
 

ظهور پدیده ماشینیزم و صنعتی شدن جوامع بشری، تولید 
انبوه محصوالت، لزوم توجه به کیفیــت تولیدات و خدمات، 
ضرورت ارتقاء ســطح بهداشت، تضمین ســامت مردم و 
حفاظت محیط زیست بتدریج الزاماتی را جهت عقائی کردن 
فعالیت های بشر اجتناب ناپذیر ســاخت، از لحاظ اقتصادی 
افزایش میزان و سرعت عمل در تولید و عرضه محصوالت و 
جلوگیری ازافزایش ضایعات توجه به ضوابط و دستورالعمل ها 
را ضروری ســاخت و با گذشــت زمان دســتورالعمل های 
توصیه ای )Recommendations( به ضوابط رسمی 
و الزم االجرا به نام استاندارد ها مبدل شد، رعایت استاندارد ها 
در تولید قطعات و قابلیت تعویض پذیری آنها ترویج سیستم 
بین المللی یکاها و کالیبره کردن وسایل سنجش ضرورت یافت. 
آزمایش و تطبیق نمونه کاال با استاندارد های مربوطه و صدور 

گواهی تطبیق کیفیت متداول گردید.
وظیفه استاندارد  سازی در کشورها بسته به ساختار سیاسی 
و تشکیاتی دولتها توسط ســازمان هائی به مورد اجرا در آمد. 
در کشــور ما موسسه اســتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که 
اخیرا به نام سازمان ملی استاندارد تغییر نام یافت تدوین و نشر 
استاندارد های ملی و نظارت بر اجرای آنها و انجام تحقیقات به 
منظور تدوین استاندارد و باال بردن کیفیت کاالهای تولید داخل 
و کمک به روش های تولید و کارائی صنایع را عهده دار اســت. 
انجام این وظایف عاوه بــر وظایف قانونی دیگری که بر عهده 
سازمان ملی استاندارد می باشــد جز با ایجاد آزمایشگاه های 

مجهز در تمام استان ها ومبادی ورود و خروج کاال میسر  نبود.
بر طبق بند A از ماده 3 فصــل دوم قانون اصاح قوانین و 
مقررات، موسسه استاندارد موظف به انجام آزمایش  و تطبیق 
نمونه کاال با اســتانداردهای  مربوطه و تنظیم کردن وسایل 
سنجش، بعنوان آزمایشگاه مرجع در کشور شناخته شده است 
و به موجب تبصره 2 مــاده 17 قانون مزبور )مصوب 1371( 

گمرکات کشور موظف شده اند، خدمات آزمایشگاهی خود را 
از آزمایشگاه های استاندارد دریافت نمایند.

لکن بــا توجه بــه حجم خدمــات آزمایشــگاهی مورد 
نیازگمرکات در جهت تسهیل خدمات گمرکی در سال 1385 
با تصویب مجلس شورای اســامی متن زیر جایگزین تبصره 
2 ماده 17 قانون سال 1371 گردید. گمرکات کشور موظفند 
خدمات آزمایشــگاهی خود را از آزمایشــگاه های موسسه 
اســتاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا آزمایشگاه های مورد 

تایید موسسه مذکور دریافت نمایند.
در راستای چشــم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسامی و 
اباغ تکلیف قانونی دولت، اجرای بند ج سیاست های راهبردی 
اصل 44 قانون اساســی مبنی بر واگذاری امور تصدی گری 
و ارجــاع کارهای غیر حاکمیتی به بخــش خصوصی و اعمال 
نظــارت عالیه بر نحوه صحیح انجام امور واگذار شــده تاکید 

گردیده است.
بــه همین منظور ســازمان ملی اســتاندارد بــا توجه به 
تبصــره 3 ماده 3 قانون و تکلیفی که سیاســت های راهبردی 
اصل 44 مقرر نموده اســت. بــا ارزیابی آزمایشــگاه های 
 متقاضــی که حائز شــرایط مندرج در اســتاندارد 17025

 ) الزامات عمومــی برای احراز صاحیت آزمایشــگاه های 
آزمون و کالیبراســیون( می باشــند به عنوان آزمایشــگاه 
همــکار تایید می گــردد. همچنین برای گســترش خدمات 
آزمایشــگاهی در سراسر کشــور آزمایشــگاه هایی که می 
تواننــد در زمینه های خاصی ارائه خدمات نمایند براســاس 
روش اجرائــی 111/208/ر تایید صاحیت شــده اند. این 
آزمایشگاه ها براساس روش های مدون اجرائی مورد بازرسی 
و ممیزی قرار گرفته و در دامنه وظایف تعیین شده با رعایت 
سایر قوانین و مقررات بعنوان یکی از بازو های اجرائی سازمان 

فعالیت می کنند.
هم اکنون تعداد 400 آزمایشــگاه آزمون و کالیبراسیون 
براساس استاندارد 17025 در رشته های مختلف فنی توسط 
مرکز تایید صاحیت ســازمان اســتاندارد ،تایید صاحیت 
 شــده و 2000 آزمایشــگاه براســاس روش هــای اجرائی

 111/208/ر توسط ادارات کل استاندارد استان ها تایید شده 
است. از آنجا که جذب  و نگهداری پرسنل فنی آموزش دیده 
و مجرب، بکارگیری تجهیزات اندازه گیری روز، اســتفاده از 
استاندارد ها و مواد مرجع در افزایش فعالیت  و ارتقاء توانمندی 
علمی و فنی این آزمایشگاهها موثر است. خصوصا در شرایط 
اقتصادی کنونی فراهم سازی این امکانات نیازمند حمایت های 

همه جانبه دولتی می باشد.
استفاده از تســهیات مالی دولتی ) وجوه اداره شده( که به 
همیــن منظور مورد تصویب قرار گرفتــه  و اجرای آن جهت 
تاسیس یا تجهیز اینگونه آزمایشگاه ها در اختیار سازمان ملی 
اســتاندارد گذاشته شده تا راه برخورداری از این تسهیات را 
برای آزمایشگاه های تایید صاحیت شده و مورد نیاز فراهم 
سازد و زمینه را برای فعال شدن هر چه بیشتر مشارکت بخش 
خصوصی در انجام امور تصدی گری  که مورد نظر قانون گذار 

می باشد هموارگردد.

سرمقاله

   مهندس کریم اکبری حقیقی
       کارشناس استاندارد

نخست

آزمایشگاه های همکار 
و نقش آنها در اجرای 
استانداردها

اعتبار ثروت آفرین است

»تئودورلویت« یکی از برجســته ترین اســاتید 
بازرگانی در هاروارد میگویــد: »  تنها دارائی که در 
زندگی وجود دارد و آهسته آهسته بدست می آید 
اعتبار است.«اقتصاددانان امروزی دیگر اصل قدیمی 
»پول؛ پول می آورد« را نمی پذیرند و می گویند این 
»اعتبار«است که ارزش داشته و سودآوری می کند. 
برخاف گذشته که شرکت عرضه کننده محصول 
می بایســتی همه ابزارهای الزم را در اختیار داشته 
باشــد، امروزه اعتبار با مدیریت منابع و استفاده از 
ظرفیت سایر شــرکت های متخصص به دست می 
آید و این یک هنر و رمز موفقیت برای تولید یا ارایه 
خدمات درباره یک محصول خوب بر اساس رضایت 
مشتری اســت. ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم. 
عاوه بر این که برای دســت رسی به دقت الزم در 
نتایج ، تسریع در پاسخ گویی و نیز کنترل کیفی و کمی 
نمونه های دریافتی تاشی دایمی داریم، این توانمندی 
را داریم که با استفاده از بهترین فرموالسیون در تولید، 
کادر فنی مجرب، تجهیرات مدرن و اســتاندارد در 
تاش برای تولید، تجارت و صادرات همراه شــما 
باشیم. در زمینه آزمایش فرآورده های نفتی اعتقاد 
داریم تنها بواسطه برتری حرفه ای و ارائه خدمات 
مناسب جهت تأمین نیازمندی های مشتریان قادر 
به برآوردن مأموریت و رســیدن به چشم اندازمان 
هستیم. اصل اساسی شرکت مشاوران آزمای نفت 
ایرانیان رعایت چهار اصل صداقت، کیفیت، دقت و 

سرعت در مناسبات است.
فراوردههای نفتی به عنوان با ارزش ترین کاالی 
صادراتی ایران می توانند در ارزآوری و تولید ثروت 
ملی نقش به ســزایی را ایفا نماینــد، تولید محصول 
خوب و کیفــی عاوه بر تاثیر مســتقیم در افزایش 
صادرات در حــوزه درون مرزهای ملی ما نیز موثر 
باشــد. زیرا تولید محصوالتی مانند بنزین، روغن و 
انواع هیدروکربورها اثراتی مســتقیم در سامتی و 
ایمنی شهروندان دارد. عاوه بر این که مبادرت به 
راه اندازی و تجهیز آزمایشــگاهی مدرن به منظور 
پاسخ گویی و رفع نیازهای فعاالن صنایع نفتی کرده 
ایم، ارتقاء سطح دانش تخصصی مشتریان را نه تنها 
یک اولویت کاری که ضرورت فعالیت و همکاری دو  
ســویه می دانیم. راه اندازی مرکز آموزش شرکت 
برای ارایه آموزش های تخصصــی در حوزه تولید 
فرآورده های نفتی و انتشــار بولتن اطاع رسانی که 
به یاری ایزد منان به صورت گاهنامه به زینت طبع 
آراسته و در اختیار همکاران قرار خواهد گرفت در 
همین راستا قابل ارزیابی است.  مستظهر به تجارب 
و دانش فنی جمعی از حرفه ای ترین مهندسین حوزه 
شیمی نفت، گاز و پتروشیمی ایران و اعتماد موسسه 

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هستیم.

ارائه خدمات تخصصی در زمینه آزمایش
 انواع فرآورده های نفتی

www.iotcco.com

دقت در پاسخگویی 
سرعت در ارائه خدمات

www.Iotcco.com

مهندس فیروز سهرابی
مدیر عامل شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان

نگاه به مقوله کیفیت از منظرهای مختلفی 
تاکنون صورت پذیرفته است اما آنچه وجه تمایز 
همه نگاه ها و تعاریف است ندا و آوایی درونی 
است که در قالب اعتقاد و باور در کاال و یا خدمت انسان متجلی می گردد 
بــه گونه ای که با نگاه به یک کاال و خدمت، میتــوان میزان باور و اعتقاد 
 یک انسان، یک مجموعه، یک شرکت و در صدر آن یک مدیر را متصور

 شد. 
می توان میزان مسئولیت اجتماعی ایشان را دریافت، می توان حرف ها 

و گفته ها را در بوته آزمایش گذاشت و سنجید.
گزاف نیســت اگر بیان کنیم کیفیت نتیجه باور و اعتقاد قلبی انسان 
هاســت که با اراده قوی، تاش صمیمانه، هدایت هوشــمندانه و اجرای 
عالمانه و مدبرانه در محصول ایشان متجلی می گردد. و این مهم هنگامی 
به غایت و نهایت خویش می رســد که انسان از مرز توجه به خویش می 
گذرد و به عبارتی از خویشتن عبور می نماید و چیزهایی مهم تر از خویش 

را می بیند.
 اندیشیدن به این موضوع که ما تنها هنگامی می توانیم به خویش کمک 
کنیم که به دیگران کمک کرده باشیم و احساس یگانگی نمودن به عنوان 
شــهروند جهانی از دیگر مقوله هایی است که در بحث کیفیت باید مورد 
توجه قرار گیرد.  لذا اعتقاد دارم که امروز بیش از تکنولوژی نیازمند اخاق 
حرفه ای هستیم چرا که اخاق حرفه ای همانند اتوبانی است که ماشین 
تولید و ارائه خدمات می تواند به ســرعت به ایستگاه های متوالی کیفیت 

برسد و راه اعتا را بپیماید.
شاید کمی غلو باشد اما دانش و تخصص در دست کسی که خوب می 
اندیشد و اخاق حرفه ای مدار هست یک قدرت است. در غیر این صورت 
این دانش به ضد خویش تبدیل می شــود که مصادیق آن امروز در همه 

جای دنیا و کشور ما نیز محرز می باشد.
دوستان و همراهان صمیمی سرزمین کیفیت، بیایید به واقع به مقوله 
کیفیت بیاندیشیم و از کیفیت بگوییم و کیفی عمل کنیم تا شاهد گسترش 
کیفیت در جامعه، کشور و دنیای خویش باشیم که انسانها همانی هستند 

که بدان باور دارند و می اندیشند. 

  مهندس مسلم بیات
مدیر کل استاندارد استان تهران

در حریم دوست گرخواهی شوی  آگه ز راز                                 
   شرط آن در هر سلوک و هر دعا کیفیت است

نگاهی فنی و تخصصی 
به عرصه های همکاری 

انژیک ایران و عراق
صفحه 3 را بخوانید

روانکاری روغن موتور

صفحه 2 را بخوانید

موتور مهمترین جزء یک ماشین است که به روغنکاري نیاز دارد. 
شکل 1 قســمت هایي از موتور را که باید روغنکاري شوند نشان 
مي دهد. مجموعه ی مکانیســم ســوپاپ  براي باز و بسته کردن 

سوپاپ ها...

همه آنچه
 در مورد گریس

 باید بدانیم 
صفحه 7 را بخوانید

فرآوردهاي نفت خام

صفحه 4 را بخوانید

گاز مایـــع سبکترین محصول سوختی پاالیشــگاه های نفت خام 
ومخلوطي اســت از پروپان و بوتان ها )ایزو+ نرمال( که نسبت به 
فصول مختلف سال درصـد آن متغیـر مي باشـد. در ماه های گرم 

سال مقدار پروپان کمتر...

  سال اول   شماره اولبهار 1394



علمی

خبر

  با توجه به ورود نانوتکنولوژي در سالهاي اخیر، 
گروهي از انواع نانوافزودنیهاي روغن نیز پا به عرصه 
ظهور گذاشته و در این میان نانوالماس نیز به عنوان 
یکي از جدیدترین و موثرترین این مواد مطرح بوده 
است. ویژگیهاي منحصر به فرد ذرات نانوالماس، 
موجب شــده انواع و گریدهاي مختلف این ماده، 
کاربردهاي متنوعي را در بخشهاي مختلف صنعت 

به خود اختصاص دهند.
پــودر نانوالماس کاربردي بــه عنوان افزودني 
مکمل روغن، داراي خصوصیاتي است که میتواند 
در ترکیب با روغن موجب کاهش میزان گشــتاور، 
ضریب اصطکاك موتور و سایش قطعات و افزایش 
میزان کمپرس در داخل ســیلندر شــود. بازدهي 
و تاثیرات اســتفاده از این افزودني روغن، توســط 
آزمایشهاي مختلف در خودروهاي متفاوت به اثبات 
رسیده است و این محصول به صورت تجاري به بازار 
عرضه شده است. از مهمترین تاثیرات مصرف این 
افزودني به عنوان مکمل روغن موتور خودرو میتوان 
به مواردي چون کاهش مصرف ســوخت، بهبود 

عملکرد و افزایش عمر موتور خودرو اشاره نمود.

آیا سیاه شدن روغن موتور 
نشاندهنده  زمان مناسب تعویض 

روغن است ؟
این تصور که ســیاه شــدن روغن نشانه خراب 
شدن وعدم کیفیت آن مي باشد ، صحیح نمي باشد. 
اگر در دستگاه یا موتور خودرو روغن پس از مدتي 
تغییر رنگ ندهند و اصطاحًا« سیاه نشود ، مي باید 
در اسرع وقت آن را تعویض نمود زیرا ، سیاه شدن 
روغن به علت خاصیت پاك کنندگي دوده ناشي از 
احتراق و جذب ذرات معلق و ناخالصي روغن موتور 
مي باشــد . در غیر این صورت ، ذرات ناخالصي و 
دوده بر روي قطعات متحرك موتور رسوب کرده 
و  باعث جلوگیــري از انتقال حرارت ، ســاییدگي 
زودرس قطعات ، روغن سوزي ، کاهش راندمان و 

توان موتور مي شود.
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 روانکاری و سایر وظایف روغن موتور
 1شکل . موتور مهمترين جزء يک ماشين است که به روغنکاري نياز دارد

ی  مجموعه. دهد هايي از موتور را که بايد روغنکاري شوند نشان مي قسمت
رينگ -ها، مجموعه پيستون براي باز و بسته کردن سوپاپ  مکانيسم سوپاپ

ها، قطعات اصلي ميل  محورها در بوشها و  در داخل سيلندر، ياتاقان
از قطعاتي هستند كه به ... لنگ، ميل سوپاپ، محور پمپ روغن و 

  .روغنکاري نياز دارند

 
 هایي از موتور که باید روانکاري شوند قسمت: 1شکل 

شود تا بين قطعات فلزي موجود در موتور  عدم روغنکاري موتور باعث مي
اند، تماس مستقيم  ديگر قرار گرفتهکه با فاصله هاي کم نسبت به يک

روغن . فلز با فلز ايجاد شده و خوردگي و سايش قطعات اتفاق بيافتد
ی نازک بين اين قطعات قرار گرفته و مانع سايش آنها  به صورت يک اليه

نسبي   در واقع يکي از وظايف روغن موتور آسان کردن حرکت. شود مي
 . قطعات روي يكديگر است

 تورمو خواص روغن
با توجه به وظايف ذکرشده براي روغن موتور، يک روغن موتور با 

  :هاي زير باشد کيفيت مناسب بايد داراي ويژگي
بايد گرانروي مناسب داشته باشد و عمل روانکاري را به درستي  •  

  .انجام دهد، يعني باعث تسهيل حرکت نسبي قطعات متحرک موتور شود
هاي  ها و ديگر قسمت ت بتواند ياتاقانبايد با انتقال سريع حرار •  

  موتور را خنک کند
بايد از لحاظ شيميايي و حرارتي پايدار باشد، يعني با افزايش  •  

  .شدن و در نتيجه توليد اسيد و لجن نکند حرارت شروع به اکسيد
به ( در سرما و گرما) ی شرايط  طور پيوسته و در همه بايد به •  

شدن داشته باشد تا به راحتي  اشد و قابليت پمپی کافي روان ب اندازه
  .ی نقاط موتور برسد و با سرعت به همه

زدگي، خوردگي شيميايي،  بايد از سطوح فلزي موتور در برابر زنگ •  
  .فرسايش و سائيدگي تا حد امکان جلوگيري کند

داشتن  بايد موتور را تميز نگه داشته و قابليت معلق نگه •  
که ممکن است از سوخت و يا جاهاي ديگر وارد روغن شده هايي  آلودگي

  .باشند را داشته باشد و تشکيل رسوبات را به حداقل برساند
بايد ظاهري يکنواخت داشته باشد و عاري از هرگونه ذرات خارجي و  •  

  .بخصوص آب باشد
. ها را داشته باشد تواند اين ويژگي روغن پايه به تنهايي نمي

در . ي وجود چنين خواصي از افزودني استفاده مي شودبنابراين برا

3 

 

 API بندي طبقه
پايه و نوع آن و همچنين مقدار مواد افزودني در  ميزان پااليش روغن

سازمانها و . نقش دارندموتور مناسب  ها و انتخاب روغن بندي طبقه
اند كه  بندی کرده نهادهای مختلفی روغن موتور را از لحاظ کيفی طبقه

اولين ويرايش . ارائه كرده است API بندي ها را يکی از مهمترين طبقه
ارائه شد كه در آن روغن موتورهاي   1930بندی در سال  اين طبقه

نشان داده  "C" هاي موتورهاي ديزلي با عالمت و روغن "S" بنزيني با عالمت
دهد  بندي در اين سيستم به نحوي است که اجازه مي نوع طبقه. شوند مي

دليل تغيير در  به. هاي جديد براحتي به آن اضافه شوند بندي تا طبقه
طراحي موتورها و تکنولوژي جديد طراحي، بتدريج سطوح با کيفيت کمتر 

 بندي در سيستم طبقه. شوند و سطوح جديد اضافه مياز رده خارج شده 
"S"ترين سطح کيفی با ، پايين SA شده و به اين ترتيب سطوح بعدي ع شرو
 البته در اين سيستم از عالمتهاي. شوند نشان داده مي... و SB ،SC با
SI و SK بندي در سيستم طبقه. است استفاده نشده "C" نيز از حروف A ،B ،C 
 2شکل . شود گذاري استفاده مي ين از اعداد براي عالمتو همچن... و

 بندي موتورهای بنزيني و ديزلي بر اساس طبقه سطوح کيفي را براي روغن
API دهد نشان مي.  

