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چاپ اول



آشنایي با موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران
موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران بھ موجب قانون، تنھا 

تدوین و نشر مرجع رسمي كشور است كھ عھده دار وظیفھ تعیین، 
.باشدمي) رسمي(استانداردھاي ملي

ھاي فني ھاي مختلف توسط كمیسیونتدوین استاندارد در رشتھ
مركب از كارشناسان موسسھ ، صاحبنظران مراكز و موسسات 

علمي، پژوھشي، تولیدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع 
ھت سعي بر این است كھ استانداردھاي ملي، درج. گیردصورت مي

ھا و مصالح ملي و با توجھ بھ شرایط تولیدي، فني و فن مطلوبیت
آوري حاصل از مشاركت آگاھانھ و منصفانھ صاحبان حق و نفع 

:شامل
تولید كنندگان، مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و 

پیش نویس . ھاي دولتي باشدتخصصي و نھادھا و سازمان
اي مراجع ذینفع و اعضاي استانداردھاي ملي جھت نظرخواھي بر

و پس از دریافت نظرات . شودھاي فني مربوط ارسال ميكمیسیون
و پیشنھادھا در كمیتھ ملي مرتبط با آن رشتھ طرح و درصورت 

.شودچاپ و منتشر مي) رسمي(تصویب بھ عنوان استاندارد ملي
ھاي عالقمند نویس استانداردھایي كھ توسط موسسات و سازمانپیش

شود نیز پس از ح و با رعایت ضوابط تعیین شده تھیھ ميو ذیصال
طرح و بررسي در كمیتھ ملي مربوط و درصورت تصویب، بھ 

بدین ترتیب . گرددعنوان استاندارد ملي چاپ و منتشر مي
شود كھ بر اساس مفاد مندرج در استاندارھایي ملي تلقي مي

ط كھ توسط تدوین و در كمیتھ ملي مربو» 5«استاندارد ملي شماره 
.گردد بھ تصویب رسیده باشدموسسھ تشكیل مي

موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران از اعضاء اصلي 
باشد كھ در تدوین استانداردھاي ملي المللي استاندارد ميسازمان بین

ھاي خاص كشور، از آخرین ضمن توجھ بھ شرایط كلي و نیازمندي
المللي جھان و استانداردھاي بینھاي علمي، فني و صنعتي پیشرفت

.نمایداستفاده مي
تواند با رعایت موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران مي

بیني شده در قانون بھ منظور حمایت از مصرف موازین پیش
كنندگان، حفظ سالمت و ایمني فردي و عمومي، حصول اطمینان 

دي، از كیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطي و اقتصا
اجراي بعضي از استانداردھا را با تصویب شوراي عالي استاندارد 

المللي تواند بھ منظور حفظ بازارھاي بینموسسھ مي. اجباري نماید
براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالھاي صادراتي و 

.درجھ بندي آن را اجباري نماید



ن از خدمات ھمچنین بھ منظور اطمینان بخشیدن بھ استفاده كنندگا
ھا و موسسات فعال در ضمینھ مشاوره، آموزش، بازرسي، سازمان

ھاي مدیریت كیفیت و مدیریت ممیزي و گواھي كنندگان سیستم
ھا و كالیبره كنندگان وسایل سنجش، زیست محیطي، آزمایشگاه

ھا و موسسات را بر اساس موسسھ استاندارد اینگونھ سازمان
ران مورد ارزیابي قرار داده و در ضوابط نظام تائید صالحیت ای

صورت احراز شرایط الزم، گواھي نامھ تائید صالحیت بھ آنھا 
ترویج سیستم . نمایداعطا نموده و بر عملكرد آنھا نظارت مي

المللي یكاھا، كالیبراسیون وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات بین
اردھاي گرانبھا و انجام تحقیقات كاربردي براي ارتقاي سطح استاند

.باشدملي از دیگر وظائف این موسسھ مي
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اعضاء
شركت نفت پارسلیسانس شیميپروانھ-احمدیان
پاالیشگاه تھرانشیميلیسانس بیوك- افشار 
پژوھشگاه صنعت نفتدیپلم پتروشیميفوقمصطفي-اوالد 
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بسمھ تعالي
پیشگفتار

روش - تقطیر در فشار اتمسفر - ھاي نفتي فرآورده((استاندارد
ھاي فني مربوطھ تھیھ و تدوین شده كھ بھ وسیلھ كمیسیون))آزمون

و در یكصدونودودومین كمیتھ ملي استاندارد شیمیایي 
، اینك بھ استناد مورد تصویب قرار گرفتھ است80/7/18مورخ

قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسھ استاندارد و 3ماده1بند
بھ عنوان استاندارد 1371تحقیقات صنعتي ایران مصوب بھمن ماه

.شودملي ایران منتشر مي
براي حفظ ھمگامي و ھماھنگي با تحوالت و پیشرفتھاي ملي و 

، عفوم و خدمات استانداردھاي ملي ایران در زمینھ صنایعجھاني 
در مواقع لزوم تجدید نظر خواھد شد و ھرگونھ پیشنھادي كھ براي 
اصالح و تكمیل این استاندارد ارائھ شود، در ھنگام تجدیدنظر در 

بنابراین براي . كمیسیون فني مربوط مورد توجھ قرار خواھد گرفت
لي ایران باید ھمواره از آخرین مراجعھ بھ استانداردھاي م
.تجدیدنظر آنھا استفاده كرد

در تھیھ و تدوین این استاندارد سعي شده است كھ ضمن توجھ بھ 
، در حد امكان بین این استاندارد و شرایط موجود و نیازھاي جامعھ

. استاندارد ملي كشورھاي صنعتي و پیشرفتھ ھماھنگي ایجاد شود
یھ این استاندارد بھ كار رفتھ بھ شرح زیر منبع و مأخذي كھ براي تھ

:است

ASTM D 86:1997 Standard Test Methhod For
Distillation of Petroleum Products at Atmospheric
Pressure

مقدمھ
آزمون تقطیر ناپیوستھ ساده بعنوان روش اساسي تعیین دامنھ جوش 

مورد استفاده بوده یك فرآورده نفتي از زمان پبدایش صنعت نفت 
1است

ھیدروكربنھا، خصوصاؤ در مورد )فراریت(ویژگیھاي تقطیر
. سوختھا و حاللھا اغلب اثر مھمي بر ایمني و كارائي آنھا دارد

، خواص و دامنھ جوش یك فرآورده اطالعاتي را در مورد تركیب
فراریت یك . دھدرفتار آن در طول انبارداري و استفاده ارائھ مي

ورده نمایانگر تمایل مخلوط ھیدروكربن بھ تولید بخاراتي است فرآ
.باشندكھ بطور بالقوه احتراق مي



ویژگیھاي تقطیر براي بنزینھاي ھواپیما و اتومبیل بسیار حائز 
موتور و نیز 2اھمیت است زیرا بر روشن نمودن و گرم نمودن

ارتفاع باال و در دماي زیاد یا 3تمایل بھ خفگي در اثر ایجاد بخار
وجود ھیدروكربنھایي با نقطھ جوش باال . گذاردیا ھر دو تأثیر مي

تواند اثر بسزائي بر میزان در این تركیبات و یا سوختھاي دیگر مي
.تشكیل رسوبات جامد حاصل از احتراق داشتھ باشد

فراریت یك فرآورده در سرعت تبخیر آن مؤثر است و عامل مھمي 
ز حاللھا بویژه حاللھاي مورد مصرف در در كاربرد بسیاري ا

.باشدصنایع رنگ مي
، ویژگیھاي تقطیر معموالؤ در مشخصات فرآورده نفتي

، فرآیندھاي كنترلي پاالیشگاه و رعایت ھاي تجارينامھموافقت
.قوانین و مقررات مربوطھ كاربرد دارد

روش -تقطیر در فشار اتمسفر -ھاي نفتي فرآورده
آزمون

ھدف و دامنھ كاربرد1
ھدف از تدوین این استاندارد تعیین روش آزمون تقطیر 1-1

ھاي نفتي در فشار اتمسفر با استفاده از دستگاه تقطیر فرآورده
1-ناپیوستھ این روش تعیین كمي . باشدآزمایشگاھي مي4

، 5ایي تقطیر بنزینھاي طبیعيمشخصات دامنھ جوش فرآورده
، سوختھاي موتور اتومبیل 6و سبكبرشھاي نفتي متوسط

، 9، سوختھاي توربین ھواپیما8، بنزینھاي ھواپیما7بنزیني
، حاللھاي نفتي 10سوختھاي دیزلي داراي گوگرد كم و معمولي

، انواع نفت 13، حاللھاي نفتي سفید12، نفتاھا11خاص
15و1و سوختھاي مشعل نمره14سفید .گیردميرا در بر 2
این روش آزمون بھ منظور ارزیابي سوختھاي حاصل از 2-1

ھایي كھ شامل مقادیر قابل تقطیر طراحي شده است و براي فرآورده
قابل تقطیر در شرایط آزمون ھستند، قابل توجھي از مواد غیر

.باشداجرا نمي
. گیرداین روش آزمون وسایل دستي و خودكار را در بر مي3-1

، با استفاده از دستگاه 16، روش آزمون مرجعبحثدر موارد
.شوددستي انجام مي

مراجع الزامي2
مدارك الزامي زیر حاوي مقرراتي است كھ در متن این استاندارد 

، بدین ترتیب آن مقررات جزئي از این بھ آنھا ارجاع داده شده است
یا /وشود در مورد مراجع داراي تاریخ چاپاستاندارد محسوب مي

ھا و تجدیدنظرھاي بعدي این مدارك مورد تجدیدنظر، اصالحیھ



معھذا بھتر است كاربران ذینفع این استاندارد، امكان . نظر نیست
ھا و تجدیدنظرھاي مدارك الزامي زیر را كاربرد آخرین اصالحیھ
یا /در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و. مورد بررسي قرار دھند

یا تجدیدنظر آن مدارك الزامي ارجاع /پ وتجدیدنظر، آخرین چا
.داده شده مورد نظر است

:استفاده از مراجع زیر براي كاربران این استاندارد الزامي است
روش - روغنھاي نفتي 1374سال201:استاندارد ملي ایران

گیري نقطھ ریزشاندازه
-ھاي نفتي فرآورده1375سال4189:استاندارد ملي ایران

ھاي نفتيروشھاي نمونھ برداري دستي از مواد و فرآورده
-ھاي نفتي فرآورده1380سال5439:استاندارد ملي ایران

-روش رید(ھاي نفتيگیري فشار بخار فرآوردهاندازه روش )
آزمون

ASTM D850:1993 Test Method For Distillation of
Industrial Aromatic Hydrocarbons and Related
Materials
ASTM D1078:1997 Test Method
for Distillation Range of Volatile Organic Liquids
ASTM D2892:1995 Test Method for Distillation of
Crude Petroleum (15-Theoretical Plate Column)
ASTM D4177:1995 Practice for Automatic
Sampling of Petroleum and Ptroleum Products
ASTM D4953:1993 Test Method for Vapor
Pressure of Gasoline and Gasoline Oxygenate
Blends (Dry Method)
ASTM D5190:1996 Test Method for Vapor
Pressure of Petroleum Products (Automatic Method)
ASTM D5191:1996 Test Method for Vapor
Pressure of Petroleum Products (Mini Method)
ASTM D5482:1996 Test Method for Vapor
Pressure of Petroleum Products (Mini Method -
Atmospheric)
ASTM D5949:1996 Test Method for Pour Point of
Petroleum Products (Automatic Pressure Pulsing
Method)



ASTM D5950:1996 Test Method for Pour Point of
Petroleum Products (Automatic Tilt Method)
ASTM D5985:1996 Test Method for Pour Point of
Petroleum Products (Rotational Method)
ASTM E1:1995 Specification for ASTM
Thermometers
ASTM E77:1992 Test Method for Inspection and
Verification of Thermometers
ASTM E1272:1995 Specification for Laboratory
Glass Graduated Cylinders
ASTM E1405:1991 Specification for Laboratory
Glass Distillation Flasks
IP69 Determination of Vapor Pressure - Reid
Method
IP123 Petroleum Products - Determination of
Distillation Characteristics
IP394 Determination of Air Saturated Vapor
Pressure
IP Standard:1996 Methods for Analysis and
Testing of Petroleum and Related Products
(Appendix A)
ISO 1998-21998 Petroleum industry -
Terminology Part 2: Properties and Tests

اصطالحات و تعاریف3
ھا با تعاریف زیر بكار یا واژه/در این استاندارد اصطالحات و

:رودمي
17حجم نمونھ برداشتھ شده1-3

متر از نمونھ است كھ طبق دماني مشخص شده در میلي100مقدار
.شودمي، درون بالن تقطیر ریختھ 3جدول
18شكست مولكولي2-3

مولكولھاي بزرگ در اثر حرارت شكستھ شده و بھ مولكولھاي 
.گردندكوچكتر با نقاط جوش كمتر تبدیل مي

19نقطھ شكست مولكولي1-2-3

ھاي دماي تصحیح شده دماسنج است كھ ھمزمان با اولین نشانھ
ھاي ویژه نشانھ. باشدشكست مولكولي نمونھ در بالن تقطیر مي



