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به نام خدا
آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه اسـتاندارد و تحقیقـات   3بند یک ماده تانداردوتحقیقات صنعتی ایران به موجب قانونمؤسسه اس
را بـه  ) رسمی(تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهاي ملی 1371صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

.عهده دارد
علمـی،  صاحب نظران مراکز و مؤسسات وزه هاي مختلف در کمیسیون هاي فنی مرکب از کارشناسان مؤسسهحتدوین استاندارد در 

و وري امصالح ملی  وباتوجه به شرایط تولیدي، فنی و فنانجام می شود و کوششی همگام با تبط رپژوهشی، تولیدي و اقتصادي آگاه و م
صـادر کننـدگان و وارد   شـامل تولیدکننـدگان، مصـرف کننـدگان،     ، فـع نن حق وفانه صاحباصمشارکت آگاهانه و منتجاري است که از 

بـراي  پـیش نـویس اسـتانداردهاي ملـی     .حاصـل مـی شـود   و غیردولتیسازمان هاي دولتی،نهادها،، مراکز علمی و تخصصیکنندگان
نظرات و پیشنهادها درکمیتـه ملـی   نفع و اعضاي کمیسیون هاي فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافتمراجع ذيهنظرخواهی ب

. چاپ و منتشر می شودایران )رسمی(مرتبط با آن رشته طرح ودرصورت تصویب به عنوان استاندارد ملی
کننـد  رعایـت ضـوابط تعیـین شـده تهیـه مـی       بـا نیز صالح ذيمندوه پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات وسازمان هاي عالق

ملی تلقی یاستانداردهای، ترتیببدین. دشورصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشر می دوطرح و بررسی درکمیته ملی 
مربـوط کـه مؤسسـه   اسـتاندارد  تدوین ودرکمیتـه ملـی   5شمــــاره ایران دراستاندارد ملی نوشته شده در می شود که براساس مفاد 

.به تصویب رسیده باشددهدتشکیل می استاندارد
ــین المللــی اســتاندارد مؤسســه اســ ــران ازاعضــاي اصــلی ســازمان ب ــین المللــی 1(ISO)تانداردوتحقیقات صــنعتی ای ،کمیســیون ب

کمیسـیون کـدکس   4اسـت و بـه عنـوان تنهـا رابـط     3(OIML)و سازمان بین المللـی انـدازه شناسـی قـانونی    2(IEC)الکتروتکنیک
ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندي هاي خاص کشور، ایرانملیدرتدوین استانداردهاي .در کشور فعالیت می کند5(CAC)غذایی

. بهره گیري می شودهاي علمی، فنی وصنعتی جهان واستانداردهاي بین المللی ازآخرین پیشرفت
ـ ،مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون حمایـت از مصـرف کننـدگان،    رايب

حفظ سالمت و ایمنی فردي و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت ومالحضـات زیسـت محیطـی واقتصـادي، اجـراي بعضـی       
. یا اقالم وارداتی، با تصویب شوراي عالی اسـتاندارد، اجبـاري نمایـد   /براي محصوالت تولیدي داخل کشور وراي ملی ایرانازاستانداردها

زارهاي بین المللی براي محصوالت کشور، اجراي استاندارد کاالهاي صـادراتی ودرجـه بنـدي آن را    حفظ بامؤسسه می توتند به منظور 
اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان ازخدمات سازمان ها ومؤسسات فعال درزمینـه مشـاوره، آمـوزش،    رايهمچنین ب.اجباري نماید

)واسـنجی (اسـیون کالیبرمراکز زیست محیطی، آزمایشـگاه ها و سیستم هاي مدیریت کیفیت ومدیریتگواهیصدوربازرسی، ممیزي و
و مـی کنـد  گونه سازمان ها و مؤسسات را براساس ضوابط نظـام تاییدصـالحیت ایـران  ارزیـابی     وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد این

بین المللی  یکاها ، دستگاه ترویج . ندکها اعطا و برعملکرد آنها نظارت می درصورت احراز شرایط الزم، گواهینامه تاییدصالحیت  به آن
وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي بـراي ارتقـاي سـطح اسـتانداردهاي ملـی      )واسنجی(کالیبراسیون