 

 
 API بندي هاي بنزیني و دیزلي بر اساس طبقه سطوح کيفي براي روغن: 2شکل 

 
ها صورت  روغندر دهه اخير مالحظات زيادي جهت حل مسائل زيست محيطي 

هاي جديدتر با سطوح کيفي باالتر سازگاري بيشتر و  گرفته است و روغن
های جديد همانطور که  کيفيت روغن موتور. بهتري با محيط زيست دارند

هاي اخير  در نمودارهای زير مشخص است رشد نمايي داشته و در سال
  .ها شده است توجه بيشتري به سطح کيفي اين روغن

 
 (API) موتورهاي بنزيني دي و سطوح کيفي روغننزمانب :1نمودار 
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 بندي در سيستم طبقه. شوند و سطوح جديد اضافه مياز رده خارج شده 
"S"ترين سطح کيفی با ، پايين SA شده و به اين ترتيب سطوح بعدي ع شرو
 البته در اين سيستم از عالمتهاي. شوند نشان داده مي... و SB ،SC با
SI و SK بندي در سيستم طبقه. است استفاده نشده "C" نيز از حروف A ،B ،C 
 2شکل . شود گذاري استفاده مي ين از اعداد براي عالمتو همچن... و

 بندي موتورهای بنزيني و ديزلي بر اساس طبقه سطوح کيفي را براي روغن
API دهد نشان مي.  

 

 
 API بندي هاي بنزیني و دیزلي بر اساس طبقه سطوح کيفي براي روغن: 2شکل 

 
ها صورت  روغندر دهه اخير مالحظات زيادي جهت حل مسائل زيست محيطي 

هاي جديدتر با سطوح کيفي باالتر سازگاري بيشتر و  گرفته است و روغن
های جديد همانطور که  کيفيت روغن موتور. بهتري با محيط زيست دارند

هاي اخير  در نمودارهای زير مشخص است رشد نمايي داشته و در سال
  .ها شده است توجه بيشتري به سطح کيفي اين روغن

 
 (API) موتورهاي بنزيني دي و سطوح کيفي روغننزمانب :1نمودار 
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 (API) موتورهاي ديزلي  زمانبندي و سطوح کيفي روغن :2نمودار 

هايي را بر اساس سطوح کيفي ترکيبي ارائه داده  بندي طبقه API همچنين
 .است كه با ذكر يك مثال توضيح مي دهيم

 API SG/CFاد افزودني طوري سطح کيفيتي است که در آن روغن و مو
را داشته باشد و  CF و SG شوند که روغن شرايط سطوح کيفي فرموله مي

يک سطح کيفي بسيار مرغوب است که براي هر نوع  API SL/CG-4 همچنين
کند  موتور ديزلي توربوشارژ و بنزيني که تحت شرايط سخت کار مي

ها روز با توجه به اينکه با گذشت زمان طراحي موتور. باشد مناسب مي
به   ها نيز روز شود سطوح کيفي روغن تر مي به روز جديدتر و پيشرفته
هايي با مرغوبيت بيشتر به بازار عرضه  روز باالتر رفته و روغن

  .شوند مي
 موتور مناسب انتخاب روغن

ها، استفاده از موتورهاي ديزلي چهارزمانه و  ها و اتوبوس در کاميون
شدن  منظور بهتر روشن شدن موتور و کمبه . دوزمانه بسيار مرسوم است

 SAE 20W-50 و  SAE 15W-40،SAE 20W-40 هاي با گرانروي مصرف سوخت، روغن
براي موتورهاي ديزلي که در حال حاضر وجود . شود بيشتر استفاده مي

هايي  شود از روغن دارند بسته به مدل موتور و نوع طراحي آن توصيه می
  .فاه شودبه باال است CF با سطح کيفيت

طور کلی انتخاب روغن مناسب برای موتور بستگی به نوع موتور،  به
کيفيت روغن مناسب برای هر . ی کارکرد و همچنين سوخت آن دارد نحوه

هايی از  نمونه 2و  1های  جدول. شود ی آن اعالم می موتوری توسط سازنده
وتورهای های م  سطوح کيفيت توصيه شده توسط سازندگان خودرو برای روغن

  .دهند بنزينی و ديزلی را نشان می
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هایی از سطوح کيفيت توصيه شده توسط سازندگان خودرو برای  نمونه  : 1 جدول
 های موتورهای بنزینی روغن
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هایی از سطوح کيفيت توصيه شده توسط سازندگان خودرو برای  نهنمو:  2جدول 
 های موتورهای دیزلی روغن

 
 

www.Iotcco.com 2
بهار 1394  سال اول   شماره اول

ارائه خدمات آموزشی در حوزه فرآورده های نفتی  دارای تأیید صالحیت 
www.iotcco.comبه عنوان مرکز آموزش از سازمان ملی استاندارد ایران

نکته

 آزمون نوآک )میزان اتالف روغن بر اثر تبخیر(                                
در علم روغن کاری موتور، میزان اتاف تبخیر  روغن اهمیت بسز 
ائی دارد. در محل هایی که دمای باالیی ایجاد می شــود بخش هایی از 

روغن می تواند تبخیر گردد.

تبخیر ممکن است منجر به مصرف روغن در موتور شود و در نهایت 
می تواند باعث تغییر در خواص روغن گردد.بسیاری از سازندگان موتور 

حداکثر مجاز اتاف تبخیری را مشخص می کنند.
) ASTM D5800      ISIRI 3780  ( : روش آزمون

برای تعیین آن مقدار مشخصی از روغن را در یک محفظه دمایی با 
دما و خا مشــخص قرار می دهند .اتاف تبخیر از اختاف وزن قبل و 

بعد از آزمایش بدست می آید.
   اندازه گیری ویسکوزیته ظاهری روغن های موتوری در درجه 
حرارت های بین 5- تا 40- درجه سلسیوس با استفاده از شبیه ساز 

 )  ccs(استارت در دمای سرد
همانطور که از اســمش نیز پیداســت نتایج حاصل از این تست با 
داده های میدانی اســتارت موتور در درجه حرارت پایین ارتباط داده 
می شود. در این روش تست،یک موتور الکتریکی روتوری را که بدقت 
در داخل یک استاتور نصب شده است می چرخاند.فضای بین روتور و 
استاتور اندازه گیری می شود و جریان خنک کنندگی سردکننده با عبور 

از میان استاتور تنظیم می شود.
ســرعت روتور تابعی از ویســکوزیته کالیبره شــده است و تست 
ویسکوزیته روغن توسط این کالیبراسیون و سرعت روتور اندازه گیری 

شده تعیین می گردد.
) ASTM D 5293   ISIRI 5512(:روش آزمون

الکتروموتــور، روتوري را که در داخل اســتاتور با دقت قرار دارد، 
مي چرخاند. روغن فاصله بین روتور و استاتور را پر مي کند. دماي آزمون 
نزدیک دیواره داخلي اســتاتور اندازه گیري میشود و به وسیله جریان 

منظمي از یک سیستم سردکننده که از 
میان استاتور مي گذرد ثابت نگه داشته 
میشود. سرعت روتور به عنوان تابعي از 
گرانروي براي روغن هاي مرجع تنظیم 

مي شود. 
گرانــروي روغن مــورد آزمون با 
اســتفاده از این تنظیمات و اندازه گیري 

سرعت روتور تعیین مي گردد.
در ایــن روش درصد افت گرانروی 
)در 100 درجه سلســیوس( سیاالت 

حاوی مواد پلیمری به روش تزریق دیزلی که در آن از یک نازل تزریقی 
اروپایی استفاده شده است.افت گرانروی نشان دهنده میزان تخریب 

پلیمر،ناشی از برش در نازل خواهد بود.
سیال حاوی پلیمر از یک نازل تزریقی دیزلی و با سرعت برشی عبور 
داده می شــود که این عمل باعث تخریب مولکول های پلیمر می شود.

این تخریب ســبب کاهش گرانروی کینماتیک سیال مورد آزمون می 
شود.درصد کاهش گرانروی مقیاسی از پایداری برشی مکانیکی سیال 

حاوی پلیمر خواهد بود.
 (A STM D6278      ISIRI 17764( :روش آزمون

مراحل شســت و شــو 
:ابتدا 50 میلی لیتر از نمونه 
را داخــل محفظه دســتگاه 
ریخته،دستگاه را روشن کرده 
تا روغن در مسیر بچرخد و 
روغن را از شــیر قسمت باال 
تخلیه نموده تا آلودگی های 

نمونه قبلی را تمیز نماید.
ســپس 50 میلــی لیتر 
دیگــر را مجــددا  داخــل 
محفطــه می ریزیم و این بار 
روغن را از مسیر پایین تخلیه 
می نماییــم.در مرحله آخر 
شست و شو 170 میلی لیتر 

نمونه را داخل محفطه مورد نظر ریخته و به مدت 10 دقیقه دستگاه را 
روشن می گذاریم.

بعد از پایان شست و شو 170 میلی لیتر دیگر از نمونه را را در محفظه 
ریخته و به مدت 30 دقیقه آزمــون انجام گرفته و بعد از پایان آزمون 
از نمونه گرفته شده از دستگاه ویســکوزیته در 100 درجه سانتیکراد 

می زنیم و درصد افت گرانروی را محاسبه می نماییم.

تعدادی از آزمون های کلیدی
روغن های روانکار

مواد افزودني

)Detergents(مواد افزودني پاک کننده

)Dispersants( مواد افزودني متفرق کننده

)Antioxidant( مواد افزودني ضد اکسیداسیون

)VI-Improvers( مواد افزودني بهبود دهنده شاخص گرانروي

)Anticorrosion-Antirust( مواد افزودني ضد خوردگي – ضد زنگ

)Anti Foam( مواد افزودني ضد کف

)Friction Modifiers( مواد افزودني بهبود دهنده اصطکاک

)Pour Depressants Point( مواد افزودني پائین آورنده نقطه ریزش

)Antiwear Agents( مواد افزودني ضد سایش

)EP Agents( مواد افزودني فشار باال

چگونگي عملکرد

خنثي کردن اسیدهاي موجود در روغن که در اثر اکسیداسیون روغن و احتراق سوخت ها بوجود  مي آید

ذرات کربن و لجن هاي اسیدي را به صورت معلق نگه مي دارند و در نتیجه از ایجاد رسوب جلوگیري مي کند.

پراکسیدها و هیدروپراکسیدهاي ناشي از شکست مولکول هاي روغن را به مولکولهاي غیر فعال تبدیل مي کند.

در اثر افزایش دما ، میزان حاللیت پلیمر در روغن افزایش یافته و این پدیده از سرعت کاهش گرانروي روغن بر اثر افزایش دما مي کاهد.

با ایجاد الیه محافظ بر سطح فلز از واکنش مابین سطوح فلزي و اسیدهاي آلي خورنده و آب جلوگیري مي کنند.

با کاهش کشش سطحي الیه روغن سطح حباب هاي کف بسیار ناپایدار شده و به سرعت پاره   مي شود.

از طریق سر قطبي زنجیر به سطح فلز جذب شده و در نتیجه تماس بین دو سطح کاهش یافته و اصطکاک کم مي شود.

جلوگیري از ایجاد شبکه هاي کریستالي منظم که قادر به حبس مولکولهاي روغن در خود باشد.

نظیر بهبود دهنده هاي اصطکاک ، با این تفاوت که ماده افزودني با سطح فلز ترکیب شیمیایي ایجاد کرده و در نتیجه مکانیزم جلوگیري از تماس 
سطوح فلزي در شرایط سخت تر نیز امکان پذیر است.

نظیر مواد افزودني ضد سایش با ایجاد ترکیبات قوي تر.

هدف از کاربرد

پاک کردن و جلوگیري از ایجاد رسوب لجن هاي اسیدي بر سطوح قطعات داخلي موتور.

معلق نگاه داشتن ذرات آلودگي در روغن

جلوگیري از اکسیداسیون روغن ها و در نتیجه ایجاد لجن هاي اسیدي

کم کردن تغییرات گرانروي در برابر تغییرات درجه حرارت

کاهش خوردگي و زنگ زدگي قطعات فلزي در تماس با روغن.

مانع از کف کردن روغن مي شود ، کشش سطحي روغن را کاهش مي دهد.

کاهش اصطکاک میان سطوح متحرک ما شین آالت در شرایط روانکاري مرزي

جلوگیري از انجماد روغن در درجه حرارتهاي پائین.

جلوگیري از سایش قطعات ماشین آالت.

جلوگیري از فرسایش سطوح فلزي در شرایط روانکاري مرزي و فشارهاي بسیار باال.

جدول انواع مواد افزودنی )ادتیو(  به روغن موتور وچگونگی عملکرد آنها

سرفصل دوره

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

عنوان دوره

دوره عمومی شناخت و   کاربرد روانکارها

آشنایی تخصصی با آنالیز انواع روانکارها

دوره آموزش تخصصی شناخت و کاربرد 
روانکارهای خودرو و ضدیخ

   جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.iotcco.com    مراجعه نمائید.

تاریخ برگزاری

21و22 خرداد
5و6 شهریور

8 و9  مرداد
26 و 27 شهریور

 29 و 30  مرداد
19 و 20 شهریور

طول مدت برگزاری

2 روز

2 روز

2 روز

دوره های آموزشی روانکارها
توضیحات

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

   از ترکیب چند روغن با یکدیگر پرهیز کنید. 
  پس از استارت زدن اجازه دهید موتور حداقل 
15 ثانیه درجا کار کرده و ســپس تــا مدتي با دور 

پایین برانید. 
  هیچگاه از افزودنیها که بنام مواد مکمل روغن 
در بازار تبلیغ میشود، استفاده نکنید ، چرا که ممکن 
است با افزودنیهاي موجود در روغن سازگار نباشند ، 
و این را نیز بدانید که هرچه الزم باشد در خود روغن 

موجود است. 
  سیاه نشدن روغن ، نشانه کیفیت پایین روغن 
بوده و بدین معناست که روغن قابلیت جذب ذرات 

اسیدي و ناخالصیها را نداشته است.

آزمون انواع روانکارها با آخرین تجهیزات 
روز دنیا به همراه کادری مجرب

 از مهندسین و کارشناسان  و مشاوره
 در خصوص اصالح فرآیند تولید و مصرف

دقت در پاسخگویی 
سرعت در ارائه خدمات

www.Iotcco.com

روانکاری  روغن موتور
مهندس داود ابراهیمی
کارشناس ارشد روانکارها

موتور مهمترین جزء یک ماشین است که به روغنکاري نیاز 
دارد. شکل 1 قسمت هایي از موتور را که باید روغنکاري شوند 
نشان مي دهد. مجموعه ی مکانیسم سوپاپ  براي باز و بسته کردن 
سوپاپ ها، مجموعه پیستون-رینگ در داخل سیلندر، یاتاقان ها و 
محورها در بوش ها، قطعات اصلي میل لنگ، میل سوپاپ، محور پمپ 
روغن و ... از قطعاتي هستند که به روغنکاري نیاز دارند. 

  قسمت هایي از موتور که باید روانکاري شوند
عدم روغنکاري موتور باعث مي شود تا بین قطعات فلزي موجود در 
موتور که با فاصله هاي کم نسبت به یکدیگر قرار گرفته اند، تماس مستقیم 
فلز با فلز ایجاد شــده و خوردگي و سایش قطعات اتفاق بیافتد. روغن به 
صورت یک الیه ی نازك بین این قطعات قرار گرفته و مانع سایش آنها 
مي شود. در واقع یکي از وظایف روغن موتور آسان کردن حرکت  نسبي 

قطعات روي یکدیگر است. 

