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  خدا به نام

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ،ایران صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابحغ شده است . 92/3/29مور   33333/996تغییر و طی نامه شماره  سازمان ملی استاندارد ایران

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب سازمان ،کارشناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شکرایط  توجه با و ملی حمصال با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران یمل استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  ازمانس و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بکدی  ترتیکب    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به ، تصویب درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی سازمان ملی استاندارد ایران  که مربو  استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   کمیسکیون ، 1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در . کند می فعالیت کشور در 

  .ودشمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، علمی اا  پیشرفت آخری  از ، کشور

 ، حفک   کننکدگان  مصکر   از حمایکت  برا  ، قانون در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 اجرا  بعضی ، اقتصاد  و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  ، عمومی و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  تمحصوال برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   ، کشکور  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان دهاستفا به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  . نماید اجبار  را آن بند درجه

 ، محیطکی زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   گکواای  صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره در زمینۀ

 ار مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ ، الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) ، یکااا المللی بی  دستگاه ترویج . کند نظارت می اا آن عملکرد بر و اعطا

 . است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  حقیقات کاربرد ت انجام و گرانبها فلزات عیار

  

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 مندرجاتفهرست 

 عنوان
 

 صفحه
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 پیش گفتار

 مقدمه

 و
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 1 داد  و دامنه کاربر 1

 1 مراجع الزامی 9

 9 اصطححات و تعاریف 3

 9 اصو  آزمون 2

 3 وسای  3

 2 مواد و/ یا واکنشگراا 6

 3 بردار نمونه 3

 3 ساز  دستگاهآماده 3

 3 ساز کالیبراسیون و استاندارد 2

 6 روش انجام آزمون 19

 3 دقت و انحرا  11

 19 گزارش آزمون 19
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 پیش گفتار

 

که پیش نویس آن در  "به روش شیب خودکاراا  نفتی گیر  نقطه ریزش فرآوردهاندازه"استاندارد 

کمیته  یهاجحس افدامی  تهیه و تدوی  شده است و در زرگستر روبینا اا  مربو  توسط شرکتکمیسیون

مورد تصویب قرار گرفته است، این  به استناد بند ی   96/11/29مور   اا  نفتیوردهآفرملی استاندارد 

، 1331مصوب بهم  ماه   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،قانون اصح  قوانی  و مقررات  3ماده 

 شود.عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میبه
اا  ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، برا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت

یشنهاد  که برا  اصح  و تکمی  ای  استاندارداا  ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پ

 استاندارداا ارائه شود ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو  مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابرای ، 

 باید امواره از آخری  تجدید نظر استاندارداا  ملی استفاده کرد.

 

 ته به شر  زیر است:منبع و ماخی  که برا  تهیه ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرف

 
ASTM D5950:2012, Standard test method for pour point of petroleum products (Automatic 

tilt method) 
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 مقدمه

 

برا  کاربرداا  خاصی  فرآوردهدر آن تری  دمایی که نفتی شاخصی است از پایی  نقطه ریزش ی  فرآورده

روغ  اا  صحیح  سیست  عملیاتتوانند برا  جریان، مانند نقطه ریزش می اا مشخصه قاب  استفاده است.

د. عملیات اختح  مواد نفتی مستلزم ناا  سوختی و عملیات خطو  لوله بحرانی باش، سیست نندهکروان

  گیر  دقی  نقطه ریزش استند.اندازه

oفکی  دمایی را با قدرت ت آزمونهتواند نقطه ریزش ای  استاندارد می
C 9/1  .ای  استاندارد روشی تعیی  کند

 اا  نفتی با استفاده از ی  دستگاه خودکار ارایه می کند.گیر  نقطه ریزش فرآوردهجایگزی  برا  اندازه

oدمایی  فواص که نتایج برا  انگامی
C 3 مشابه  یگزارش شوند، ای  استاندارد نقطه ریزش را به شکل