.استاز دیگر وظایف این مؤسسه ایران 

ت صنعتی ایرانمؤسسسه استاندارد و تحقیقا
- International Organization for Standadization١

٢ - International Electrotecnical Commission

- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal)٣
- Contact point٤
- Codex Aliimentarius Commision٥
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کارشناس کنترل کیفیت آزمایشگاه شرکت پاالیش شریف زاده ، ابوذر
نفت جی)                   کارشناس شیمی(

رئیس آزمایشگاه و کنترل کیفیت پاالیشگاه قطران شکوه نیا، جواد
ذغال سنگ)                                                                     مهندسی پتروشیمی(

ره اجراي استاندارد اداره کل استاندارد و کارشناس اداعشقی، ایمان
تحقیقات صنعتی استان اصفهان)                                                          کارشناس ارشد عمران(



معاون آزمایشگاه شرکت پاالیش نفت اصفهانمرادمند، محسن
) کارشناس ارشد شیمی(

عضو هیئت علمی پژوهشگاه سازمان استاندارد، مجتبینصر اصفهانی
)دکتري  شیمی معدنی(

مسئول کنترل کیفی شرکت درمان گازمهدوي، حسن
) کارشناس علوم آزمایشگاهی(

مسئول بخش غیرفلزي اداره کل استاندارد و تحقیقات نکوئی، معصومه سادات
صنعتی استان اصفهان)          کارشناس شیمی(
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پیش گفتار
کـه  »روش تقطیـر : 1قسـمت -روش آزمـون -مواد قیري قیر و تعیین درصد واکس -قیري قیر و مواد« استاندارد 

پیش نویس آن در  کمسیون هاي  مربوط توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی اسـتان اصـفهان و شـرکت    
ی در دویسـت و نـود و پنجمـین اجـالس کمیتـه ملـی اسـتاندارد  مهندسـ        پاالیش نفت جی تهیه و تدوین شده و 

3مورد تصویب  قرار گرفته است، اینک به استناد بند 28/4/89ساختمان و مصالح و فرآورده هاي ساختمانی مورخ 
به عنوان استاندارد 1371قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه

.ملی ایران منتشر می شود
و پیشرفت هاي ملی وجهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهاي ملـی  ی با تحوالت مبراي حفظ همگا

ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادي که براي اصالح و تکمیل این استاندارد ارائه شود، هنگام 
ه از آخـرین تجدیـد نظـر    بنـابراین، بایـد همـوار   . تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرارخواهد گرفت

.استاندارد ملی ایران استفاده کرد
:منبع و مآخذي که براي تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است به شرح زیر است

BS EN 12606 – 1: 2007 Bitumen and bituminous binders – Determination of the paraffin wax
content – Part 1: Method by distillation
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روش :1قسمت- روش آزمون- قیر و  مواد قیري6تعیین درصد پارافین واکس- قیر و مواد قیري 
تقطیر

هدف و دامنه کاربرد1
7هدف از تدوین این استاندارد، تعیین درصد پارافین واکس قیر و مواد قیري به وسیله روش موسسه استانداردآلمان

(DIN)باشدمی.
.گیرند، با هر غلظتی، در محدوده این روش آزمون قرار نمی10و قیرهاي اصالح شده9، قیرهاي محلول8هاقیرآبه
این استاندارد همه موارد ایمنی مربوط به کاربرد آن را بیان نمی کند، بنابراین وظیفه استفاده کننده این است که موارد ایمنـی  -هشدار

.ت و قبل از استفاده، محدودیت هاي اجرایی آن را مشخص کندو اصول بهداشتی را رعای

مراجع الزامی2
بـدین ترتیـب آن   . مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن ها ارجاع داده شده است 

.مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود 
تشار ارجـاع داده شـده باشـد ، اصـالحیه هـا و تجدیـدنظرهاي بعـدي آن        صورتی که به مدارکی با ذکر تاریخ اندر 