 خواص روغن موتور
با توجه به وظایف ذکرشــده براي روغن موتور، یک روغن موتور با 

کیفیت مناسب باید داراي ویژگي هاي زیر باشد:
  باید گرانروي مناسب داشته باشد و عمل روانکاري را به درستي انجام 

دهد، یعني باعث تسهیل حرکت نسبي قطعات متحرك موتور شود. 
  باید با انتقال سریع حرارت بتواند یاتاقان ها و دیگر قسمت هاي موتور 

را خنک کند 
  باید از لحاظ شــیمیایي و حرارتي پایدار باشد، یعني با افزایش حرارت 

شروع به اکسید شدن و در نتیجه تولید اسید و لجن نکند. 
 باید به طور پیوسته و در همه ی شــرایط ) در سرما و گرما( به اندازه ی 
کافي روان باشد و قابلیت پمپ شدن داشته باشد تا به راحتي و با سرعت 

به همه ی نقاط موتور برسد. 
  باید از ســطوح فلزي موتور در برابر زنگ زدگي، خوردگي شیمیایي، 

فرسایش و سائیدگي تا حد امکان جلوگیري کند. 
  باید موتور را تمیز نگه داشته و قابلیت معلق نگه داشتن آلودگي هایي که 
ممکن اســت از سوخت و یا جاهاي دیگر وارد روغن شده باشند را داشته 

باشد و تشکیل رسوبات را به حداقل برساند. 
  باید ظاهري یکنواخت داشــته باشد و عاري از هرگونه ذرات خارجي 

و بخصوص آب باشد. 
روغن پایه به تنهایي نمي تواند این ویژگي ها را داشــته باشد. بنابراین 
براي وجود چنین خواصي از افزودني اســتفاده مي شود. در بین کلیه ی 
روانکارها، روغن موتور یکي از روغن هایي است که بیشترین میزان مواد 

افزودني را به خود اختصاص داده است. 

 طبقه بندي  روغن موتور بر اساس سطح کیفیت
روغن  موتورها در بین بقیه ی روانکارها بیشترین مصرف را دارا بوده و 
بیش از 60 درصد  از بازار روانکارها را به خود اختصاص داده اند. همین 
امر باعث شده اســت تا استانداردها و طبقه بندي هاي مختلفي نیز براي 

این گروه از روانکارها توسط مراجع مختلف ارائه شود. 
سه مرجع مهم براي اســتانداردگذاري در صنعت خودرو و صنایع 

مربوطه وجود دارد. 
 )API آمریکا(

 )ACEA اروپا(
 )ILSAC آسیا(

این مراجع برای موتورهای مختلف استفاده از روغن خاصی را پیشنهاد 
می کنند. نوع موتور، ســوخت و سال طراحی موتور از عواملی هستند که 
در انتخاب روغن برای آن نقش مهمی دارند. رشــد و پیشرفت  صنعت 
روانکار در سال های اخیر نسبت به دهه های قبل بسیار بیشتر بوده است 
و طراحی های جدید موتورهــای خودرو و موتورهای صنعتی روز به روز 

نیاز به روانکارهای جدیدتر را بیشتر می کند. 

API طبقه بندي 
میزان پاالیش روغن پایه و نوع آن و همچنیــن مقدار مواد افزودني 
در طبقه بندي ها و انتخاب روغن موتور مناســب نقش دارند. سازمانها و 
نهادهای مختلفی روغن موتــور را از لحاظ کیفی طبقه بندی کرده اند که 
یکی از مهمترین طبقه بندي ها را API ارائه کرده اســت. اولین ویرایش 
این طبقه بندی در سال 1930  ارائه شد که در آن روغن موتورهاي بنزیني 
با عامت “S” و روغن هاي موتورهاي دیزلي با عامت “C” نشــان داده 
مي شوند. نوع طبقه بندي در این سیستم به نحوي است که اجازه مي دهد تا 
طبقه بندي هاي جدید براحتي به آن اضافه شوند. به دلیل تغییر در طراحي 
موتورها و تکنولوژي جدید طراحي، بتدریج سطوح با کیفیت کمتر از رده 
 ،”S“ خارج شده و ســطوح جدید اضافه مي شوند. در سیستم طبقه بندي
پایین ترین سطح کیفی با SA شروع شده و به این ترتیب سطوح بعدي با 
SB، SC و... نشان داده مي شوند. البته در این سیستم از عامتهاي SI و 

SK استفاده نشده است.
 در سیســتم طبقه بندي “C” نیز از حروف A، B، C و... و همچنین از 
اعداد براي عامت گذاري استفاده مي شود. شکل ، سطوح کیفي را براي 
روغن موتورهای بنزیني و دیزلي بر اساس طبقه بندي API نشان مي دهد. 

API سطوح کیفي براي روغن هاي بنزیني و دیزلي بر اساس طبقه بندي

در دهه اخیر ماحظات زیادي جهت حل مســائل زیســت محیطي 
روغن ها صورت گرفته است و روغن هاي جدیدتر با سطوح کیفي باالتر 
سازگاري بیشتر و بهتري با محیط زیست دارند. کیفیت روغن موتور های 
جدید همانطور که در نمودارهای زیر مشخص است رشد نمایي داشته 
و در سال هاي اخیر توجه بیشتري به سطح کیفي این روغن ها شده است. 

)API( نمودار 1: زمانبندي و سطوح کیفي روغن موتورهاي بنزیني

)API( نمودار 2: زمانبندي و سطوح کیفي روغن  موتورهاي دیزلي

همچنیــن API طبقه بندي هایــي را بــر اســاس ســطوح کیفي 
 ترکیبــي ارائه داده اســت کــه با ذکر یــک مثال توضیح مــي دهیم.

 API SG/CFسطح کیفیتي است که در آن روغن و مواد افزودني طوري 
فرموله مي شوند که روغن شرایط سطوح کیفي SG و CF را داشته باشد 
و همچنین API SL/CG-4 یک ســطح کیفي بسیار مرغوب است که 
براي هر نوع موتور دیزلي توربوشارژ و بنزیني که تحت شرایط سخت کار 
مي کند مناسب مي باشد. با توجه به اینکه با گذشت زمان طراحي موتورها 
روز به روز جدیدتر و پیشرفته تر مي شود سطوح کیفي روغن ها نیز روز  به 
روز باالتر رفته و روغن هایي با مرغوبیت بیشتر به بازار عرضه مي شوند. 

انتخاب روغن موتور مناسب
در کامیون ها و اتوبوس ها، اســتفاده از موتورهــاي دیزلي چهارزمانه و 

دوزمانه بسیار مرسوم اســت. به منظور بهتر روشن شدن موتور و کم شدن 
   SAE 20W40، SAE 15W40مصرف سوخت، روغن هاي با گرانروي
و  SAE 20W50بیشتر استفاده مي شود. براي موتورهاي دیزلي که در حال 
حاضر وجود دارند بســته به مدل موتور و نوع طراحي آن توصیه می شود از 

روغن هایي با سطح کیفیت CF به باال استفاه شود. 
به طور کلی انتخاب روغن مناسب برای موتور بستگی به نوع موتور، 
نحوه ی کارکرد و همچنین سوخت آن دارد. کیفیت روغن مناسب برای هر 
موتوری توسط سازنده ی آن اعام می شود. جدول های 1 و 2 نمونه هایی 
از ســطوح کیفیت توصیه شده توسط سازندگان خودرو برای روغن  های 

موتورهای بنزینی و دیزلی را نشان می دهند. 

نمونه هایی از سطوح کیفیت توصیه شده 
توسط سازندگان خودرو برای روغن های موتورهای بنزینی

نمونه هایی از سطوح کیفیت توصیه شده
 توسط سازندگان خودرو برای روغن های موتورهای دیزلی
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ارائه خدمات مهندسی، بازرسی و نظارت کمی وکیفی
www.iotcco.com انواع فرآورده های نفتی

9 آوریــل 2003 بــود که 
مجسمه صدام در میدان اصلی 
شــهر بغداد به زیر کشیده شد 
و صفحه ای جدیــد در تاریخ 

عراق رقم خورد.
این وضعیت برای ایران نیز شرایط جدیدی را رقم زد 
که با از بین رفتن یکی از بزرگترین دشمنان منطقه ای خود 
حاال شاهد روی کار آمدن دولتهایی نزدیک به تهران بود 
و از نظر سیاسی، اقتصادی و تبادالت فرهنگی در بهترین 
شرایط ممکن قرار گرفت که می تواند حداکثر استفاده را 

برای ملت های هر دو کشور داشته باشد.

حوزه های مختلفــی برای همکاری بین دو کشــور 
وجود دارد کــه در بخش اقتصادی می تــوان به تبادل 
کاالهای تولیدی، محصوالت کشاورزی، حضور و فعالیت 
شرکتهای مهندسی و معماری ایرانی، شرکتهای خدماتی 

و … اشاره کرد.
حوزه نفت و انرژی نیز یکی از حوزه های بسیار عظیم 
اســت که می تواند زمینه های همکاری بین دو کشور را 

داشته باشد. 
برای پی بردن بیشتر به اهمیت همکاری در این حوزه 
آشنایی با ظرفیت ها و توانمندی های دو کشور در بخش 
انرژی ضروری به نظر می رسد که در ذیل به آن پرداخته 

می شود.
الف( میزان ذخایر نفت و گاز ایران و عراق

-کشــور عراق دارای ذخایری بالغ بر 195 میلیارد 
بشکه نفت اســت که معادل 16 درصد نفت کل دنیا به 
شمار میرود. از این میزان، رقمی بالغ بر 45 میلیارد بشکه 

نفت در اقلیم کردستان عراق وجود دارد.

همچنین میزان ذخایر گاز این کشــور 3 تریلیون متر 
مکعب معادل 112 تریلیون فوت مکعب است.

براساس گزارش مرکز مطالعات انرژی آمریکا تولید 
نفت خام عراق در ســال 2012 به طور متوسط روزانه 3 
میلیون بشکه بوده که غالب آن از سه میدان عظیم نفتی 
در کرکوك، رمیای شمالی و رمیای جنوبی در جنوب 

عراق استخراج شده است. 
- کشور ایران نیز دارای ذخایر نفت و گاز عظیمی است.  
بنا بر گفته سلیمانی معاون امور اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران کشورمان برای 60 سال آینده نفت و برای 200 سال 
آینده گاز دارد. میــزان ذخایر نفت درجای ایران معادل 
600 میلیارد بشکه است که 150 تا 160 میلیارد بشکه 
آن در حال حاضر قابل برداشت است. همچنین براساس 
گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران کشورمان دارای 

33 تریلیون متر مکعب گاز است که بیشترین ذخایر گاز 
کشف شده در دنیا را شامل می شود.

ب( عرصه های همکاری دو کشور در زمینه انرژی
- عرصه سیاسی: جمهوری اسامی ایران و عراق پس از 
سقوط صدام در مجمع کشورهای صادر کننده نفت اوپک 
همکاری نزدیک و تنگاتنگی با یکدیگر دارند و سیاستهای 

همگرایانه را دنبال می کنند.
اگرچه عراق اعام کرده که بــه منظور جبران عقب 
ماندگی های دو دهه گذشته و نیز بدلیل نیاز به پول بیشتر 
برای بازسازی کشور، خارج از مجمع اوپک نیز نفت خود 
را صار مــی کند اما درچارچوب اوپک با سیاســت های 

جمهوری اسامی ایران کاما هماهنگ است.
- عرصه فنی – تکنولوژیکی: عراق طی یک دهه گذشته 
میزبان شرکتهای بزرگ نفتی دنیا از اکسون موبیل و شل 
و توتال و بریتیش پترولیوم و گاز پروم گرفته تا پتروناس و 
انی و اینپکس و تاپکو و حتی شرکتهای نفتی ترك، هندی و 
چینی و پاکستانی است که این موضوع تا حد زیادی دست 

این کشور در انتخاب شــرکت مورد نظر خود برای راه 
اندازی تاسیسات نفت و گاز و استخراج آنها را باز گذاشته 

و عراق از این بابت با هیچ مشکلی روبرو نیست.
اما ایران علیرغم تحریمهایی که با آنها دست به گریبان 
بوده و مشــکاتی که در این راه دچار شده به موفقیتهایی 
نیز در مسیر خود رســیده است که از جمله آنها می توان 
خودکفایی در صنعت حفاری چاه های نفت و گاز اشــاره 
کرد که ایران توانسته این صنعت را بومی کند و به حفاری 
در اعماق زیاد دســت یابد. ایران در این مسیر به توانایی 
ساخت دکل های حفاری نیز دست یافته است. خودکفایی 
در صنعت لوله های انتقال انرژی نیز یکی دیگر از توانمندی 

های شرکتهای نفتی و گازی ایران است.
- عرصه اســتفاده از موقعیت جغرافیایی: بیشتر نفت 
عراق به کشــورهای آمریکا، چین و هند و چند کشــور 
اروپایی صادر می شود. بخشــی از این نفت از طریق خط 
لوله کرکــوك – جیحان به بندر جیحــان ترکیه رفته و 
از آنجا صادر و بخش زیادی نیــز از طریق خلیج فارس 

صادر می شود.
ایران می تواند مسیر ترانزیت مناسبی برای نفت و گاز 
عراق به کشورهای آسیایی از جمله هند و چین باشد که 
این مهم می تواند با احداث خط لوله ای بین عراق، ایران، 
پاکستان و هند و چین میسر شــود. ایران در حال حاضر 
امن ترین کشور منطقه است که این موضوع برای انتقال 

انرژی از یک کشور بسیار حیاتی می باشد.

 موانع موجود بر ســر راه گســترش روابط دو کشور 
در عرصه انرژی: 

عراق پس از فروپاشــی رژیم بعث و روی کار آمدن 
دولت جدید از بند 7 شــورای امنیت سازمان ملل خارج 
شده و تحریم های اعمال شده طی یک دهه علیه این کشور 
که ســختترین آنها نفت در برابر غذا بود خارج شد و بر 
همین اساس محدودیتی از نظر حضور شرکتهای بزرگ 
نفتی و گازی ندارد که حضور شرکت های نفتی آمریکایی، 
فرانسوی، انگلیســی، روسی و چینی در همین راستاست. 
شرکتهای اکسون موبیل، بی پی، توتال، شل، گازپروم، انی، 
استات اویل، اینپکس و دهها شرکت چینی و ترك باحضور 
خود در عراق عرصه را برای شــرکت های گازی و نفتی 
ایران تنگ کرده و اجازه عرض اندام به ایران در این حوزه 

را به سختی خواهند داد. 
میادین نفتی مشترك بین دو کشور نیز در عین فرصت 
بودن برای گسترش همکاری ها بین دو کشور در صورت 
عدم مدیریت صحیح می تواند به یکی از موارد اختافی 
بین دو کشور تبدیل شــده و مانع گسترش روابط در این 
حوزه شود. در این رابطه بین ایران و عراق 7 میدان نفتی 
مشــترك وجود دارد که عبارتند از نفت شهر، دهلران، 
یــادآوران، آزادگان، پایدار غرب، آذر و فکه که قرار بود 
در این خصوص کارگروه هایی بین دو کشور تشکیل شود 

اما هنوز عملیاتی نشده است.
تحریم بین المللی جمهوری اسامی ایران نیز یکی از 

موانع گسترش روابط دو کشور در این حوزه است چراکه 
بر اساس این تحریم ها شرکتها و کشورهایی که با جمهوری 
اسامی ایران همکاری اقتصادی و تجاری در برخی زمینه 
ها را داشته باشند  مشمول تحریم واقع خواهند شد و حتی 
اگر عراق به این تحریم ها بی اعتنا باشــد بازهم شرایط 
آسانی برای کار فراهم نیســت زیرا برخی نیازمندیهای 
ایران در این حوزه وارداتی بــوده و برای تکمیل آن باید 
برخی شــرکتهای نفتی دنیا وارد میدان شوند که آنها نیز 
رغبتی به همکاری در شرایط فعلی را ندارند و ترجیح می 
دهند اوال از حوزه های مرتبط با ایران فاصله داشته باشند 
و در ثانی اگر پروژه ای خارج از ایران انجام می شود تمامی 

امور را خود بر عهده بگیرند.
همچنین بدلیل همیــن تحریم ها و عدم امکان وصول 
مطالبات مالی از کشورهایی که نفت ایران به آنها صادر 
می شود شرایط مالی مناسبی برای انجام پروژه های عظیم 

نفت و گاز در کشور وجود ندارد. 
اختافات موجود بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان 
در زمینه های مختلف بخصوص در حوزه انرژی و صادرات 
آن از این منطقه نیز یکی از موانع توســعه روابط انرژیک 
حداقل در حوزه شــمال عراق می باشد که باید با دقت در 
این حوزه گام برداشــت زیرا هر اقــدام خارج از رضایت 
حکومت مرکزی در شمال عراق ممکن است تبعاتی برای 
شرکتهای نفت و گاز ایران به همراه داشته باشد. عراق به 
دلیل مشــکات فراوان مالی و نیاز به دالرهای نفتی برای 
بازســازی و تامین هزینه جنگ با گروه های ترویســتی، 
نیازمند صادرات نفت بیشــتر در شرایط فعلی و در آینده 
اســت که خارج از چارچوب ســازمان کشورهای صادر 
کننده نفت )اوپک( انجام می گیرد که این موضوع می تواند 
ضمن تاثیر گذاری بر روی قیمت جهانی نفت بر روابط دو 
کشور نیز تاثیر گذار باشد. عراق در حال حاضر با صادرات 
روزانه دو میلیون پانصد هزار بشکه از ایران پیشی گرفته و 
به دومین کشور صادر کننده نفت اوپک تبدیل شده است.