 داد.گزارش می ASTM  D97/IP15استاندارد 
 فواص )در  ASTM  D97استاندارد مای  باشند نتایج خود را به شک  مشابه با  ممک  است برخی کاربران چون -يادآوري

o دمایی 
C 3اا برا  دمااایی که به فواص  ( گزارش کنند، دقتo

C 3 درباره 1اند. برا  بیان انحرا هدست آمد، بهگرد شده 

 را ببینید. 3-19، بند ASTM  D97استاندارد 

      پییر تعیی  شده است، ای  استاندارد تکرار 1223آزمایشگاای سا   بی طور که در برنامه آزمون امان

 را ببینید(. 19دارد )بند  ASTM  D97/IP15پییر  بهتر  نسبت به استاندارد و تجدید

 

 

 

 

                                                 
1 - Bias  
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 کارهاي نفتی به روش شیب خودگیري نقطه ريزش فرآوردهاندازه

در اين استاندارد به تمام موارد ايمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است. در صورت وجود چنین  -هشدار

  .باشدمواردي، مسئولیت برقراري ايمنی،  سالمتی و تعیین حدود قوانین کاربري قبل از استفاده به عهده کاربر می

 دامنه کاربرد هدف و  8

نفتی به وسیله ی   اا فرآوردهنقطه ریزش  گیر تعیی  روشی برا  اندازهاد  از تدوی  ای  استاندارد، 

را با ی   آزمونهداده و حرکت سطح  1شیب شدندستگاه خودکار است که ظر  آزمون را در حی  سرد 

 وسیله نور  تشخیص می داد. 

oدمایی  گستره ای  استاندارد برا 
C 66-  تاo

C 31  آزمایشگاای  بی آزمون مه برنا وجود+ کاربرد دارد، با ای

o در محدودهدمایی  گستره 1229سا  
C 32-  تاo

C 61223آزمایشگاای سا  بی برنامه آزمون  + و   

o در محدودهدمایی  گستره
C 31-  تاo

C 11- باشد.می 

oدمایی  فواص  برا  تعیی  نتایج درای  استاندارد 
C 1  یاo

C 3 .کاربرد دارد 

 م کاربرد ندارد.ای  استاندارد برا  نفت خا

   مانده سوخت، تایید نشده است. برا  اطحعات بیشتر در مورد کاربرد به تهاا  کاربرد ای  استاندارد برا  نمونه -يادآوري

 مراجعه کنید. 2-19بند 

 الزامیمراجع   2

 .  ه شده استبه آن اا ارجاع دادمدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران 

 .   ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شودبدی

 اصححیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن  ، در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد

ار به آن اا ارجاع داده تاریخ انتشذکر . در مورد مدارکی که بدون  استاندارد ملی ایران نیست مورد نظر ای 

 . ، امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه اا  بعد  آن اا مورد نظر است شده است

 ازمراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است : استفاده

2-1  ASTM  D97, Test Method for pour point of  petroleum products
2
 

2-2 ASTM  D4057, Practice for manual sampling of  petroleum and  petroleum  products 

2-3 ASTM  D4177, Practice for automatic sampling of  petroleum and  petroleum products 

2-4 ASTM D6708, Practice for statistical assessment and improvement of expected agreement 

between  two test  methods that purport to measure the same  property of a material 

2-5 IP 15, Test method for  pour  point of  petroleum  products 

 

                                                 
1 - Tilt  

  بردار  موجود است.جهت بهره 991استاندارد ملی ایران شماره  - 9
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 اصطالحات و تعاريف 9

 رود:ای  استاندارد، اصطححات و تعاریف زیر به کار می در

3-1   

 های نفتینقطه ریزش، در فرآورده

  شده در ای  استاندارد مشااده تری  دمایی که در آن ارگونه حرکتی از آزمونه تحت شرایط تعیی پایی 

 شود.می

3-2  

 های نفتینقطه بدون جریان، در فرآورده

، یا ار دو افزایش یافته و گرانرو که در آن ساختار بلوری  مومی یا  آزمونهاا  نفتی، دمایی از ر فرآوردهد

 شود.در شرایط آزمون می آزمونهمانع حرکت سطح 

 ،گرانرو یا  شک  ، تشکی  ساختاراا  بلوری  مومیسرد کردندر اثر داد که نقطه بدون جریان انگامی ر  می - يادآوري

