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 به نام خدا
 استاندارد ايرانسازمان مليبا آشنايي

و تحقيقـات اسـتاندارد مؤسسة مقرراتو قوانين اصالح قانون3مادةيك بند موجببه ايران صنعتي تحقيقاتو استاندارد مؤسسة
) رسـمي(استانداردهاي ملـي نشرو تدوين تعيين، وظيفهكه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي

.دارد عهدهبهرا ايران
و دومين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ و پنجاه و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد بـه29/6/90نام موسسه استاندارد

و طي نامه شماره  . جهت اجرا ابالغ شده است24/7/90مورخ 35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير
،از مركب فني هاي يونكميسدر مختلف هاي حوزهدر استاندارد تدوين مؤسسـاتو مراكـز نظـران صـاحب كارشناسان سـازمان
توليـدي، بـه شـرايط توجـه بـاو ملي مصالحبا همگام وكوششي شودمي انجام مرتبطو آگاه اقتصاديو توليدي پژوهشي، علمي،
 كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع،وحق صاحبان منصفانةو آگاهانه مشاركتازكه است تجاريو فناوري

 ملي نويس استانداردهاي پيش.شودمي حاصل دولتي غيرو دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي،و علمي مراكز كنندگان، واردو
 پيشـنهادهاو نظرها از دريافتپسو شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضايو نفعذي مراجعبه نظرخواهي براي ايران

.شودمي منتشرو ايران چاپ)رسمي(ملي استاندارد عنوانبه تصويب صورتدرو طرح رشتهآنبا مرتبط ملي كميتة در
كننـد مـي تهيـه شـده تعيـين ضوابط رعايتبا نيز صالحذيو مند عالقه هاي سازمانو مؤسساتكه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،.شـود مـي منتشـرو چـاپ ايـران ملـي اسـتاندارد عنـوان بـه تصـويب، درصـورتو بررسـيو طرح ملي دركميتة
 ملي استاندارد كميتةدرو تدوين5 شمارة ايران ملي استاندارددر شده نوشته مفاد اساسبركه شوندمي تلقي ملي استانداردهايي

.باشد رسيده تصويببه دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه
و (IEC)2المللي الكتروتكنيك بين ،كميسيون1(ISO)استاندارد المللي بين سازمان اصلي اعضاياز ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـوردر (CAC)5 كدكس غـذايي كميسيون4رابط تنها به عنوانو است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان
، خاص هاي نيازمنديو كلي شرايطبه توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدويندر.كندمي فعاليت پيشـرفت آخريناز كشور

.شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهايو جهان صنعتيو فني علمي، هاي

و سالمت كنندگان، حفظ مصرفاز حمايت براي قانون،در شده بيني پيش موازين رعايتبا تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي
 استانداردهاياز اجراي بعضي اقتصادي،و محيطي زيست مالحظاتو محصوالت كيفيتاز اطمينان حصول عمومي،و فردي ايمني
مي سازمان. نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويببا وارداتي، اقالميا/و كشور داخل توليدي محصوالت برايرا ايران ملي
 اجبـاريراآن بنـديو درجـه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظوربه تواند
ها خدماتاز كنندگان استفادهبه بخشيدن اطمينان براي همچنين. نمايد  آمـوزش، مشـاوره، در زمينـة فعال مؤسساتو سازمان

كاليبراسـيونو مراكـز هـا آزمايشـگاه محيطـي، زيسـت مـديريتو كيفيـت مـديريت هاي سيستم صدورگواهيو مميزي بازرسي،
 تأييـد صـالحيت نظام ضوابط اساسبررا مؤسساتوها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل)واسنجي(

ها عملكردبرو اعطاهاآنبه صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورتدرو كندمي ارزيابي ايران مي آن .كنـد نظارت
 براي تحقيقات كاربردي انجامو گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل)واسنجي(كاليبراسيون يكاها، المللي بين دستگاه ترويج
.است سازمان اين وظايف ديگراز ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي

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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 كميسيون فني تدوين استاندارد
ها-فراورده هاي نفتي  آزمون روش-اندازه گيري نقطه ريزش-روان كننده

)سوم تجديد نظر(

يا نمايندگي/و سمت:رئيس
 شركت البرز تدبيركاران هوشنگ، مسعودي

)شيميليسانس(

:دبيران
، زهرا  شركت مترا روحي

) فوق ليسانس شيمي تجزيه(
، سيما  اداره كل استاندارد استان تهران كيانفر

)فوق ليسانس شيمي آلي(

)ءاسامي به ترتيب حروف الفبا(:ء اعضا

 نفت بهرانشركت خزلي، امير
) شيميليسانس فوق(

، محسن  شركت قطران كاوه رستمي
)ليسانس صنايع(

،  شركت نفت پارس كاملياشيخ عليزاده
)ليسانس شيمي(

، مهدي پژوهشگاه نيرو  صالحي
)فوق ليسانس شيمي(

، نگار  پژوهشگاه صنعت نفت قديري
)فوق ليسانس مهندسي شيمي(

 اداره كل استاندارد استان تهران مهران ،افسون
)ليسانس شيمي(
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

ب استاندارد سازمان مليآشنايي با

ج كميسيون فني تدوين استاندارد
ه پيش گفتار

1 هدف1
1 مراجع الزامي2
و تعاريف3 2 اصطالحات
3 خالصه روش آزمون4
3 دستگاه5
6 واكنشگرها6
6 روش كار7
9محاسبه وگزارش8
9 دقت وانحراف9

دس)الزامي( پيوست الف 11ت آمده مقادير واقعي دقت به
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 پيش گفتار

 1345نخستين بار در سالكه» آزمون روش-اندازه گيري نقطه ريزش در روغن هاي روان كننده« استاندارد
و بررسي اين استانداردتهيه گرديد بارنيموسبراي هاي مربوط كميسيونو تائيد براساس پيشنهادهاي رسيده

و چهل وششميندرومورد تجديد نظر قرارگرفت   وپليمر شيميايي صنايع استاندارد ملي كميتة اجالس نهصد
 مقررات مؤسسةو قوانين اصالح قانون3 مادةكي بند استنادبهاين استاندارد اينك.شد تصويب6/8/91 مورخ

مي ايران ملي استاندارد عنوانبه، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقاتو استاندارد .شودمنتشر
خـدمات،و علـوم صـنايع، زمينـةدر جهانيو ملي هاي پيشرفتو تحوالتبا هماهنگيو همگامي حفظ براي

ايـن تكميـلو اصـالح بـرايكه پيشنهاديهروشد خواهد نظر تجديد لزوم مواقعدر ايران ملي استانداردهاي
 بنابراين، بايد. گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيوندر نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

.كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخريناز همواره
.شده است 1375سال: 201ايران شماره اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي

و مأخذي :تاس زير شرحبه گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين دوينت برايكه منبع

ASTM   D 97 :2011  ، Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products 
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 آزمون روش-اندازه گيري نقطه ريزش-ها روان كننده-فراورده هاي نفتي

 ودامنه كاربرد هدف1

براي1.باشدمينفتي فراورده هايروش اندازه گيري نقطه ريزش شرح، هدف از اين استاندارد1-1
،روغن گيري نقطه ريزش اندازه در روغن سيلندر سياه آزمونو روش)8-8(بندو نفت كوره تقطير نشده

قبالً بخشي كه نقطه ابري شدن آزمون. است شدههشرح دادنفت كوره در دماي معين در پيوست الف سياليت
.است شرح داده شده 5438 در استاندارد ملي شماره ون بوده از اين روش آزم

اين استاندارد شامل اندازه گيري نقطه ريزش به روش اتوماتيك نمي باشد لكن استاندارد هاي متعددي1-2
صورت كاربرد بايد شماره استاندارد مربوطه در گزارش براي آزمون اتوماتيك نقطه ريزش وجود دارد كه در 