)ایران در سال جاری، روزانه صادراتی در حدود یک میلیون 
ششصد هزار بشکه داشته است(

جمع بندی
عراق و ایران همسایگانی هستند که دارای اشتراکات 
فراوانی با یکدیگر می باشند و مرزهای طوالنی با یکدیگر 
دارند. ایران در عراق پس از صدام نفوذ  و حضور زیادی 

داشته است.
عراق دارای حکومتی شیعی است که نزدیکی بسیاری 
با ایران احســاس می کند. ترکیه و ایران تنها همسایگانی 
هســتند که عراق می تواند برای توسعه اقتصادی و زیر 
ساختی خود به آنها تکیه کند که با توجه به شرایط تاریخی 
و فرهنگی و مذهبی ایران را می توان در اولویت عراق برای 

گسترش روابط اقتصادی دانست.
عرصه انرژی یکی از بزرگترین حوزه های همکاری بین 
دو کشور است که ایران در حوزه های مختلف صنعت نفت 
و گاز به خودکفایی هایی رسیده و از توان مهندسی خوبی 

برخوردار اســت که البته در مقایسه با شرکتهای بزرگ 
نفت و گاز دنیا شــرایط رقابت کمی دشوار است. تحریم 
های اعمال شــده علیه کشورمان نیز بر دشواری فعالیت 
شرکتهای ایرانی در عراق در حوزه انرژی افزوده است اما 
علیرغم این موضوع برخی شرکتهای نفت و گاز ایران در 
عراق مشغول فعالیت هستند که نمونه آن حضور برخی 
شرکتها در اســتان ذی قار و انجام پروژ ه های نفت و گاز 
ایران در این اســتان عراق و نیز تاسیس 10 جایگاه سی 
ان جی در اســتان بغداد از سوی بخش خصوصی ایران با 

استفاده از گاز صادراتی به عراق است.
قرار دادهای انتقال گاز از ایــران به المنصوره، بغداد 
و بصــره را نیز باید به این روابط افزود که بر اســاس این 
قراردادهــا که در حــال راه اندازی هســتند روزانه در 
حدود 40 میلیون متر مکعب گاز از ایران به عراق صادر 

خواهد شد.
یکی از فرصــت های بازرگانی ایــران و عراق، حوزه 
صادرات فرآورده های نفتی اســت کشور عراق علیرغم 
داشــتن منابع نفتی عظیم از نظر فنی و مهندسی و به ویژه 
در زمینه آزمایشگاه های مرتبط با فرآورده های نفتی در 
فقربه سر می برد، این موضوع در اقلیم کردستان نیز کامًا 
مشهود اســت و می تواند یکی از اولویت های صادراتی 

خدمات فنی و مهندسی سرمایه گزاران ایرانی باشد.
شرکت مشــاوران آزمای نفت ایرانیان در سال 94 
مذاکراتی را با تعدادی از تولید کنندگان بزرگ کشورهای 
همسایه آغاز و اولویت سال آتی خود را صادرات خدمات 
فنی-مهندسی و کمک به تجهیز و تاسیس این آزمایشگاه ها 
در تعدادی از کشــور ها به ویژه عراق قرار داده اســت. 
موقعیت سوق الجیشی ایران را می توان به عنوان یکی از 
معیارهای مهم در گسترش روابط دو کشور در آینده به 
حساب آورد چرا که ایران خط اتصال عراق به شرق آسیا از 
طریق خشکی می باشد. ترانزیت انرژی از ایران برای عراق 
عواید زیادی به همراه خواهد داشت که در بلند مدت می 
تواند ضمن کوتاه کردن مسیر صادرات، بازارهای موجود 

بر سر راه این خط لوله را نیز بدست آورد.
هند و چین از جمله خریداران بزرگ نفت عراق هستند 
که وجود یک خط لوله در مســیر عراق، ایران و پاکستان 
می تواند کریدوری مطمئن برای انتقال انرژی عراق باشد.
در حال حاضــر نفت گاز)گازوئیل( عــراق از طریق 
ایران به افغانستان ترانزیت می شود که این انتقال انرژی 
می تواند به تولیدات دیگر عراق نیز تعمیم داده شــود و 

گسترش یابد.
ایران و عراق دو همسایه بزرگ و کهن یکدیگر هستند 
که تحوالت در هر کشــوری بر دیگری نیز تاثیر خواهد 
گذاشت. در دنیای کنونی گســترش روابط اقتصادی از 
راههای توسعه و تحکیم روابط و نیز کاستن از نوسان آن 
است که بین کشورهای بخصوص همسایه دنبال می شود. 
ایران و عراق نیز با توجه به اشتراکات فراوان می توانند در 
این مسیر گام برداشته و در میان مدت و بلند مدت ضمن 
تامین نیازهای یکدیگر در حوزه انرژی و انتقال انرژی، نقش 

و جایگاه منطقه ای یکدیگر را نیز ارتقا دهند.  
یکی از فرصت های بازرگانــی ایران و عراق، حوضه 
صادرات فرآورده های نفتی اســت کشور عراق علیرغم 
داشــتن منابع نفتی عظیم از نظر فنی و مهندسی و به ویژه 
در زمینه آزمایشگاه های مرتبط با فرآورده های نفتی در 
فقر است، این موضوع در اقلیم کردستان نیز کامًا مشهود 
است و می تواند یکی از اولویت های صادراتی خدمات فنی 

و مهندسی سرمایه گزاران ایرانی می باشد.
شرکت مشــاوران آزمای نفت ایرانیان در سال 94 
مذاکراتی را با تعدادی از تولید کنندگان بزرگ کشور آغاز 
و اولویت سال آتی خود را صادرات خدمات فنی-مهندسی 
و کمک به تجهیز و تاسیس این آزمایشگاه ها در تعدادی 

از کشور ها به ویژه عراق قرار داده است.

نگاهی فنی و تخصصی 
به عرصه های همکاری 

انژیک ایران و عراق

نکته

 ایران تکیه گاه انرژی جهانی
 خواهد بود

زمزمه های از پایان 
عصر تحریــم بر اقتصاد 
ایران شنیده می شود به 
طوری که بــازار صنایع 
نفت و گاز ایران به عنوان 
یکی از اشــتهاآور ترین 
مراکز جذب ســرمایه و همکاری های مشترك با 
بخش خصوصی در حــال حاضر در انتظار گام های 
موثر شــرکای جدید در عرصه فرآوردهای نفتی 
هستند. توافقی که قرار است در تیرماه سال 1394 
خورشــیدی میان ایران و غرب امضا شود به ایران 
این امــکان را خواهد داد تا فارق از تحریم ها جایگاه 
خود را در بازارهای انرژی جهانی ارتقا بخشد. در حال 
حاضر تهران تحت شدید ترین تحریم های سازمان 
ملل، اتحادیه اروپــا و آمریکا قرار دارد با این وجود 
شاهد پیشرفت های قابل توجه در بازارهای جهانی 
هستیم. در حال حاضر پتروشــیمی ها با استفاده از 
سرمایه های خصوصی و غیر دولتی توانسته اند در 
بازارهای جهانی موقعیت خود را تثبیت کنند و این 
در حالی است که پیش بینی می شود طی یک هفته 
بعد از توافق ایران بتواند تولید خود را تا حدود 4 صد 
بشکه در روز افزایش دهد و در کمتر از 9 ماه یعنی 
آغاز سه ماهه دوم سال 2016 میادی ایران تولید 
خود را به یک میلیون بشــکه در روز خواهد رساند 

که رقمی است که پیش از تحریم ها داشته است . 
 نفت ذخیره ایران که تقریبا 30 میلیون بشــکه 
اســت می تواند روزانه 300 هزار بشــکه دیگر به 
عرضه نفت در 3 تا 4 ماه نخســت پــس از توافق 
نهایی به بازارهای جهانــی اضافه کند این در حالی 
اســت در بخش فرآوردها نفتی از جمله پتروشیمی 
ایران می تواند جایگاه خــود را به طور قابل توجهی 

ارتقا بخشد.نباید فراموش کنیم که ایران چهارمین 
ذخایر اثبات شــده نفت و دومیــن ذخایر غنی گاز 
جهان را دارد که با نهایی شــدن توافق و لغو شدن 
تحریم ها، بازگشت فوق العاده شرکت های بزرگ 
خارجی، ابتدا با شرکت های نفتی کلید خواهد خورد. 
ایران کشــوری با جمعیت 80 میلیون نفری است و 
بهره مندی از منابع غنــی طبیعی، مکانی دل فریب 
برای سرمایه گذاری به شمار می رود اما موانع قانونی 
می تواند در همکاری های مشترك میان شرکت های 
ایرانی و خارجی مشکاتی را ایجاد کند. آلمان و ایتالیا 
در میان کشورهای اروپایی عاقه زیادی به حضور 
در بازار ایران از خود نشــان می دهند این در حالی 
است که آنها در حال آماده سازی دفاتر خود هستند 
و موانع قانونی در ایران می تواند سرمایه گذاران و 
شرکت های ایرانی را در همراهی با بازار های جهانی 
به پیش براند. حضور شــرکت های و سرمایه های 
ایرانی در بحــث فرآورد هــا در بازارهای جهانی 
با اســتفاده از تجربه جهانی با حضور شرکت های 
خارجی در بازار ایران مساله ای است که می تواند 
در طی کردن این مســیر موتور ایرانی را سریع تر و 
چابک تر به جلو برای رســیدن به اهدافش هدایت 
کند. در این صورت و باجذب سرمایه های خارجی 
در کنار روان های قانونی که دست پار گیر نیستند 
می تواند ایران را به تیکه گاه انرژی منطقه ای مبدل 
کند. نباید فراموش کنیم که بازار سرمایه گذاری در 
فرآوردهای نفتــی و گازی ایران دارای مزیت های 

طبیعی نسبت به رقبای منطقه ای اش است .

سید بهزاد اخالقی 
معاون سردبیر 
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1- گاز مایـع: گاز مایـــع سبکترین محصول سوختی پاالیشگاه های 
نفت خام ومخلوطي اســت از پروپان و بوتان ها )ایزو+ نرمال( که نسبت به 
فصول مختلف سال درصـد آن متغیـــر مي باشـد. در ماه های گرم سال 
مقدار پروپان کمتر و در ماه های ســرد ســال مقدار آن در فرمول مخلوط 
بیشترمیباشد.  درضمـن وجـود اتـــان که ترکیبـي سبـک ترمیباشد به 
مقدار حـــداکثر 0/2 درصد حجمي و پنتان که ترکیبي است سنگین تر به 
مقـدار حداکثـر 2 درصد حجمي بـر طبق استانـدار شـرکت ملی نفت ایران 

در گـاز مایـع مجاز مي باشد. 

2- سـوخت هاي هواپیما: سـوختهای هواپیما از لحاظ ساختارومصرف 
متفاوت بوده و به دو گونه یعني ســوخت موتورهاي پیســتوني بنام بنزین 
هواپیما و دیگري ســوخت موتورهاي توربیني بنام سوخت جت تقسیم مي 
شود. ســوخت موتور های جت خود به دو دســته عمده تقسیم میگردند.  
یک دسته مخصوص هواپیماهای نظامی با کد JP-4 و دیگری مخصوص 
هواپیماهای مســافربری و ترابری با کد ATK .  که هر کدام مشخصات 
فیزیکی و شیمیایی خاص خود را دارا میباشــند. ماده اولیه برای تولید این 

فرآورده نفت سفید تصفیه شده به همراه مواد افزودنی ویژه میباشد.

3- بنـــزین:  بنزیـــن مخلوطـــي است از گـــروههاي مخـتلف 
هیـدروکربنـي با  شماره اتم کربن 4 تا 10 )و گاهـي 12( در هر ملکول گروه 
های مختلف ساختاری میباشد. در حال حاضـر دو نـوع سوخـت موتـور 
در بازار عرضـه مي شـود: بنـزین معمولـي و بنزین سوپـر که اختافـشان 
در عـدد اکتـان یا درجه خوش سوزی است. بررسـي مشخصات فیزیکی 
و شــیمیائی بنزینها بسیار با اهمیت و معمـــوالً از نظر کاربـــردشان در 
 موتـــور مطـــرح  میباشــد . دامنه جوش بنزین موتورطبق روش تقطیر

 ASTM D86 30،0 الی 215 درجه سانتیگراد میباشد.

4- نفت سفید )کروسین( : تعداد اتم کربـــن هاي آن از  کربن شماره 
10 الی 14 مي باشد نفـت سفیـد بـراي ایجـاد روشنایـي و تولیـد حـرارت 
و سوخـت در چـراغهاي خـوراك پـزي قدیـم مصـرف مي شـود، نفـت 
سفیـد فاقد ترکیبات آروماتیک حال حشـــره کشها مي باشـد کـه بـه 
آن نفـت بي بو هم گفتـه مي شـود. دامنه جوش نفت سفید 150 الی 275 

درجه سانتیگراد میباشد.

5- نفت گاز یا سوخت دیزل و یا گازوئیل:  نفت گاز دارای ملکولهای با 
اتم کربن شماره 14c - 20c حتي تا 25c مي باشد. هیدروکربنهاي ساختاری 
آن شامل، نرمال پارافینها، ایزوپارافینها و منو، دي و تري سیکلو پارافین ها 
)نفتینیک ها( و همچنین هیدروکربنهاي آروماتیکي از ترکیبات مشــتقات 
نفتالینی و آنتراسین و فنانترین به مقدار 12 الی 21 درصد حجمی میباشد.  
از مهمترین ویژگیهای گازوئیل چگالی، ویســکوزیته، نقطه ریزش، نقطه 
اشتعال، عدد ستان )درجه خوش ســوزی( ، رنگ ، دامنه جوش، باقیمانده 
کربن،   خاکستر، ارزش حرارتی وهمچنین مقدار گوگرد کل  میباشد. دامنه 

جوش گازوئیل تجارتی 150 الی 385 درجه سانتیگراد میباشد.

6- نفت کوره:       نفـــت کـوره داراي ارزش حـرارتـي باالئی در واحد 
وزن نسبت به سایر سوختها مي باشـد کـه حداقـل آن 18000 بي تـي یو 
برپونـد مي باشد و سابقًا مصـارف زیادي بعنوان سوخت مشعل داشـت. 
نفت کوره حاوي ملکولهای عمدتا 30c تا 50c مي باشـــد کـــه دامنـه 
جـوش آن 350 تا 600 درجه سانتی گراد و داراي آروماتیـکـها سنگین و 
پلی سیکلو آروماتیکها، پارافینیکـهای سنگین و هیـدروکربنـهاي نفتنیـک 
و همـراه آسفـالتیـن ها )ملکولهای پورفرین ها( و در حـد پاییـن تر عناصـر 
هتـروسیکلیک ازت و گـوگـــرد و فلـزات )اورگانومتالها( میباشد. چـون 
ترکیبات سازنده آن دارای وزن ملکولی باال و وزن مخصوص آن سنگیـن و 

نقطه اشتعال باالئی دارد بـه آسانـي نمي سـوزد و میبایست با استـفاده از 
برشهای سبکتر مانند نفتای سنگین یا کروسین و یا تزریق بخـار آب و هواي 
فشــرده آن را مخلوط و رقیق نمـوده تا بتوان بـه مصـرف سوخت مشعل 
رساند. مصـرف کننـده عمده ایـن نوع سـوخت، نیـروگاههاي حـرارتي 
مي باشنـد همچنین، از آن مي تـوان فرآورده کک نیـز تهیه نمـود. نوع کم 
آسفالتین آن، سوخـت کشتـي ها نیز میباشد. نفت کوره از نقطه نظر خواصی 
مانند گرانروی و نقاط ریزش و اشتعال دارای انواع مختلف میباشد. مهمترین 

و پر مصرف ترینشان عبارتند از:
  نفـت کوره سبـک: گـرانوري نفـت کوره سبک پائین است ) حدود 
100 میلیمتر مربــع بر ثانیه(  ) cSt در دمــاي F100°. براي تهیه آن از 
فـرآورده هاي میان تقطیرمانند  نفتای سبک، نفـت سفید و نفت گاز بعنوان 
Cutter  استفاده مي شـود. از این سوخـــت در واحـدهایي که سیستـم 

پیش گـرم کننده ندارند، بـه کار مي رود.
 100°F نفـت کوره معمولـي: گرانروي نفت کوره معمولي در دماي  
حدود cSt  600است. این سوخت در واحدهاي مجهز به سیستم پیش گرم 

کننده، مراکـز حرارتي و نیروگاهها مصرف مي شود. 
 100°F نفـت کوره سنگیـن: گـرانروي نفت کـوره سنگین در دماي  
حدود cSt  2000است. این سـوخت در نیـروگاههاي صنایع سنگین که 

مجهز به سیستم هاي گرم کننده قوی هستند استفاده مي شود. 
بغیر از گرانروي، ســایر ویژگیهایي که در مورد ســوختهای نفت کوره 
)مازوت( و یا نفت ســیاه باید در حد مناسب باشــند، عبارتند از: چگالي،  
پایداري حرارتي، نقطه ریزش، نقطه اشــتعال، مقدار گوگرد و فلزات و آب 

و میزان خاکستر. 

7- حالل ها: حـالهای نفتی مایـعی بی رنگ بوده  که دارای قدرت حل 
کنندگی مـواد دیگر درخــود را داشته بـدون آن که در ساختار کلی اشان 
تغییــری ایجاد شــود.  از جمـله خـــواص حالـها این است که نبایـد 
با مـــوادي که با آنها در تماس هستند ترکیـب شده و اثر نامطلوبـي روي 
آنها بگـذارند از جمـله اثـرات نامطلوب، تغییـر در رنـگ و بـوي آنها مي 
باشـد. حالـهاي نفتـي بـه فــرآورده هاي سبک نفتـي که منشـاء نفـت 
خام و هیدروکربنی داشـــته و پس از تغییراتی با اســتفاده از فرآیندهای 
مناسب و الزم در صنایـع مختلـــف ماننـد رنگ، رزیـن، پلیمـر، چسب، 
صنایـع غذایـي، داروئـي، شیمیایــي، فلـزي و غیــره بــه کـار مي رونـد 

اطـاق مي شـود. 
در پاالیشگاه های نفتخام، حالها را از برشهاي زیر استخراج مي نمایند:  
نفتای مستقیم سبک، نفتای مستقیم سنگین، نفتاي مخلوط واحد تقطیر، نفتاي 
سبک واحد آیزوماکس، پاتقرمیت و نفت سفید. قدرت حالیت ومیزان 
فراریت هر یک از حالهای نفتی به ســاختار انواع گروه های هیدروکربنی 

تشکیل دهنده آنها دارد.

