0.986 

7 20
dRefractive Index n ASTM D 1045 1.4830 – 1.4890 

 

 

 

 

 

 کولیگال لنیمونو ات(MEG)  مانند شربت  یو با غلظت نیریبا طعم ش  میمال یرنگ با بو یزالل، ب عیما کی

از روغن ها،  یاریحالل بس بیترک نیاست. ا کیفاتیو آل کیآرومات یها دروکربنیماده قابل اختالط با آب و ه نیاست. ا

 یبا د کولیگل لنیات .و.. است تروسلولزی،نیمصنوع یاه نیمحلول در الکل، رز یصمغ، استات سلولز، رنگ ها ن،یگنیل

 لنیات یپل شود ی( مخلوط  نمیرسمیاتر غ یپل مری)پل کولیگل لنیات یبا پل ای( نتریال اتر سنگ ی)د کولیگل لنیات

 شود. یم هیته کولیگل لنیاز ات ،یالکل ریغ یها یدنینوش یکیپالست یها یبطر یترفتاالت مورد استفاده برا

 بندی: بسته 

 بشکه -1

 

No. Parameter Test Method Limit 

1 Apearance Colorless, Clear liquid Visual Inspection 

2 Purity, Wt% ASTM E-202 99.8 

3 Diethylene Glycol ASTM E-202 0.08 

4 Water content, Wt% ASTM E-203 0.08 

5 Acidity as Acetic Acid ,Wt % ASTM D-1613 10 

6 3C gr/cmo 20Sp.GR  ASTM D-891 1.1153 
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/12/96مورخ  76634/96به شماره نامه تمدید جواز   
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

 

سازمان های استاندارد سراسر کشور از جمله استاندارد استان تهران، استاندارد استان اصفهان، استاندارد استان  -

آذربایجان شرقی، استاندارد استان سمنان، استاندارد استان زنجان، استاندارد استان اردبیل، استاندارد استان 

سیستان و بلوچستان، استاندارد استان مرکزی، استاندارد استان قزوین، استاندارد استان ایالم، استاندارد استان 

د استان کرمان، استاندارد همدان، استاندارد استان خراسان رضوی، استاندارد استان خراسان شمالی، استاندار

استان یزد، استاندارد استان لرستان، استاندارد استان کرمانشاه، استاندارد استان خوزستان،  استاندارد استان 

 گلستان و ...

، ان مرکزی، اداره کل گمرک دوغارونگمرکات کشور از جمله اداره کل گمرک استان تهران، اداره کل گمرک است -

ن، اداره کل گمرک سمنان، اداره کل گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، اداره کل گمرک اداره کل گمرک سهال

 سیستان و بلوچستان، اداره کل گمرک قم، اداره کل گمرک سلفچگان، اداره کل گمرک سلفچگان و ...

 ...، زاگرس تطبیق کاال، معیارگستر صدر و SGS  ،IGIشرکت های خدماتی بازرسی سطح کشور از جمله  -

 کز آموزش عالی سراسر کشورامر -

 همکاری با کارخانه های سیمان سراسر کشور -

 همکاری با پاالیشگاه ها سراسر کشور -

 شرکت های خصوصی و واحد های تولیدی سراسر کشور -

 اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفتی -

 شرکت های دانش بنیان -

 ای کشور کز آموزشی تحت نظارت آموزش و پرورش و فنی و حرفهامر -

 شرکت های کشتیرانی -

 معادن -

 شرکت های حمل و نقل -

 

 

 

 

 

 

  

  

لیست مشتریان

 ی ـویـگـخـاسـت در پـدق

 اتـدمـه خـت در ارائـرعـس                                         
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان در طول مدت فعالیت موفق به اخذ مدارک ذیل گردیده است:

 )باالترین استاندارد کیفیت آزمایشگاهی( ISO 17025اخذ استاندارد  -

 آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایرانتائید صالحیت به عنوان  -

 اخذ مجوز فنی و مهندسی از اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان تهران -