، ظھور بخارات غلیظ شكست مولكولي ناشي از حرارت
خوانده شده از )كاھش و افزایش دما21و دماھاي نامنظم20نمونھ

در شرایط این . یابدكاھش ميدماسنج است كھ معموالؤ با تنظیم دما 
استاندارد، دماي شكست مولكولي بدست آمده لزوماؤ منطبق با 

.باشددماي شكست مولكولي در دیگر كاربردھا نمي
22نقطھ خشك شدن3-3

اي است كھ آخرین قطره نمونھ دماي تصحیح شده دماسنج در لحظھ
ي از مایع بر اوجود قطرات یا الیھ. گرددتھ بالن تقطیر، تبخیر مي
در نظر گرفتھ 23، دماسنج یا حسگر دماروي جداره داخلي بالن

نقطھ جوش (، كاربرد نقطھ پایانيدر مصارف عمومي. شودنمي
نقطھ خشك شدن در . باشدبیشتر از نقطھ خشك شدن مي)نھایي

نقطھ . گرددمورد نفتا كھ در صنعت رنگ كاربرد دارد، گزارش مي
ھایي كھ بطور ثابت داراي تواند در نمونھميخشك شدن ھمچنین 

طبق ویژگیھاي ارائھ شده در )نقطھ جوش نھایي(دقت نقطھ پایاني
.گردد)نقطھ جوش نھایي(باشند، جانشین نقطھ پایانيبند دقت نمي

24حجم بازمانده دائمي4-3

، مقدار حجمي از ماده است كھ در طول عمل تقطیر در گردن بالن
.نبي بالن و لولھ مبرد وجود داردلولھ جا

25اثر فروبري ساقھ دماسنج5-3

باشد كھ بعلت استفاده از دماسنجھاي انحراف دماي خوانده شده مي
. گردداي با فروبري كلي در روش فروبري جزئي ایجاد ميجیوه

قسمت (در روش فروبري جزئي قسمتي از لولھ موئین حاوي جیوه
)خارج شده تري نسبت بھ انقباض باریكھ جیوه دماي پایینبعلت 26

.دھدنشان مي27قسمت فرورفتھ
28نقطھ پایاني یا نقطھ جوش نھایي6-3 (FBP)

حداكثر دماي تصحیح شده دماسنج است كھ در طول آزمون بدست 
این دما معموالؤ پس از تبخیر كل مایع از تھ بالن مشاھده . آیدمي
.رودغالباؤ بھ عنوان مترادف بكار ميعبارت حداكثر دما. شودمي

29مجموع بخارات تلف شده7-3

مقدار كل حجم تلف شده است كھ شامل مجموع تلف شده در طول 
تبخیر طي انتقال نمونھ از استوانھ دریافت كننده بھ بالن تقطیر، تلف 
شده تبخیر در طول تقطیر و بخار مایع نشده در بالن در پایان تقطیر 

.باشدمي
30نقطھ جوش اولیھ8-3 (IBP)

اي است كھ پائین افتادن اولین دماي تصحیح شده دماسنج در لحظھ
.شودقطره حاصل از میعان از نوك مبرد مشاھده مي

31در حد تبخیر شده9-3



.باشدمجموع درصد بازیافت شده و درصد تلف شده مي
(درصد تلف شده10-3 )تلف شده مشاھده شده32

.باشدمي100كسر درصد بازیافتي كل از عدد
33تلف شده تصحیح شده1-10-3

.گردددرصد تلف شده است كھ نسبت بھ فشار اتمسفر تصحیح مي
34درصد بازیافت شده11-3

حجم حاصل از میعان است كھ در استوانھ دریافت كننده مشاھده 
.گرددبیان ميشود و با دماي ھمزمان خوانده شده از دماسنج مي

35درصد بازیافتي12-3

مشاھده 9-14حداكثر درصد بازیافت شده است كھ طبق بند
.گرددمي

36درصد بازیافتي تصحیح شده1-12-3

درصد بازیافتي است كھ بعلت وجود اختالف بین تلف شده مشاھده 
.گردداصالح مي6شده تصحیح شده طبق معادلھ

37درصد بازیافتي كل2-12-3

-1مجموع درصد بازیافتي و درصد باقیمانده در بالن طبق بند
.باشدمي10

38درصد باقیمانده13-3

گیري شده و اندازه9-19حجم باقیمانده در بالن است كھ طبق بند
.گرددبصورت درصدي از حجم نمونھ برداشتھ بیان مي

39شیب(سرعت تغییر14-3 (
دماسنج نسبت بھ تغییرات درصد تغییرات دماي خوانده شده از 
شرح داده شده 12-5باشد كھ در بندتبخیر شده یا بازیافت شده مي

.است
40تأخیر دما15-3

گیري دما انحراف بین دماي خوانده شده با استفاده از وسایل اندازه
.باشدو دماي واقعي در ھمان زمان مي

41گیري دماوسایل اندازه16-3

-2و5-3-1باشد كھ بترتیب در بندھاير دما ميدماسنج یا حسگ
.شرح داده شده است3-5

42دماي خوانده شده17-3

گیري دما یا سیستمي كھ معادل با دماي بدست آمده از وسایل اندازه
.باشد، مياست3-18)بند(دماي خوانده شده از دماسنج

43دماي خوانده شده تصحیح شده1-17-3

شرح داده شده و نسبت بھ 3-17شده است كھ در بنددماي خوانده 
.گرددفشار اتمسفر تصحیح مي

44نتیجھ دماسنج(دماي خوانده شده از دماسنج18-3 (



دماي بخار اشباع شده است كھ در گردن بالن زیر لولھ بخار با 
.گرددگیري مي، طبق شرایط آزمون اندازهاستفاده از دماسنج

45شده دماسنجدماي تصحیح 1-18-3

شرح داده شده و 3-18دماي خوانده شده از دماسنج است كھ در بند
.گرددنسبت بھ فشار اتمسفر تصحیح مي

خالصھ روش آزمون4
، فشار بخار، نقطھ جوش اولیھ یا نقطھ نمونھ براساس تركیب1-4

پایاني مورد انتظار یا ھر دو در یكي از پنج گروه قرار داده 
، دماي مبرد و دیگر متغیرھاي ترتیب قرارگیري دستگاه. شودمي

گیرد، مشخص عملیاتي توسط گروھي كھ نمونھ در آن قرار مي
.گردندمي

100 تحت شرایط شرح داده شده (لیتر نمونھ مورد آزمونمیلي2-4
عمل . گرددتقطیر مي)براي گروھي كھ نمونھ در آن قرار دارد

یوستھ آزمایشگاھي در فشار محیط تقطیر در یك دستگاه تقطیر ناپ
شود كھ بطور تقریبي معادل دستگاه تقطیر جزء بھ جزء با انجام مي

5-باشدیك صفحھ تئوري مي ھاي دماھاي خوانده شده و حجم46
بطور )كننده اطالعاتبراساس نیازھاي استفاده(حاصل از میعان

یادداشت ھاي باقیمانده و تلف شده نیز منظم مشاھده شده و حجم
.گردندمي

توان دماھاي مشاھده شده را نسبت بھ فشار در پایان تقطیر مي3-4
اتمسفر تصحیح و اطالعات حاصل را جھت تطبیق با ویژگیھاي 

در صورت برآورده . بررسي نمود)نظیر سرعتھاي تقطیر(روش
.، آزمون را تكرار كنیدنشدن شرایط ویژه

درصد تبخیر شده یا درصد نتایج آزمون معموالؤ بصورت 4-4
، در یك جدول یا بطور بازیافت شده در مقابل دماي مربوطھ

.گردندترسیمي بصورت نمودار منحني تقطیر گزارش مي
دستگاه5

اجزاء اصلي دستگاه1-5
:اجزاء اصلي دستگاه تقطیر عبارتند از1-1-5

، یك محافظ فلزي یا بالن تقطیر، مبرد و حمام سردكن مربوطھ
، وسایل ، نگھدارنده بالنحصار براي بالن تقطیر، منبع حرارتي

آوري محصول گیري دما و استوانھ دریافت كننده جھت جمعاندازه
.تقطیر

ھاي تقطیر دستي ھایي از دستگاهنمونھ2و1شكلھاي2-1-5
.باشندمي







اند، شرح داده شده5-1-1عالوه بر اجزاء اصلي كھ در بند3-1-5
گیري و ثبت دما و گاھھاي خودكار نیز مجھز بھ سیستم اندازهدست

حجمھاي بازیافت شده مربوط در استوانھ دریافت كننده بطور 
.باشندخودكار مي

.شرح مفصل دستگاه در پیوست ب ذكر شده است2-5
گیري دماوسیلھ اندازه3-5

ھا اي این دماسنجھاي جیوهدر صورت استفاده از دماسنج1-3-5
اثر پر گردند، ساقھ آنھا مدرج و قسمت پشت آنھا باید با یك گاز بي

1-لعابي باشد ھاي دمایي پایین و باال بترتیب باید براي محدوده47
ASTMاز دماسنجھاي 6C/IP6C.ASTM 7C/IP5C استفاده

.نمود
دماسنجھایي كھ بھ مدت طوالني در معرض دماي بیش 1-1-3-5

اند باید طبق روشي كھ در گرفتھدرجھ سلسیوس قرار370از
2-...ھاي استانداردھاي ملي ایران بھ شماره ، پس شرح داده شده48

از بررسي نقطھ یخ و تأیید صحت آنھا مجدداؤ مورد استفاده قرار 
.گیرند

، دماي حباب دماسنج بھ درجھ سلسیوس370در دماي-یادآوري 
ھ ممكن است در این شود كمحدوده دمایي بحراني شیشھ نزدیك مي

.حالت دماسنج كالیبراسیون خود را از دست بدھد
شرح 5-3-1گیري دما بجز آنچھ در بندھاي اندازهسیستم2-3-5

، بشرط آنكھ ھمان تأخیر دما، اثر فروبري ساقھ داده شده است
اي را نشان دھند، براي این دماسنج و صحتي معادل دماسنج جیوه

.شندباروش آزمون مناسب مي
ھاي مورد استفاده یا ھر دو مدار الكترونیكي یا الگوریتم1-2-3-5

.اي باشندباید داراي تأخیر دمایي مشابھ با دماسنج جیوه
. بصورت دیگر نوك حسگر درون یك پوشش قرار دارد2-2-3-5

در این حالت جرم حرارتي و ھدایت این مجموعھ طوري تنظیم شده 
.اي باشدابھ دماسنج جیوهاست كھ داراي زمان تأخیر مش

اي كھ دما در آن بسرعت محدوده(در طول عمل تقطیر-یادآوري 
.تواند سھ ثانیھ باشدتأخیر دماي دماسنج مي)در حال تغییر است

، آزمون مرجع باید در صورت وجود اختالف نظر در نتایج3-3-5
.، انجام شوداي مشخص شدهبا استفاده از دماسنج جیوه

حسگر دما49وسیلھ نگھدارنده4-5
حسگر دما باید در میان یك قطعھ اتصال مناسب كھ جھت 1-4-5

، قرار استقرار آن در وسط دھانھ بالن بطور مكانیكي طراحي شده
نشان داده 4و3ھایي از وسایل نگھدارنده در شكلھاينمونھ. گیرد
.اندشده



ركز آن سوراخي استفاده از درپوش معمولي كھ در م1-یادآوري
قابل قبول 5-4-1، براي منظور شرح داده شده در بندتعبیھ شده

.باشدنمي
دیگر وسایل نگھدارنده بشرط آنكھ بتوانند حسگر دما 2-یادآوري

در گردن ستون 9-5و بند5را در موقعیت مناسب طبق شكل
.باشندتقطیر نگھدارند، قابل قبول مي

در مورد (آزمون تقطیر بھ روش دستيھنگام انجام 3-یادآوري
ممكن است یك )باشندھایي كھ داراي نقطھ جوش پایین ميفرآورده

-14-4-1بند. یا چند دما بعلت وجود وسیلھ نگھدارنده دیده نشوند
.را ببینید9





فشارسنج5-5
با 50گیري فشار محليگیري فشار كھ قادر بھ اندازهوسیلھ اندازه

یا بھتر، در شرایطي )یك میلیمتر جیوه(پاسكالكیلو 0/1صحت
یكسان نسبت بھ سطح دریا كھ دستگاه تقطیر و فشارسنج در ارتفاع

.قرار دارند، باشد
ھاي فلزي معمولي بھ منظور خواندن فشار از فشارسنج-یادآوري 

. ھا استفاده نكنیدھاي ھواشناسي و فرودگاهمورد استفاده در ایستگاه
ھا جھت دستیابي بھ فشار سطح دریا قبالؤ ارسنجچون این فش

.اندتصحیح گردیده
بردارينمونھ6

، گروه نمونھ مورد آزمون را تعیین كنید 1با استفاده از جدول1-6
.و سپس طبق سرفصلھاي مربوط بھ آن گروه عمل كنید

برداري باید طبق استانداردھاي ملي ایران بھ نمونھ2-6
برداري دستي از مواد و نمونھ((عنوانتحت4189ھايشماره