8- روغـــن هاي روان کننـده: روغنـهاي نفتـــي از فـرآورده هاي 
تقطیـر در خـــاء نفـــت خام بدست می آید. که پس از طـي چندیـن 
مرحـله عملیـــات پاالیشـي شامل: استخـــراج ترکیبات حلقوی اشباع 

نشده)آروماتیکها( با حـال، مـوم گیري و تصفیـه  آماده مصـرف مي شوند. 
گستره جوش روغنها بین 385 تا 565 درجه سانتیگراد، تعداد اتم کربن 
آنها بین 25 تا 47 و جرم ملکولي اشان بین 350 تا 660 قرار گرفته است. 

فـرآورده هاي روغنـي بسیارمتنــوع بـوده وبـراي مصـارف مختلف 
بـه کـار مي رونـد و در اکثـر کاربـردها نقـش روان کننـدگي را به عهـده 
دارنـــد. از نظر تنوع به دو دســته عمده روغنهای صنعتی و موتور تقسیم 
میشوند. روان کننـده ها به منظـور کاهـــش اصطـکاك و جلوگیـري از 
فـــرسودگي قطعات فلـزي متحرکـــي که با یکدیگر در تماس هستنـد، 
به کار مي رونـــد. در ایـن رابـطه گـرانروي روان کننده مطرح و تغییرات 
 Viscosity آن نسبت به دما را شدیدا کنترل و به آن اندیس گرانروی یا
Index میگویند. شاخص این پارامتر در روغنهای موتور و صنعتی خاص 

از اهم مشخصه های روغن میباشد.   

9- قیر: قیـر سنگیـن تریـن بـــرش حاصـل از تقطیـر نفـت خام مي 
باشـد که به ســـه دستـه بـه شـرح ذیـل تقسیـــم مي شـود: قیـرهاي 
پاالیـش مستقیـم، قیـرهاي دمیـــده )جامد( و قیـرهاي مایع. قیـرهاي 

مایـع خـود به سـه دسته تقسیـم مي شونـد:
RC قیرهاي مایع زود بند یا  
MC قیرهاي مایع نیم بند یا  
   SC قیرهاي مایع دیربند یا  

از مهمترین پارامترهای قیر که بر اســاس آنهــا گرید بندی میگردند 
عبارتند از: 

نقطه نرمی و درجه نفوذ پذیری. 

علمی

خبر

 پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به 
عنوان نخستین پاالیشــگاه طراحی شده بر اساس 
خوراك میعانات گازی با ظرفیت 360 هزار بشکه 
در روز با هدف تولید بنزیــن، گازوئیل، گاز مایع و 
سوخت جت در حال ساخت است. خودکفایی ایران 
در تولید بنزین با کیفیت مطلوب با بهره برداری از این 

پاالیشگاه در سال جاری محقق خواهد شد.

صمغ ها ترکیباتی هستند که در اثر اکسید شدن 
و پلیمری شدن اولفین های ناپایدار موجود در بنزین 
تولید می شــوند و درصورتی که غلظتشان بیش از 
حد مجاز باشد، مشکاتی را به وجود می آورند. در 
اثر جمع شدن رسوبات بنزین درقسمتهای داخلی 
راهنمای سوپاپ و روی ساق آن چسبندگی سوپاپ 

گاز اتفاق می افتد.
 مواد صمغی موجود در بنزین، پس از احتراق ، به 
صورت یک باقیمانده چسبناك آشکار شده و روي 
سطوح کاربراتورها، شیرهاي ورودي، سوپاپ و میل 

سوپاپ مي نشیند.
 اثر چسبندگی صمغ دربنزین انبار شده تشدید 
می شود. این رسوبات به تدریج رنگ بنزین را تغییر 
می دهنــد و میتوانند کاهش  2 تــا 3 واحدی عدد 
اکتان را موجب شوند. لذا جهت جلوگیري از اکسید 
شدن و تشکیل صمغ، معموال مواد ضد اکسیداسیون 
)ترکیبات نیتروژن دار( به بنزین افزوده میشــود. 
بــا توجه به اهمیــت مطلوب بــودن میزان صمغ 
بنزین، آزمایش انــدازه گیری صمغ بعنوان یکي از 
شاخصهاي مهم کیفیت بنزین و سوخت های هوایی 

الزامی است.

فـرآورده هاي نفـت خـام
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API ویژگی های روغن موتورهای بنزینی در سطوح مختلف کیفی بر اساس طبقه بندی
سطح کیفیت

SA

SB

SC

SD

SE

SF

SG

SH

SJ

SL

SM

مشخصات کیفی

فقط روغن پایه است. مواد افزودنی ندارد و یا اینکه حاوی کمی ماده افزودنی پایین آورنده نقطه ریزش و مواد ضد کف است.

دارای حداقل مواد افزودنی است. این روغن ها حاوی مقدار کمی ماده ضد اکسیداسیون و ضد سایش هستند. 
در حال حاضر از این روغن ها استفاده نمی شود مگر این که توسط شرکت سازنده موتور توصیه شود.

حاوی مواد افزودنی ضد خوردگی و ضد ساییدگی و همین طور کمی ماده افزودنی پاک کننده
 جهت کنترل رسوبات حاصل از کار موتور در درجه حرارت های باال و پایین هستند.

شبیه به روغن SC است. مواد افزودنی آن کمی بیشتر و حاوی مقادیر کمی ماده افزودنی ضدزنگ است.

مانند SC و SD است ولی خواص پاک کنندگی، پایداری در برابر اکسید شدن، خوردگی و زنگ زدگی بیشتری نسبت به آن ها دارد
 و می توان از آن به جای روغن های SC وsd استفاده کرد.

مانند روغن SE است ولی خاصیت پایداری در برابر اکسیدشدن و خواص ضد سایش بهتری نسبت به SE دارد.

نسبت به روغن های سطوح قبلی از تشکیل رسوب بهتر جلوگیری می کند و خواص ضد سایش و ضد اکسیداسیون بهتری دارد 
و چون حاوی مواد افزودنی روغن SF است می توان به جای روغن SF نیز از آن استفاده کرد.

 حاوی مواد افزودنی روغن SG است. خواص ضد اکسایش، ضدخوردگی و ضد زنگ دارد. این روغن توسط انجمن تولید کنندگان مواد شیمیایی

 )CMA( )Chemical Manufacturers Association ( جهت رعایت مسائل زیست محیطی آزمایش شده است.

)ACC()Americn Chemistry Council( حاوی کلیه مواد افزودنی مناسب برای یک روغن موتور است، این روغن توسط انجمن شیمی
 آزمایش شده است و از سطح کیفی باالیی برخوردار است.

 SJ دارد و می توان جاهایی که استفاده از SJ حاوی کلیه مواد افزودنی مناسب برای روغن موتور است. سطح کیفی باالتری از SJمانند 
و سطوح پایین تر توصیه شده از آن استفاده کرد. این روغن  از نظر مسائل زیست محیطی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

مانند روغن SL حاوی کاملترین بسته مواد افزودنی است. جدیدترین سطح کیفی اعالم شده توسط API است که در حال حاضر در بسیاری از کشورها کاربرد 

عمومی پیدا نکرده است. چون حاوی کلیه مواد افزودنی سطوح SL وSJ است می توان جاهایی که استفاده از SL و SJ توصیه شده از آن استفاده کرد.

بازه زمانی

قدیمترین سطح کیفیت API »منسوخ شده است«

در سال 1930 معرفی شده است »منسوخ شده است«

طبق نظریه سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های »1967ـ 1964« مناسب 
است و در حال حاضر »منسوخ شده است«

طبق نظر سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های» 1971ـ 1968 « مناسب 
است و در حال حاضر »منسوخ شده است«

طبق نظر سازندگان خودرو براس استفاده در موتورهای بنزینی سال های »1979ـ 1972« مناسب 
است و در حال حاضر »منسوخ شده است«

طبق نظر سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های »1988ـ 1980« مناسب 
است و در حال حاضر »منسوخ شده است«

طبق نظر سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های »1993ـ1989« مناسب 
است و در حال حاضر »منسوخ شده است«

طبق نظر سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های »1996ـ 1994« مناسب 
است و در حال حاضر »منسوخ شده است«

طبق نظریه سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های »2001ـ 1997« مناسب 
است و در حال حاضر »همچنان مورد استفاده قرار می گیرد«

طبق نظریه سازندگان خودرو برای استفاده در موتورهای بنزینی سال های »2005ـ 2002« مناسب 
است و در حال حاضر»مورد استفاده قرار می گیرد«

جدیدترین سطح کیفی اعالم شده توسط APIکه برای استفاده در جدیدترین موتورهای بنزینی سال 
2005 و ما قبل آن توصیه شده است.
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مشاوره مهندسی در زمینه اصالح فرآیندی
www.iotcco.com و رفع معایب در خطوط تولید

 Gum( روش اندازه گیری مقدارصمغ  
Content( در بنزین و سوخت های هوایی 

)ASTM  D381(
در ایــن روش صمغ موجــود در انواع 
ســوختهای هوایی، بنزین موتــور و انواع 
ســوختهای ســبک و فرار اندازه گیری می 

گردد. بدین ترتیب که مقداری معین از نمونه مورد آزمون در شــرایط 
کنترل شــده دمایی و با استفاده از بخار یا هوا تبخیر می گردد. مواد باقی 
مانده پس از شستشــو با حال هپتان وزن شده و بر اساس میلی گرم در 
100 میلی لیتر از نمونه نفتی گزارش می گردد. بشرهای آزمون با دقت 
0/1 میلی گرم وزن شده،50 میلی لیتر از نمونه را به هر بشر با وزن خالص 
اضافه می گردد. بشرهای پر شده و بشر با وزن خالص در حمام تبخیر با 
دمای 162 درجه ســانتی گراد تحت جریان هوا  قرار می گیرد. آزمونه 
ها به مدت 30 تبخیر می شــوند و در پایان دوره حرارت دهی، بشرها از 
حمام به ظرف خنک کننده انتقال می یابند. بشرها پس از خنک شدن تا 
دمای محیط، توزین و وزن بشرها ثبت می گردد. مقدار صمغ بر حسب 
میلی گرم در 100 میلی لیتــر از نمونه نفتی گزارش می گردد. حداکثر 
مقدار مجاز صمغ در بنزین 4 میلي گرم در 100 میلي لیتر و در سوخت 

هاي هوائي 7 میلي گرم در 100 میلي لیتر مي باشد
 دو روش آزمایشگاهی مشخص برای تعیین عدد اکتان عبارتند از 

روش تحقیقی و روش موتوری
عدد اکتان تحقیقی: این عدد توسط روشی 
تعیین می شود که سطح ضد کوبشی بنزین را 
در یک موتور تک ســیلندر تحت شرایط کار 
مایم اندازه گیری می کند. این روش، کارایی 
ضد کوبش بودن بنزین را در حالی که دریچه 
گاز بــه طور کامل باز باشــد، در دور پایین تا 

متوسط موتور مشخص می کند.
عدد اکتان موتوری: این عدد توسط روشی 
تعیین می شود که سطح ضد کوبشی بنزین را در 

یک موتور تک سیلندر تحت شرایط کار سخت تر نسبت به روش تحقیقی 
اندازه گیری می کند. این روش، کارایی ضد کوبش بودن بنزین را در حالی 
که دریچه گاز به طور کامل باز باشــد، در دور باالی موتور مشخص می 
کند. این روش همچنیــن کارایی ضد کوبش بودن بنزین موتور را تحت 

شرایط بارگذاری جاده ای نشان می دهد.
  عدد اکتان بنزین

زمانی که نفت خام در پاالیشــگاه ها تصفیه می شــود، زنجیره های 
هیدروکربن با طول های متفاوت به دست می آید و این زنجیره های جدا 
از هم با ترکیب شدن با یکدیگر سوختهای متفاوتی چون بنزین، گازوئیل، 

نفت سفید و غیره را حاصل می نمایند. بنزین برشی از نفت است که بین 
70 تا 175 درجه سانتی گراد تقطیر می شود و محتوی هیدروکربورهای 
C5 تا C11یا C12 می باشد. یکی از مهمترین خصوصیات بنزین عدد 
اکتان آن است که نشــان دهنده میزان مقاومت بنزین در برابر انفجار 
زودهنگام در ســیلندر موتور اســت که باعث ضربه زدن به موتور و 

آسیب های جدی به موتور می شود. 
عــدد اکتان )Octane Number(  عددی اســت قراردادی که 
میزان بهسوزی یک ســوخت را نشــان می دهد و طبق قرارداد برای 
ایزواکتان که بهترین ســوخت است، برابر 100 و برای هپتان نرمال که 
بدترین سوخت اســت، برابر صفر انتخاب شده است. احتراق بنزین در 
موتور، باید طوری باشــد که ایجاد ضربه نکند و آرام بسوزد، بنابراین 
دانســتن عدد اکتان بنزین قبل از اســتفاده ضروری اســت. درجه ی 
 اکتان بنزین معمولی 87، ســوپر 94 و بنزین هواپیمــا بین 91 تا 145

 است.
  تقطیر در فشار اتمسفر

تقطیر اتمســفري از کلیــدی ترین 
آزمون های بنزین موتــور ، مواد میان 

تقطیري سبک و سنگین، نفت گاز، نفتا 
نفت سفید و ســوخت هاي تقطیری 
به حساب میآید. ویژگي هاي تقطیر در 
تعیین مشخصات ســوخت ها، موافقت 
نامــه تجــاري، فرآیند هــاي کنترلي 
پاالیشگاه و ایمنی و کارایی آنها کاربرد 

دارد و اطاعاتی در مورد رفتار فراورده در طول انبارداری و استفاده ارائه 
می دهد. به عنوان مثال، منحني تقطیر ASTM بنزین اطاعاتي دربـاره 
سـهولت راه انـدازي موتـور در سـرما ، رقیـق شدن روغن کارتر وامکان 

فرسایش و پوششها مي دهد.
)ASTM D86( روش آزمون تقطیر در فشار اتمسفر

دستگاه تقطیر شامل منبع حرارتی،  بالن تقطیر ، لوله کندانسور غوطه 
ور در حمام سرد کن و استوانه مدرج براي جمع آوري نمونه تقطیر شده 
مي باشد. در این روش آزمون،  cc100 نمونه با سرعت معیني تبخیر مي 
شود . بخارات حاصل پس از عبور از کندانسـور ، مـایع شـده در استوانه 
جمع آوري مي شوند. منحني تغییرات دما بر حسب حجم تقطیـر شـده 
رسـم مـي شـود. حـداکثر دمـا معرف نقطه نهایي تقطیر است که مطابق 
با حجم کل تقطیر شده )d( مي باشد. قسمتهاي سـنگیني کـه تقطیـر نمـي 
شـوند ، در بالن باقي مي مانند )r(. تراز حجمي تقطیر به قرار زیر است:                                                  

100=d+r+l
 درصد تلف شــده )l(، تفاضــل درصد بازیافتــي کل از عدد 100 

مي باشد.

تعدادی از آزمون های کلیدی
بنزین

   جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.iotcco.com    مراجعه نمائید.

عنوان دوره

آشنایی مقدماتی
 با آزمون فرآورده های نفتی سبک و سنگین

دوره های آموزشی هیدروکربن ها
توضیحات

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

سرفصل دوره

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

تاریخ برگزاری 

26 و 27 خرداد
24 و 25 شهریور

طول مدت برگزاری

2 روز

ردیف

1

2

3

4

5   

6

7

8

9

حدود قابل قبول/ حداقل

95/0

85/0

24
 46

 
75

190

0/005

حدود قابل قبول/ حداکثر

---

60/0

70/0

40

 57
 87
215

 18
35

1
2/7

صفر

5
10
7

10
15
10

ویژگی ها

)RON( ،عدد اکتان تحقیقی

))MON ،عدد اکتان موتوری

فشاربخار
kPa -دوره گرم -
kPa - دوره سرد -

تقطیر:
 ̊C نقطه جوش ابتدایي - 

v/v% درصد تبخیر شده در دماي 100 درجه سلسیوس - 
%v/v درصد تبخیر شده در دماي 150 درجه سلسیوس - 

˚C  نقطه جوش نهایي -

هیدروکربن ها :
v/v % - الفین ها - 

v/v % آروماتیک ها - 
%v/v - بنزن - 

m/m% مقدار اکسیژن -

مواد اکسیژندار :
% v/vمتانل)عوامل پایدارکننده باید افزوده شوند - 

% v/v اتانل)افزودن پایدارکننده هامیتواندضروریباشد - 

% v/v  ایزوپروپیل الکل - 

% v/v  ترشیو بوتیل الکل - 

% v/v ایزوبوتیل الکل - 

%v/v  اترهاي شامل 5 اتم کربن در مولکول یا بیشتر - 
% v/vسایر مواد اکسیژندار - 

mg/kg   مقدار گوگرد

g/l   مقدارسرب

جدول مشخصات بنزین مطابق با استاندارد ملی4904 

 

 

 در (Gum Content) مقدارصمغ گیری اندازه روش: روش آزمون 
 (ASTM  D381) هوایی های سوخت و بنزین

 بنزین هوایی، سوختهای انواع در موجود صمغ روش این در
. گردد می گیری اندازه فرار و سبک سوختهای انواع و موتور
 شرایط در آزمون مورد نمونه از معین مقداری که ترتیب بدین

 می تبخیر هوا یا بخار از استفاده با و دمایی شده کنترل
 شده وزن هپتان حالل با شستشو از پس مانده باقی مواد. گردد

 گزارش نفتی نمونه از لیتر میلی 011 در گرم میلی اساس بر و
 01شده،میلی گرم وزن  0/1بشرهای آزمون با دقت . گردد می

می میلی لیتر از نمونه را به هر بشر با وزن خالص اضافه 
 با بشرهای پر شده و بشر با وزن خالص در حمام تبخیر. گردد

 .می گیردجریان هوا  قرار  تحت درجه سانتی گراد 061دمای 
در پایان دوره حرارت  می شوند وتبخیر  01آزمونه ها به مدت 

 .انتقال می یابند دهی، بشرها از حمام به ظرف خنک کننده
توزین و وزن بشرها ثبت پس از خنک شدن تا دمای محیط، بشرها 

 از لیتر میلی 011 در گرم مقدار صمغ بر حسب میلی .می گردد
 در صمغ مجاز مقدار حداكثر .گردد می گزارش نفتی نمونه
 7 هوائي هاي سوخت در و لیتر میلي 011 در گرم میلي 4 بنزین
 باشد مي لیتر میلي 011 در گرم میلي

 

 

 

 

 

 سطح که شود می تعیین روشی توسط عدد این: عدد اکتان موتوری
 کار شرایط تحت سیلندر تک موتور یک در را بنزین کوبشی ضد

 روش، این. کند می گیری اندازه سخت تر نسبت به روش تحقیقی
 به گاز دریچه که حالی در را بنزین بودن کوبش ضد کارایی

این  .کند می مشخص موتور باالی دور در باشد، باز کامل طور
روش همچنین کارایی ضد کوبش بودن بنزین موتور را تحت شرایط 

 .بارگذاری جاده ای نشان می دهد
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 سطح که شود می تعیین روشی توسط عدد این: عدد اکتان موتوری
 کار شرایط تحت سیلندر تک موتور یک در را بنزین کوبشی ضد

 روش، این. کند می گیری اندازه سخت تر نسبت به روش تحقیقی
 به گاز دریچه که حالی در را بنزین بودن کوبش ضد کارایی

این  .کند می مشخص موتور باالی دور در باشد، باز کامل طور
روش همچنین کارایی ضد کوبش بودن بنزین موتور را تحت شرایط 

 .بارگذاری جاده ای نشان می دهد

 

 

 

 

 

. 