 اخذ تایید صالحیت مرکز آموزش همکار سازمان ملی استاندارد ایران  -

 راهبردی های فناوری آزمایشگاهی شبکه قطعی عضویت -

 1394در سال  انکنندگ مصرف حقوق رعایتاستانی  نامه گواهی -

 1395در سال  کنندگان مصرف حقوق رعایتاستانی  نامه گواهی -

 1395گواهی نامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال  -

 1396گواهی نامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال  -

 تندیس غرفه برتر در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

افتخارات مشاوران آزمای نفت ایرانیان
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  

 حامی حقوق مصرف کنندگان

 سال متوالی 3دارنده گواهینامه های ملی و استانی واحد برتر رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان در 
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

 

 

  

  

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
کنندگانهفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف 

@azmaynaft @azmaynaft

@azmaynaft @azmaynaft
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
کنندگانهفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف 

@azmaynaft @azmaynaft

@azmaynaft @azmaynaft



 

34 
 

مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

حضور مـشـاوران آزمـای نـفـت ایـرانـیـان  

در  دوره های متعدد نمایشگاه های  بین المللی

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
ایرانپتروشیمیو پاالیشنفت، گاز، المللیبیننمایشگاهدر بیست و دومین 

@azmaynaft @azmaynaft

@azmaynaft @azmaynaft
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

  

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
ایرانپتروشیمیو پاالیشنفت، گاز، المللیبیننمایشگاهدر بیست و دومین 

@azmaynaft @azmaynaft

@azmaynaft @azmaynaft

 ی جمهورت سریا خانواده و زنان امور معاونسرکار خانم ابتکار بازدید 
 نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی ایران نیو دوم ستیباز غرفه مشاوران آزمای نفت ایرانیان در  
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

 

  
مشاوران آزمای نفت ایرانیان

جامع دریایی ایرانالمللیاولین نمایشگاه بین 

@azmaynaft @azmaynaft

@azmaynaft @azmaynaft

 نفت وزیر ارشد مشاور زاده نعمت مهندس آقای بازدید جناب

 ایران دریایی جامع المللی نمایشگاه بین از غرفه مشاوران آزمای نفت ایرانیان در 
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

  

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
جامع دریایی ایرانالمللیاولین نمایشگاه بین 

@azmaynaft @azmaynaft

@azmaynaft @azmaynaft

 دریایی صنایع سازمان محترم ریاست رستگاری دریادار امیر بازدید

 ایران دریایی جامع المللی نمایشگاه بین از غرفه مشاوران آزمای نفت ایرانیان در 



 

38 
 

مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  
مـشـاوران آزمـای نـفـت ایـرانـیـان

"رویداد های مهم "

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
کاالی استاندارد ایرانی میخرم-طرح پویش 

@azmaynaft @azmaynaft

@azmaynaft @azmaynaft
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  

مرکز آموزش مشاوران آزمای نفت ایرانیان
کسب لوح تقدیر حوزه فاخر فرهنگ و ترویج استاندارد

@azmaynaft @azmaynaft

@azmaynaft @azmaynaft
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
پتروشیمیهمایش سراسری اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز، پاالیش و دوازدهمین 

@azmaynaft @azmaynaft

@azmaynaft @azmaynaft
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

 

 

 

  

مشاوران آزمای نفت ایرانیان
کارگاه آموزشی هفته استاندارد

@azmaynaft @azmaynaft

@azmaynaft @azmaynaft
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 API گراویتی هدف از این آزمون ارایه روشی برای تعیین آزمایشگاهی چگالی، چگالی نسبی یا

(American Petroleum Institute) .نفت خام می باشد 

 وسایل به کار رفته در این آزمون عبارتند از:

  مدرجاستوانه  هیدرومتر  دماسنج 

 :قرائت مقیاس هیدرومتر برای مایعات شفاف  :قرائت مقیاس هیدرومتر برای سیاالت تیره 

 حمام با دمای ثابت 

 در اندازه گیری چگالی به نکته های زیر توجه کنید:

 .دمای نمونه ثابت بماند 

  نمونه های دارای فراریت را به وسیله سرد کردن بطری نمونه به استوانه ای که داخل

 حمام قرار دارد منتقل کنید.