قادر به تشخیص حرکت تحت شرایط آزمون  دیگر رسد که وسیله مشااده مورد استفادها  میدو افزایش یافته و به نقطه یا ار

 مشااده شده است دما  ریزش است. آزمونهباشد. دما  مشااده پیشی ، که در آن برا  آخری  بار جریان نمی

3-3  

 دهی شیب 

زمون که در ی  موقعیت عمود  است به سمت ی  روشی برا  حرکت دادن است که در آن، ظر  آ

 شود.موقعیت افقی حرکت داده شده و باعث القا  حرکت به آزمونه می

که حرکت آزمونه دیده شود، وقتی ظر  شیب داده شود و به مدت پنج ثانیه در موقعیت افقی قرار گیرد، بدون آن-يادآوري

 ده است.ای  لحظه، نقطه بدون جریان بوده و آزمون کام  ش

 اصول آزمون       4

برنامه، آزمونه  شروعشود. پس از وارد دستگاه نقطه ریزش خودکار می آزمونهمقدماتی،  گرمایشپس از 

oدمایی  فواص شود و در می سرد 1ذکر شده در جدو   سرمایش نمایهمطاب  
C 1  یاo

C 3  شود. آزمون می

دانده نقطه ریزش نشان ،دوخودکار مشااده ش یله تجهیزاتوسبه، آزمونهتری  دمایی که در آن حرکت پایی 

 است.

را در دستگاه قرار داید. پس از  آزمونهریزش خودکار استفاده می شود، نقطه دستگاه  گرمایش مقدماتیاگر از گزینه  -يادآوري

 داد.مقدماتی را انجام می گرمایشبرنامه، دستگاه به طور خودکار  شروع

 

 

 و ژاکت آزمونهمایش سر نمایه -1جدول 

 ،آزمونهدماي 
oC 

 ،ژاکت دماي 
oC 

≤ 93+ ST  2 +<  3/9± 9  



3 
 

≤ 2+ ST  6- <  3/9± 13-  

≤ 6- ST  92- <  3/9± 33-  

≤ 92- ST  29- <  3/9± 31-  

≤ 29- ST  69- <  3/9± 62-  

≤ 69- ST  33- <  3/9± 33-  

 

 وسايل    1   

 دستگاه نقطه ریزش خودکار نوری    5-1

. کنتر  کندطور مستق  بهرا س  آزمون  یا چند ی که قادر است پردازنده کننده ریزکنتر متشک  از ی  

، به طور معی  شیسرما هینمااا، مطاب  وسیله باید شام  امکاناتی برا  کنتر  مستق  دما  ار ی  از س 

با ای  وسیله باید (. 1دای مشااده کند )شک  را پایش کند و حرکت آن را انگام شیب آزمونهپیوسته دما  

 مطاب  دستورکار سازنده کار شود.

باپر   5-2
8

   دمایی فواص اندازه گیر   با قابلیت،  A  :|T| 999/9  +13/9 رده، IEC 751 ،دما 
o
C 39  تا +o

C 39- ب دما باید در مرکز ظر  آزمون و باال  نوک پحتینی آن ا. پرmm 3  قرار  نفتزیر سطح

 گیرد.

، ضخامت mm 3/9± mm 32ا ، با کف مسطح، قطر خارجی شیشه شفا  استوانه، ظرف آزمون   5-3

که برا  تعیی  ، mm 2/9، ضخامت کف حداکثر mm 3/9± mm 199، ارتفاع mm 13/9± mm 2/1دیواره 

 .است عحمت گیار  شده باالتر از کف داخلی ظر  mm 3/9± mm 32ارتفاع نمونه با ی  خط در 

                                                 
1- Probe 

 ايپله سرمايشروش   

 آزمونه/ژاکت سرمايش نمايهنقطه ريزش خودکار:    

 ژاکتدماي 



2 
 

کتژا   5-4
 ، قطر داخلیmm 9/9±mm 113ا ، کف مسطح، عم  از جنس برنج، استوانه، 8

mm) 1/9-mm  9+23  سرمایش مشخص شده، سرد شود. هینما(. باید مطاب  

دار  دما در حداق  و قادر به نگه 9گردشیی  سیست  خارجی مجهز به ی  پمپ ،  شیسرماسیستم    5-5
o
C 19  دار  را ببینید(، یا سیست  داخلی قادر به نگه 9و شک   1جدو  ) ژاکتزیر سطح دما  مورد نیاز