)).انجام شود2و طبق جدول51....یا))ھاي نفتيفرآورده
.گروه1-2-6

دماي ظرف نمونھ را تدریجاؤ با پر نمودن بطري از نمونھ مایع 
درجھ سلسیوس برسانید و اولین نمونھ را دور 5سرد بھ كمتر از

باید با روشي كھ آشفتگي آن ، نمونھ در صورت عدم امكان. بریزید
حداقل باشد بھ داخل بطریي كھ از قبل تا دماي كمتر از پنج درجھ 

.، منتقل گرددسلسیوس سرد شده
فوراؤ بطري را با یك درپوش محكم و مناسب ببندید و نمونھ را در 

.حمام یخ یا یخچال قرار دھید
1گروه2-2-6

در دماي كمتر 6-2-1نمونھ را طبق روش شرح داده شده در بند
درجھ سلسیوس جمع آوري نموده و در ظرفي با دماي كمتر 10از
.درجھ سلسیوس نگھدارید10از

بطري سرد نمونھ را كامالؤ پر نكرده و در آنرا محكم -یادآوري 
.چون احتمال شكستن آن در اثر گرما وجود دارد. نبندید

2گروه3-2-6
.درجھ سلسیوس نگھدارید10نمونھ را در دماي كمتر از

4و3گروه4-2-6
.نمونھ را در دماي محیط نگھدارید

ھا را تا زمان انجام آزمون دور از تابش مستقیم آفتاب یا نمونھ3-4
.نگھدارید2منابع حرارتي مستقیم طبق جدول

ھا ھا، آن نمونھدر صورت تشخیص و مشاھده آب در نمونھ4-6
.باشندجھت آزمون مناسب نمي



2و0،1ھايگروه1-4-6
نمونھ دیگري را كھ عاري از آب . باشداگر نمونھ حاوي آب مي

.معلق است جھت آزمون فراھم آورید
درجھ 10اي با حفظ دمايدر صورت عدم دسترسي بھ چنین نمونھ

كننده ، مقدار مناسبي سولفات سدیم بدون آب یا عامل خشكسلسیوس
كنید و نمونھ را تكان دھید تا مناسب دیگر را بھ نمونھ اضافھ 

زمانیكھ . نشین گرددرطوبت موجود جذب سولفات سدیم شده و تھ
، نمونھ را اي دیده شد از قسمت فوقاني ظرفآب قابل مشاھده

در گزارش ذكر كنید . بصورت سرریز جھت آزمون استفاده كنید
.كننده استفاده گردیده استكھ از عامل خشك

حدود نشان داده است كھ آب معلق در اطالعات م-یادآوري 
(و1ھايھاي كدر متعلق بھ گروهنمونھ بدون تأثیر آماري بر نتایج 2

تواند با افزودن سولفات سدیم بدون جذب و نمونھ مایع مي)آزمون
.كننده جدا گرددبا سرریز نمودن از عامل خشك

4و3ھاي عامليگروه2-4-6
باشد، آب معلق در دسترس نميدر مواردیكھ نمونھ عاري از آب 

تواند با تكان دادن نمونھ ھمراه سولفات سدیم بدون آب یا عامل مي
كننده مناسب دیگر جذب و جدا شده و نمونھ بدون آب سرریز خشك
كننده استفاده گردیده در گزارش ذكر كنید كھ از عامل خشك. گردد
.است
دیگران در صورتي كھ نمونھ دریافتي آزمایشگاه توسط5-6

-2برداري طبق بندبرداري شده و مشخص نیست كھ نمونھنمونھ
برداري بھ ھمین روش شود كھ نمونھ، فرض ميانجام گردیده6

.صورت گرفتھ است





سازي دستگاهآماده7
رجوع كنید و با توجھ بھ مشخصات گروه مربوط 3بھ جدول1-7

صفحھ نگھدارنده بالن گیري دما و ، وسیلھ اندازهبالن تقطیر مناسب
دماي استوانھ دریافت . را انتخاب نموده و دستگاه را آماده سازید

.، بالن و حمام مبرد را بھ دماي مشخص شده برسانیدكننده
ھرگونھ پیش بیني الزم را بكار گیرید تا حمام مبرد و استوانھ 2-7

سطح مایع . دریافت كننده در دماھاي مورد نیاز نگھداشتھ شوند
گیرد باید حداقل تا امي كھ استوانھ دریافت كننده در آن قرار ميحم

لیتر استوانھ باشد و یا استوانھ دریافت میلي100ارتفاع خط نشانھ
.كننده بطور كامل توسط یك محفظھ با جریان ھوا احاطھ گردد

3و0،1،2گروھھاي1-2-7
، بمحیط مناسب براي حمامھاي دماي پائین شامل یخ خرد شده و آ

باشد كھ البتھ آب نمك سرد شده و اتیلن گلیكول سرد شده مي
.اندمحیطھاي دیگري نیز قابل استفاده

4گروه2-2-7
محیط مناسب براي حمامھایي با دماي محیط و باالتر شامل آب 

باشد كھ البتھ محیطھاي سرد، آب گرم و اتیلن گلیكول گرم شده مي
.انددیگري نیز قابل استفاده

بمنظور پاك نمودن باقیمانده مایع در لولھ مبرد از یك قطعھ 3-7
، پارچھ نرم و بدون الیاف كتان كھ بھ یك زه یا سیم وصل شده

.استفاده كنید



كالیبراسیون و استاندارد نمودن8
گیري دماوسیلھ اندازه1-8

، وسایل مورد اي مشخص شده در این آزمونبجز دماسنجھاي جیوه
گیري دما باید داراي ھمان تأخیر دما، اثر ي اندازهاستفاده برا

این . اي باشندفروبري ساقھ دماسنج و صحتي معادل دماسنج جیوه
گیري دما باید در فواصل زماني كمتر از شش ماه و وسایل اندازه

.، كالیبره و تأیید گردندپس از جابجایي یا تعمیر وسیلھ
ھاي الكترونیكي یا الگوریتمصحت و كالیبراسیون مدار 1-1-8

كامپیوتري یا ھر دو باید با استفاده از دستگاه مقاومت با دقت 
زمان انجام این تأیید، ھیچ الگوریتمي نباید . تأیید گردد52استاندارد

جھت تصحیح تأخیر دما و اثر فروبري ساقھ دماسنج استفاده 
).دستورالعمل سازنده را در نظر بگیرید(گردد

قدار انحراف باید با استفاده از تقطیر تولوئن خالص طبق م2-1-8
ھاي آزمون ذكر شده در استانداردھاي ملي ایران بھ روش
درصد بازیافت شده 50و مقایسھ دماي54.....و53.....ھاي شماره

اي حاصل از روش آزمون دستي و یا استفاده از دماسنجھاي جیوه
.دذكر شده تحت ھمان شرایط تأیید گرد



درجھ سلسیوس با 0/2اگر دماي خوانده شده بیش از1-2-1-8
اختالف داشتھ باشد، 9)و جدول11یادآوري(دماي مورد انتظار

گیري دما ناقص بوده و نباید جھت آزمون استفاده وسیلھ اندازه
.گردد

بمنظور ارزیابي مقدار انحراف از تولوئن استفاده -یادآوري 
ھیچ اطالعاتي را مبني بر اینكھ وسیلھ نتایج حاصل . شودمي

گیري الكتریكي تا چھ حد از نظر تأخیر دما مشابھ دماسنج اندازه
.كند، مشخص نخواھد كرداي عمل ميجیوه

در این آزمون باید از تولوئن با درجھ خلوص 2-2-1-8
از تولوئن با درجات خلوص دیگر نیز . آزمایشگاھي استفاده گردد

نمود مشروط بر اینكھ داراي خلوص كافي بوده و توان استفاده مي
.موجب كاھش صحت آزمون نگردد

در كتابھاي مرجع تحت شرایط روش آزمون ذكر شده -یادآوري 
و با استفاده از دماسنج فروبري 55.....در استاندارد ملي شماره 

كیلو 101/3، نقطھ جوش تولوئن در فشارجزئي
چون در این . زارش شده استدرجھ سلسیوس گ110/6،پاسكال

شود، ھاي كالیبره شده با فروبري كلي استفاده ميروش از دماسنج
تر خواھد بود و با توجھ بھ نوع دماسنج و موقعیت آن نتایج پایین

اعداد حاصل از دماسنج . ممكن است براي ھر دماسنج مختلف باشد
درجھ109/9و109/3محدوده پایین و محدوده باال بترتیب

.باشندسلسیوس مي
روشي جھت تعیین مقدار تأخیر دما در پیوست پ شرح داده 3-1-8

.شده است
روشي جھت مقایسھ اثر فروبري ساقھ دماسنج در پیوست د 4-1-8

.شرح داده شده است
روش خودكار2-8

56یابسطح1-2-8

مایع 57گیري سطحبراي دستگاه تقطیر خودكار، مكانیزم اندازه
لیتر میلي0/3لیتر یا كمتر حداكثر خطايمیلي0/1باید داراي تفكیك

مجموعھ باید طبق . لیتر باشدمیلي100بین نقاط پنج تا
ھاي سازنده در فواصل زماني كمتر از سھ ماه و پس دستورالعمل

.از جابجائي یا تعمیر دستگاه كالیبره و تأیید گردد
تواند د دارد كھ مينوعي روش كالیبراسیون وجو-یادآوري 

ھاي دریافت كننده بترتیب حاوي خروجي استوانھ
.متر ماده را مورد بررسي قرار دھدمیلي100وپنج

فشار اتمسفر2-2-8



در فواصل زماني كمتر از شش ماه و پس از جابجایي یا تعمیر 
دستگاه فشار خوانده شده باید با مقایسھ با فشارسنج شرح داده شده 

.تأیید گردد5-5در بند
روش آزمون9

در این استاندارد ھمھ نكات ایمني مربوط بھ رعایت -یادآوري 
لذا این مسئولیت بھ . گردداصول استفاده از این روش ذكر نمي

عھده آزمایشگر است كھ سفارشھاي ایمني و سالمتي را در نظر 
.گرفتھ و كاربرد مقررات الزم را قبل از استفاده مشخص نماید

.فشار اتمسفر موجود را یادداشت كنید1-9
2و0،1ھايگروه2-9

اي یا یك دماسنج محدوده پایین را كھ بھ یك اتصال ناسب چوب پنبھ
، داخل درپوش الستیك سیلیكوني یا ماده پلیمري معادل مجھز است

دھانھ ظرف نمونھ بطور محكم سوار كنید و دماي نمونھ را بھ دماي 
.برسانید3نشان داده شده در جدول

4و0،1،2،3ھايگروه3-9
نمونھ را با دقت تا . باشد3بررسي كنید كھ دماي نمونھ طبق جدول

لیتر استوانھ دریافت كننده بریزید و محتویات میلي100خط نشان
استوانھ دریافت كننده را تا جد امكان كامالؤ بھ بالن تقطیر انتقال 

.لولھ بخار نریزددھید و مطمئن شوید كھ مایعي بھ داخل 
توجھ كنید كھ اختالف دماي نمونھ و حمام اطراف -یادآوري 

اختالف پنج درجھ . استوانھ دریافت كننده تا جد امكان كم باشد
.لیتر تفاوت ایجاد كندمیلي0/7تواندسلسیوس مي

4و3ھايگروه1-3-9
باشد، قبل از آزمون آن را تا اگر نمونھ در دماي محیط سیال نمي

طبق (درجھ سلسیوس باالي نقطھ ریزش آن21تا9دماي
روشھاي آزمون ذكر شده در استانداردھاي ملي ایران بھ 

اگر نمونھ ذوب شده در . ، گرم كنید58...،...،...،201ھايشماره
شود، آن را فاصلھ انتقال بھ استوانھ بطور جزئي یا كامل جامد مي

برداري از یكنواخت بودن آن نمونھشدیداؤ تكان دھید و قبل از 
.اطمینان حاصل كنید

اگر نمونھ در دماي محیط سیال نباشد، محدوده دمایي 1-1-3-9
را براي استوانھ دریافت كننده و نمونھ 3نشان داده شده در جدول

قبل از آزمون استوانھ دریافت كننده را تقریباؤ تا . در نظر نگیرید
نمونھ گرم شده را بھ دقت تا خط .ھمان دماي نمونھ گرم كنید

لیتر درون استوانھ دریافت كننده بریزید و محتویات میلي100نشانھ
استوانھ دریافت كننده را تا حد امكان كامالؤ بھ بالن تقطیر انتقال 

.دھید و مطمئن شوید كھ مایعي بھ داخل لولھ بخار نریزید



ود، جزئي از تلف شاي كھ در طول انتقال تبخیر ميماده-یادآوري 
اي كھ در استوانھ دریافت كننده باقي گردد و مادهشده محسوب مي

ماند، در زمان نقطھ جوش اولیھ جزئي از حجم بازیافتي مشاھده مي
.باشدشده مي

نظیر پلغ (در صورت مشاھده رفتار نامنظم جوشیدن نمونھ4-9
)زدن عداد افزودن ت. ، تعدادي سنگ جوش بھ نمونھ بیفزایید59

.باشدسنگ جوش براي ھر تقطیر قابل قبول مي
در 5-4)طبق بند(حسگر دما را میان یك قطعھ اتصال مناسب5-9