 دادن هیدرومتر،هرگونه حباب را از آن خارج کنید. قبل از قرار 

 توانید هیدرومتر را با تقریب یک پنجم یا یک دهم قرائت کنید. حال می 

  ASTM D1298 -INSO 197  :   (Densityچگالی )

نـکـات آمـوزشی 
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  
 (:                          viscosityی ) گرانرو

محصوالت نفتی مایع توسط اندازه  )ویسکوزیته( هدف از انجام این آزمایش تعیین گرانروی

 )ویسکومتر( گیری زمانی که حجمی از مایع بر اثر نیروی جاذبه در یک گرانروی سنج شیشه ای

 استاندارد جاری می شود، می باشد.

 کرد: تیآزمون رعا نیدر ا دیکه با ینکات

 یگرانرو یریاندازه گ تیشده با قابل برهیکال ن،یموئ یا شهیاز نوع ش ،ییسکومترهایو  

 باشد. یقابل قبول م قیدق

 ثابت خود برسد. یتا حمام به دما دیاجازه بده 

 با  االتیس یگشاد برا نی)لوله موئ کمتر باشد. هیثان 200از  دینبا الیس انیزمان جر

 (با گرانروی پایین عاتیما یبرا کتریبار نیباال و لوله موئ یگرانرو

 عالمت زمان باشد. نیمتر باالتر از اول یلیم 5 دیسطح نمونه با 

  را  یسکومتریهرگز و دیو دقت کن نمونه ییهم دما یبرا دیزمان بده قهیدق 30حداقل

در حمام  شودیاستفاده م انیزمان جر یریاندازه گ یبرا یگرید  سکومتریو کهیدر حال

 .دیکم نکن ایاضافه 

 عبور داده شود. 200با مش  یاز صاف باشدیذرات معلق م یاگر نمونه دارا 

 حالل  کیچند بار شستشو با  لهیرا بوس سکومتریو ،یمتوال یها یریاندازه گ نیب

 زیحالل فرار تم کی لهیمناسب که کامال قابل اختالط با نمونه باشد و سپس بوس

 دیرا با محلول پاک کننده اس سکومتریمانده، و یرفتن ذرات باق نیاز ب ی. برادیینما

 .دیکن زیو سپس آنرا تم ادهساعت قرار د 12به مدت حداقل  کیکروم

ASTM D445 -INSO 340  
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  

                            (: flash point closed cup testerنقطه اشتعال به روش بسته)

 اشتعال بسته می باشد.هدف از این آزمون اندازه گیری نقطه 

 

 40این روش آزمون، برای اندازه گیری نقطه اشتعال مواد نفتی با نقطه اشتعال بسته حداقل 

 درجه سانتیگراد کاربرد دارد. 370درجه سانتیگراد و حداکثر 

 

استفاده از آزمون اندازه گیری نقطه اشتعال بسته در موارد زیر بدلیل نامعین بودن دقت نتایج 

 نمی شود: پیشنهاد
 

  درجه سلسیوس. 250برای نمونه هایی با نقطه اشتعال بسته بیشتر از 

 برای روانکارهای در حال کار 

 را دارند. گرادیدرجه سانت 40که نقطه اشتعال کمتر از  یینمونه ها یبرا 

 اجزا اصلی دستگاه فلش بسته عبارتند از:

 ظرف آزمون 

 چهیسرپوش ظرف آزمون و در 

 همزن 

 منبع گرم کن 

 منبع اشتعال 

 ترمومتر 

دماسنج باید دارای گستره دمای نشان داده شده در جدول ذیل و مطابق با ویژگی های توصیه 

 شده در استاندارد مربوطه باشد.

ASTM D93 -INSO 19695  
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  

 :توجه 

 

  قبل از انجام شروع این آزمون حتما نمونه را به مقدار کم در شیشه ساعت ریخته و

 امتحان کنید که فلش آن آزاد نباشد.