.آزمون درج گردد
شرح داده ASTM D5853 شمارهابري شدن نفت خام طي استاندارد ملي جداگانه اي به آزمون نقطه1-3

.شده است
در صورت وجود چنين. در اين استاندارد تمام موارد ايمني وبهداشتي نوشته نشده است–هشدار1-4

و سالمتي مناسب واجراي آن بر عهده كاربر اين استاندارد است ، مسئوليت بر قراري شرايط ايمني . مواردي

 مراجع الزامي2

آن. آنها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به بدين ترتيـب
درصورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شـده. مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود 

و تجديد در مـورد مـداركي كـه. نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيسـت باشد، اصالحيه ها
و اصالحيه هاي بعـدي آن هـا بدون ذكر تاريخ انتشا ر به آن ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تجديدنظر

.مورد نظر است
:استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

 برده مي شود در راهنمايني به كار روغن هاي عايق الكتريكي با پايه معد براي هاي مربوط به اين آزمون واهميت آن زمانيكه شرح-1
D117 ASTM است آمده.
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 روش آزمون–نقطه ابري اندازه گيري-فراورده هاي نفتي،1378سال: 5438 استاندارد ملي ايران شماره2-1
 دماسنج هاي مايع در شيشه، 1387سال: 10313استاندارد ملي ايران شماره2-2

2-3 ASTM  D117: Guide for Sampling, Test Methods, and Specifications  for  Electrical 
Insulating Oils of Petroleum Origin 
2-4 ASTM  D 396: Specification for Fuel Oils 
2-5 ASTM  D 1659: Test Method for Maximum  Fluidity Temperature  of  Residual  Fuel  Oil 
2-6 ASTM  D 3245 : Test Method for Pumpability of Industrial Fuel Oils 
2-7 ASTM  D 5853 : Test Method for Pour Point of Crude Oils 
2-8 ASTM  D 6300 : Practice for Determination of Precision and Bias Date for Use in Test 
Methods for Petroleum Products and Lubricants. 
 

و تعاريف3  اصطالحات

و تعاريف زير به كار مي رود :در اين استاندارد اصطالحات

 سياه روغن3-1
اينوار سخت مانند استخراج كاري در شرايط مورد استفاده در تجهيزاتكه، است آسفالتي موادشامل كننده

.بكار مي روند جايي كه چسبندگي زياد مطلوب است،و سنگو معدن 

 روغن سيلندر3-2
اينوار و كمپرسورهاي هواسيلندرهاي موتور مانند براي روان كردن كه منحصرا كننده ، موتورهاي بخار

.گيردميقرارو ساير اجزا در ناحيه سيلندر مورد استفاده شيرهاروانكاري

 نقطه ريزش3-3
كه در آن هرگونه حركتي از نمونه مورد آزمايش تحت شرايط معين است دماييهاي نفتي كمترين در فرآورده

.شود آزمون مشاهده مي

 نفت كوره3-4
م كه از تقطير نفت خام يا شكست ته ماندهشامليعاسوخت سنگين گاهي عنوان نفت كوره،حرارتي مي باشد

.شود به آن نسبت داده مي
ها- يادآوري .دنباشمي6و5و4درجه هاي شامل D396 ASTM مطابق استاندارد1نفت كوره

1- Fuel  oils 
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 خالصه روش آزمون4

مي، بعداز گرم كردن اوليه وش نمونه با سرعتي معين سرد ، كاهش دما درجه سلسيوسسههر در فواصلود

و كمترين دما سياليت آن مورد بررسي قرار مي مي نمونهكه در آن جريانييگيرد شود به عنوان نقطه مشاهده

مي نمونهريزش  .گردد ثبت

 دستگاه5

و ميلي8/34تا متر ميلي2/33ته صاف داراي قطر خارجي، اي از شيشه شفاف ظرف آزمون استوانه5-1 متر
متر ميلي0/30بين مي تواند رف آزمونظهمچنين قطر داخلي. باشد مترمي ميلي 125تا متر ميلي 115ارتفاع 