حباب دماسنج در مركز . مركز دھانھ بالن بطور مكانیكي قرار دھید
ترین قسمت لولھ موئین آن با باالترین گیرد و پاییندھانھ قرار مي

در . سطح استھم5)شكل(لھ بخارنقطھ در انتھاي جداره داخلي لو
، دستورالعملھاي مورد قرار دادن دماسنج مقاومتي یا ترموكوپل

.سازنده را در نظر بگیرید
پس از استفاده بمنظور تسھیل جداسازي اجزاء دستگاه 1-5-9

جھت آزمون بعدي در صورت تمایل مقدار كمي گریس 
.نگھدارنده بمالیدرا بر روي سطح اتصال وسیلھ 60مخصوص

اي لولھ بخار بالن را كھ مجھز بھ یك اتصال مناسب چوب پنبھ6-9
باشد، داخل با درپوش الستیكي سیلیكول یا ماده پلیمري معادل مي

بالن را در موقعیت عمودي . لولھ مبرد بطور محكم سوار كنید
متر داخل میلي50تا25طوري تنظیم كنید كھ لولھ بخار بھ اندازه

صفحھ نگھدارنده بالن را باال ببرید و آن را . ولھ مبرد قرار گیردل
طوري تنظیم كنید كھ بطور مناسب در مقابل انتھاي بالن قرار 

.گیرد
گیري نمونھ استفاده اي را كھ براي اندازهاستوانھ دریافت كننده7-9

زیر قسمت انتھایي لولھ مبرد )بدون خشك كردن داخل آن(ایدنموده
انتھاي لولھ مبرد باید در . حمام با دماي كنترل شده قرار دھیددرون 

مركز استوانھ دریافت كننده قرار گیرد بطوریكھ فاصلھ آن تا خط 
.متر باشدمیلي25لیتر، حداقلمیلي100نشانھ
جوش اولیھنقطھ8-9

روش دستي1-8-9
بمنظور كاھش تلف شده تبخیر محصول تقطیر، دھانھ استوانھ 

كن یا ماده مشابھ كھ بطور دریافت كننده را با یك قطعھ كاغذ خشك
در صورت استفاده . مناسب بھ اندازه لولھ مبرد بریده شده بپوشانید

اي آغاز كنید كھ نوك ،تقطیر را بگونھ61گیر خمیدهاز قطره
در . كننده باشدگیر درست در تماس با دیواره استوانھ دریافتقطره

گیر خمیده نوك مبرد را دور از فاده از قطرهصورت عدم است
زمان شروع را یادداشت . كننده نگھداریددیواره استوانھ دریافت



درجھ سلسیوس 0/5نقطھ جوش اولیھ را مشاھده و با تقریب. كنید
، فوراؤ گیر خمیدهدر صورت عدم استفاده از قطره. یایدداشت كنید

ا نوك مبرد در تماس با جداره كننده را جابجا كنید تاستوانھ دریافت
.داخلي آن باشد

روش خودكار2-8-9
اي كھ بمنظور كاھش تلف شده تبخیر محصول تقطیر، از وسیلھ

. ، استفاده كنیدتوسط سازنده دستگاه براي این منظور تھیھ گردیده
نوك بالن تقطیر و محتویات آن را در حالتي قرار دھید كھ

كننده تماس با دیواره استوانھ دریافتگیر خمیده درست در قطره
نقطھ جوش اولیھ را با . زمان شروع را یادداشت كنید. باشد

.درجھ سلسیوس یادداشت كنید0/1تقریب
اي تنظیم كنید كھ زمان از نقطھ جوش اولیھ حرارت را بگونھ9-9

.باشد4درصد بازیافت شده مطابق جدول10تا پنج یا
تنظیم كنید كھ زمان از نقطھ جوش اولیھ ايحرارت را بگونھ10-9

.باشد4درصد بازیافت شده مطابق جدول10تا پنج یا



تنظیم حرارت را ادامھ دھید تا سرعت متوسط یكنواخت 11-9
لیتر باقیمانده در درصد بازیافت شده تا پنج میلي10میعان از پنج یا

.لیتر در دقیقھ باشد، چھار تا پنج میليبالن
، بخار و بدلیل شكل بالن جوش و شرایط آزمون-توجھ -یادآوري 

در . باشندمایع اطراف حسگر دما در تعادل ترمودینامیكي نمي



گیري شده مؤثر خواھد نتیجھ سرعت تقطیر بر دماي بخار اندازه
، سرعت تقطیر تا حد امكان باید ثابت بنابراین در طول آزمون. بود
.داشتھ شودنگھ

، گاھي اوقات بطور غیر ھاي بنزیندر آزمون نمونھ-یادآوري
شود كھ حاصل میعان تشكیل فازھاي غیرقابل عادي مشاھده مي

درجھ سلسیوس بر 160دھد و در دماي بخار حدوداؤامتزاج مي
. شودگیري دما و در گردن بالن قطراتي ایجاد ميروي وسیلھ اندازه

حدود سھ درجھ (یداین امر ممكن است ھمراه با یك افت شد
این پدیده . در دماي بخار و كاھش سرعت بازیافت باشد)سلسیوس

قبل (كھ ممكن است بدلیل وجود مقادیر بسیار كم آب در نمونھ باشد
از اینكھ دما جبران شود و میعان دوباره با جریان یكنواخت آغاز 

این نقطھ گاھي اوقات . ثانیھ طول بكشد30تا10تواندمي)شود
))نقطھ درنگ((ھب .شودنسبت داده مي62

-9تقطیري را كھ در آن ویژگیھاي شرح داده شده در بندھاي12-9
.، تكرار كنیدرعایت نشده9،10-9،11-9

، 3-2-1در صورت مشاھده نقطھ شكست مولكولي طبق بند13-9
.ادامھ دھید9-17ھاي بندحرارت را قطع نموده و مطابق راھنمایي

فواصل زماني بین نقطھ جوش اولیھ و پایان تقطیر در 14-9
كھ مورد (آزموناطالعات الزم را براي محاسبھ و گزارش نتایج

ھاي مربوطھ یا از قبل تعیین شده براي نمونھ مورد نیاز ویژگي
این نتایج مشاھده شده . مشاھده و یادداشت كنید)باشدآزمون مي

دماسنج در درصدھاي تواند شامل دماھاي خوانده شده از مي
بازیافت شده معین با درصدھاي بازیافت شده در دماھاي معین 

.خوانده شده از دماسنج و یا ھر دو باشد
روش دستي1-14-9

ھمھ حجمھاي موجود در استوانھ دریافت كننده را با 
لیتر و ھمھ دماھاي خوانده شده را با میلي0/5تقریب
.یددرجھ سلسیوس یادداشت كن0/5تقریب

روش خودكار2-14-9
ھمھ حجمھاي موجود در استوانھ دریافت كننده را با 

لیتر و ھمھ دماھاي خوانده شده را با میلي0/1تقریب
.درجھ سلسیوس یادداشت كنید0/1تقریب

گروه3-14-9
، نقطھ در مواردیكھ مشخصات نتایج خواستھ شده قید نگردیده است

و دماھاي خوانده شده )جوش نھایينقطھ (، نقطھ پایانيجوش اولیھ
درصد حجم بازیافت شده 10از دماسنج در ھر مضربي از

.را یادداشت كنید90تا10شامل



4و3و2و1ھايگروه4-14-9
، نقطھ خواستھ شده قید نگردیده استدر مواردیكھ مشخصات نتایج

یا نقطھ خشك شدن یا)، نقطھ پایاني نقطھ جوش نھایيجوش اولیھ
درصد 15،85،95،ھر دو و دماھاي خوانده شده از دماسنج در پنج

درصد حجم بازیافت شده 10بازیافت شده و در ھر مضربي از
.را یادداشت كنید90تا10شامل

4گروه1-4-14-9
زماني استفاده از دماسنج محدوده باال در مورد آزمون سوختھاي 

، ممكن است برخي مشابھھاي و فرآورده)نوع توریستي(ھواپیما
اگر . از دماھاي دماسنج بھ علت وجود وسیلھ نگھدارنده دیده نشوند

انجام 3باشند، دومین تقطیر را طبق گروهاین دماھا مورد نیاز مي
دھید، در چنین مواردي دماي خوانده شده از دماسنج محدوده پایین 

. زارش شودتواند بجاي دماھاي دیده نشده دماسنج محدوده باال گمي
در صورت توافق اگر از . در گزارش آزمون این مورد را ذكر كنید

گردد، در گزارش آزمون ذكر دماھاي دیده نشده صرفنظر مي
.نمایید

ھایي كھ داراي تغییر تند در شیب منحني در مورد نمونھ5-14-9
باشند، بمنظور گزارش دماھاي تقطیر در یك درصد معین مي

نج در یك درصد تبخیر شده یا بازیافت شده خوانده شده از دماس
، دماھاي خوانده شده از دماسنج زا در ھر یك درصد حجم معین

شود شیبي با تغییر تند در نظر گرفتھ مي. بازیافت شده یادداشت كنید
در آن 9-14-2نتایج شرح داده شده در بند(C)كھ تغییر شیب

محاسبھ 1معادلھشیب طبق . باشد0/6منطقھ بخصوص بیش از
.گرددمي

در این معادلھ
=c1 دماي مربوط بھ درصد حجمي كھ قبل از درصد حجم مورد

.گرددنظر بر حسب درجھ سلسیوس یادداشت مي
=c2 دماي مربوط بھ درصد حجم مورد نظر بر حسب درجھ

سلسیوس
=c3 دماي مربوط بھ درصد حجمي كھ بعد از درصد حجم مورد

.گرددسلسیوس یادداشت مينظر بر حسب 
=v1 درصد حجمي كھ قبل از درصد حجم مورد نظر یادداشت
.گرددمي

=v2درصد حجم مورد نظر



=v3 درصد حجمي كھ بعد از درصد حجم مورد نظر یادداشت
.گرددمي

لیتر شد، زمانیكھ مایع باقیمانده در بالن تقریباؤ پنج میلي15-9
.آخرین تنظیم دما را انجام دھید

نقطھ جوش (لیتر باقیمانده در بالن تا نقطھ پایانيزمان از پنج میلي
اگر . باشد4ھاي شرح داده شده در جدولباید در محدوده)نھایي

بخش نبود، آزمون را با تغییر مناسب در آخرین این شرایط رضایت
.تنظیم دما تكرار كنید

از مایع در حال لیترمانده پنج میليچون تعیین زمان باقي-یادآوري 
باشد، این زمان با مشاھده مقدار مایع جوش در بالن مشكل مي

در این نقطھ . گرددبازیافت شده در استوانھ دریافت كننده معین مي
در . لیتر تعیین شده استمیلي1/5حجم بازمانده دائمي تقریباؤ

لیتر باقیمانده صورت عدم وجود مجموع تلفات نھایي مقدار پنج میلي
متر بازیافت شده در میلي93/5تواند برابر مقداردرون بالن مي

این مقدار باید دلیل وجود مقدار . استوانھ دریافت كننده قرض شود
.برآورد شده مجموع تلفات نھایي تعدیل گردد

لیتر با اگر مجموع تلفات نھایي واقعي بیش از دو میلي1-15-9
آزمون را دوباره انجام مقدار برآورده شده اختالف داشتھ باشد،

.دھید
با خشك شدن و یا ھر دو را )نقطھ جوش نھایي(نقطھ پایاني16-9

.در صورت لزوم مشاھده و یادداشت كنید و حرارت را قطع كنید
پس از قطع حرارت اجازه دھید تا محصول تقطیر بھ داخل 17-9

.استوانھ دریافت كننده تخلیھ شود
روش دستي1-17-9
تخلیھ لولھ مبرد بھ داخل استوانھ مدرج ادامھ دارد، در زمانیكھ 

فواصل زماني دو دقیقھ حجم حاصل از میعان را مشاھده و آنرا تا 
. لیتر یادداشت كنیدمیلي0/5برابري دو مشاھده متوالي با تقریب

گیري كنید و آن حجم درون استوانھ دریافت كننده را با دقت اندازه
.یتر یادداشت كنیدلمیلي0/5را با تقریب

روش خودكار9=2-17
دستگاه ھمیشھ باید حجم بازیافت شده را تا زمانیكھ تغییرات حجم 

لیتر در دو دقیقھ نباشد، نشان دھد، حجم موجود میلي0/1بیش از
لیتر یادداشت میلي0/1در استوانھ دریافت كننده را با دقت با تقریب

.كنید
افت كننده را بھ عنوان درصد حجم موجود در استوانھ دری18-9

اگر تقطیر تحت شرایط نقطھ شكست . بازیافتي یادداشت كنید
، درصد بازیافت شده را از مولكولي قبالؤ متوقف شده است



این اختالف را بعنوان مجموع درصد باقیمانده . كسر كنید100عدد
را 9-19و درصد تلف شده گزارش كنید و روش ذكر شده در بند

.حذف كنید
پس از خنك شدن بالن و عدم مشاھده بخار، بالن را از مبرد 19-9

لیتري جدا سازید، محتویات آنرا بھ داخل استوانھ مدرج پنج میلي
ریختھ و در حالتي كھ بالن داراي استوانھ قرار دارد تا زمانیكھ 