 .آزمون ها باید در محیطی بدون جریان هوا انجام شوند 

  میلی متر تنظیم کنید. 4/8میلی مترتا  3/2قطر شمعک را به اندازه 

  درجه در دقیقه تنظیم کنید. 6تا  5روی نرخ  گرم کردن نمونه را 

  دور در دقیقه کالیبره کنید. 120دور در دقیقه تا  90همزن را روی سرعت 

  نمونه حاوی آب را با استفاده از کلسیم کلرید یا صاف کردن آن ها با کاغذ صافی و یا

 یک تکه پنبه جاذب رطوبت، آبگیری کنید.

  خلوص صنعتی مناسب که قادر به پاک کردن برای شستشو ظرف نمونه از حاللهایی با

 باشد استفاده کنید.)تولوئن و استون( نمونه های مورد آزمون و سرپوش آن می

 ASTM D93 - INSO 19695                            (: flash point closed cup tester) نقطه اشتعال به روش بسته
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  

                                   (: flash point open  cup  testerنقطه اشتعال به روش باز)

 هدف از این آزمون، تعیین روشی برای اندازه گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش گیری می باشد.

این روش آزمون، برای اندازه گیری نقطه اشتعال انواع فراورده های نفتی با نقطه اشتعال باز 

کاربرد  (Fuel Oil)درجه سلسیوس به جز نفت کوره  400درجه سلسیوس و حداکثر  79حداقل 

 دارد.

 عبارتند از: بازاجزا اصلی دستگاه فلش 

 

 ظرف آزمون 

 صفحه گرم کن 

 شمعک آزمون 

 ترمومتر 

دماسنج باید دارای گستره دمای نشان داده شده در جدول ارائه شده و مطابق با ویژگی های 

 توصیه شده در استاندارد مربوطه باشد.

 :توجه

  میلی لیتر نمونه الزم است. 75برای هر آزمون حداقل 

  مناسب برای نگه داری نمونه دمای معمولی اتاق یا پایین تر از آن می باشد.دمای 

 .دستگاه را روی یک سطح تراز و ساکن قرار دهید 

 آزمونه ها باید در محیطی بدون جریان هوا انجام شود 

  زمانی که دماسنج به طور مناسب در داخل ظرف نمونه قرار گیرد، خط غوطه وری حک شده بر روی

 میلی متر پایین تر از خط نشانه جداره ظرف خواهد بود. 2دماسنج 

  مواد جامد نباید در ظرف آزمون قرار گیرند.)قبل از ریختن در ظرف آزمون گرم شوند تا به حالت

 سیال در آیند(. 

  کیلو پاسکال شود. 3فشار گاز وارد شده به شمعک دستگاه نباید بیشتر از 

  درجه سلسیوس در دقیقه تنظیم کنید. هنگامی که دمای  17تا  5در ابتدا نرخ گرم کردن را در حدود

درجه سلسیوس پایین تر از نقطه اشتعال مورد انتظار رسید، نرخ گرم کردن را کم  56آزمونه تقریبا به 

درجه  5درجه سلسیوس پایانی قبل از مشاهده نقطه اشتعال، سرعت افزایش دما  28کنید تا در 

 دقیقه باشد. درجه سلسیوس در 6سلسیوس تا 

  ثانیه از روی سطح نمونه عبور  1 ± 1/0درجه سلسیوس شمعک آزمون را با تقریب  2با افزایش هر

 دهید.

ASTM D92- INSO 198 
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  
توان به تعیین یند تقطیر، عالوه بر جداسازی اجزای سازنده یک مخلوط میبا استفاده از فرآ

 کمی مشخصات دامنه جوش اجزای سازنده یک مخلوط نیز پرداخت.

مانده هستند، قابل این روش برای فرآورده هایی که حاوی مقادیر  قابل توجهی از مواد باقی 

 اجرا می باشد.

دمای تصحیح شده در لحظه ای که اولین قطره حاصل از 

 میعان از نوک لوله مبرد پایین می افتد.