 

 

d+r+l=100 

 مي 011 عدد از كل بازیافتي درصد تفاضل ،(l) شده تلف درصد
 باشد

 )PILOT( طراحی و ساخت واحد های نیمه صنعتی
www.iotcco.comو راه اندازی مربوطه

آزمایشگاه همکار سازمان 
استاندارد ایران

www.Iotcco.com

نکته

روغن هــای دنده: گیربکس )سیســتم انتقال 
قدرت در خودروها(، توان ایجاد شده توسط موتور را 
به چرخها منتقل می کند تا اتومبیل به حرکت درآید. 
انتقال دهنده های اتوماتیک و دستی دو نوع متداول 
مورد استفاده در خودروها می باشند. همانند سایر 
قســمتهایی که در آنها تماس فلز با فلز وجود دارد، 
این بخش از اتومبیل نیز، نیاز به روانکاری مخصوص 

به خود را دارد.
روان کننده ای که برای این سیستم مورد استفاده 
قرار می گیرد،  بایســتی دارای سیالیت کافی بوده تا 
براحتی در سیســتم حتی زمانیکه هوا سرد است، 
توانایی گردش داشــته باشــد. از طرفی سازگاری 
مناسب با فلزات در تماس نظیر فوالد، برنز و یا دیگر 
آلیاژهای مس را دارا بوده، مقاومت شیمیایی باالیی 
در برابر اکسیداســیون و سفت شدن از خود نشان 
دهد و نیــز روی قطعات الیه روانــکاری پایداری 

ایجاد نماید.
در مــورد روانکارهای مختلفی که در سیســتم 
های انتقال امروزی مورد اســتفاده قرار می گیرند، 
توجه به چند نکته ضروری میباشد: به هنگام خرید 
روغن دنده خودرو از درج عنوان) EP(، ادتیو موثر 
در روغن دنده خودرو روی ظرف خریداری شده، 

مطمئن شوید.
در صورتیکــه سیســتم انتقال قــدرت از نوع 
اتوماتیک باشد، حتمًا بایستی از سیال انتقال قدرت 

اتوماتیک یا ATF استفاده شود.
از روغن های دنده برای قســمتهایی نظیر جعبه 
فرمان و دیفرانســیل نیز می توان استفاده کرد، در 
این موارد حتمًا به توصیه سازنده خودرو دقت شود.
روغنهای دنده به علت ترکیبات ویژه ای که در 
فرموالسیون آنها بکار رفته است، می بایست پس از 
30000 کیلومتر کارکرد و یا حداکثر یک سال، کامًا 

تخلیه و با روغن جدید جایگزین گردد.
مایع خنک کننده )ضد یــخ- ضد جوش- ضد 
زنگ(: هدف اســتفاده از سیســتم خنک کننده در 
خودروها، خارج ساختن حرارت اضافی ایجاد شده 
در اثر فعالیت موتور اســت تا بدین ترتیب دمای 
بدنه فلزی موتور در محدوده مطلوبی، کنترل شود. 
مایعی که معموالً در این سیســتم استفاده می شود، 
آب است. اما برخی محدودیت ها موجب گردیده که 
آب، به تنهایی قادر به ایفای کامل وظایف یک سیال 
خنک کننده نباشد. مثًا وجود آلیاژهای آلومینیومی 
در مناطقی نظیر سرسیلندر و بدنه موتور که حرارت 
زیادی ایجــاد می کنند، باعــث خوردگی حرارتی 
می گردد. بنابراین وجود مواد شــیمیایی بازدارنده 

خوردگی در سیال خنک کننده الزامی می باشد.
همچنیــن تغییرات دمایــی در فصول مختلف 
سال، سبب می شــود آب در دماهای زیر 5 درجه 
ســانتیگراد و بــاالی 60 درجه ســانتیگراد عمًا 
غیرقابل کاربرد باشد. به همین علت لزوم افزودن 
یک ماده کمکی به ســیال خنک کننده احساس می 

شود.
مهمترین مشــخصه مایع ضد یخ - ضدجوش، 
کاهش نقطــه انجماد و افزایــش نقطه جوش آب 
است .ســیال ضد یخ - ضدجوش، معموالً با نسبت 
1-1 با آب مخلوط می گردد. این نســبت، حاصل 
آزمایشات فراوان در شرایط عملیاتی مختلف و در 
آزمایشــگاههای معتبر دنیا می باشد و ثابت شده 
است که بهترین بازده و کارآیی را دارا می باشد. با این 
نســبت، نقطه انجماد محلول حاصل، به34- درجه 

سانتیگراد خواهد رسید.
زمان تعویض مایع خنک کننده در شرایط ایده 
آل، حداکثر بعد از 2 سال کارکرد می باشد. جهت 
اطمینان بیشتر، توصیه می گردد که پس از 30000 
کیلومتر و یا یک ســال، مایع خنک کننده تخلیه و 

محلول جدید جایگزین شود.

دکتر مهدی غنیمتی
 کارشناس سازمان استاندارد

بهار 1394  سال اول   شماره اول
www.Iotcco.com



علمی

کیفیت

  پژوهشــگران با بررسی تاثیر نانوذرات رس بر 
عملکرد قیر، توانستند یکی از بهترین نمونه های قیر 

را جهت روسازی آسفالت خیابان ها معرفی کنند.
عملیات بهســازی از جمله فرآوری هایی است 
که به طور معمول بر روی آســفالت انجام می شود. 
کاهش هزینه های نگهــداری، رفع ناهمواری های 
ســطحی، فراهم آوردن امکان رانندگی ســریع و 
مطمئن و هم چنین افزایش قــدرت باربری و عمر 
مفید آسفالت از مهمترین اهداف انجام این عملیات 
به شمار می روند. یکی از گزینه های بهسازی اجرای 
روکش اســت. آزمایش ها و بررسی های مختلف 
نشان می دهند که با اســتفاده از نانوذرات، به ویژه 
نانوذرات رس، می تــوان خصوصیات قیر را بهبود 
داده و عمر روســازی را افزایش داد. این امر سبب 
گردیده که توجه بســیاری از محققان به موضوع 

روسازی های آسفالتی جلب شود. 
پژوهشگر ایرانی  با اســتفاده از دو نوع نانورس 
متداول و معروف Nanofill و Cloiste موضوع 

روسازی آسفالتی را مورد بررسی قرار داده است. 
نتایج حاصل از مقاومت در برابر خستگی قیر به 
وضوح نشان می دهد که اصاح قیر با نانورس سبب 
افزایش چسبندگی و مقاومت برشی قیر می شود به 
طوری که، مقاومت در برابر تغییرشــکل دائم، که 
نوعی از تغییرشکل های برشی است، با به کارگیری 
نانورس افزایش خواهد یافت. اما افزودن نانورس، 
به دلیل کاهش انعطاف پذیری قیر، عملکرد قیر در 
برابر خستگی را مخصوصا در دماهای پایین کاهش 
می دهــد. یافته ها حاکی از آن هســتد که نانورس

Nanofill در مقایســه بــا Cloisite عملکرد 
مناسب تری در برابر رفتار خستگی دارد اما در برابر 
تغییرشکل دائم، هر دو نوع نانورس نتایج مشابهی را 

در بهبود رفتار قیر نشان می دهند.

قیرماده ای است هیدروکربنی با منشاء طبیعی  
یا تولیدی که در ســولفید کربن و تتراکلرید کربن 

کاما حل می شود .
رنگ آن سیاه یا تیره بوده و در دمای محیط جامد 
است و با افزایش تدریجی دما ابتدا به حالت خمیری 

و سپس مایع میگردد. 
قیر استخراج شــده از نفت یا سنگهای معدنی 
مخصوص ، قیر خالص نام دارد که با توجه به منشا 
تشکیل، طبقه بندی می شوند و برای اینکه خواص 
مورد نظر برای کاربردهای مختلف را پیدا کند تحت 
فرایندهای دیگر قرار می گیرد و انواع مختلف قیر را 
) از جمله قیر دمیده ، قیر محلول ، قیر امولسیون ، قیر 

پلی مری .... ( را تشکیل می دهند.
کاربرد مهم قیر به علت وجود دو خاصیت مهم 
این ماده است، غیر قابل نفوذ بودن در مقابل آب و 

چسبنده بودن آن.

  آزمون کشش پذیری )انگمی( قیرها 
چسبندگی قیرها که بارزترین ویژگی مثبت آنها به شمار می 
آید، باید برای انواع قیرها تعیین شود و حداقل میزان این چسبندگی 
کنترل شود تا اطمینان حاصل شــود که قیر مصرفی در آسفالت 
توانایی چسباندن سنگدانه ها به یکدیگر را داشته و می تواند مصالح 
را به خوبی اندود نماید.  برای تعیین شاخصی از چسبندگی قیرها 

در آزمایشگاه، مقدار قابلیت کشش پذیری قیر را می سنجند. 
خاصیت کشش پذیری قیر عبارت است از: مقدار ازدیاد طول 

یک نمونه قیر بر حسب سانتیمتر که با سرعت معین 5 سانتی متر 
بر دقیقه و در دمای مشخص 25 درجه سانتی گراد کشیده شده تا 

به طول پارگی یا انقطاع برسد.
از جمله عواملی که بر خاصیت کشش پذیری قیر ها تاثیر دارد، 

درجه سختی قیر اســت. بدین صورت که هر چه قیر سخت تر و 
شکننده تر باشد خاصیت کشش پذیری آن کمتر است و بالعکس.    
درجه حرارت عامل دیگری است که می تواند بر خاصیت کشش 

پذیری قیرها تاثیر بگذارد. 
) ISIRI3866-ASTMD113( :روش آزمون 

برای این آزمون دو عدد قالب را تمیز نموده و ســطوح داخلی 
آن را با تالک ، خاك چینی و........آمیخته نماید. تا از چسبیدن قیر 
به قالب و ایجاد خطا در نتیجه آزمون جلوگیری شــود. پس از پر 
نمودن قالب ها، مدتی صبر می کنیم تا قیر در دمای محیط ســرد 
شود، سپس قالب پر شده از قیر  را داخل حمام آب 25 درجه سانتی 
گراد به مــدت 90 دقیقه قرار دهید. قطعه های جانبی و کفی را از 
قالب ها جدا می نماییم و سپس قالب ها را بر روی گیره های دستگاه 
سوار کرده و آنگاه دستگاه را روشن می نمائیم تا با سرعت یکنواخت 

5 سانتی متر بر دقیقه عمل کشش را انجام دهد.
)ISIRI2950 -ASTMD5( :تعیین درجه نفوذ قیر   

  درجه نفوذ قیر برای تعیین ســختی نســبی قیرهای دمیده و 
قیرهای خالص استفاده می شود. یکی از کاربردهای درجه نفوذ در 
نامگذاری قیرهای خالص و قیرهای دمیده است. قیرهای خالص 
تنها بر این اساس نامگذاری می شوند اما معیار نامگذاری قیرهای 

دمیده عاوه بر درجه نفوذ قیر ، درجه نرمی قیر نیز می باشد. 
درجه نفوذ قیر عبارت اســت از مقدار طولی ) بر حسب دهم 

میلیمتر ( است که یک سوزن اســتاندارد تحت اثر باری معادل 
100/0 گــرم در مدت 5 ثانیه در قیری که در درجه حرارت 25 

درجه سانتیگراد است ، نفوذ نماید.
یکی از موارد کاربردی نتایج این آزمایش آن است که هر چه 
آب و هوای منطقه ای که قرار است قیر را در آنجا استفاده نماییم 
گرم تر باشــد یا میزان آمد و شد بیشتر و بار وسایل نقلیه سنگین 
تر باشد ، باید از قیری با درجه نفوذ بیشتر استفاده نمود و بالعکس 
هرچه آب و هوای منطقه مورد نظر سردتر باشد ، باید از قیرهای 

با درجه نفوذ کمتری استفاده نمود.
 روش آزمون:

 آزمونه تحت شرایط کنترل شده ذوب و سرد می شود. میزان 
نفوذ با نفوذ سنج که به وسیله آن یک سوزن استاندارد تحت شرایط 

معین به آزمونه اعمال می گردد، اندازه گرفته میشود.

تعدادی از آزمون های کلیدی قیرها 
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کیفیت نامشخص و حضور پر رنگ واسطه ها در صادرات وقیمت های 
متغیر و باالخص رقابت نابرابر بخش خصوصی و دولتی تنها بخشــی از 
چالش های بازار تولید،فروش و صادرات قیر در ایران اســت که بخش 
خصوصی سال هاست با آن دست و پنجه نرم می کند،اگرچه این مشکات 
در مقاطع زمانی مختلف قدرت وضعف بیشتری داشته است،اما به نظر 
کارشناسان فقدان وجود متولی مشخص در این زمینه موجبات ناپایداری 

در صنعت قیر ایران را فراهم کرده است.
تولید وفروش قیر در ایران سال ها است که به عنوان تجارتی پرسود 
اما پرزحمت شناخته شده است،تجارتی که این روزها در عرصه بازارهای 

جهانی نیازمند احیای نام نیک قیر ایرانی وکسب بازارهای جدید است.
قیر ایرانی این روزها نه تنها از ســوی بازارهای جهانی با تردید هایی 
در زمینه کیفیت و قیمت مواجه اســت،بلکه در بازار داخلی نیز همواره با 
شکایت مسئوالن وزارتخانه های ذیربط درباره کیفیت بد قیر و متعاقب 
آن کیفیت نامطلوب آسفالت جاده های کشور روبه رو است.این در حالی 
اســت که تولید کنندگان بزرگ قیر در بخش خصوصی کشور ادعاهای 
مربوط به کیفیت بد قیر را حاصل اعمال تغییرات در قیر از سوی واسطه ها 

و خرید از شرکت های نامعتبر بخش خصوصی عنوان می کنند.
طبیعتا کیفیــت قیر به نفت خام و نوع پاالیش و تصفیه آن بســتگی 
دارد،قیر ایران بــه دلیل نوع نفت خام خوبی که دارد از کیفیت بســیار 

مطلوبی برخوردار است.
تا دوسال گذشته تولید قیر در اختیار پاالیشگاه های داخل کشوربود 
و در آن سال ها کیفیت قیر با استاندارد جهانی مطابقت داشت،اما به هر 

علتی ، بخش خصوصی نیز وارد عرصه تولید و صادرات قیر شد که البته 
رویداد بســیار خوبی بود ;اما از آن زمان وضعیت قیر ایران تغییر کرد.