افزایش محسوسي در حجم مایع درون استوانھ مشاھده نشود، آنرا 
موجود در استوانھ مدرج را با حجم . تخلیھ كنید

گیري كنید و بعنوان درصد باقیمانده لیتر اندازهمیلي0/1تقریب
.یادداشت كنید

بندیھاي لیتري داراي درجھاگر استوانھ مدرج پنج میلي1-19-9
لیتر باشد و حجم مایع كمتر از یك میليلیتر نميكمتر از یك میلي

لیتر روغن سنگین پر كنید تا ، قبالؤ استوانھ را با یك میلياست
.امكان برآورد بھتري از حجم ماه بازیافت شده وجود داشتھ باشد

اگر چھ تقریباؤ غیرعادیست اما ممكن است حجم 1-1-19-9
در این حالت باید از استوانھ . لیتر باشدباقیمانده بیش از پنج میلي

ھ لیتري استفاده نمود و ھمھ نسبتھاي مربوط بمیلي10مدرج
باید براي استوانھ بزرگتر 9-19)بند(لیترياستوانھ مدرج پنج میلي

.بكار روند
زمان انتقال بالن داغ كامالؤ احتیاط كنید تا از : ھشدار-یادآوري 
.ھاي اتفاقي جلوگیري شودسوختگي
گروه2-19-9

لیتري را تا كمتر از پنج درجھ سلسیوس استوانھ مدرج پنج میلي
جود در استوانھ موجود در استوانھ مدرج را با حجم مو. سرد كنید

.لیتر بعنوان درصد باقیمانده یادداشت كنیدمیلي0/1تقریب
4و1،2،3ھايگروه3-29-9

لیتر را با حجم موجود در استوانھ مدرج پنج میلي
.لیتر بعنوان درصد باقیمانده یادداشت كنیدمیلي0/1تقریب
صد تبخیر شده یا درصد اگر ھدف از تقطیر تعیین در20-9

كھ از قبل تعیین (بازیافت شده در یك دماي خوانده شده تصحیح شده
باشد، روش را طبق دستورالعملھاي شرح داده شده در مي)گردیده

.پیوست ت اصالح كنید
در صورت . لولھ مبرد و لولھ جانبي بالن را بررسي كنید21-9

پس از انجام ، آزمون راوجود رسوبات جامد با مومي شكل
.تكرار كنید4جدول1ھاي شرح داده شده در زیرنویستنظیم

محاسبات10



و 9-18)بند(، مجموع درصد بازیافتيدرصد بازیافتي كل1-10
درصد بازیافتي كل را از . باشدمي9-19)بند(درصد باقیمانده

.كسر كنید تا درصد تلف شده را بدست آورید100عدد
اتمسفر خوانده شده از قسمت فرو رفتگي ستون جیوه فشار 2-10

ھمچنین در صورت انجام آزمون در . فشارسنج را تصحیح نكنید
.سطح دریا، فشار را تصحیح نكنید

فشار خوانده شده نباید نسبت بھ دما و جاذبھ استاندارد -یادآوري 
ھا، دماھاي خوانده شده حتي بدون انجام این تصحیح. تصحیح گردد

ھاي دو مكان مختلف ح شده براي ھمان نمونھ بین آزمایشگاهتصحی
درجھ 100درجھ سلسیوس در0/1جھان بطور معمول كمتر از

تقریباؤ ھمھ اطالعات بدست آمده . سلسیوس اختالف خواھد داشت
قبلي در فشار اتمسفر كھ نسبت بھ دماي استاندارد و جاذبھ استاندارد 

.داناند، گزارش گردیدهتصحیح شده
كیلو 101/3دماھاي خوانده شده را نسبت بھ فشار3-10

براي ھمھ دماھاي . تصحیح كنید)میلیمتر جیوه(760پاسكال
خوانده شده تصحیح را با استفاده از معادلھ سیدني بانگ بیان شده 

(و2در معادالت یا با استفاده از )ھر كدام كھ مناسب است3
.انجام دھد5جدول

Cc = 0/0009(101/3-Pk)(273+tc) (2)
Cc = 0/00012(760-P)(273+tc) (3)

:در این معادالت
=tcدماي خوانده شده بر حسب درجھ سلسیوس

=Ccھایي كھ باید بترتیب بھ دماي خوانده شده از دماسنج تصحیح
.بصورت جبري اضافھ گردند

=Pk شده در زمان و محل آزمون بر حسب كیلو فشار خوانده
پاسكال

=P فشار خوانده شده در زمان و محل آزمون بر حسب میلمتر
جیوه

درجھ 0/5ھا و گرد نمودن نتایج با تقریبپس از انجام تصحیح
متناسب با دستگاه مورد (درجھ سلسیوس0/1سلسیوس یا

ات و دماھاي تصحیح شده دماسنج را در ھمھ محاسب)استفاده
.گزارشات بعدي بكار برید

ھاي بین ھا یا توافق، ویژگيزمانیكھ تعاریف فرآورده-یادآوري 
طرفھاي مربوطھ بطور ویژه نشان دھد كھ چنین تصحیحي مورد 
نیاز نیست با تصحیح باید نسبت بھ فشار پایھ دیگري انجام شود، 



كیلو پاسكال تصحیح 101/3دماھاي خوانده شده نسبت بھ
.شوندنمي



كیلو 101/3زمانیكھ دماھاي خوانده شده نسبت بھ فشار4-10
)میلیمتر(760پاسكال

گردند، تلف شده واقعي را نسبت بھ این فشار تصحیح تصحیح مي
ھر كدام كھ (5یا4از معادلھ(Lc)تلف شده تصحیح شده. كنید

یا 1.تواند از جداول خشود و یا ميمحاسبھ مي)مناسب است
.بدست آید2.خ

:كھ در این معادالت 
=Lدر این معادالت:

=Lcتلف شده مشاھده شده
=Pkتلف شده تصحیح شده
=Pفشار بر حسب میلمتر جیوه

و 6فوق از اطالعات جدول5و4معادالت-یادآوري 
از روش آزمون ذكر شده در استاندارد مل ایران بھ 4و3معادالت

احتمال دارد كھ . اندویرایشھاي قبلي گرفتھ شدهو 63....شماره
اي باشند كھ ، معادالت تجربي اولیھنشان داده شده5و4معادالت

جدول و معادلھ موجود در استاندارد ملي مربوطھ و ویرایشھاي 
.، از آن گرفتھ باشندقبلي آن

درصد بازیافتي تصحیح شده مربوطھ را طبق معادلھ زیر 1-4-10
.دمحاسبھ كنی

Rc =R+( L-Lc ) (6)

در این معادلھ
=Lدرصد تلف شده یا تلف شده مشاھده شده

=Lcتلف شده تصحیح شده
=Rدرصد بازیافتي

=Rcدرصد بازیافتي تصحیح شده
بمنظور بدست آوردن درصد تبخیر شده در دماي خوانده شده 5-10
بازیافت شده مشاھده شده ، درصد تلف شده را بھ درصدھايمعین

در دماھاي خوانده شده معین بیفزایید و این نتایج را بھ عنوان 
:درصد تبخیر شده مربوطھ طبق معادلھ زیر گزارش كنید



Pe=Pr+L (7)

=Lتلف شده مشاھده شده
=Prدرصد تبخیر شده
=Peدرصد بازیافت شده

، اگر دماي مربوط بھ تبخیر شده معینبمنظور بدست آوردن 6-10
درصد معین 0/1ھیچ اطالعاتي در مورد دماي یادداشت شده در

باشد، یكي از دو روش زیر را بكار برید تبخیر شده در دسترس نمي
و در گزارش مشخص كنید كھ رو ترسیمي یا محاسباتي بكار رفتھ 

.است
روش محاسباتي1-6-10

، تلف شده ازیافت شده مربوطھبمنظور بدست آوردن درصد ب
دماي مورد . مشاھده شده را از درصد تبخیر شده معین كسر كنید

.نظر را طبق رابطھ زیر محاسبھ كنید

:در این معادلھ
=Rدرصد بازیافت شده مربوط بھ درصد تبخیر شده معین

=RHدرصد بازیافت شده نزدیك و بیشتر ازR
=RL كمتر ازدرصد بازیافت شده نزدیك وR
=Tدماي خوانده شده در درصد تبخیر شده معین

=THدماي خوانده شده یادداشت شده درRH

=TLدماي خوانده شده یادداشت شده درRL

در محدوده غیر خطي نمودارھاي تقطیر، مقادیر حاصل از روش 
.شوندمحاسباتي ترجیح داده مي

از آزمون فواصل زماني بین نقاط بدست آمده متوالي در ھر مرحلھ 
در ھیچ . باشد9-14تواند بیش از فواصل نشان داده شده در بندنمي

.یابي انجام گیرداي براساس برونمورد نباید محاسبھ
روش ترسیمي2-6-10

بندي یكسان دماھاي خوانده شده با استفاده از كاغذ نمودار با تقسیم
را 10-3در صورت لزوم بند(تصحیح شده نسبت بھ فشار اتمسفر

نقطھ . را بھ ازاي درصد بازیافت شده معین آن رسم كنید)ببینید
منحني یكنواخت را . جوش اولیھ را در صفر بازیافت شده رسم كنید

بمنظور بدست آوردن درصد بازیافت شده . با اتصال نقاط رسم كنید



، تلف شده تقطیر را كسر كنید و براي ھر درصد تبخیر شده معین
. وط بھ این درصد بازیافت شده را بدست آوریداز نمودار دماي مرب

یابي ترسیمي بھ دقت رسم منحني مقادیر حاصل از روشھاي درون
.بستگي دارند

در پیوست چ روشھاي محاسباتي با استفاده از مثالھاي -یادآوري 
.اندعددي شرح داده شده

حجم در -در بیشتر دستگاھھاي خودكار اطالعات دما 3-6-10
گردند و در آوري ميدرصد حجم یا كمتر جمع0/1نيفواصل زما

بمنظور گزارش دماي خوانده شده در یك . شوندحافظھ ذخیره مي
درصد تبخیر شده معین نیازي بھ استفاده ھیچ یك از روشھاي شرح 

دماي مورد . باشدنمي10-6-2و10-6-1داده شده در بندھاي
اي بدست آورید كھ بگونھنظر را بطور مستقیم از اطالعات اولیھ 

نزدیكترین مقدار بھ درصد تبخیر شده معین و در 
.درصد حجمي آن باشد0/1فاصلھ

گزارش آزمون11
.اطالعات بدست آمده زیر را گزارش كنید1-11
یك میلیمتر (كیلو پاسكال0/1فشار اتمسفر را با تقریب2-11
.گزارش كنید)جیوه

.را بر حسب درصد گزارش كنیدھمھ حجمھاي خوانده شده3-11
روش دستي1-3-11

لیتر و ھمھ دماھاي میلي0/5حجمھاي خوانده شده را با تقریب
.درجھ سلسیوس یا كمتر گزارش كنید0/5خوانده شده را با تقریب

روش خودكار2-3-11
لیتر و ھمھ دماھاي میلي0/1حجمھاي خوانده شده را با تقریب

.درجھ سلسیوس یا كمتر گزارش كنید0/1بخوانده شده را با تقری
اطالعات زیر پس از تصحیح دماھاي خوانده شده نسبت بھ 4-11

:فشار اتمسفر، نیازي بھ محاسبھ بیشتري قبل از گزارش ندارند
، )نقطھ جوش نھایي(نقطھ پایاني64، خشك شدننقطھ جوش اولیھ

بھ درصد نقطھ شكست مولكولي و ھمھ جفت مقادیر متقابل مربوط
.بازیافت شده و دماھاي خوانده شده

اگر دماھاي خوانده شده نسبت بھ فشار اتمسفر تصحیح 1-4-11
.اند، در گزارش باید ذكر گرددنشده

كیلو 101/3زمانیكھ دماھاي خوانده شده نسبت بھ فشار5-11
، و اند، درصد باقیماندهتصحیح نشده)متر جیوهمیلي(760پاسكال
-1و9-19تلف شده را طبق آنچھ بھ ترتیب در بندھايدرصد 

.، گزارش كنیدمشاھده شده10
.، استفاده نكنیددر محاسبھ درصد تبخیر شده6-11



در مواقعي كھ نمونھ بنزین یا فرآورده دیگر متعلق بھ 7-11
ھایي با تلف شده بیش از دو درصد وجود یا فرآورده1یا0گروه

ھاي بین دماھاي گزارش را بر مبناي نسبتدارد، مقتضي است كھ 
در غیر این صورت . خوانده شده و درصد تبخیر شده قرار دھید

ھاي بین دماھاي خوانده شده و تواند بر مبناي نسبتگزارش مي
درصد تبخیر شده یا درصد بازیافت شده انجام شود در ھر گزارش 

.ه استباید بطور واضح معین شود كھ چھ مبنایي بكار برده شد
اگر نتایج بر حسب درصد تبخیر شده در مقابل دماي 1-7-11

، در گزارش ذكر كنید كھ از روش خوانده شده بیان شده است
.استفاده شده است10-6)بند(محاسباتي یا ترسیمي

-4-1در صورت استفاده از عامل خشك كننده طبق بند8-11
.در گزارش این مورد را ذكر كنید6-4-2یا6