  (:Atmospheric  Distillationر)تقطیر در فشار اتمسف

شده دماسنج که در طول آزمون  حیتصح یحداکثر دما

ته  در عیکل ما ریپس از تبخ دما معموالَ نی)ا. دیآ یبدست م

 شود(. یبالن مشاهده م

ASTM D86 - INSO 6261 

یربالن تقط

مبرد

حمام
سرد کن

منبع 
حرارتی

نگه دارنده
بالن

ترمومتر

استوانه 
هدریافت کنند

اجزای دستگاه 

 تقطیر
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

  

 ترمومتر

 برای دامنه های دمای پایین از

 ASTM 7C 

 برای دامنه های دمای باال از

 ASTM 8C 

 موقعیت دماسنج در بالن تقطیر:

 ASTM D86 - INSO 6261  (:Atmospheric  Distillationر)تقطیر در فشار اتمسف
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  

 توجه:

 

 و خوانش صحیح مقدار دریافت کننده  به منظور کاهش مقدار تلف شده ناشی از تبخیر

استفاده کنید بصورتی که نوک قطره گیر خمیده از  ،تقطیر یتقطیر برای همه گروه ها

 با دیواره استوانه دریافت کننده باشد.قطره گیر درست در تماس 

  درجه سلسیوس قرار  370دماسنج هایی که به مدت طوالنی در معرض دمای بیش از

 گرفته اند، نباید بدون تایید نقطه یخ دوباره استفاده شوند.

  اگر از مدارهای الکترونیکی دمایی استفاده میکنید حتما باید کالیبره شده باشد و با

 ای )برنامه دوره ای( چک شود.دماسنج جیوه 

 ASTM D86 - INSO 6261  (:Atmospheric  Distillationر)تقطیر در فشار اتمسف
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

  

فرآورده های نفتی می باشد.آزمون نقطه ابری هدف از این آزمون، اندازه گیری نقطه ریزش 

شرح داده شده  5438شدن که قبال بخشی از این روش آزمون بوده در استاندارد ملی شماره 

 است.

 وسایل به کار رفته در این آزمون عبارتند از:

 ظرف آزمون استوانه ای از شیشه شفاف 

 چوب پنبه مناسب 

 دماسنج الکلی 

  صاف غیر قابل نفوذ به وسیله آبمحفظه استوانه ای فلزی،ته 

 یک صفحه دایره ای نمدی 

 واشر،که به قسمت خارجی ظرف آزمایش چسبیده شود 

 حمام ها یی با دمای معین 

 

 شماره دماسنجگستره دمایی دماسنج به همراه 

 گستره دمایی حمام و نمونه

  درجه سلسیوس است بیان میشود. 3نقطه ریزش به صورت اعداد صحیح مثبت یا منفی که مضربی از 

  ثانیه باشد. 3ظرف آزمون نبایستی بیشتر از به طور کلی برداشتن،تمیز کردن و جایگزین کردن 

  ثانیه در موقعیت افقی  5به محض اینکه با کج کردن ظرف آزمون روغن حرکت نداشت ظرف را به مدت

 نگه دارید.

 ASTM D97- INSO  201 ( :                                                                     Pour Pointنقطه ریزش )
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  
ه های نفتی مایع و هدف از این آزمون تعیین روشی برای تعیین خوردگی مسی در فرآورد

 می باشد. حالل های معین

 8/37کیلو پاسکال در دمای  124ار بخار ورده های فراری که دارای حداکثر فشآاین روش فر

 درجه سلسیوس می باشند را شامل می شود.

 وسایل به کار رفته در این آزمون عبارتند از:

 

 تیغه های مسی 

 ظرف تحت فشار 

 لوله های آزمایش 

 حمام آزمون 

  دماسنج 

 مناسب می باشد.  ASTM 12Cیادآوری:  دماسنج 

 

چرا که ممکن  اجتناب کنید. برای نگه داری نمونه ها از به کارگیری ظروف دارای روکش قلع،

 است به خورندگی نمونه کمک کند.