مشــکل کیفیت قیر ایران از آنجا شروع شد که بخش خصوصی به رغم 
تاشی که می کرد، نتوانســت کیفیت قیر تولیدی را به استاندارد مورد 
نظر برســاند.این نیز ناشی از آن بود که تولید به دلیل هزینه های وکیوم 
باتوم فرآیند بسیار سختی است وبه همین دلیل تمام کارخانه های تولید 
کننده قیر در کشور نمیتوانند قیر اســتاندارد تولید کنندچون امکانات 
پاالیشگاهی مناسبی ندارند.برتری پاالیشگاه های تولید کننده قیر نسبت 
به بخش خصوصی همین موضوع است و این توان رقابت بخش خصوصی 

با پاالیشگاه را در تولید قیر کاهش می دهد.
معموال جایی که VB  تولید می شــود قیر نیز باید تولید شود،ولیکن 
هزینه حمل VB  از پاالیشــگاه به کارخانه وسردو گرم کردن مجدد آن 
در دمای معین و شــرایط خاص ، همه از جمله مشکاتی است که بخش 
خصوصی تولید کننده قیر با آن دست و پنجه نرم می کندو به هزینه های 

این بخش افزوده می شود.
البته این به آن معنا نیست که بخش خصوصی وارد عرصه تولید قیر 
نشــود،بلکه به معنای این اســت که دولت باید با تاکید بر برون سپاری 
امورو کوچک کردن بدنه دولت،زمینه ها و بستر حضور بخش خصوصی 
در تولید قیر را فرآهم ســازد تا امکان رقابت با تولیدکنندگان بزرگ به 

این بخش داده شود.
متاسفانه شــرایط رقابتی در بخش خصوصی و پاالیشگاهی یکسان 
نیست و اساسا همه الزامات برای تولید قیر در اختیار پایشگاه هاست و 
این منجر به کاهش هزینه های تولید قیر برای این مجموعه ها می شود.
در حالی که در بخش خصوصی هزینه هایی همچون خرید وکیوم باتوم از 
پاالیشگاه ها، حمل و فرآوری مجدد برای تولید قیر را به مشکل می کشد 

و اساسا به دلیل افزایش هزینه ها دقتی در کیفیت نهایی نمی کنند.
همچنین برخی از تولیدکنندگان بخش خصوصی به دلیل آنکه تاش 
می کنند تا سریع تر نقدینگی به دست آورند مجبور هستند قیر را با کیفیت 

پایین تر تولید وبه فروش برسانند.
البته بایســتی اشــاره نمود فروش قیر کم کیفیت تنها به گروهی از 
فعاالن بخش خصوصی مربوط است وشــامل حال همه تولید کنندگان 
نمی شــود،اما متاســفانه به دلیل اینکه در حوزه بازارهــای صادراتی 
،رقابت برسرقیمت اســت و کیفیت نیز به دالیلی در مراحل اولیه قابل 
تشخیص نیســت،صادرکنندگان واقعی قیر دراین عرصه رقابتی کنار 
می روند وکســانی میانه دار بازار می شــوند که تخصصی در صادرات 
قیر ندارندواساســا تاکیدی هم بر عرضه قیر با کیفیت ندارند.متاسفانه 
واســطه ها در فضای کنونی ،کاری کرده اند که قیمــت قیر ایران پایین 
باشــد و همچنین درباره کیفیت آن در بازارهای صادراتی تردید وجود 
داشته باشد و این گونه می شود که قیر فله بحرین هم قیمت قیر بشکه ای 
ایران)مظروف سازی قیر هزینه هایی را به تولید کننده تحمیل می کند( 
اســت. همچنین همه مصرف کنندگان قیر ایــران این محصول را برای 
امور زیربنایی واساسی همچون ســاخت بزرگراه ها نمی خواهندو برخی 

مصرف کنندگان تنها نیازمند ساخت مســیرهای دسترسی هستند به 
همین دلیل کیفیت قیر برای آنها چندان مهم نیســت و این موجب می 
 شــود که قیمت بر کیفیت در برخی مواقع غلبه کند و قیر ایران به نوعی

 بدنام شود.
از ســوی دیگر زمانی که کمپانی های بزرگ برای کارهای اساســی 
راهسازی در کشورشان به بازار صادراتی مراجعه می کنند،با تناقض در 
کیفیت قیر ایران مواجه می شوند و این گونه می شود که بازار محصوالت 

ما خراب می شود.
با توجه به اینکه کیفیت قیر را در زمان صادرات نمی توان به صورت 
کامل تست نمودو دلیلش آن است که کیفیت سنجی قیر نیازبه مراحل 
طوالنی دارد و در زمان صادرات تنها می توان با استفاده از چند شاخص 
ساده کیفیت ابتدایی قیر را تست کرد،اما درصد خلوص با تست ویژه در 

زمان ساخت آسفالت باید انجام شود.
از مهمترین مشــکات قیر ایران می توان از تنوع عرضه کننده ، نبود 
قیمت رقابتی ،حضور واسطه ها در بازار قیر و نبود دسترسی تولیدکنندگان 
به مصرف کنندگان نهایی ونبود مرکزی برای سنجش کیفیت قیر ایران 

نام برد.

هزار توی
 بازار قیر ایران 

شیرین سازی میعانات گازی
www.iotcco.com و استخراج مرکاپتان از گازهای ترش

حسین تاجیک
ربیس کمیسیون قیر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی ایران

جدول کاربردی قیرها
کاربرد

استفاده در راهسازي ها

استفاده درراهسازي ها

استفاده در راهسازي ها

پوشش کف کانالهاي آب –ترکهاي رو سازي ها بتني –پر کردن درزها ي رویه هاي 
بتني-کارهاي ساختماني

تولید عایق هاي رطوبتي -پوشش کف کانالهاي آب –ترکهاي رو سازي ها بتني –پر کردن 
درزها ي رویه هاي بتني-کارهاي ساختماني

راه سازي شامل رو سازي و زیر سازي بعنوان چسباننده از آن استفاده مي گردد

روکش نازک –لکه گیري-درزگیري-آسفالت سطحي-اندود آب بندي با ماسه-دوغاب 
آب بندي-دوغاب آبندي بدون سنگدانه-آسفالت حفاظتي بسیار نازک

آسفالتهاي حفاظتي – بازیافت –رویه هاي آسفالتي –درزگیري ترکها

راهسازي ؛ ساختمان سازي ها و همچنین در تولید عایق هاي رطوبتي

نوع گرید قیر

40-50

60-70

85-100
 

85-25

15-90

250cm قیر

قیر امولسیون

قیر پلیمري

بیتوبل

موارد استفاده

در مناطق گرم

در مناطق معتدل

در مناطق سرد

همه مناطق

همه مناطق

همه مناطق

استفاده از قیر امولسیون به مزایاي عمده نسبت به قیر
MC250  پیشنهاد مي گردد.

از انواع گوناگون استفاده مي گردد.

بستگي به نوع قیر بیتوبل در مناطق مختلف استفاده مي شود.

عنوان دوره

آشنایی مقدماتی با آزمون انواع قیر

   جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.iotcco.com    مراجعه نمائید.

دوره آموزشی قیر
توضیحات

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

سرفصل دوره

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

طول مدت برگزاریتاریخ  برگزاری

2 روز 23و24 خرداد

بهار 1394  سال اول   شماره اول
www.Iotcco.com



نظم و نظافت عمومي در آزمایشــگاه یکي از مهمترین 
مظاهر ایمني در آزمایشــگاه اســت. آزمایشگاهي که با 
پسماندهاي اضافي و وســایل غیرقابل استفاده در محیط 
آزمایشگاه پراکنده است، نه تنها از نظر  ظاهر سبب آشفتگي 
و بهم ریختگي مي شود، بلکه مي تواند عامل مهمي در ایجاد 
حریق و آتش سوزي باشــد. خارج کردن عوامل غیرقابل 
استفاده از آزمایشــگاه ضمن اینکه بروز حوادث را کم مي 
کند، فضاي بیشتري را براي کار تحقیق و نگهداري وسایل 
الزم و ضروري فراهم مي ســازد.  در صورتي که ســطوح 
صندلي و میزها آغشته به پسماندهاي واکنشگر شده است 
باید به منظور جلوگیري از سرایت آن به سایر افراد کامًا 

تمیز و خشک گردد.
 

مخاطرات فیزیکي
مواد قابل اشتعال

مواد قابل اشتعال ممکن است به شکل آئروسل )ذرات 
ریز مایع پخش شده در هوا(- گاز- مایع یا جامد باشند.

در بیشتر آزمایشــگاهها، گازها، مایعات و جامدات از 
اهمیت بیشتري برخورداند.

گازهاي قابل اشتعال توسط OSHA تعریف شده  اند 
و عبارتند از : 

 )A( گازي که در دما و فشار محیط، غلظت 13 درصد 
)حجمي( یا کمتر آن با هوا تولید مخلوط قابل اشــتعال مي 

کند.
)B( گازي که در دما و فشار محیط، غلظت باالتر از 12 
درصد حجمي آن با هوا تولید مخلوط قابل اشتعال مي کند.

  • مایعات قابل اشــتعال به مایعاتي اطاق مي شود که 
دماي احتراق آنها پائین تر ازC◦ 100◦ F یا 37.8 باشد.

 •  جامدات قابل اشتعال موادي هستند به غیر از عوامل 
قابل انفجار و ترکیدن که در اثر اصطکاك، جذب رطوبت 

و تغییر خودبخودي ماهیت شــیمیایي، به شدت آتش مي 
گیرند و مسبب ایجاد مخاطرات جدي مي شوند.

) استفاده از اطاعات موجود در MSDS برگه اطاعات 
ایمني مواد شــیمیایي( یک ماده شــیمیایي بهترین مرجع 
براي تعیین قابل اشــتعال بودن آن است. عاوه بر این، بر 
روي برچسب مواد قابل اشتعال این مطلب قید شده است.

نکاتي کــه هنگام کار کردن با مواد قابل اشــتعال باید 
رعایت شود :

الف : مواد قابل احتراق را از مکانهاي ذیل خارج کنید : 
 Hot( محیطي که از شعله مستقیم و سطوح بسیار داغ     -

Plate( استفاده مي شود. 
-   محیطي که دستگاههاي مکانیکي و الکتریکي نامطمئن 

در حال کار کردن است. )بدلیل احتمال جرقه زدن(
ب : مواد قابل اشــتعال باید در کابینت هاي مخصوص 
نگهداري این مواد قرار داشته باشند، این کابینت ها باید از 
منابع شعله و حرارت دور باشند، یا در یک مکان مخصوص 

که به همین منظور درنظر گرفته شده نگهداري شوند.
ج : به منظور پیشگیري از ایجاد الکتریسیته ساکن کف 

آزمایشگاه از جنسي باشد که تولید الکتریسیته نکند.
د : سیگار کشیدن ممنوع 

در آزمایشگاههایي که با مواد شــیمیایي قابل اشتعال 
سروکار دارند، در صورتي که یخچال یا فریزر وجود دارد 
باید توســط متخصصین ذیربط تأیید شود که خطر ایجاد 

جرقه و آتش سوزي توسط آنها وجود ندارد.
 مواد خورنده

مواد خورنده به موادي اطاق مي شــود که در صورت 
تماس با نســوج و بافتهاي زنده به طریق شیمیایي باعث 

تخریب یا تغییر غیرقابل بازگشت در آنها مي شود. 
نمونه هاي زیادي از این مواد در آزمایشــگاهها وجود 
دارند. از مثالهاي آشناي آن اسیدهاي قوي و بازهاي قوي 
هستند. اکسیدکننده هاي قوي نیز مي توانند سبب سوختگي 

و صدمه به چشمها و پوست شوند.
مواد اکسیدکننده 

اکسیدکننده ها عواملي هستند که سبب آتش سوزي 
مي شوند یا به گسترش اشتعال سایر مواد کمک مي کنند، 
در نتیجه یا آتش مي گیرند و یا سبب آزاد شدن اکسیژن، 

یا گازهاي دیگر مي شوند.
نمونه هایي از مواد اکسیدکننده عبارتند از :

)KMnO( 4نمکهاي پرمنگنات مانند پرمنگنات پتاسیم
)HNO( 3اسید نیتریک غلیظ 

) NH 4  NO  (   3 نیترات آمونیوم 
ترکیبات هیپوکلریت و هیپوهالید مانند وایتکس

 ید و سایر ...
مواد اکسید کننده در صورت ترکیب شدن با مواد قابل 
اشتعال تشــکیل مواد قابل انفجار میدهند. در نتیجه مواد 
اکســیدکننده باید دور از حالها در مکاني سرد و بدور از 
رطوبت نگهداري شوند.) این مواد در زیر کاسه دستشویي 

نگهداري نشود.(
مواد واکنش پذیر با آب

مواد واکنش پذیر با آب آن دسته از موادي هستند که 
شدیداً با آب واکنش داده و ضمن ایجاد گرما تولید گازهاي 
قابل اشتعال یا سمي مي کنند. بیشترین مواد واکنش پذیر 
با آب در آزمایشگاههاي شیمي وجود دارد، اما تعدادي از 
هیدریدها و فلزات قلیایي مانند سدیم ممکن است در سایر 

آزمایشگاههاي مراکز تحقیقات هم وجود داشته باشد.
نمونه هایي از مواد واکنش پذیر با آب عبارتند از :

 کلســیم هیدرید- لیتیم آلومینیــوم هیدرید- فلزات 
سدیم، پتاسیم و لیتیم.

- اینگونه مواد باید در مکاني ســرد و خشک نگهداري 
شوند. هرگز آنها را در زیر دستشویي نگهدري نکنید.

- به  منظور پیشــگیري از واکنش فلزات قلیایي با بخار 
آب موجود در هوا، این فلزات باید در روغنهاي معدني )یا 

نفت( نگهداري شود.
)Pyrophoric Materials(    مواد آتشگیر

مواد آتشــگیر به موادي اطاق مي شــود که به طور 
خودبخــود در هوا و دمــاي پائین تر ازC ◦40  مشــتعل 
مي شوند. مواد آتشگیر عمومًا با آب واکنش پذیر هستند 
و در صورت تمــاس با آب یا هواي مرطوب آتش خواهند 
گرفت. نگهداري و جابجا کردن مواد آتشگیر باید در ظرفي 
که فضاي آن از گاز آرگون یا نیتروژن )به اســتتثناء چند 

مورد( پرشده است انجام شود.

نکته

امــروزه حفاظت از سیســتم های لوله کشــی 
)پایپینــگ( و تجهیــزات در صنعت نفــت ، گاز و 
پتروشیمی از اهمیت بســیار باالیی برخوردار می 
باشد،چراکه ســالیانه در جهان هزینه های بسیار 
زیادی مصروف ضررها وخســارت های غیرقابل 
جبران در خصوص خوردگی در پایپینگ و تجهیزات 
و باالخص مخازن میگردد. از این رو حفاظت دقیق 
سیستم های در معرض اکسیداسیون و خوردگی با 
استفاده از رنگ ها و پوشش های صنعتی مناسب و 
همچنین استفاده موثر از عایق های مناسب )در انواع 
مختلف( از الزامات مهم در مهندســی خوردگی و 
حفاظت از پروژه های پاالیشــگاهی محسوب می 
گردد. در این راستا بایســتی کلیه پارامترهایی که 
باعث ایجاد خوردگی و یا افزایش سرعت تخریب و 
استهاك خطوط و مخازن می گردد را مورد بررسی 
و شــناخت دقیق قرار داد و براساس نوع عملکرد 
،بهترین روش جهت جلوگیری از خسارات ناشی از 

آن را انتخاب نمود.
موارد فوق مستلزم شناخت صحیح کارشناسان 
این حوزه به تکنولوژی های موجود و همچنین انجام 

تحقیقات الزم در این خصوص می باشد.
طبیعتا اســتفاده صحیح از انواع رنگ ها وسایر 
پوشش های متداول در زمان طراحی و ساخت و بهره 
برداری بر اساس استاندارد های روز دنیا و شناخت از 
فرآیندهای بازرسی در این خصوص کمک شایانی 
به مدیران و مهندسین و کارشناسان ذیربط جهت 

کاهش هزینه ها خواهد داشت.

 دقت در پاسخگویی 
سرعت در ارائه خدمات
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شــرکت مشــاوران آزمای نفت ایرانیان با پدید 
 آوردن و اجراي سیســتم مدیریت بر مبناي استاندارد 
  ISO/IEC 17025 ا  :  2005     اصــول حرفــه اي ، 
سیستم مدیریت کیفیت خود را مســتند مي کند. این 
سیستم، همه فرآیندها و مسئولیت هایي را که در ارتباط 
با فعالیت شرکت موضوعیت دارد، تشریح می کند. این 
سیســتم تٌأیید خواهد کرد که همه فرآیندهاي کاري، 

برنامه ریزي شده و تحت کنترل هستند.
سیستم مدیریت کیفیت و مستندات آن، بر اساس 
تغییــرات مرتبط بــا وضعیت فنــي، قوانین، وضعیت 
عملکرد، انتظارات مشتري، آموزش ها و انگیزش هاي 
کارکنان و همچنین سیاست هاي کان شرکت مشاوران 
آزمای نفت ایرانیان هر ســاله، تجدید نظر و بازنگري  

خواهند شد. 

مدیریت شــرکت  به  صراحت اعام مي دارد که 
آزمایشــگاه و کارکنان آن، از هرگونه فشارهاي داخلي 
و یا خارجي که تاثیر منفي بــر کیفیت نتایج مي گذارد، 
رها هستند. شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان، همه 
فعالیت هاي خود را با تاکید بر حفظ اسرار، بدون تبعیض 
و به صورت کامل و بدون تغییر بر طبق اصول حرفه اي 
انجام مي دهند. حفاظت از اموال و اطاعات مشتریان، 

از قوانین اولیه این شرکت است. اختیارات الزم در این 
زمینه،  به مدیر عامل تفویض شده است. 

مدیر عامــل ،تمامی مدیران وکارکنان شــرکت 
، خــود را متعهــد مي دانند کــه سیســتم مدیریت 

 کیفیــت را پیگیــري کــرده و الزامات اســتاندارد
  ISO/IEC 17025 ا  :  2005  را در شرکت مشاوران 

آزمای نفت ایرانیان برآورده و از آن تبعیت کنند. 
مدیر عامل شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان 

خود را متعهد مي داند، منابع الزم مالي و انساني را براي 
استقرار این اســتاندارد فراهم نماید. پیروي از سیستم 
مدیریت کیفیــت براي همه کارکنــان ، حتي مدیران 

ارشد الزامي است. 

گریس از کلمه ي التین کراسوس به معني چربي گرفته  شده است.
 طبق تعریف گریس ها محصوالت جامد یا نیمه جامدي هستند که 
از متفرق  شدن یک عامل ســفت کننده در یک مایع روان کننده حاصل 
مي شــوند و معموالً شــامل مواد اضافي دیگري که خواص ویژه اي به 

گریس ها مي بخشند، مي باشند.