 را ببینید(. 9و شک   1)جدو   ژاکتدمااا  مورد نیاز 

 
 سیستم تشخیص نوری – 1شکل 

جا  بگیرد. می توان از نمد  ژاکتتا آزادانه در  mm 9/9± mm 6با ضخامت ،  9ايپنبهچوب صفحه  1-6

نمد  باید قب  از ار آزمون خش   صفحهنمد  نشود.  صفحهتا رطوبت وارد  کرد باید دقتاستفاده کرد اما 

 شود.

باید کامح دورتادور بدنه بیرونی ظر  آزمون را گرفته و آزادانه در درون س  آزمون  ،ايپنبهحلقه چوب  1-7

 است. سرمایش ژاکتقرار بگیرد. اد  آن جلوگیر  از برخورد ظر  آزمون با 

 واکنشگرها مواد و/يا   6

اا باید از مواد شیمیایی با درجه خلو  واکنشگر استفاده شود. درجات به جز موارد ذکر شده، در امه آزمون

گیر  استفاده توانند مشرو  بر دارا بودن خلو  به اندازه کافی باال و بدون کااش درستی اندازهدیگر می

 شوند.

    گردشیدر ی  سیست  حمام  سرمایشبدون آب، برا  مصر  به عنوان محیط  متیل الکل،  6-1

 (.از آن )درصورت استفاده

قسمت مانند نفتا و اگزان، مناسب برا  تمیز کردن و خش  کردن ظر  آزمون و ، کنندهحالل تمیز   6-2

  1آزمون ظر  یباالی

                                                 
1 - Jacket 

2 - Circulating pump   

3 - Cork Disk 

L   :تابش نور منبع    R  :کننده نورفتدریا 

 

 

مایع است، به  آزمونهدای آزمون شیب موقعیت عمود  درحی  آزمون

 وضعیت عمود  برگردانده می شود

 

 جامد است، حرکتی دیده نمی شود،  آزمونه

   oC 3 *+ نقطه ریزش= دما  نمونه

 انتخاب شده است  oC 3 * وقتی گستره دمایی
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بخار آن مضر است. در صورت بلع يا استنشاق  قابل اشتعال. در حالت مايع باعث سوزش چشم می شود. -هشدار

 ممکن است کشنده بوده يا باعث نابینايی شود.

 نمونه برداري  7

 به دست آورید.  ASTM D4177یا  ASTM D4057مطاب  استاندارد ی  نمونه    7-1

قاب  قبولی روان شوند. توان قب  از انتقا ، گرم کرد تا به میزان اایی از مواد با گرانرو  باال را مینمونه  7-2

ا  نباید بیش از ی  بار حرارت داده شود مگر آن که مطلقا ضرور  باشد. به غیر از با ای  حا ، ایچ نمونه

oموارد  که دما  نمونه 
C 39  ،منتق  شود. هنمونه نباید گرم شده و به ظر  آزمونیا کمتر است 

حداق    ،شود تا دما  آن قب  از انتقا  سردرت داده شده باشد، بگیارید در موارد  که نمونه باالتر از ای  دما حرا -يادآوري
o
C 39 .باشد 

 سازي دستگاهآماده 1

 ساز  کنید. دستگاه را مطاب  دستور کار سازنده آماده    8-1

مشخص شده توسط  مناسب اا و ظر  آزمون را با استفاده از حح آزمون  قسمت باالیی ظر    8-2

 رده و خش  کنید.سازنده تمیز ک

       کردن ژاکت  خن مناسب برا    ااتا دمارا  سرمایشدر صورت لزوم نقطه تنظی  سیست    8-3

 تنظی  کنید. را ببینید( 1)جدو  

تری  توان در پایی را می گردشیباز سرمایشخارجی برا  بیشتر کاربرداا،  سرمایشانگام استفاده از ی  سیست   –يادآوري 

 ی خود قرار داد.دما  عملیات

 سازيکالیبراسیون و استاندارد  3

اطمینان حاص  کنید ک  دستورکاراا  سازنده برا  کالیبراسیون، بررسی شده و عملیات دستگاه      9-1

 رعایت شده است.