تماس تیغه مسی با آب، قبل، در حین یا بعد از اتمام مدت آزمون سبب ایجاد لکه گردیده و در 

 کار بررسی تیغه ایجاد اشکال می کند.

تمام لکه های موجود در شش وجه تیغه مسی را به وسیله سمباده کاغذی یا پارچه ای سیلیکون 

 تیغه مسی را در حالل شستشو غوطه ور کنید. رجه زبری مناسب برطرف کنید.کاربید با د

 هرگز تیغه را با انگشتان لمس نکنید.

برای جلوگیری از رنگ پریدگی، استانداردهای خوردگی را در جعبه پالستیکی دور از روشنایی 

 نگه دارید.

 ASTM D130 - INSO 336 ( :                                                       copper stripخوردگی تیغه مسی)

 انبرک 

 استانداردهای خوردگی 

 زمان سنج 
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  

در فرآورده های نفتی به هدف از این آزمون، تعیین روشی برای اندازه گیری ترکیبات قلیایی 

 روش تیتراسیون پتانسیومتری می باشد.

 

 

 :نکاتی که باید در این آزمون رعایت کرد

 

  4بورت دستگاه باید با تیترانتHCLO  ،0.1 .موالر پر شود 

   سی سی تولوئن  600استیک+ سی سی اسید  300سی سی استون+   100حالل شامل

  باشد. می

  دقیقه  هم بخورد. 10دهید نمونه در ابتدای آزمون اجازه 

 درجه سلسیوس گرم کنید و از صافی عبور  60کرده را تا  در صورت لزوم نمونه های کار

 دهید.

  بعد از هر تیتراسیون، ابتدا الکترودها را با حالل مشخص شده در استاندارد شسته  و

 نگذارید که به مواد روغنی آلوده آغشته شده باشد.

 ول الکترولیتی که برای پر نمودن آن استفاده شده، نگه داری نمایید.الکترود را در محل 

 در طول انبارش، درپوش قسمت پرکردن الکترود را بسته نگه دارید.

 ASTM D2896 - INSO 2772                                                                                                                 (:            TBNعدد قلیائی کل )
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  

هدف از این آزمون، تعیین روشی برای اندازه گیری گوگرد مرکاپتان در بنزین، نفت سفید، 

 های توربین هواپیما و سوخت های حاصل از تقطیر می باشد.سوخت 

 

 
 

 در اندازه گیری مرکاپتان به نکته های زیر توجه کنید:
 

 .بعد از هر تیتراسیون، الکترود را با دستمال نرم و تمیز خشک کرده و با آب بشویید 

 ول سرد الکترود را در فواصل زمانی مکرر)حداقل یک بار در هفته( با هم زدن در محل

 ثانیه( تمیز کنید. 10کرومیک اسید به مدت چند ثانیه)حداکثر 

 .هنگام عدم استفاده، نیمه پایینی الکترود را در آب غوطه ور کنید 

                                                   ASTM D3227 - INSO 9379 مرکاپتان(: ولی)ت گوگرد یریاندازه گ
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

  

 نکات حائز اهمیت در جداسازی گونه ها با کروماتوگرافی گازی:

 

 که توسط سرنگ تزریق می شود.حجمی از نمونه  .1

 پیشنهاد می شود که از اتوسمپلر استفاده گردد.  .2

 آلوده نبودن سرنگ در صورت تزریق با سرنگ. .3

 طول ستون  .4

-He(سرعت جریان گاز حامل .5
2

N-
2

H از آنجا که .)
2

H  خطرناک است، کمتر به عنوان گاز

 حامل مورد استفاده قرار می گیرد.

عاملی که در جداسازی گونه های یک نمونه نقش دارد، برنامه برنامه ریزی دمایی: مهمترین  .6

 ریزی دمایی است.