ازاندازه.باشد متر ميلي4/32تا  .ميلي متر بيشتر نباشد6/1ضخامت ديواره ظرف
ميلي متر باالتر از كف داخلي ظرف داشته)54±3(ظرف آزمون بايستي خطي براي تعيين ارتفاع نمونه در

)1شكل.(باشد



	

 ابعادبر حسب ميلي متر

 دستگاه آزمون نقطه ريزش-1شكل

با) زير جدول طبق(، داده شده نشانها داراي گستره دماسنج5-2 در الزاماتو مطابق مشخصات تعيين شده
E1 ،ه .دنباشميا دماسنج

 شماره دماسنج دما

ASTMIPهگستردماسنج

و ابري شدن C5C1+50تا-C38°باالبراي دماهاينقطه ريزش

و ابري شدن C6C2+20ات-C80° پائين براي دماهاي نقطه ريزش

C61C63+127تا+C 32°نقطه ذوب






مي از آنجا كه مايع ستون دماسنج5-2-1 و در نتيجه موجب خطا در اندازه ها در برخي مواقع جدا مي شود  گردد گيري
و قبل از آزمون دماسنج بايد آنبا روشي كه زماني مورد استفاده قرار بگيرد بررسي گردد  درجه سلسيوس±1تا دقت

(باشدتائيد شده )1يخ بستننقطه براي مثال.
.يك سوراخ مركزي به منظور قرار دادن دماسنجاببا اندازه ظرف آزمون مناسب چوب پنبه5-3

آب، ته صاف غير قابل نفوذ اي فلزيهنمحفظه استوا5-4 و متر ميلي)115±3(معادلعمقبا،به وسيله

قرار گيرد)7-6بند(عمودي در داخل حمام سرد به حالت كه بايد متر ميلي8/45تا متر ميلي2/44داخلي قطر

از ميلي25به طوري كه بيش از  ومتر خارج .قابل تميز كردن باشد سيال خنك كننده نباشد

بهاي يك صفحه دايره5-5 محفظه كه به حالت آزاد داخل ميلي متر6ضخامت چوب پنبه اي يا نمدي

. قرارگيرد

از.،كه به قسمت خارجي ظرف آزمايش چسبيده ونسبت به داخل محفظه آزاد باشد واشر5-6 جنس واشر

و قدرت كافي براي حفظ كافي براي چسبيدن به ظرف آزمون كشسانيكه است چرم يا ساير موادي، الستيك

مي ظرف شيشه هدف از اين كار جلوگيري از تماس. شكل خود را داشته باشد .دباش اي آزمون به ديواره محفظه

در حمام يا حمام5-7 داشته شوند همچنين بايد داراي يك تكيه گاه محكم براي معين نگهدماي ها بايد در

د نياز در صورت امكان با فرآيند سردسازيورمحمام دمايداشتن محفظة آزمون در حالت عمودي باشند نگه

هاي سرماساز مخلوط. تأمين مي شود در غير اين صورت با استفاده از يك مخلوط سرماساز بايستي به آن رسيد

.اند نشان داده شده1شماره در جدول مورد استفاده قرار مي گيرند براي پايين آوردن دماي حمام كه معمول 

 ازها ودماهاي حمامسرماس–1جدول

 دماي حمام نوع مخلوط سرماساز

و آب C5/1±0°يخ

با دي اكسيد كربن جامد براي)6بند(يخ خرد شده وكريستال سديم كلرايد يا استون يا نفتاي نفتي

 بدست آمدن دماي مورد نياز
°C 5/1±18-

-C5/1±33°اضافه شده براي بدست آوردن دماي مورد نيازبادي كسيد كربن جامد)6ندب(نفتاپتروليوماستون يا

-C 5/1±51°اضافه شده براي بدست آوردن دماي مورد نيازبادي كسيد كربن جامد)6ندب(نفتاپتروليوماستون يا

-C 5/1±69° اضافه شده براي بدست آوردن دماي مورد نياز بادي كسيد كربن جامد)6ندب( نفتا پتروليوماستون يا