، برا  کالیبراسیون دستگاه V02306آزمون، بخش شماره  وسیله مانند قسمت باالیی ظر ی     3-8-8

 PT 100دمایی  پراباا  دقی  به جا  از مقاومتآزمون  وسیله مانند قسمت باالیی ظر د. شواستفاده می

دستورکار کالیبراسیون سازنده  ازکند.استفاده می آزمونهو اجزا  الکترونیکی دمایی  ژاکت برا  کالیبراسیون

 کنید.  پیرو 

طور کار برد. بهکرد دستگاه بهتوان برا  تصدی  عملی  نمونه دارا  دما  ریزش مستند را می   3-2

جایگزی ، ی  نمونه که به دفعات در مطالعات بی  آزمایشگاای به عنوان نقطه ریزش آزمون تعیی  شده 

  توان استفاده کرد.است را می

 روش انجام آزمون       81

                                                                                                                                                         
1 – Test head             
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نه را در داخ  گیار  شده بریزید. در صورت لزوم، نمونمونه را داخ  ظر  آزمونه تا مح  عحمت    81-8

خانه حرارت داید تا سیالیت کافی جهت ریخت  نمونه در درون ظر  آزمون حاص  شود. حمام آب یا گرم

oاایی با دما  ریزش مورد انتظار باالتر از نمونه
C 36 رسند را  اایی که در دما  اتاق جامد به نظر مییا نمونه

oتوان تا دما  باالتر از می
C 23 دما  شود ازتوصیه می حرارت داد، اما o

C 39 بیشتر حرارت داده نشوند     

 را ببینید(. 9-3) یادآور  بند 

خودکار  گرمایش مقدماتیزیر قرار داده یا گزینه  صورتبه مقدماتی ساز آمادهرا در معرض  آزمونه   11-2

 دستگاه را استفاده کنید.
باشند. در مورد  که ی  حساس می ر عملیات حرارتی قبلیتکرامانده به تهاا  است که سوختشده  مشخص -يادآوري

 مراجعه کنید. ASTM D97ساز  نمونه به استاندارد شود، برا  آمادهمانده آزمون میتهنمونه سوخت 

oکمتر از  1(EPانگامی که معلوم باشد نقطه ریزش مورد انتظار )   81-2-8
C 33-  آزمونه است، آن یا مساو 

o در خانه با دما  تنظی  شدهگرمرا در ی  حمام یا 
C 23آن دما  تا حرارت داید o

C 23 شود. 

o بیشتر از( EPانگامی که معلوم باشد نقطه ریزش مورد انتظار )   81-2-2
C 33-  ،را تا  آزمونهاست       

o
C 2  بیشتر از نقطه ریزش مورد انتظارEP + 9

 o
C) )  یا حداقo

C 23  حرارت داید اما ازo
C 39 تر بیش

  نشود.

ا  را در ظر  پنبه، در س  مورد نیاز قرار داده و حلقه چوب ژاکتا  را کف پنبهچوب صفحهی    9 -81

 کف ظر  آزمون باشد.  تر ازباال mm 3 ± mm 93ا  پنبهشود حلقه چوبآزمون جا  داید. توصیه می

را مطاب  دستورکار سازنده  سازآشکارظر  آزمون را در س  آزمون انتخاب شده قرار داید. سر    81-4

 متص  کنید. 

oآزمون را )  مورد نظر دمایی فواص    81-1
C 1  یاo

C 3.انتخاب کنید ) 

oآزمون  دمایی فواص ( را وارد کنید. اگر EPنقطه ریزش مورد انتظار )  81-6
C 3  انتخاب شده است      

oاز  ( باید نقطه ریزش انتخابی خود را به صورت مضربی3-19)بند 
C 3 .وارد کنید 

 کنید. شروعآزمون را مطاب  دستورکار سازنده    81-7

( تنظی  1)مطاب  جدو   ییدر اولی  سطح دما ژاکتدر ای  لحظه، دستگاه باید در حالی که دما     81-1