باشد كھ اي از یك گزارش جدولي مينمونھ10جدول چ9-11
درصد بازیافت شده را در مقابل دماھاي خوانده شده مربوطھ و 

، تلف دماھاي خوانده شده تصحیح شده و ھمچنین درصد تلف شده
شده تصحیح شده و درصد تبخیر شده را نسبت بھ دماھاي خوانده 

.دھدشده تصحیح شده نشان مي
و انحرافدقت 12

دقت این روش آزمون با استفاده از روش آماري و نتایج 1-12
، آزمایشگاه26نمونھ بنزین حاصل از14آزمون بین آزمایشگاھي

ھشت نمونھ نفت سفید با استفاده از روش دستي حاصل از چھار 
، شش نمونھ با استفاده از روش خودكار حاصل از سھ آزمایشگاه

وخت دیزلي حاصل از پنج آزمایشگاه تعیین آزمایشگاه و ده نمونھ س
، جدول و شكلھاي مورد استفاده براي 1.جدول الف. شده است

ھاي دمایي مختلف را ، روشھاي تقطیر و محدودهگروھھاي سوختي
.دھدنشان مي

تكرارپذیري2-12
گروه1-2-12

بدست آمده براي نقطھ پایاني یك نمونھ نباید 65دو نتیجھ متوالي
مورد با یكدیگر 20درجھ سلسیوس در یك مورد از3/5ازبیش

اختالف داشتھ باشد اختالف دماھاي خوانده شده متوالي براي ھر 
لیتر محصول تقطیر در نقطھ دو میلينقطھ با درصد معین نباید از

محاسبھ حداكثر اختالف در پیوست ث شرح . مورد نظر بیشتر شود
.داده شده است

1گروه2-2-12
اختالف بین نتایج آزمون بدست آمده متوالي توسط یك آزمایشگر با 

ھمان وسایل تحت شرایط ثابت روي مواد یكسان در آزمونھاي 



مكرر، شرایط معمولي و كاربرد صحیح این روش آزمون فقط 
مورد از مقادیر تعیین شده در 20تواند در یك مورد ازمي

.بیشتر شود6جدول
4و2،3ھايگروه3-2-12

اختالف بین نتایج آزمون بدست آمده متوالي توسط یك آزمایشگر با 
ھمان وسایل تحت شرایط ثابت روي مواد یكسان در آزمونھاي 
مكرر، شرایط معمولي و كاربرد صحیح این روش آزمون فقط 

مورد آزمون از مقادیر تعیین شده در 20تواند در یك مورد ازمي
.بیشتر شود6یا شكل7جدول
تجدیدپذیري3-12

گروه1-3-12
.تجدیدپذیري روش آزمون براي این گروه تعیین نگردیده است

1گروه2-3-12
اختالف بین دو نتیجھ آزمون مستقل و جداگانھ بدست آمده توسط 

آزمایشگرھاي متفاوت در آزمایشگاھھاي مختلف روي مواد 
، شرایط معمولي و كاربرد صحیح این روش آزمون فقط یكسان

مورد از مقادیر تعیین شده در 20تواند در یك مورد ازيم
.بیشتر شود6جدول

2،3،4ھايگروه3-3-12
اختالف بین دو نتیجھ آزمون مستقل و جداگانھ بدست آمده توسط 

، ھاي مختلف روي مواد یكسانآزمایشگرھاي متفاوت در آزمایشگاه
تواند در شرایط معمولي و كاربرد صحیح این روش آزمون فقط مي

یا 7مورد از مقادیر تعیین شده در جدول20یك مورد از
.بیشتر شود6شكل



درصد تقطیر1-50گروه4-12



روش دستي1-4-12
و (r1)، تكرارپذیري1ھاي گروهبراي نمونھ
درصد تقطیر شده از معادالت زیر تعیین 50در(R1)تجدیدپذیري

:گردندمي

روش خودكار2-4-12
و (r1)، تكرارپذیري1ھاي گروهنمونھبراي 

درصد تقطیر شده از معادالت زیر تعیین 50در(R2)تجدیدپذیري
:گردندمي



:شرح-یادآوري 
=Iدرجھ سلسیوس(نقطھ جوش اولیھ(

=Eدرجھ (با نقطھ خشك شدن)نقطھ جوش نھایي(نقطھ پایاني
)سلسیوس

=T شده یا بازیافت شده دماي خوانده شده در درصد تبخیر
)درجھ سلسیوس(معین
=P درصد تبخیر شده یا بازیافت شده در دماي معین خوانده شده بر

حسب درجھ سلسیوس
دقت روش آزمون - روش آزمون دستي 4-و2،3گروھھاي6-شكل

تقطیر
) IP123,ASTM D86درجھ سلسیوس(

ییر بمنظور سھولت در استفاده از جداول و شكلھا، سرعت تغ5-12
دماھاي خوانده شده نسبت بھ درصد بازیافت شده در ھر نقطھ بین 

درصد ھمان سرعت متوسط بین دو نقطھ اطالعاتي 90تا10نقاط



فاصلھ . باشندشود كھ بھ یك فاصلھ از نقطھ مورد نظر ميفرض مي
از نقطھ مورد نظر تا نقاط بدست آمده دیگر در ھر مورد بیش 

در مورد نقطھ پنج درصد بیش از پنج درصد بازیافت شده و10از
مقادیر دقت مربوط بھ مقادیر . باشددرصد بازیافت شده نمي

(و2،3اي شیب براي گروھھاينمونھ در )روش خودكار4
.اندبیان شده8جدول





بكار معادالت زیر بعنوان راھنما براي محاسبھ1-5-12
مشاھده شود، درصد 95در مواردیكھ نقطھ پایاني از. روندمي

.جھت استفاده از این معادالت تغییرات مناسب باید اعمال گردد
ھا در روش در روش دستي و ھمھ گروه1براي گروه2-5-12

خودكار، نقطھ جوش اولیھ و نقطھ پایاني نیازي 

.ندارندبھ
، سرعت تغییر در روش دستي4و2،3ھايبراي گروه3-5-12

درجھ سلسیوس نسبت بھ درصد دماھاي خوانده شده بر حسب 
پنج درصد در مورد (بازیافت شده باید از نزدیكترین درصد حجم

و )درصد در مورد نقطھ جوش نھایي95یا90نقطھ جوش اولیھ و
درصدھاي مربوط بھ نقطھ جوش اولیھ و نقطھ جوش نھایي محاسبھ 

.گردند
سبھ شیب در پنج درصد بازیافت شده طبق معادلھ زیر محا4-5-12

:شودمي

=T دما بر حسب درجھ سلسیوس در درصد حجم بازیافت شده
معین



:عبارتند از16و13،14،15مشتركات در معادالت
=Vدرصد حجم بازیافت شده مورد نظر

=V+10ده درصد بیشتر از درصد حجم مورد نظر
=V-10ده درصد كمتر از درصد حجم مورد نظر

IBPحجم معین شده مناسبدرصد95=،10،80،90،،پنج
انحراف6-12

انحراف ناچیزي بین نتایج روش دستي و روشھاي 1-6-12
براي تعیین مقدار انحراف بھ پیوست و جداول . خودكار وجود دارد

.رجوع كنید20وج10ج
انحراف تعیین2-6-12

بین نتایج تجربي مشخصات تقطیر حاصل از این روش آزمون و 
منحني تقطیر ذكر شده در استاندارد نقطھ جوش واقعي حاصل از

مقدار انحراف نسبي . انحراف وجود دارد66...ملي ایران بھ شماره
.بین دو روش آزمون تعیین نشده است

انحراف3-6-12
ھاي حسي دما بدلیل استفاده از دماسنجھاي با فروبري كلي با سیستم

یر حاصل ، دماھاي تقطكھ بمنظور رقابت با آنھا ساختھ شده است
. باشنداي كمتر از دماھاي واقعي مياز این روش آزمون تا اندازه

مقدار انحراف بستگي بھ فرآورده مورد آزمون و دماسنج مورد 
دلیل اثر فروبري ساقھ دماسنج براي تعدادي از . استفاده دارد

.اندفھرست شده9تركیبات انحراف تعیین شده است كھ در جدول

پیوست الف
راھنماھاي تعیین تكرارپذیري و تجدیدپذیري

)الزامي(



در صورت نیاز بھ جدول با شكل ھر دو جھت تعیین 1.الف
.رجوع كنید10تكرارپذیري و تجدیدپذیري بھ جدول الف

پیوست ب
شرح مفصل دستگاه

)الزامي(
ھاي تقطیربالن1.ب

ابعاد و حدود مجاز ھا باید از شیشھ مقاوم در برابر حرارت با بالن
بھ بیان دیگر یا . ساختھ شده باشند10نشان داده شده در شكل ب

مطابقت 67...مشخصات ذكر شده در استاندارد ملي ایران بھ شماره
ممكن است با دھانھ )لیترمیلي(100ھمچنین بالن الف. داشتھ باشند

اي ساختھ شود بطوریكھ قطر دھانھ آن بھ اندازه قطر سنباده
.لیتري باشدمیلي125بالن

در آزمونھایي كھ نیاز بھ گزارش نقطھ خشك شدن -یادآوري 
ھایي با ھاي انتخاب شده مخصوص با تھ و دیوارهباشد، بالنمي

.باشندضخامت یكنواخت مطلوب مي





مبرد و حمام مبرد2.ب
نشان 2و1اي از انواع مبرد و حمامھاي مبرد در شكلھاينمونھ
.اندشدهداده 

مبرد باید از لولھ فلزي یك پارچھ و مقاوم در برابر 1.2.ب
میلیمتر و 14میلیمتر و قطر خارجي5±560خوردگي بطول
.میلیمتر ساختھ شود0/9تا0/8ضخامت دیواره

فوالد ضد زنگ براي این منظور ماده مناسبي برنج یا-یادآوري 
.باشدمي
میلیمتر از طول 3±393قرار گیرد كھاي مبرد باید بگونھ2.2.ب

میلیمتر از انتھاي فوقاني آن 3±50آن در تماس با محیط سرد،
. میلیمتر از انتھاي تحتاني آن خارجي از حمام باشد3±114و

درجھ نسبت بھ سطح 3±75قسمت انتھاي فوقاني لولھ باید با زاویھ
میانگین شیب نسبت بھ سطح افق . عمودي قرار گیرد

درجھ 3±15سانتیمتري كھ داراي شیب خارج از محدوده10جز
قسمت انتھایي لولھ مبرد باید . درجھ باشد1±15، بایداست

میلیمتر بھ سمت پائین خمیده شود و انتھاي تحتاني با 76بطول
بمنظور جریان یافتن محصول تقطیر در . زاویھ تندي بریده شود
این امر . ھایي باید انجام گیرد، پیش بینيكنندهدیواره استوانھ دریافت

اي كھ بھ محل خروج لولھ گیر خمیدهتواند با استفاده از قطرهمي
شود، انجام شود بصورت دیگر قسمت تحتاني لولھ مبرد متصل مي

تواند بطور جزئي بھ سمت پشت خمیده شود تا از تماس با مي
اي بھ كننده در نقطھدیواره استوانھ دریافت

میلیمتري زیر قسمت فوقاني استوانھ دریافت كننده 32تا25فاصلھ
طرح مناسب از تركیب انتھاي 20شكل ب. اطمینان حاصل شود

.دھدتحتاني لولھ مبرد را نشان مي



حجم و طرح حمام بھ مایع سرد كننده مورد استفاده بستگي 3.2.ب
ظرفیت حمام سردكننده باید بقدر كافي باشد تا قادر بھ . دارد

یك حمام . نگھداري دماي الزم براي عملكرد مورد نظر مبرد باشد
.مبرد واحد ممكن است براي چندین لولھ مبرد استفاده گردد

)فقط براي دستگاه دستي(محافظ فلزي یا حصار بالن3.ب
1)شكل(محافظ مشعل گازي1.3.ب

ھدف استفاده از این محافظ، محافظت آزمایشگر و ھمچنین تسھیل 
نوعي محافظ بھ . سي مشعل و بالن تقطیر در طول آزمون استبرر

میلیمتر 200میلیمتر و عرض280میلیمتر، طول480ارتقاع
محافظ باید . باشدمیلیمتر مي0/8شده از ورقھ فلزي با ضخامت

حداقل داراي یك دریچھ جھت مشاھده نقطھ خشك شدن در پایان 
.تقطیر باشد

2)شكل(الكتریكيمحافظ گرم كن 2.3.ب
میلیمتر ساختھ 200میلیمتر و عرض440نوعي محافظ بھ ارتقاع

اي در میلیمتر و دریچھ0/8شده از ورق فلزي با ضخامت تقریبي



محافظ باید حداقل داراي یك دریچھ جھت . باشدقسمت جلو مي
.مشاھده نقطھ خشك شدن در پایان تقطیر باشد

منبع حرارتي4.ب
1)شكل(گازيمشعل1.4.ب

مشعل باید قابلیت تنظیم دما را بمنظور دستیابي بھ شرایط انجام 
، یك بمنظور كنترل حرارت. دارا باشد4)طبق جدول(روش آزمون