1 - ice point 
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 واكنشگرها مواد ويا6

ميبههاي زير صنعتي حالل نوع .باشند عنوان ماده سرد كننده حمام دماي پايين مناسب
)بسيار قابل اشتغال–هشدار(نواست6-1
)قابل اشتغال– هشدار( اتانول، الكل6-2
)بخارات مضرباقابل اشتغال–هشدار( متانول، الكل6-3
)بخارات مضرباقابل احتراق– هشدار( نفتاي نفتي6-4
ا6-5 )درجه سلسيوس-5/78بسيار سرد–اخطار( يا يخ خشك سيد كربن جامدكدي

 روش كار7

نمونه را در داخل حمام آب گرم لزوم نمونه را داخل ظرف آزمون تا محل خط نشانه بريزيد در صورت7-1
.تا سياليت الزم را جهت ريختن در ظرف آزمون بدست آورد بگذاريد 
كه نمونه برخي-يادآوري تا24 ها زماني به باشندشده درجه سلسيوس حرارت داده45دماي باالتر از ساعت قبل ، نسبت
بهاز.ريزش يكساني را نشان نمي دهند، نقطهداده شوندقرار اتاقدر دماي قبل ساعت24 زماني كه  جمله اين مواد مي توان
و روغن سيلندر نفت كوره، .اشاره كردرا روغن سياه

از نمونه7-1-1 كه نفت كوره هايي و روغن سيلندر از ساعت قبل24، روغن سياه حرارت درجه سلسيوس45بيش

كهديده  در دماي قبل از آزمون ساعت24بايستي به مدت، ها معلوم نيست سابقه حرارتي اين گروه از نمونه اند ،يا وقتي

ن نمونه مورددر. اطاق نگهداري شوند بهسبهايي كه 24نگهداري آنها به مدتبه ندارند نيازي ساسيتح سابقه حرارتيت

.نيست قبل از آزمون ساعت در دماي اتاق

تحقيقي را مي توان از گزارشها براي برخي نمونههساعت24نگهداري حذف مرحله تجربي از روي شواهد7-1-2
.١بدست آورد

 قرار دارد گيري نقطه ريزش باال اي كه داخل آن دماسنج اندازه دهانه ظرف آزمون را با چوب پنبه7-2
از.)2-5بند(ببنديد ب 36 در صورتيكه نقطه ريزش باالتر اشد از دماسنج با گسترده دمايي باالتر درجه سلسيوس

كه موقعيت چوب پنبه. استفاده نماييد ASTM 61Cيا IP63Cنظير دماسنج  و دماسنج را طوري تنظيم كنيد
و ظرف آزمون هم محور چوب پنبه و دماسنج حباشنمحكم در جاي خود قرار گيرد و دربد اب دماسنج تا حدي

آنئمو لولهكه ابتداي غوطه ور شود نمونه .قرار گيرد نمونهتر از سطح متر پايين يليم3ين

در-1 فهرست بندي شده اند ومي توان با درخواست گزارش تحقيقي   ASTMموسسه بين المللي دفاتر مركزي داده هاي تائيد شده
RR:PO2-1377 آنها را بدست آورد .
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و نمونه-2جدول  گستره دمايي حمام

 C° گستره دمايي نمونهC° دماي حمام تنظيم حمام

1

2

3

4

5

5/1±0

5/1±18-

5/1±33-

5/1±51-

5/1±69-

9تا شروعي دما

-6تا9

-24تا-6

-42تا-24

-60تا-42

، آماده سازي مقدماتي زير را براي نمونه داخل ظرف آزمون انجام گيري نقطه ريزش اندازهه منظورب7-3
:دهيد

ن نمونه7-3-1 ازقطهايي كه ي كه را بدون همزدن در حمام نمونه: دارندس درجه سلسيو-33ه ريزش باالتر
، تا درجه سلسيوس48تا قل باالتر از نقطه ريزش مورد انتظار وحدا درجه سلسيوس 12 درجه باالي9تنظيم شده است