خودکار را اندازه گیر  کند. دستگاه باید به طور  آزمونهرا با آشکارساز نور  پایش و دما   آزمونهشده است، 

از ی  سطح به  ژاکت( تغییر داد. زمان الزم برا  تغییر دما  1)جدو   آزمونهرا مطاب  دما   ژاکتدما  

oسطح پایینی بعد ، تا دما  
C 39-   آزمونهثانیه بیشتر باشد. زمانی که دما   999نباید از  o

C 2  باالتر

( طب  روش ژاکترا )بدون خارج کردن آن از  آزمونهدای ازنقطه ریزش مورد انتظار رسید، دستگاه باید شیب

دای جار  شود، نقطه بدون جریان به دست در حی  حرکت شیب آزمونهکند. اگر  شروعمشخص شده 

در  ژاکتآزمون تا زمانی که شود. گردانده میبرا  آزمون بعد  به موقعیت انتظار عمود  بر ژاکتنیامده و 

داد در مدت پنج ثانیه نشان نمی آزمونهایچ گونه حرکتی را برا  ی  وضعیت افقی کام  بوده و آشکارساز 

                                                 
1 - Expected pour point 
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o دما  ادامه خوااد داشت. ای  دما، نقطه بدون جریان، به عحوه
C 1  یاo

C 3  انتخابی دمایی  فواص )بسته به

(.  انگامی که نقطه ریزش مشخص شد، دستگاه باید نتیجه نقطه 1آزمون( نقطه ریزش نفت می باشد )شک  

 کند. شروعرا  آزمونه گرمایش مجددرا نمایش داد و ریزش 

ثانیه  399از ی  سطح به سطح بعد ، از  ژاکت، زمان تغییر دما   ژاکتتر شود برا  دمااا  پایی توصیه می -يادآوري

ن ممک  به تری  زمارا در کوتاه ژاکترا تا حد امکان پایی  نگه دارید تا ای  دمااا   سرمایشبیشتر نشود. دمااا  سیست  

  تری  دمااا  عملیاتی باشد استفاده کنید.که قادر به تامی  پایی  کنندگیسردبا ظرفیت  سرمایشدست آورید و سیست  

o) تشخیص داددای اگر دستگاه، نقطه بدون جریان را در اولی  چرخه شیب   81-3
C 2+EP نتایج را در ،)

 کنید. شروعنقطه ریزش مورد انتظار باالتر مجددا و با ی   1-19نظر نگرفته و آزمون را مطاب  بند 

 نتیجه را به صورت نقطه ریزش بدون ایچ تصحیحی ثبت کنید.  81-81
آزمون  ،مانده سوختتهدمایی حساسند. در مورد  که نمونه  پیشینهبه  ماندهته اا معلوم شده است که سوخت  -يادآوري

 مراجعه کنید.  ASTM D97د ساز  نمونه به استاندارشود، برا  آمادهمی

 
 

 سرمایشظرف آزمون و سیستم  سرمایشمحفظه  -2شکل 

 دقت و انحراف        88

  شده یآزمایشگاای تعی بی اا  آمار  نتایج آزمون بررسیدقت ای  روش آزمون که به وسیله  ،دقت   88-8

 است، به صورت زیر می باشد:

oزمون نقطه ریزش در فواصل دمایی آ   11-1-1
C 3: 

گر با استفاده از وسای  ، اختح  بی  نتایج متوالی، به دست آمده توسط ی  آزمونتکرارپذيري   88-8-8-8

یکسان، تحت شرایط عملیاتی یکسان رو  ماده آزمون یکسان، در طوالنی مدت با اجرا  صحیح و معمولی 

oمورد از مقدار  99ای  روش آزمون، فقط در ی  مورد از ار
C 2/3  شود.میبیشتر 

 ونهدما  آزم

 ژاکتدما  

 ژاکتوسیله کنتر  دما  

 داخلی یا خارجی سرمایشسیست   س  نقطه ریزش خودکار
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گراا  ، اختح  بی  دو نتیجه آزمون منفرد و مستق ، به دست آمده توسط آزمونتجديدپذيري   88-8-8-2