شیر كنترل حساس دستي و تنظیم كننده فشار گاز باید پیش بیني 
.گردد

2)شكل(گرم كن الكتریكي3.4.ب
.گرماي مالیم باشدگرم كن باید قادر بھ تنظیم 

وات براي این 1000ھاي قابل تنظیم از صفر تاكنگرم-یادآوري 
.باشندمنظور مناسب مي

نگھدارنده بالن5.ب
نوع یك1.5.ب

این 1)شكل(نگھدارنده بالن نوع یك را با مشعل گازي بكار برید
نگھدارنده شامل یك حلقھ نگھدارنده از نوع معمولي آزمایشگاھي 

میلیمتر یا بیشتر است كھ روي یك پایھ داخل 100ي قطردارا
شود و یا یك سكوي قابل تنظیم از قسمت محافظ نگھداشتھ مي
در روي این حلقھ یا سكو یك صفحھ . باشدخارجي محافظ مي

حرارت ، ساختھ شده از سرامیك یا دیگر مواد مقاوم در برابرسخت
بھ با ضخامت سھ تا شش میلیمتر و دھانھ مركزي

ھاي حدود خارجي آن بطور میلمتر كھ اندازه100تا76قطر
.گرددنصب مي. باشندجزئي كمتر از حدود داخلي محافظ مي

نوع دو2.5.ب
كن الكتریكي بكار نگھدارنده بالن نوع دو را با گرم

كن این نگھدارنده بالن سكویي است كھ در باالي گرم2)شكل(برید
. قسمت خارجي محافظ قابل تنظیم استالكتریكي نصب شده و از

، ساختھ شده از سرامیك یا دیگر بر روي این سكو یك صفحھ سخت
مواد مقاوم در برابر حرارت با ضخامت سھ تا شش میلیمتر و 

ھاي حدود میلیمتر كھ اندازه100تا76دھانھ مركزي بھ قطر
باشند، خارجي آن بطور جزئي كمتر از حدود داخلي محافظ مي

.گرددنصب مي
صفحھ نگھدارنده بالن6.ب

صفحھ نگھدارنده بالن نیز از سرامیك با دیگر مواد مقاوم در برابر 
تواند باالي شود كھ ميمیلیمتر ساختھ مي6تا3حرارت با ضخامت

قرار 2050و ب1050صفحھ سخت شرح داده شده در بندھاي ب
ھاي حدود خارجي كمتر از گیرد و بطور جزئي داراي اندازه



صفحات نگھدارنده بالن براساس اندازه دھانھ . باشدصفحھ مي
نشان داده شده است بھ انواع 3مركزي و ابعادي كھ در جدول

.گردندبندي مي،ب یا پ طبقھالف
و 5.در ساخت موارد شرح داده شده در بندھاي ب-یادآوري 

.نباید مورد استفاده قرار گیرد68پنبھ نسوز6.ب
بمنظور قرار گرفتن بالن تقطیر، صفحھ نگھدارنده بالن 1.6.ب

تواند بطور جزئي در جھات مختلف در سطح افقي حركت كند تا مي
. گرماي مستقیم فقط از میان دھانھ این صفحھ بھ بالن اتصال شود

لولھ جانبي متصل بھ مبرد موقعیت بالن معموالؤ با تنظیم طول 
.گرددمیزان مي

بمنظور حركت عمودي مجموعھ نگھدارنده بالن باید 2.6.ب
بیني صورت گیرد تا صفحھ نگھدارنده بالن در طول تقطیر در پیش

بمنظور نصب و جابجایي آسان . تماس مستقیم با تھ بالن تقطیر باد
.شودداده مي، مجموعھ بھ سمت پایین حركتبالن تقطیر در دستگاه

ھاي دریافت كنندهاستوانھ7.ب
لیتر میلي100اي باشد كھظرفیت استوانھ دریافت كننده باید بگونھ

اي باشد كھ پایھ نیز باید بگونھ. آوري نمایدگیري و جمعرا اندازه
استوانھ دریافت كننده در زمان خالي قرار گرفتن بر روي سطح 

.، واژگون نگرددبھ سطح افقدرجھ نسبت 13شیبدار با زاویھ
روش دستي1.7.ب

بندي لیتر مدرج و داراي درجھاستوانھ باید با فواصل یك میلي
جزئیات تركیب و حدود مجاز استوانھ مدرج . لیتر باشدمیلي100تا

.نشان داده شده است3.در شكل ب
روش خودكار2.7.ب

جز 3(.شده در شكل بھاي فیزیكي شرح داده استوانھ باید با ویژگي
بندي وجود لیتر درجھمیلي100مواردي كھ زیر خط نشانھ

بندي در خط مطابقت داشتھ و داراي درجھ)ندارد
كننده مورد استفاده ھاي دریافتاستوانھ. لیتر باشدمیلي100نشانھ

.ھاي خودكار نیز ممكن است داراي یك پایھ فلزي باشنددر دستگاه
كننده در زمان تقطیر باید تا ز استوانھ دریافتدر صورت نیا3.7.ب

لیتر در حمام سردكني نظیر بشر میلي100بنديباالي خط درجھ
ور گردد بلند از جنس شیشھ یا پالستیك شفاف حاوي مایع سد غوطھ

بصورت دیگر استوانھ دریافت كننده ممكن است در یك حمام ھوا با 
.دماي ثابت قرار داده شود

گیري باقیمانده تقطیر در بالنھ اندازهاستوان8.ب
ھاي لیتر مطابق با ویژگياستوانھ مدرج باید داراي ظرفیت پنج میلي
.باشد69...ذكر شده در استاندارد ملي ایران بھ شماره





پیوست پ
تعیین اختالف زمان تأخیر سیستم الكتریكي دما و 

ايدماسنج جیوه
)الزامي(

گیري دما بطور ذاتي وسیلھ الكترونیكي اندازهزمان پاسخ یك 1.پ
گیري مجموعھ وسیلھ اندازه. باشداي ميسریعتر از یك دماسنج جیوه

گردد شامل حسگر و پوشش آن یا دما كھ بطور معمول استفاده مي
باشد و افزار مربوطھ یا ھر دو ميیك سیستم الكترونیكي و نرم

گیري دما، تأخیر دمایي زهگردد كھ سیستم اندااي طراحي ميبگونھ
.اي را دارا باشدمشابھ دماسنج جیوه

گیري بمنظور تعیین اختالف زمان تأخیر بین این سیستم اندازه2.پ
، نفت سفید، سوخت اي نظیر بنزین، نمونھايدما و دماسنج جیوه

جت یا سوخت دیزلي سبك را با استفاده از سیستم الكترونیكي 
، مورد روشھاي شرح داده شده در این روشگیري دما طبقاندازه

در بیشتر موارد تقطیر استاندارد با استفاده از . آزمون قرار دھید
.شوددستگاه خودكار انجام مي

ھاي داراي محدوده ، فرآوردهتركیب خالص تك جزئي1.2.پ
جوش بسیار محدود یا مخلوط سنتزي شامل كمتر از شش جزء را 

.نبریدبراي این آزمون بكار 
آید كھ نمونھ مورد استفاده بھترین نتایج زماني بدست مي2.2.پ

بصورت دیگر از . جزئي از كل نمونھ ورودي بھ آزمایشگاه باشد
درصد و محدوده جوش 95مخلوطي با حدود كامل پنج تا

.درجھ سلسیوس استفاده كنید100حداقل
محدوده جوش گیري دما را بر اساس وسیلھ الكترونیكي اندازه3.پ

.اي محدوده پایین یا باال تعویض كنیدنمونھ با یك دماسنج جیوه
تقطیر را با استفاده از این دماسنج بھ روش دستي تكرار كنید 4.پ

-14)طبق بند(و دما را در درصدھاي بازیافت شده متفاوت
.یادداشت كنید9

را براي مقادیر تكرارپذیري مشاھده شده شیب5.پ
.مختلف آزمون محاسبھ كنیدنتایج 

. گیري دما را مقایسھ كنیدنتایج حاصل از دو وسیلھ اندازه6.پ
اختالف در ھر نقطھ باید برابر یا كمتر از تكرارپذیري روش در آن 

گیري دما را تعویض و در غیر اینصورت وسیلھ اندازه. نقطھ باشد
.انجام دھیدیا سیستم الكترونیكي را تنظیم كنید و یا ھر دو عمل را

پیوست ت



روش تعیین درصد تبخیر شده یا بازیافت شده در یك 
دماي معین خوانده شده

)الزامي(
ھاي معین دما نیاز بھ ھا در قرائتبسیاري از ویژگي1.ت

درصدھاي تبخیر شده یا بازیافت شده ویژه بصورت حداكثر یا 
تعیین این مقادیر روشھاي . حداقل دما و یا حدود دمایي خاص دارند

گردند معرفي ميRxxxیاExxxاغلب با استفاده از اصطالحات
.باشددماي مورد نظر ميxxxكھ

استانداردھاي تنظیمي مبني بر تأیید تركیب بندي مجدد -یادآوري 
دارد كھ E300وE200با روش مدل مخلوط نیاز بھ تعیین70بنزین

درجھ 148/9و93/3دربصورت درصد تبخیر شده سوخت بترتیب 
نیز در توصیف مشخصات فراریت E158.اندسلسیوس تعریف شده

براي نفت سفید R200،دیگر دماھاي نمونھ. رودسوخت بكار مي
بترتیب درصد R350,R250,R200باشند كھبراي نفت گاز ميR350و

.باشنددرجھ سلسیوس مي350و200،250بازیافت شده در
تعیین كنید و دماھاي مورد نظر خوانده شده فشار اتمسفر را 2.ت

درجھ سلسیوس xxxدر دماي3و2را با استفاده از معادالت
.تصحیح كنید

روش دستي1.2.ت
.درجھ سلسیوس انجام دھید0/5تصحیح را با تقریب

روش خودكار2.2.ت
.درجھ سلسیوس انجام دھید0/1تصحیح را با تقریب

دماي مورد انتظار را تا رسیدن پس از تصحیح فشار، 3.ت
بمنظور دستیابي بھ مقدار مورد . درجھ سلسیوس تعیین كنیدxxxبھ

كیلو پاسكال است مقدار 101/3انتظار، اگر فشار اتمسفر بیش از
خالص تصحیح محاسبھ شده را بھ دماي مورد نظر بیفزایید و اگر 

مقدار را باشد، این كیلو پاسكال مي101/3فشار اتمسفر كمتر از
.كسر نمایید

و 5.با در نظر گرفتن بندھاي ت9تقطیر را طبق بند4.ت
.انجام دھید6.ت
تقطیر دستي5.ت
درجھ سلسیوس كمتر و بیشتر از دماي مورد 10در حدود1.5.ت

، دماي خوانده شده تعیین گردیده3.انتظار و مورد نظر كھ در بند ت
.یادداشت كنیدرا در فواصل یك درصد حجمي 

اگر ھدف از تقطیر منحصراؤ تعیین 2.5.ت
لیتر آوري حداقل دو میليباشد، پس از جمعميRxxxیاExxxمقدار

در غیر . دیگر از محصول تقطیر آزمون را متوقف سازید



ادامھ دھید و تلف شده مشاھده شده 9اینصورت تقطیر را طبق بند
.تعیین كنید10-1را طبق بند

باشد و تقطیر ميExxxاگر ھدف از تقطیر تعیین مقدار1.2.5.ت
لیتر بیش از مقدار آن در دماي آوري حدوداؤ دو میليپس از جمع

، اجازه دھید تا محصول تقطیر بھ دریافت مورد نظر پایان یافتھ
بگذارید تا محتویات بالن تا كمتر از . كننده مدرج تخلیھ گردد

ود و سپس محتویات آن را بھ درجھ سلسیوس سرد ش40حدوداؤ
حجم محصول موجود در . داخل دریافت كننده مدرج تخلیھ كنید

لیتر در فواصل زماني میلي0/5دریافت كننده مدرج را با تقریب
.دو دقیقھ تا برابري دو مشاھده متوالي یادداشت كنید

، درصد مقدار بازیافت شده در دریافت كننده مدرج2.2.5.ت
مقدار تلف شده مشاھده شده را با كسر درصد . باشدميبازیافتي 

.تعیین كنید100بازیافتي از عدد
تقطیر خودكار6.ت
درجھ سلسیوس كمتر و بیشتر از دماي مورد 10در حدود1.6.ت

-، اطالعات حجم تعیین گردیده3.انتظار و مورد نظر كھ دربند ت
.آوري كنیدعدرصد حجمي با كمتر جم0/1دما را در فواصل

ادامھ دھید و درصد تلف شده را طبق 9تقطیر را طبق بند2.6.ت
.تعیین كنید10-1بند
محاسبات7.ت
روش دستي1.7.ت

اگر درصد حجم بازیافت شده درست در دماي محاسبھ شده در بند 
باشد، درصد بازیافت شده را با استفاده از در دسترس نمي3.ت

این عمل بصورت خطي . ھ مجاور تعیین كنیدیابي بین دو نقطدرون
. باشدمجاز مي10-6-2و یا ترسیمي طبق بند10-6-1طبق بند