در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است . موردنظر این استاندارد ملی ایران نیست
.، همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه هاي بعدي آن ها موردنظر است

:ن استاندارد الزامی است استفاده از مراجع زیر براي ای

ویژگی ها و روش هاي آزمون-مورد مصرف در آزمایشگاه تجزیه-آب ، 1381سال :1728شمارهاستاندارد ملی2-1
2-2 EN 58, Bitumen and bituminous binders – Sampling bituminous binders.
2-3 EN 1425, Bitumen and bituminous binders – Characterization of perceptible
properties
2-4 EN 12594, Bitumen and bituminous binders – Preparation of test samples
2-5 EN ISO 3696:1995, Water for analytical laboratory use – Specification and test
methods(ISO 3696:1987)
2-6 ISO 383, Laboratory glassware – Interchangeable conical ground joints

6-Paraffin Wax
7 -The German Institute for Standardization
8 -Aqueous bituminous binders
9 -Cutback anhydrous binders
10 -Modified binders
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اصطالحات و تعاریف3
:در این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر به کار می رود

3-1
پارافیـن واکـس

طـی یـک فرآینـد    -C20°اتـانول تـا دمـاي    / حجمی اتر50%هایی که در یک مخلوط مخلـوطی از هیـدروکربـن
.باشدمیC25°مشخص کریستال شده و دماي ذوب آن در محدوده باالي 

مواد 4
استفاده شود، مگـر ایـن کـه نـوع     1-2مطابق با استاندارد بند 3مواد شیمیایی نوع آزمایشگاهی و آب مقطر درجه 

.دیگري تعیین شده باشد
آب، بدون )دي اتیل اتر(اتوکسی اتان4-1

.شوددر این استاندارد، این ماده اتر نامیده می
اتانول خالص4-2
تیاتانول صنع4-3
11حالل ویژه نفتی4-4

)C75-30°(و محدوده تقطیر حدود C15°در Kg/m3645با چگالی حدود 
. درصورت موجود نبودن حالل ویژه نفتی با شرایط تعیین شده، می توان از حالل هگزان استفاده کرد-یادآوري

استون آزمایشگاهی4-5
اکسیدکربن جامد و کامالً پودر شدهدي4-6

.توان استفاده کرداکسیدکربن جامد را میدستگاه تبرید با اثر معادل سرماسازي دي–یادآوري 

یخ کامالً خرد شده4-7
مایع شستشو4-8

.حجمی اتر و اتانول50%مخلوط 

وسایل 5
گرم خانه5-1

)C5±125°(با قابلیت نگه داري دما در محدوده 
دماسنج5-2

دماسنـج نمونـه5-2-1
mm، طـول کلـی  C1°بنـدي  ، بـا حـداقل درجـه   ) -38تـا  C50°(یـک دماسنـج بدنه جامد، با محدوده شناسـایی 

.می باشد) mm5/0±10(و قطر خارجی بدنه) mm5±180(وري، غوطه)5±360(
11-Petroleum Spirit



٣

دماسنـج حمام5-2-2
mm، طــول کلـی  C5/0°بنـدي  ، با حداقل درجـه ) -30تا C50°(یـک دماسنـج بدنه جامد، با محدوده شناسایی 

.باشدمی) 5/0±8(mmو قـطر خارجی بدنـه) 5±50(mmوري، غوطـه)5±220(
اي ابـزار  اي استفاده کرد، هرچند دماسنج جیـوه گیري دما نیز به جاي دماسنج جیوهتوان از دیگر تجهیزات اندازهمی

اي میسـر  ز باید واسنجی بوده، خواندن مقادیر را با وضوح دماسنج جیـوه هر ابزار جاي گزین دیگر نی. باشدمرجع می
.کرده و زمان پاسخ دمایی آن مشابه باشد

گیري و کنتـرل دمـاي آزمـون، از حساسـیت بیشـتري      اي، درحین اندازهابزارهاي جاي گزین نسبت به دماسنج هاي جیوه–یادآوري 
.دهددمایی را نشان میتري تغییرات برخوردار بوده و در زمان کوتاه