در.گرم كنيد درجه سلسيوس45تاقلنقطه ريزش مورد انتظار وحدا )24±5/1( با دمايحمامي ظرف آزمون را
هنگام استفاده از يك حمام مايع مطمئن شويد كه سطح.كنيدنقطه ريزش قرار دهيد وشروع به مشاهده درجه سلسيوس

. آن باشدمايع حمام بين خط نشانه روي ظرف آزمون تا قسمت بااليي 
ن نمونه7-3-2 در درجه سلسيوس45تا حداقل را بدون همزدن نمونه:و كمتر دارند-33ه ريزشقطهايي كه

به كنيد سپس ظرف گرمدرجه سلسيوس)48±5/1(دماي حمامي با در آزمون را )24±5/1( دمايحمامي كه

مي نگهدرجه سلسيوس مي. شود انتقال دهيد داشته شو، كنيد زمانيكه از يك حمام مايع استفاده كهيمطمئن سطحد

 رسيد دماسنج درجه سلسيوس27به زماني كه دماي نمونه. ظرف باشدبين خط نشانه روي ظرف آزمون تا باالي مايع 

و و ريزش با محدوده پائين را جايگزين كنيد نقطه ريزش و دماسنج با نقطه ابري .نقطه ابري با محدوده باال را برداشته

)1-6-8بند(.منتقل كنيدكننده سپس ظرف آزمون را به حمام سرد

و خشك باشد، توجه كنيد كه صفحه گرد7-4 و داخل محفظه تميز را در ته محفظه صفحه گرد. واشر

از ميلي25و به فاصله واشر را دور ظرف آزمون.بگذاريد هظرف آزمون را داخل محفظ. آن قرار دهيد انتهاي متر

. هرگز ظرف را مستقيماً در محيط سرد كننده قرار ندهيد.بگذاريد

ونه دماسنج در داخل برهم زده شودكه نه توده نمونه هاي پارافيني دقت شود براي تشكيل كريستال7-5

كر اختاللزيرا هرگونه.نمونه حركت كند منجر به نتايج كمتر از مقدار، هاي پارافينيالتسيشبكه اسفنجي

و ايجاد خطا در نتيجه آزمون خواهد .شد واقعي





از7-6 ميدرجه سلسيوس3نقطه ريزش به صورت اعداد صحيح مثبت يا منفي كه مضربي . شود است بيان

3ازمضربي تخمينبا( رسيد مورد انتظار از نقطه ريزش باالتر درجه سلسيوس9هنگامي كه دماي روغن به

3كه مضربي از براي هر بار خواندن دماي دماسنج. وضعيت ظاهري روغن را آغاز كنيد بررسي)درجه سلسيوس

مرب. زير دماي اوليه است ظرف آزمون را از محفظه برداريد درجه سلسيوس شده يعان اي از بين بردن رطوبت

 كه به وسيله الكل تميزاي سطح آن را با پارچه، باعث محدوديت در مشاهده مي شود اطراف ظرف آزمون كه

نمونه را به اندازه كافي كج كنيد تا حركت نمونه داخل ظرف.مرطوب شده است پاك كنيد) اتانول يا متانول(

شدزمونآداخل ظرف اگر حركت نمونه.آن مشخص شود  و ديده جاري آزمون فورا آن را در محفظه قرار دهيد

و. تكرار كنيد)تر پاييندرجه سلسيوس3( را در درجه حرارت بعدي شدن ، تميز كردن به طور كلي برداشتن

.ثانيه طول بكشد3جايگزين كردن ظرف آزمون نبايستي بيشتر از 

به رسيد اگر جاري شدن روغن متوقف نشد ظرف آزمون را درجه سلسيوس27به نمونههنگامي كه دماي7-6-1

مي همين. منتقل كنيد درجه سلسيوس)0±5/1(محفظه حمام سرد كننده با دماي  ظرف شود طور كه نمونه سردتر

. منتقل كنيد1تر مطابق جدول آزمون را به محفظه ديگري با درجه حرارت پايين

ثانيه در موقعيت افقي نگه5ظرف را به مدت حركت نداشتبا كج كردن ظرف آزمون روغن به محض اينكه7-6-2