مرحله به  ای یجیستون به صورت تدر یاست که دما نیا ییدما یزیمنظور از برنامه ر .7

 داده شود. شی( افزانیمشخص و با سرعت مع ی)در زمانها مرحله

 را تنظیم کنید .اگر از اتو سمپلر استفاده میکنید میتوانید برنامه شستشو  .8

 به هم وصل کنید.    Crimperویال و درب ویال را به وسیله دستگاه  .9

 قبل از نمونه برداری )نمونه های سبک ( را در حمام سردکن بگذارید.. 10

 

 

 نمای شماتیک از یک کروماتوگرافی گازی

 ASTM D6730 :(GC)کروماتوگرافی گازی 
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

 آزمایش های درخواستی جهت انجام نام نمونه اظهار شده ردیف

 روغن موتور 1
شاخص گرانروی   –درجه سانتیگراد  100و  40گرانروی در  –دانسیته  –نقطه ریزش  –نقطه اشتعال 

 عدد قلیائی کل

 روغن دنده 2
 درجه سانتیگراد  100و  40گرانروی در  –دانسیته  –نقطه ریزش  –نقطه اشتعال 

 شاخص گرانروی 

 روغن پایه 3
 درجه سانتیگراد  100و  40گرانروی در  –دانسیته  –نقطه ریزش  –نقطه اشتعال 

 شاخص گرانروی 

 هیدرولیک روغن  4
  سانتیگراد درجه 100 و 40 در گرانروی – دانسیته – ریزش نقطه – نقطه اشتعال 

 گرانروی شاخص

 روغن صنعتی 5
 درجه سانتیگراد  100و  40گرانروی در  –دانسیته  –نقطه ریزش  –نقطه اشتعال

 شاخص گرانروی

 ،...(%15،%10،%5تقطیر جزء به جزء) –دانسیته  –میزان گوگرد  –نقطه اشتعال  هیدروکربن سنگین 6

 ،...(%15،%10،%5تقطیر جزء به جزء) –دانسیته  –میزان گوگرد  –نقطه اشتعال  هیدروکربن سبک 7

 جزء به جزء تقطیر -  Gum –میزان  آروماتیک  -Lead content -میزان گوگرد –دانسیته  بنزین پیرولیز 8

 نقطه اشتعال اکسترکت فورفورال  9

 نریانواع ت 10
نوار مس  خوردگی – کآروماتی–،...( %15،%10،%5جزء به جزء) رتقطی – تهدانسی –نقطه اشتعال 

 گوگرد

 عیما نیپاراف 11
  گرادیدرجه سانت 100و 40در  گرانروی – تهیدانس-زشری نقطه –نقطه اشتعال  -خلوص درصد

 گرانروی شاخص

 لیاو ولیف کرود 12
 ریتقط-گوگرد زانمی – گرادیدرجه سانت 40در  یگرانرو -زشری نقطه– تهدانسی –اشتعال  نقطه

 جزء به جزء

 شکست بیضر-درصد خلوص-یوزن مولکول-رطوبت زانمی-تست دکتر-رنگ – تهیدانس نیبنز لیالک 13

 نفتا 14
RVP- گوگرد  زانیم-کیآرومات زانیم-نیالف زانیم-نیپاراف زانیم-دکتر تست-یجرم حجم 

 جزء به جزء رتقطی

 جز به جز رتقطی -رنگ– تهیدانس-یمولکول وزن بنزن لیدس دو 15

 اشتعال نقطه –جزء به جزء  رتقطی – یحجم جرم دیسف نفت 16

 گوگرد زانیم-جزء به جز رتقطی – تهدانسی–اشتعال  نقطه نیبنز مکمل 17

 گاز نفت 18
  تهیدانس – C° 40در  کرانروی –گوگرد  زانمی – اشتعال نقطه – زشیر نقطه

 ستان ساندی–جزء به جزء  رتقطی 

 آزمون های فرآورده های نفتی صادراتی بر اساس آخرین  بخش نامه سازمان ملی استاندارد
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مشاوران آزمای نفت ایرانیان فنی  مهندسیآزمایشگاه، مرکزآموزش و   

 