فالسک تقطیر5-3
اي یا الستیکیپنبه، همراه با درپوش چوب1مشابه شکل 

ابعاد برحسب میلی متر

گیري پارافین واکسفالسک تقطیر براي اندازه–1شکل 
صفحه محافظ فلزي مدور5-4

mm65و قطر خارجی mm18با قطر داخلی حدود 
زمایشلوله آ5-5

.اندنشان داده شده2دار، ابعاد در شکل اي یا الستیکی سوراخپنبهلوله آزمایش با لبه تخلیه و درپوش چوب

.می باشدmm1/0±ابعاد برحسب میلی متر در صورتی که دقت آن ها ذکر نشده است 



٤

:راهنما
لوله آزمایش-3دهانۀ قیف-2بالش هوا-1
اکسیدکربن جامدديدریچه ریختن -6له اتصال به فالسک صافی          لو-5مایع حمام-4
دهانه لوله آزمایش-9داردرپوش سوراخ-8دریچه دماسنج-7

کننده و قیفهاي آزمایش، حمام خنکلوله–2شکل 

لوله آزمایش5-6
مشخص 2؛ ابعاد در شکلISO383بق مطا32/29و یک بطري شستشوي ته گرد 32/29لوله آزمایش در سنباده اي 

.اندشده
فالسک ارلن مایر5-7



٥

اي یـا درپـوش   پنبـه کننده تقطیر و مجهـز بـه یـک درپـوش چـوب     ، براي استفاده به عنوان دریافتml100فالسک 
.دار که یک شکاف پیوسته عمودي در سطح خارجی آن وجود داردالستیکی سوراخ

فالسک صافی5-8
.، داراي محل اتصال به دستگاه خالml500فالسک 

ml500اي بطري شستشوي شیشه5-9
کنندهحمام خنک5-10

.تواند مورد استفاده قرار گیردبندي مشابه نیز میکننده دیگر، با شرایط عایقیا هر حمام خنک2مطابق شکل 
)کنندهدر حمام خنک(قیف 5-11

mm200و طول کلی mm72قیف با قطر 
ظرف تبخیر5-12

mm15، داراي خط نشان mm80ظرف تبخیر با قطر 
mg10±با دقت ترازو5-13
mg2±با دقت ترازو 5-14
چراغ گاز آزمایشگاهی 5-15

3مطابق شکل 

:راهنما
کننده هواتنظیم-3شیر سوزنی -2ورودي گاز از لوله-1

اهیچراغ گاز آزمایشگ–3شکل 

12خشکانه5-16

mm80با قطر بوته چینی5-17

12-Desiccator
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صافی گرد5-18
13نیمه بسته و یا جریان نیمه سریع: ، براي تجزیه کمی، انتقالmm110با قطر 

سنجزمان5-19
انبرك5-20

نمونه برداري6
کلیـه  ). را مطالعـه کنیـد  3-2اندارد بنداست(از همگن بودن و عدم آلودگی نمونه آزمایشگاهی اطمینان حاصل کنید 

اسـتاندارد  (باشد، اطمینان حاصـل کنیـد   هاي ایمنی را رعایت کرده و از این که نمونه آزمون معرف کل نمونه جنبه
. برداري شودنمونه2-2نمونه آزمایشگاهی باید مطابق با استاندارد بند ). را مطالعه کنید2-2بند 

آمـاده  4-2هاي آزمـون را مطابق با استاندارد بنـد  نمونـه. انـجام شـود) gr)1±25نمونه آزمـون بایـد بـر روي دو
.کنید

روش انجام آزمون7
. هاي چینی ذوب کنیـد ها را در بوتهها کامالً سیال هستند، آنکه نمونهدر حداقل زمان الزم، جهت اطمینان از این

).mBوزن (وزن کنید mg10ریخته و با دقت 3-5طیر بند نمونه را در فالسک تق) gr)1±25مقدار 
بـدون مخـروط   (mm150وسیله چراغ گاز آزمایـشگاهی، بـا یک شعله مالیم به طول تقریبـی  فالسک تقطیـر را بـه