اا  متفاوت رو  ی  ماده آزمون یکسان در طوالنی مدت با اجرا  صحیح و معمولی متفاوت در آزمایشگاه

oمورد از مقدار  99ای  روش آزمون، فقط در ی  مورد از ار
C 1/6 شود.بیشتر می 

oنقطه ريزش در فواصل دمايی آزمون    88-8-2
C 8: 

گر با استفاده از وسای  ، اختح  بی  نتایج متوالی، به دست آمده توسط ی  آزمونتکرارپذيري   88-8-2-8

یکسان، تحت شرایط عملیاتی یکسان رو  ماده آزمون یکسان، در طوالنی مدت با اجرا  صحیح و معمولی 

oمورد از مقدار  99ش آزمون، فقط در ی  مورد از ار ای  رو
C 3/9  شود.میبیشتر 

گران ، اختح  بی  دو نتیجه آزمون منفرد و مستق ، به دست آمده توسط آزمونتجديدپذيري   88-8-2-2

اا  متفاوت رو  ی  ماده آزمون یکسان در طوالنی مدت با اجرا  صحیح و معمولی متفاوت در آزمایشگاه

oمورد از مقدار  99روش آزمون، فقط در ی  مورد از ار ای  
C 3/2  شودمیبیشتر. 

ا  برا  تعیی  انحرا  روش در ای  روش آزمون وجود از آن جا که ماده مرجع پییرفته شدهانحراف،    88-2

 ندارد، انحرا  تعیی  نشده است.

 انحراف نسبی   88-9

oدمایی آزمون  فواص نقا  ریزش در   88-9-8
C 3  با نتایج به دست آمده از استانداردASTM D97  مقایسه

رسد انحرا  اا  خا  مشااده گردید. با ای  حا ، به نظر نمیشدند. انحرا  نسبی برا  برخی نمونه

برا   ASTM D97/IP 15داشته باشد. احتماال انحرافات نسبت به استاندارد  سیستمیمشااده شده ماایتی 

 داد.ر  می، اندشام  نشده 1223آزمایشگاای سا   بی برنامه آزمون  انواعی از نمونه که در

نتایج مشااده شده  دربزرگی  اختحفات 1223آزمایشگاای سا   بی اا  ی  نمونه در مطالعه آزمون بی  روش -يادآوري

شد،  سرد  روش آزمون است. نمونه ی  گازوئی  زمستانی غنی از گوگرد بوده است. ای  نمونه انگامی که در حی  اجرا  ی

تماس  اا در مح اا  بزرگ توصیف شدند. ای  کریستا اا  نازک اما بسیار بزرگی تشکی  داد که به عنوان ورقهکریستا 

اا که دارا  پوسته و امچنی  رو  سطح باالیی نمونه را نیز پوشاندند. امه نمونه، به جز ای  مح شیشه به وجود آمدند -نمونه

ظاار  پایی  باقی ماند. با رخداد ای  امر، و در صورت کار کردن آرام با  گرانرو اا بودند، به صورت مایع با تا نازکی از کریس

، پوسته خش  شکسته شده و نمونه سریعا ریزش با محیمت کار نشودنمونه، ای  نمونه ریزش نداشته است. اما اگر با نمونه 

اا  نتایج بی  روش اختح رد انگام مشااده ای  رفتار برا  نمونه مورد آزمون، از شود کاربران ای  استانداکند. توصیه میمی

 آزمون مطلع باشند.

oدمایی آزمون  فواص نتایج نقطه ریزش در    88-9-2
C 1  برا  انحرا  نسبی با نتایج نقطه ریزش در

oدمایی آزمون  فواص 
C 3   مقایسه شدند. به طور میانگی  انحراo

C 1/1 شد. مشااده 

oدمایی  فواص ا  در الزم به ذکر است انگامی که آزمونه  88-9-2-8
C 1 طور آمار  آزمون می شود، به

o نتایج 
C 1  دمایی آزمون  فواص از نتایج تولید شده درo

C 3  ای  مورد به دلی  مواد اولیه تر می باشد. پایی

o اا  باالتر ازاست. اختح  ،اا  گزارش شدهاختح  و آزمون
C 1 اا می تواند عل  در تعداد  از نمونه

oدمایی  فواص آزمایشگاای، نتایج در  بی دیگر  داشته باشد. در برنامه آزمون 
C 1 طور نقا  ریزشی، به

oمتوسط 
C 1/1 دمایی  فواص اایی با دست آمده در آزمونتر از نتایج به، پاییo

C 3 .حاص  شد 
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کنندگان دو به دست آمدند. شرکت 1223  نسبی از برنامه آزمون سا  عبارات دقت و اطحعات انحرا   88-4