 آزمایش های درخواستی جهت انجام نام نمونه اظهار شده ردیف

 تهیدانس - C40°در  گرانروی –گوگرد  زانمی – اشتعال نقطه – زشینقطه ر نفت کوره 19

 گوگرد زانمی –جزء به جزء  رتقطی – تهیدانس بنزین 20

 گرن-اشتعال نقطه –جزء به جزء  رتقطی – تهیدانس سبک مریپل 21

 گرن-اشتعال نقطه –جزء به جزء  رتقطی – تهیدانس نیسنگ مریپل 22

 نوار مس خوردگی – مرکاپتان – زشری نقطه – اشتعال نقطه –جزء به جزء  رتقطی – تهیدانس یریسوخت تقط 23

 زشری نقطه –اشتعال نقطه– تهدانسی – ریتقط تینیراف 24

 زشری نقطه – اشتعال نقطه –جزء به جزء  رتقطی – تهیدانس اند تیال 25

 وسیدرجه سلس 40در  گرانروی-اشتعال نقطه –جزء به جزء  رتقطی – تهیدانس یحالل آل 26

 زشری نقطه-اشتعال نقطه –جزء به جزء  رتقطی – تهیدانس اند یهو 27

 روغن هیپا صیتشخ شیآزما سیگر 28

 زشینقطه ر-نقطه اشتعال –یگرانرو لیفوتس او 29

 روغن سبک 30
 یگرانرو بیضر-وسیدرجه سلس 100و  40در  یگرانرو-تهیدانس-زشری نقطه–نقطه اشتعال 

 در خال ریتقط

 نیروغن سنگ 31
 بیضر-وسیدرجه سلس 100و  40در  یگرانرو-نقطه اشتعال –زشری نقطه – تهیدانس

 درخال ریتقط-یگرانرو

 خوردگی – اشتعال نقطه –جزء به جزء  رتقطی – تهیدانس عاتیضا 32

 یگرانرو بیضر-گرادیدرجه سانت 100و  40در  یگرانرو-زشینقطه ر-نقطه اشتعال یبهبود دهنده گرانرو 33

 درصد خلوص-مولکولی وزن – گوگرد– تهیدانس نینرمال پاراف 34

 لیاو زلید 35
 اشتعال نقطه – زشری نقطه – اشتعال نقطه –جزء به جزء  رتقطی – تهیدانس

 Cetane number- گوگرد زانیم - وسیدرجه سلس 40در  گرانروی

 انجام گردد. دیبا لیموارد ذ 41274و دستورالعمل شماره یمصوبه کارگروه فن نیبر اساس آخر

 
 و بنزن و مرکاپتان کیدرصد آرومات یلیآزمون تکم 0/770 یال 0/700در محدوده  تهیبا دانس ینفت یورده هاآفر ی* برا

 ASTM D156مرکاپتان و رنگ به روش  یلیآزمون تکم 0/820 یال 0/770در محدوده  تهیبا دانس ینفت یورده هاآفر ی* برا

 و رنگ به روش زشینقطه ر یلیآزمون تکم 0/900 یال 0/820در محدوده  تهیبا دانس ینفت یورده هاآفر ی*برا

ASTM D1500گرادیدرجه سانت 40 یدر دما تهیسکوزی، و 

 آزمون های فرآورده های نفتی صادراتی بر اساس آخرین  بخش نامه سازمان ملی استاندارد
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 کتابچه های تخصصی کاربردی
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ارائه نکات آموزشی بصورت روزانه

در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام مشاوران آزمای نفت ایرانیان

در راستای ارتقای سطح علمی مخاطبان، هیئت علمی مشاوران آزمای نفت ایرانیان بصورت 

 به آدرس؛ ه نکات آموزشی را در کانال تلگرام و صفحه اینستاگرامروزان

telegram.me/azmaynaft 

instagram.com/azmaynaft 
 در اختیار قرار می دهد. همچنین کارت های آموزشی در سایت به آدرس؛

www.iotcco.com 
 ت بهره برداری بارگزاری می گردد.جه

 (09122192908)شماره شبکه های اجتماعی:  
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