اگر نمونه هر گونه نشاني از حركت قبل از ). از زمان سنج دقيق استفاده كنيد(و با دقت آن را مشاهده كنيد، داريد 

شد فورا ظرف آزمون را در محفظه قرار دهيد ثانيه نشان داد5گذشت   درجه سلسيوس3ن را برايو آزمون جاري

.د تر تكرار كني پايين

، ثانيه5به همين صورت ادامه دهيد تا زمانيكه با افقي نگه داشتن ظرف آزمون به مدت را اين روش7-7

درنمونه و .داشت گرددياد اين شرايط دماي دماسنج هيچگونه حركتي نداشته باشد

، سياه ونهنمبراي7-8 و رنگ نتيجه بدست آمده مطابق روش شرح داده تقطير نشده سوختروغن سيلندر

با. ناميده مي شود) حداكثر(باالتر نقطه ريزش،)7-8(تا)1-8( بندهايشده در   نقطه ريزششداگر نياز

آن. تعيين گردد)حداقل(پائين تر  سپس گرم كردهدرجه سلسيوس 105 دمايتا نمونه را در حين هم زدن

.است تعيين كنيد شرح داده شده)7-8(تا)4-8( نقطه ريزش آن را همانگونه كه در بند

ويا داراي محدوديت هاي دمايي نقطه ريزش. برخي مشخصات باعث قبول يا رد شدن آزمايش مي شوند7-9

ستي سعي شود اندازه گيري نقطه در اين موارد باي.نيستند درجه سلسيوس3ازهستند كه به صورت مضربي 

كه: برنامه زير انجام شود ريزش طبق باالي دماي نقطه ريزش درجه سلسيوس9به دماي نمونهزماني

يمشاهدات خود را در فواصل دماي. نماييد نمونهآن رسيد شروع به مشاهده وضعيت ظاهري مشخصات 
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ادامه دهيد تا اينكه به دماي مشخص)7-8(و)6-8(بندهاي روش شرح داده شده در طبق درجه سلسيوس3

.د نتيجه آزمون را به صورت اينكه حد مشخص شده دما را گذرانده يا مردود شده است گزارش نماييديبرس

و گزارش8  محاسبه

و)7-8( در بند شده به دماي يادداشت مطابق نقطه ريزش نتيجه را به عنوان سه درجه سلسيوس اضافه كنيد
سههاي براي روغن گزارش نماييداين استاندارد ملي  و غيره در سياه  درجه سلسيوس به دماي ثبت شده

و نتيجه را به عنوان نقطه ريزش)7-8(بند تريا نقطه ريزش)حداكثر(باالتراضافه كنيد اين بر طبق پائين
. استاندارد گزارش كنيد

و9  انحرافدقت

بهو تعيين شدهي بين آزمايشگاه مقايسات آماري آزموندقت اين روش آزمون به وسيله: دقت9-1 نتايج آن
: شرح زير است

١روغن هاي روان كننده9-1-1
با استفاده از دستگاه بدست آمده توسط يك آزمايشگر متوالي اختالف بين دو نتيجه آزمون: تكرارپذيري9-1-1-1

و انجام روش به طور صحيح مورد آزمون يكسانط ثابت با مواديتحت شرايكسان  ، در مدت طوالني فقط در ومعمول

مي20يك مورد از هر  از مورد آزمون از.بيشتر شود درجه سلسيوس6تواند درااختالف بيش ين مقدار باعث ترديد

. نتايج بدست آمده خواهد شد

و مستقل: تجديدپذيري9-1-1-2 ر مختلف در دو به وسيله دو آزمايشگبدست آمده اختالف بين دو نتيجه منفرد

و يكسان مورد آزمون قرار مي گيرد با موادومتفاوت آزمايشگاه به طور آزمون انجام روشدر صورت در مدت طوالني

هر،و معمول صحيح ميمورد20بدست آمده در يك مورد از از آزمون اختالف.بيشتر شود درجه سلسيوس9تواند