با چند درجه  کنندهرواناا  از نفت پایه ، سه مجموعه از روغ  مجموعهمجموعه از نفت سوخت دیزلی، پنج 

           دمایی گسترهرا در خودکاراا  ایدرولی  و سیا  انتقا  از روغ  ، ار کدامو ی  مجموعه خلو 
o
C 31-  تاo

C 11-  دمایی  فواص اا  خودکار در تجزیه کردند. اشت آزمایشگاه با دستگاهدو مرتبه       
o
C 1  وo

C 3  استاندارد  مطاب  با غیر خودکار دستگاهروش و و افت آزمایشگاه باASTM D 97  شرکت

  کردند.

 آزمون روش دو انحرا  بی ، تحلی  آمار  CPP-5Gsو  CPP97-6(92)اا  انحرا  نسبی بی  مد    88-1

اا اا  دستگاهمد انحرا  آمار  بی  نتایج میانگی  کند که مشخص می ASTM D 6708استاندارد  در

 را ببینید. RR:D02-1740. برا  اطحعات بیشتر گزارش تحقیقی وجود دارد

oدمایی  فواص اا  میزان تواف  بی  میانگی   88-1-8
C 1  اا  از مدCPP97-6(92) و CPP-5Gs  را 

را ببینید. ایچ گونه انحرا   9بهبود بخشید. جدو   1توان با اعما  اصح  انحرا  ذکر شده در رابطه می

 مخصو  به نمونه مشااده نشد.

(1                                                                                                        )X = 0.96Y - 0.13  

 که در آن:

X   اا  بینی شده توسط مد نتیجه پیشCPP97-6(92)  ؛سلسیوسبر حسب درجه 

Y     نتیجه مدCPP-5Gs  می باشد. سلسیوسبر حسب درجه 

oدمایی  فواص اا  میزان تواف  بی  میانگی    88-1-2
C 3 اا مد  از CPP97-6(92)  وCPP-5Gs  را

بهبود بخشید. ایچ گونه انحرا  مخصو  به نمونه  9شده در رابطه  توان با اعما  اصح  انحرا  ذکرمی

 مشااده نشد.

(9                                                                                                              )X= Y + 1.21  

 که در آن:

X   اا  بینی شده توسط مد نتیجه پیشCPP97-6(92)  ؛سلسیوسبر حسب درجه 

Y     نتیجه مدCPP-5Gs  می باشد. سلسیوسبر حسب درجه 

 

oدمایی  فواصلتنظیم  انحراف نسبی  -2جدول
C 1  مدلCPP 5G 

CPP5G o
C 

33/9 19 

33/9 3 

13/9 9 

93/9- 3- 

93/9- 19- 

23/9- 13- 
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 گزارش آزمون         82

 گزارش آزمون باید حداق  شام  موارد زیر باشد:

 روش آزمون استفاده شده مطاب  ای  استاندارد ملی؛    82-8

 آزمون به صورت نقطه ریزش؛دمایی  فواص و مد  و  19-19دما  ثبت شده در بند     82-2

 الزم برا  شناسایی نمونه؛تمام جزییات    82-9

  بردار  )درصورت معلوم بودن(؛تاریخ و روش نمونه    82-4

 ار گونه مورد غیر معمو  مشااده شده در حی  آزمون؛    82-1

 ؛شودطور اختیار  در نظر گرفته میار گونه عملیاتی که در ای  استاندارد ملی بیان نشده یا به    82-6

 ن؛تاریخ انجام آزمو   82-7

 .گرنام و نام خانوادگی و امضا  آزمون   82-1

 

63/9- 99- 

33/9- 93- 

93/1- 39- 

93/1- 33- 

23/1- 29- 

63/1- 23- 

33/1- 39- 

93/9- 33- 

93/9- 69- 