  اندازه گیری نفوذ پذیری گریس 
قوام یک گریس روانــکار به صورت مقاومــت آن در برابر تغییر 
شــکل تحت یک نیروی اعمال شــده تعریف می شــود. در این روش 
به یک مخروط فلزی ســنگین اجازه داده می شــود تا در سطح گریس 
فرو رود، ســپس عمق فرورفتگی سطح اندازه گیری می شود. این عمق، 
برحسب دهم میلیمتر، به عنوان نفوذپذیری یا عدد نفوذپذیری گریس 
ثبت میگردد. هرچه گریس نرمتر باشد نفوذپذیری بیشتر خواهد بود.
موسسه ملی گریس روان کننده گریس ها را بر اساس قوام آن ها طبقه 

بندی می کند.
Isiri 1209 )ASTM D217( روش استاندارد تعیین قوام گریس 

نفوذپذیری کارنکرده:  نفوذپذیری ایــن آزمون، مربوط به نمونه ای 
اســت که در انتقال از ظرف اصلی به ظرف آزمون دارای حداقل به هم 

خوردگی است.
 نفوذپذیری کارکرده: نفوذپذیری یک نمونه از گریس است که طی یک 
روش استاندارد در معرض 60 ضربه رفت وبرگشتی قرار گرفته باشد.

 نفوذپذیری کارکرده طوالنی مدت: نفوذپذیری برروی نمونه ای  اندازه 
گیری می شــود که به دفعات 
معین و مشــخص در معرض 
  25c° ضربه قرار گرفتــه، تا
همدما شده و مجددا به روش 
ضربات رفت و برگشتی تحت 
کار قرار گرفته اســت. در این 
نوع نفوذ پذیری تعداد ضربات 

بیش از 60 ضربه می باشد. 
نفوذپذیری بلوک: این آزمون 
مربوط به نفوذ پذیری گریسی 
می باشــد که به اندازه کافی  
سفت است تا شــکل خود را 

بدون ظرف حفظ کند.
    ASTM D 217         ISIRI 1209 : روش آزمون

ظرف آزمون ضربه زن گریس را بامقدارکافی نمونه پرکنید وظرف 
را به زمین بکوبید تا هوای آن خارج شود و با قراردادن آن درحمام آب 
°25c دمای آن به °c 0.5± 25برسد. سپس آنرا برروی میز نفوذسنج 
قرارمی دهیم و مکانیسم نگه دارنده مخروط را درموقعیت صفرتنظیم 
  5 ± 0.1sکرده ومحور مخروط رابه سرعت رها کنید و بگذارید به مدت
ســقوط کند ودوباره آن را در این وضعیت قرار دهید. محور نمایشگر 
را به آرامی فشــار دهید تا توســط محور مخروط متوقف شود و مقدار 

نفوذپذیری را ازمقیاس نمایشگر بخوانید.
 نقطه چکیدن گریس های روان کننده:

 از نقطه چکیدن می توان برای شناسایی نوع گریس و در کنترل کیفیت 
آن اســتفاده کرد. نقطه چکیدن دمایی است که به اجزا تشکیل دهنده 
گریس بستگی دارد. این نقطه دمای تصحیح شده است که در آن اولین 

قطره گریس از کاهک آزمون چکیده و به ته لوله آزمون می رسد.

     ASTM 2265          ISIRI 7603    :روش آزمون
کاهک آزمون حاوی نمونه گریس، درون لوله آزمایش قرارگرفته 
و مجموعــه در اون آلومینیومی که دمای آن تثبیت شــده، مســتقر 
می گردد. ســپس دماســنج نمونه در لوله آزمایش به نحوی قرارمی 
 گیرد که بدون تماس بــا نمونه دمای درون کاهــک را اندازه گیری

 کند.
دمایی که اولیــن قطره از 
کاهک به تــه لوله آزمایش 
بانزدیکتریــن تقریب بعنوان 
نقطه چکیدن مشــاهده شده 
ثبت می شود. در همین لحظه 
نیز دمای اون بــا نزدیکترین 
تقریب ثبت می گــردد. یک 
ســوم اختاف بین این دو دما 
بعنوان عامل تصحیح به مقدار 
مشاهده شــده ، اضافه شده و 
نتیجه بعنــوان نقطه چکیدن 

گریس گزارش میگردد.

همه آنچه در مورد گریس
 باید بدانیم 

گــزارش نتایــج آزمــون متفــاوت از ســوی 
آزمایشگاه های مختلف برای یک نمونه یکسان رخ داد 
تازه ای نیست حتی در برخی موارد وجود این اختاف، 
بدلیل ویژگی های ذاتی روش آزمون بکار گرفته شده 
امری طبیعی است، مشکل بزرگ این میان قضاوت در 

خصوص درستی و اعتبار آن ها است.
برای مثــال از آزمون اندازه گیری نقطه اشــتعال 
به روش باز کلیولند برای یک نمونه یکســان در سه 

آزمایشگاه، نتایج زیر گزارش شده است:
آزمایشگاه الف: 227 درجه سلسیوس،   آزمایشگاه 
ب: 238 درجه سلسیوس ،  آزمایشگاه پ: 244  درجه 

سلسیوس
با علم به اینکه بــرای این روش آزمون هیچ اریبی 
قابل محاســبه نبــوده و تکرارپذیــری آن 8 درجه 
سلســیوس و تجدید پذیری آن 18 درجه سلسیوس 
گزارش شده است. رد یا قبول یکی از نتایج تنها با استناد 

به این سه نتیجه ممکن نخواهد بود.
برای آزمایشــگاه ها، شــرکت در آزمون کفایت 
تخصصی راهی اســت جهت اطمینان از درستی روش 

آزمون بکار گرفته شده و اثبات آن برای مشتریان.
 Proficiency( آزمــون کفایت تخصصــی 
Testing( ابزاری است ســودمند جهت ارزیابی 
عملکرد آزمایشــگاه های آزمون و کالیبراســیون، با 
استفاده از مقایسه های بین آزمایشگاهی که آزمایشگاه 
های مختلف می توانند با مشــارکت مســتمر در این 
آزمون ها از اعتبار نتایج خود اطمینان یابند. آزمون های 

کفایت تخصصی می توانند به آزمایشگاه ها در انتخاب 
روش های بهینه، تعیین دقت و درستی اندازه گیری ها 
و ارتقاء عملکرد آزمایشــگاه کمــک نموده و حتی به 
آزمایشگاه های شرکت کننده در این آزمون ها کمک 
نموده و حتی به آزمایشگاه های شرکت کننده در این 
آزمون ها و نتایج آزمون آنها اعتباری بین المللی دهد.
برگزاری آزمون کفایت تخصصی )PT( در کشور، 
می تواند یک سیستم مقایسه بین آزمایشگاهی به منظور 
بررســی منظم صحت نتایج آزمون آزمایشگاه های 
شــرکت کننده، ایجاد نماید. در این آزمون، سازمان 
دهنده برنامه) برگزار کننده آزمون کفایت تخصصی(، 
نمونــه هایــی همگن و یکســان را برای هــر یک از 
آزمایشگاه های شــرکت کننده ، ارســال می نماید. 
این آزمایشــگاه ها مواد را تحت شرایط آزمایشگاهی 
 خود آنالیز کرده و نتیجه را به ســازمان دهنده برنامه

)PT Body( گزارش می نمایند. ســازمان دهنده، 
نتایج را جمع بندی و تحلیل نموده و شرکت کنندگان را 
از نتیجه آزمون) معموال به شکل امتیاز مرتبط با صحت 
ایشــان( آگاه می نماید. این آزمون ها به آزمایشگاه 
کمک مــی نماید تا در صورت نیاز تغییرات مقتضی را 
در روش های ازمون یا شرایط اجرای آن اعمال نمایند 

تا نتایج درست تری از آزمون ها بدست آورند.
در مثال فوق در صــورت وجود اطاعات از امتیاز 
آزمون کفایت تخصصی آزمایشگاه های الف، ب، پ، 
قضاوت و انتخاب نتیجــه قابل اعتمادتر برا ی مراجع 

قانونی و مشتریان سهولت بیشتری خواهد داشت.

نظافت و نظم در آزمایشگاه
ایمنی و بهداشت محیط کار

مهندس مهرداد ابراهیمی       
کارشناس ایمنی و بهداشت محیط کار: 

احداث آزمایشگاه فرآورده های نفتی در داخل و خارج کشور با همکاری 
مهندسان حوزه ی نفت و سازمان ملی استاندارد ایران www.iotcco.com

مهندس حسن بیگلری
کارشناس فرآورده های نفتی پژوهشگاه استاندارد

آزمایشگاه ها 
و اعتبار

 نتایج آزمون

مهندس رسول زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت 

سرفصل دوره

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

عنوان دوره

کالیبراسیون عمومی

کنترل کیفیت در آزمایشگاه با استفاده از 
نرم افزار های آماری

ISO/IEC 17025مبانی و مستند سازی

   جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت www.iotcco.com    مراجعه نمائید.

طول مدت برگزاریتاریخ 

2 روز

2 روز

2 روز

لیست دوره های آموزشی کنترل کیفیت شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان
توضیحات

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

26 و 27 شهریور

7و 8 شهریور

21و22 مرداد

سرفصل دوره

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

عنوان دوره

انتخاب و سایزکردن پمپهای سانتریفیوژ
 در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

طراحی، ساخت و بازرسی مخازن تحت فشار
ASME SEC VIII مطابق استاندارد 

)RBI( بازرسی بر مبنای ریسک

متالورژی جوشکاری و عملیات حرارتی 
جوش

اصول و مبانی محاسبه و طراحی جوش 

آشنایی با روشهای انتخاب آلیاژهای فلزی
 برای مصارف صنعتی

بازرسی رنگ و پوششهای صنعتی
 سطح 1 و 2

طول مدت برگزاریتاریخ برگزاری 

3 روز

4 روز

4 روز

2 روز

3 روز

2 روز

4 روز

دوره های آموزشی مشترک شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان 
توضیحات

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

29- 31  تیر

1 - 4  شهریور

3 - 6  مرداد

27 - 28  مرداد

21 - 23  شهریور

14 - 15 شهریور

5 - 8 مرداد

سرفصل دوره

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

عنوان دوره

) HPLC(کروماتوگرافی مایع با عملکرد باال

GC آموزش کروماتوگرافی گازی

آزمایشگاه سیال حفاری

تکنولوژی سیال حفاری

طول مدت برگزاریتاریخ  برگزاری

2 روز

2 روز

2 روز

2 روز

لیست دوره های آموزشی مشترک شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان - دانشگاه شهید بهشتی 
توضیحات

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

5و6 مرداد
1و2شهریور

16 و 17 خرداد
11 و 12 شهریور

12 و13 مرداد
14 و 15 شهریور

 18 و 19  مرداد
21 و 22 شهریور

بهار 1394  سال اول   شماره اول

عنوان دوره

آشنایی با انواع سوخت ها و نکات ایمنی 
استفاده از آنها

HSE دوره آموزشی
توضیحات

همراه با بازدید از آزمایشگاه + پکیج کامل آموزشی +
 پذیرایی و نهار+ گواهینامه آموزشی

سرفصل دوره

 مطابق با تقویم آموزشی 
ارائه شده در سایت شرکت

طول مدت برگزاریتاریخ  برگزاری

2 روز 14 و 15 خرداد

www.Iotcco.com
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شرح آزمایش

)Density(وزن مخصوص
)Color( رنگ

)Flash point  close cup( نقطه اشتعال به روش بسته
)Flash point open cup( نقطه اشتعال  به روش باز

)Distillation( تقطیر در اتمسفر
نقطه ابری شدن

)Pour point( نقطه ریزش
)Viscosity( گرانروی

)Viscosity index( شاخص گرانروی
)Copper corrosion( خوردگی نوار مس

)Cetane index( شاخص ستان
)Total sulfur( گوگرد کل

گوگرد کل 
)Mercaptan content( مرکاپتان

H2Sمیزان سولفید هیدروژن
دکتر تست

اندازه گیری فشار بخار )Vapor pressure( فراورده های نفتی )روش رید(
)Ash( خاکستر

)Sulfated ASH( خاکستر سولفاته
عدد قلیایی کل تیتر اتوماتیک

عدد اسیدی کل T.A.N تیتر توماتیک
تقطیر در فشار خالء

)Foaming( آزمون کف
آب به روش تقطیر

اندازه گیری آب و رسوبات )سانتریفیوژ(
آنالیز عنصری روغن )19 عنصر(

اندازه گیری آب به روش کارل فیشر
شمارنده ذرات

)cycle 30 @Shear Stability( پایداری برشی 30 مرتبه
)cycle 90 @Shear Stability( پایداری برشی 90 مرتبه

)cycle 120 @Shear Stability( پایداری برشی 120 مرتبه
)Demulsibility( خاصیت جدا شدن روغن از حالت امولسیون

)Water Separability(قابلیت تفکیک پذیری آب از روغن در 54 درجه سانتیگراد
)Water Separability(قابلیت تفکیک پذیری آب از روغن در 82 درجه سانتیگراد

RUST-Preventing-Method A )ممانعت از زنگ زدگی)با آب مقطر
RUST-Preventing-Method B )ممانعت از زنگ زدگی)با آب سنتزی

RBOT( Oxidation Stability(پایداری اکسیداسیون
)Air Release value( قابلیت جدا شدن هوا از روغن

CCS

Noak )تبخیر )آزمون نواک
نقطه قطره ای شدن گریس
خاکستر سولفاته گریس

خوردگی گریس         100 @
نفوذ پذیری )کارکرده(

اسید آزاد گریس
قلیایی آزاد گریس

اندازه گیری مواد نامحلول در تولوئن و پنتان
شکل شناسی ذرات

تراکم ذرات
کروماتوگرافی گازی )GC(-میزان بنزن و آروماتیک و تولوئن

GC-Mass شناسایی ترکیبات به روش-)GC( کروماتوگرافی گازی
کروماتوگرافی گازی )GC(-تشخیص مشابهت با فراورده سوبسید دار

GUM Content تست گام
تعیین چگالی مواد قیری نیمه جامد )روش پیکنومتر(

 C 25@ Penetration درجه نفوذ قیر
Softeling Point C نقطه نرمی قیر

C 25 @ Ductility کشش قیر
Loss on Heating )Wt%(افت وزنی قیر

Flash point C نقطه اشتعال قیر
 Solubility in Cs2   ) Wt%( nCs2   ) Wt%(حاللیت

عدد اکتان
ضریب شکست نور

PH

حاللیت قیر در تری کلرواتیلن

ردیف

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
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ISIRI

197

203

---

198

6261

5438

201

340

195

336

---

12606

---

9379

9379

8722

5439

2940

194

2772

7170

8908

196

8139

1211

---

18481

---

17764

17764

17764

---

3169

3169

---

---

---

---

5512

3780

1096

194

11291

1209

565

565

3089

---

---

---

---

---

18034

3872

2950

2951

2955

---

1175

12856

---

2933

---

2953

روش آزمون

ASTM D 1298

ASTM D1500

ASTM D93

ASTM D92

ASTM D86

ASTM D2500

ASTM D97

ASTM D445

ASTM D2270

ASTM D130

ASTM D976

ASTM D4294

UOP357

ASTM D3227

ASTM D3227

ASTM D4952

ASTM D323

ASTM D482

ASTM D874

ASTM D2896

ASTM D664

ASTM D1160

ASTM D892

ASTM D95

ASTM D2273

ASTM D6595

ASTM D6304

ASTM D1638

ASTM D6278

ASTM D6278

ASTM D6278

19 IP

ASTM D1401

ASTM D1401

ASTM D665

ASTM D665

ASTM D2272

ASTM D3427

ASTM D5293

ASTM D5800

ASTM D566

ASTM D874

ASTM D4048

ASTM D217

ASTM D198

ASTM D198

ASTM D893

ISO 4409

BS ISO 4407

ASTM D 5769

---

---

ASTM D 381

ASTM D 70

ASTM D 5

ASTM D 36

ASTM D 113

ASTM D 6

ASTM D 92

ASTM D 4

INFRARED

ASTM D 1218

پتانسیومتری
ASTM D 2042

جداول کاربردی
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 روش آزمون ISIRI شرح آزمایش ردیف
 Noak 3780 ASTM D5800( آزمون نواک)تبخیر  24

 ASTM D566 1196 نقطه قطره ای شدن گریس 24

 ASTM D874 194 خاکستر سولفاته گریس 44

 Ċ111 @ 11291 ASTM D4048خوردگی گریس  45

 ASTM D217 1209 (کارکرده)نفوذ پذیری  46

 ASTM D198 565 اسید آزاد گریس 47

 ASTM D198 565 قلیایی آزاد گریس 48

 ASTM D893 3119 و پنتان اندازه گیری مواد نامحلول در تولوئن 24

 ISO 4409 --- شکل شناسی ذرات 50

 BS ISO 4407 --- تراکم ذرات 51

 ASTM D 5769 --- و تولوئن میزان بنزن و آروماتیک-(GC)کروماتوگرافی گازی  52

-GCشناسایی ترکیبات به روش -(GC)کروماتوگرافی گازی  53
Mass 

--- --- 

تشخیص مشابهت با فراورده -(GC)کروماتوگرافی گازی  54
 سوبسید دار

--- --- 

 GUM Content 18034 ASTM D 381تست گام  55

 ASTM D 70 3112 (روش پیکنومتر)تعیین چگالی مواد قیری نیمه جامد  56

 Penetration @25 C  2951 ASTM D 5درجه نفوذ قیر  57

 Softeling Point C 2951 ASTM D 36نقطه نرمی قیر  58

 Ductility @ 25 C 2955 ASTM D 113کشش قیر  59

 Loss on Heating (Wt%)  --- ASTM D 6افت وزنی قیر  60

 Flash point C 1115 ASTM D 92نقطه اشتعال قیر  61

 Solubility in Cs2 (Wt%) nCs2 (Wt%) 12156 ASTM D 4حاللیت  62

 INFRARED --- عدد اکتان 63

 ASTM D 1218 2933 ضریب شکست نور 64

65 PH --- پتانسیومتری 
 ASTM D 2042 2953 حاللیت قیر در تری کلرواتیلن 66

آدرس دفتر مرکزی:
سعادت آباد- خیابان سرو غربی- خیابان ریاضی 
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22068831  /22373519 /22095821
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