.باشدميRxxxدرصد بازیافت شده برابر با
روش خودكار2.7.ت

درصد حجمي نزدیكترین دما بھ دماي 0/1حجم مشاھده شده را تا
درصد بازیافت این مقدار . خوانده شده مورد انتظار گزارش كنید

.باشدميRxxxشده یا
روشھاي دستي و خودكار3.7.ت

تلف شده مشاھده شده را بھ درصد Exxxبمنظور تعیین مقدار
تعیین و 2.7.یا ت1.7.ھمانگونھ كھ در بند ت(Rxxx)بازیافت شده

.، بیفزاییدشرح داده شده است7در معادلھ
، از تلف داده شده استشرح11-6ھمانگونھ كھ در بند1.3.7.ت

.شده تصحیح شده استفاده نكنید
دقت8.ت



در برنامھ بین آزمایشگاھي تعیین آماري دقت درصد حجم 1.8.ت
تبخیر شده یا بازیافت شده در دماي معین مستقیماؤ براي 

روش تعیین این مقدار . گیري شده استاندازه1یا0ھايگروه
در آن نقطھ تقسیم بر سرعت تغییر گیري دمابرابر با دقت اندازه

در . باشددما نسبت بھ درصد حجم تبخیر شده یا بازیافت شده مي
.مقادیر شیب زیاد، تخمین داراي اعتبار كمتري است

را نسبت )درجھ سلسیوس(سرعت تغییر دماي خوانده شده2.8.ت

با استفاده از بھ درصد حجم تبخیر شده یا بازیافت شده
باشند، محاسبھ دمایي كھ بیشتر از دماي مورد نظر معین ميمقادیر 

.كنید
درصد تقطیر 50تكرارپذیري و تجدیدپذیري را در3.8.ت

با استفاده 12تا9از معادالتR2)یاR1وr2یا(r1شده

.محاسبھ كنید2.8.طبق بند تاز
یا (r)تكرارپذیري6با استفاده از جدول4.8.ت

را در درصد تقطیر شده مشاھده شده توسط (R)تجدیدپذیري
.محاسبھ كنید3.8.طبق بند تR2یاR1,r2,r1مقادیر

تكرارپذیري یا تجدیدپذیري و یا ھر دو را با استفاده از 5.8.ت
درصد حجم تبخیر شده یا بازیافت شده در دماي معین از معادلھ 

:زیر را محاسبھ كنید

:در این معادلھ
تكرارپذیري درصد حجم تبخیر شده یا بازیافت شدهr=درصد حجم
تجدیدپذیري درصد حجم تبخیر شده یا بازیافت شدهR=درصد حجم

=r تكرارپذیري دما در دماي معین مربوط بھ درصد تقطیر شده
مشاھده شده

=R تجدیدپذیري دما در دماي معین مربوط بھ درصد تقطیر شده
مشاھده شده



دماي خوانده شده بر حسب درجھ سرعت تغییر =
سلسیوس نسبت بھ درصد حجم تبخیر شده یا بازیافت شده

مثالھایي از چگونگي محاسبھ تكرارپذیري و تجدیدپذیري 6.8.ت
.در پیوست ح نشان داده شده است

پیوست ث
ھاي گروهتكرارپذیري نمونھ

)الزامي(
با درصد معین اختالف دماھاي خوانده متوالي براي ھر نقطھ1.ث

لیتر محصول تقطیر در نقطھ مورد نظر بیشتر نباید از دو میلي
.شود

مربوط بھ دو درصد حجم مجزا بھ فاصلھ (d)اختالف دماي2.ث
:برابر است باVو حجمT???لیتر، در دماي دو میلي

پیوست ج
انحراف بین نتایج تقطیر دستي و خودكار

)الزامي(



اي از نتایج خالصھ2.وج1.موجود در جداول جاطالعات 1.ج
ھمھ . باشندھاي تقطیر دستي و خودكار مينسبي حاصل از دستگاه

. اندكیلو پاسكال تصحیح شده101/3نتایج دماسنج نسبت بھ فشار
حاصل از اعداد سمت راست در ھر ستون1.در جدول ج

ھاي گاهھاي دستي و اعداد سمت چپ نتایج مربوط بھ دستدستگاه
.باشندخودكار مي



پیوست چ
مثالھایي از محاسبات جھت گزارش اطالعاتي

)اطالعاتي(
اطالعات مشاھده شده تقطیر كھ بمنظور محاسبھ مثالھاي زیر 1.چ

نشان داده 1.گیرند در اولین ستون جدول چمورد استفاده قرار مي
.اندشده

كیلو 101/3فشارتصحیح دماھاي خوانده شده نسبت بھ1.1.چ
طبق معادلھ زیر است)میلیمتر جیوه(760پاسكال



-101/3)0/0009=.چ(
98)(273+Tc) (C°)تصحیح1)

كیلو 101/3تصحیح تلف شده نسبت بھ فشار2.1.چ
گردد اطالعات مورد طبق زیر محاسبھ مي10-4)بند(پاسكال

.اندگرفتھ شده1.استفاده در مثالھا از جدول چ

كیلو 101/3تصحیح بازیافتي نسبت بھ فشار3.1.چ
.گرددطبق زیر محاسبھ مي10-4-1)بند(پاسكال

بازیافتي تصحیح شده3) 95/3=(3/6-4/7)+94/2=.چ(

دماھاي خوانده شھ در درصد تبخیر شده معین2.چ
درصد (4/7درصد تبخیر شده10دماھاي خوانده شده در1.2.چ

طبق زیر 10-6-1)بند) (درصد بازیافت شده= 5/3تلف شده
.گرددمحاسبھ مي

درصد (45/3درصد تبخیر شده50دماھاي خوانده شده در2.2.چ
:گرددطبق زیر محاسبھ مي10-6-1)بند)(بازیافت شده





پیوست ح



مثالھایي از محاسبھ تكرارپذیري و تجدیدپذیري 
در دماي )بازیافت شده یا تبخیر شده(درصد حجم

معین خوانده شده
)اطالعاتي(

ھاي نیاز بھ گزارش درصد حجم تبخیر شده یا برخي از ویژگي1.ح
اطالعات تقطیر 1.جدول ح. بازیافت شده در یك دماي معین دارند

حاصل از دستگاه خودكار را نشان 1ھاي گروهمربوط بھ نمونھ
.دھدمي

محاسبھ مثال2.ح
با استفاده از 1مشخصات تقطیر یك نمونھ متعلق بھ گروه1.2.ح

تجدیدپذیري . نشان داده شده است1.دستگاه خودكار در جدول ح
درجھ 93/3در)درصد حجم بازیافت شده(حجم تبخیر شده

:گرددسلسیوس طبق زیر تعیین مي
.تعیین كنیداولین شیب را در دماي مورد نظر 1.1.2.ح



پیوست خ
جدول تعیین مقدار تلف شده با استفاده از مقدار 

گیري شده و فشار اتمسفراندازه
)اطالعاتي(

بھ منظور تعیین مقدار تلف شده تصحیح شده با استفاده از 1.خ
، جدول گیري شده فشار اتمسفر بر حسب كیلو پاسكالمقدار اندازه

.استفاده قرار گیردتواند مورد مي1.خ



بمنظور تعیین مقدار تلف شده تصحیح شده با استفاده از مقدار 2.خ
، جدول گیري شده و فشار اتمسفر بر حسب میلیمتر جیوهاندازه

.تواند مورد استفاده قرار گیردمي2.خ



پیوست د
گیري خطاي اثر فروبري ساقھ در روش اندازه

ايدماسنجھاي شیشھ
)اطالعاتي(

زمانیكھ از حسگر الكترونیكي یا حسگر دیگري بدون خطاي 1.د
شود، نتیجھ این حسگر یا سیستم اثر فروبري ساقھ استفاده مي

. اي مقایسھ گردداطالعاتي مربوطھ باید با نتیجھ دماسنج شیشھ



آوري شده توسط چھار سازنده تجھیزات براساس اطالعات جمع
میانگین جھت استفاده در ، معادالت خودكار این روش آزمون

.اندگزارش شده3.و د2.بندھاي د
محدود بھ قابلیت اجراي 2.معادالت نشان داده شده در بند د1.1.د

اند عالوه بر تصحیح از آنھاست و تنھا جھت اطالع ذكر گردیده
، حسگر الكتریكي و سیستم اطالعاتي مربوطھ نیز فروبري ساقھ

اي ھاي شیشھمشاھده شده براي دماسنجباید با تأخیر زمان پاسخ 
.مقایسھ شوند

زمان استفاده از دماسنج محدوده پایین در دماي كمتر 2.د
در بیشتر از . شود، تصحیح ساقھ انجام نميدرجھ سلسیوس20از

:گردداین دما تصحیح با استفاده از معادلھ زیر محاسبھ مي
ASTM.د( 7CTelr=Tt - 0/000162(Tt-20°C)2 (1

زمان استفاده از دماسنج محدوده باال در دماي كمتر 3.د
در بیشتر از . شود، تصحیح ساقھ انجام نميدرجھ سلسیوس35از

.گردداین دما تصحیح با استفاده از معادلھ زیر محاسبھ مي
ASTM.د( 8C Tehr=Tt - 0/000131(Tt – 35°c)2 (2

:در این معادالت
=Telr ھاي حسب درجھ سلسیوس براي دماسنجدماي مقایسھ شده بر

محدوده پایین
=Tehrھاي دماي مقایسھ شده بر حسب درجھ سلسیوس براي دماسنج

محدوده باال
=Ttدماي واقعي بر حسب درجھ سلسیوس

(ترین روشھاي آزمون زیر نظر كمیتھاین روش یكي از قدیمي-1
ASTM ((D-2)) تقطیراز زمانیكھ ھنوز بعنوانEngler تلقي

..باشدمي)شدهمي
2 - Startiong and Warm - UP
3 - Vapor Lock

تجمع مقدار كافي بخار بنزین در سیستم سوخت موتور كھ موجب 
.گرددمزاحمت یا جلوگیري از جریان سوخت مي



، تقطیر در واحدھاي صنعتي برخالف تقطیر آزمایشگاھي-4
كھ نفت خام مرتباؤ حرارت داده بدین صورت . باشدپیوستھ مي

.گرددشود و بھ درون برج تقطیر ھدایت ميمي
5 - Natural Gasoline
6- Light and Middle Distillates
7 - Automotive Spark – Lgnition Engine Fuels
8 - Aviation Gasolines
9 - Aviation Turbine Fuels
10 - 1-D and 2-D Regular and Liw Suifur Diesel
Fuels
11 - Special Petroleum Spirits
12 - Naphthas
13 - White Spirits
14 - Krosines
15 - Grades 1 and 2 Burner Fuels
16 - Referee Test Method
17 - Charge Volume
18 - Decomposition
19 - Decomposition Point
20 - Fumes
21 -Erratic
22 - Dry Point
23 - Temperature sensor
24 - Dynamic Holsup
25 - Emergent Stem Effect
26 - Emergent Portion
27 - Immersed Portion
28 - Final Boiling Point or End Point (EP)
29 - Front End Loss
30 - Initial Boiling Point
31 - Percent Evaporated
32 - Percent Loss
33 - Corrected Loss
34 - Percent Recovered
35 - Percent Eecovery
36 - Corrwcted Percent Recovery
37 - Percent Total Recovery



38 - Percent Residue
39 - Rate of Change (or Slope)
40 - Temperature Lag
41 - Temperature Measurement Device
42 - Temperatue Reading
43 - Corrected Temperature Reading
44 - Thermometer Reading (or Thermometer Result)
45 - Corrected Themometer Reading

، درون برج تقطیر در اتمسفر صفحات در واحدھاي صنعتي-46
..متعددي با فواصل معین وجود دارد

روشھاي و یا ASTM E1این دماسنجھا باید با ویژگیھاي-47
ھاي مربوطھ جھت تجزیھ و آزمون نفت و فرآوردهIPاستاندارد

(سال ..مطابقت داشتھ باشند)یا ھر دوAپیوست1996
.رجوع كنیدASTM E1,E77تا تدوین این استانداردھا بھ-48

49 - Centering Device
50 - Local Station Pressure

ASTMتا تدوین این استاندارد بھ-51 D .رجوع كنید4177
52 - Standard Precision Resistance Bench

.رجوع كنیدASTM D850تا تدوین این استاندارد بھ-53
.رجوع كنیدASTM D1078تا تدوین این استاندارد بھ-54
.رجوع كنیدASTM D1078تا تدوین این استاندارد بھ-55

56 - Level Follower
57 -Level Follower/Reading Mechanism

ASTM Dتا تدوین این استانداردھا بترتیب بھ-58 5949,D
5950, D5985رجوع كنید.(

59 - Bumping
60 - Vacuum Grease
61 - Receiver Deflector
62 - Hesitation Point

ASTMDتا تدوین این استاندارد بھ-63 .رجوع كنید 86:1995
.، نقطھ خشك شدن مالك عمل استحاللھاي نفتيدر مورد -64

65 - Duplicate
.رجوع كنیدASTM D2892تا تدوین این استاندارد بھ-66
.رجوع كنیدASTM E1405تا تدوین آن استاندارد بھ-67

68 - Asbestos
ASTM Eتا تدوین این استاندارد بھ-69 .رجوع كنید1272

70 - Reformulated Gasoline
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