.شددهنتايج به دست آمده خوادر بيش از اين باعث ترديد

در D6300 ASTMبين آزمايشگاهي با استفاده از روش مقايسات برنامه آزموناز، دقت روش گزارشات9-1-1-3

.بدست آمده است 1998سال

، سه سري پنجها شركت كننده ، روغن موتور سريروغن پايه از هر نوع گروه روغن سرييك چند درجه اي

ودرهي مورد بررسي دو باررا درجه سلسيوس-51تا درجه سلسيوس-11انتقال اتوماتيك در گستره دمايي سيالوليك

 
 دفاتر مركزي موئسسهدر) 1998آزمايشگاهي در سال برنامه مقايسات بيننتايج بدست آمده از كار مشترك( هاي مورد تأييد داده-1

مي ASTM بين المللي مي نگهداري و را PR:D02-1499با درخواست گزارش تحقيقاتنتوا شود .آوردبدست آنها
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ب. قرار دادند مورد آزمايش قرار را مونه هاي ذكر شدهن اين استاندارد دستي روش آزموناهفت آزمايشگاه شركت كننده

و نقطه ريزش ميانگين آنها در بخش گزا اطالعات هر گروه از نمونه. دادند موجود :DO2-1499 PRش تحقيقاترها

.باشد مي

ازگزارشات- يادآوري دردقت روش ها نتايج بدست آمده براي استفاده دقت واقعي روش. استجمع آوري شدهي بعدي آزمون
.آمده است الف پيوست جدولدر 

و نفت كوره سوخت9-1-2  تقطيري مياني
با استفاده از دستگاه بدست آمده توسط يك آزمايشگر هاي متوالي آزمون نتايجاختالف بين: تكرار پذيري9-1-2-1

و انجام روش به طور صحيح مورد آزمون يكسان مواد يكسان با  يكو معمول در مدت طوالني هر فقط در 20مورد از

از. شود درجه سلسيوس3از بيشتر تواندمي مورد شددرن باعث ترديداياختالف بيش . نتايج به دست آمده خواهد

متالاخت: تجديدپذيري9-1-2-2 و مستقل كه به وسيله دو آزمايشگر هاي گاهشوت در آزمايفاف بين دو نتيجه منفرد

و با مواد  و يكسان مورد آزمون قرار مي گيرد مختلف ، طور صحيحآزمون روش انجامدر صورت در مدت طوالني ومعمول

هر مورددر يك  مي20از نتايجدراختالف بيش از اين باعث ترديد. شوددرجه سلسيوس9از بيشتر تواند مورد آزمون

.به دست آمده خواهد شد

و سوختبه وسيله شانزده نوع، دقت روش گزارشات9-1-2-3 شركتهكه به وسيله دوازدنفت كوره تقطيري مياني

آ آزمون كننده ازه نقطة ريزش سوختدگستر. ده استمشد به دست درجه سلسيوس+51 تا درجه سلسيوس-33ها

.باشد مي

دقت واقعي روش. استآوري شده جمعنتايج بدست آمده براي استفاده در آزمون هاي بعدياز،دقت روشگزارش-1يادآوري

.آمده است الف پيوست در جدول

.بدست نيامده اند D6300 ASTMاز روش2-1-10هاي بحث شده در بند دقت-2يادآوري

گيري انحراف وجود ندارد بنابراين معياري براي اندازه آزمون اين محصوالت تركيبيدر: انحراف9-2

كر هيچگونه اظهار نظري در مود انحراف نمي  توان
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پيوست الف
)اطالعات الزامي(

 مقادير واقعي دقت به دست آمد

 مقادير واقعي دقت به دست آمده–1جدول الف
 1983 تحقيقاتي سالنامهبر 1998برنامه تحقيقاتي سال%95سطح اطمينان

و، درجه سلسيوسهاي روان كننده روغن ،درجه سلسيوسنفت كوره سوخت هاي تقطيري مياني

3/55/2 تكرار پذيري
0/86/6 تجديد پذيري