گرم کنید و شعله را به نحوي کنترل کنید که اولین قطره محصول تقطیر پس از سه دقیقه تـا چهـار دقیقـه    ) شعله
را روي فالسک تقطیر قرار دهیـد تـا از احتمـال آتـش     ) را ببینید4-5بند (صفحه محافظ فلزي مدور . دحاصل شو

).را ببینید4شکل (گرفتن درپوش فالسک جلوگیري شود 

:راهنما
حلقه محافظ- 2کنندهحمام خنک-1

.استفاده نمایید597شمارة Whatmanتوانید از صافی می- ٣
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طرح کلی دستگاه تقطیر–4شکل 
به انتهاي لوله خروجی متصل شده و لوله از قسمت خمیده کـامالً در آن قـرار دارد   که) 7-5بند (فالسک ارلن مایر

mg10، باید تا حدامکان درون مخلوط یخ و آب فرو برده شود، محتوي محصول تقطیـر را بـا دقـت    )4مطابق شکل(
الً قابـل مشـاهده و   سرعت تقطیر باید کام. وزن نمود تا از میعان کلیه بخارات حاصل از تقطیر، اطمینان حاصل شود

.بررسی باشد
قطره از انتهاي لوله خروجـی بـه درون فالسـک    ) 15±5(ثانیه، 10سرعت تقطیر را به نحوي تنظیم کنید که در هر 

.بریزد) 7-5بند (ارلن مایر
14اي نچکـد و یـا   ثانیـه قطـره  10گرم کردن را بدون تغییر شعله، تا زمانی که سرعت تقطیر کم شده و در عرض 

.بعد از شروع آزمایش، ادامه دهیدهدقیق
وسیله شعله مناسب در مدت یک دقیقه گرم کردن را ادامه دهید تا کف فالسک تقطیر بـه رنـگ قرمـز گداختـه     به

.شود
مواد تقطیر شده باقی مانده در لوله خروجی فالسک تقطیر را به ارلن . به اتمام برسانیددقیقه15نهایتاً تقطیر را در 

.نکنیدمنتقل ) 7-5بند (مایر
.محصول تقطیر را به آرامی گرم کرده و در همین حین به وسیله چرخش آن را کامالً مخلوط کنید
وزن کنید mg10سپس آن را در یک خشکاننده تا دماي محیط خنک کرده و محصول تقطیر درون ظرف را با دقت 

5-5از محصول تقطیـر را در لوله آزمایش بنـد ) gr4-2(بسته به محتوي پارافین واکس احتمالی، مقدار ). mDوزن (
).mEوزن (وزن کنید mg5ریخته و با دقت 

.شودتوصیه میgr3بینی کرد، وزن اولیه حدود توان از قبل پیشدر صورتی که محتوي پارافین واکس را نمی–یادآوري 
) 3-4طبق بند(اتانول ) 1±25(mlحل کرده و به آن ) 2-4طبق بند(اتر ) ml)1±25محصول تقطیر وزن شده را در 

.بیافزایید
عبـور داده شـده را کامـل ببندیـد و     ) 1-2-5بند(در لوله آزمایش را با یک درپوش که از درون آن دماسنج نمونه 

اي در لوله آزمایش فرو ببرید که بـه داخـل مـایع برسـد، سـپس لولـه آزمـایش را درون حمـام         دماسنج را تا اندازه
اکسید جامد کامالً خرد شده یا دستگاه تبرید، خنک کنیـد  ديمایع حمام را به وسیله کربن. دهیدکننده قرار خنک

نگه داشته شده است، الزم است دماي -C20°براي اطمینان از این که دماي نمونه در ). را ببینید7-4یادآوري (
را درون لوله آزمایش ریختـه و  ) 9-4بند(از مایع شستشوي) 1±20(mlمقدار . کاهش دهید) -C)1±22°حمام را تا 

) -5/0±20(C°تا دماي ) 10-5بند(کنندهبا درپوش مخصوص شیشه شستشو در آن را بسته و سپس در حمام خنک
.این دما را تا اتمام صاف کردن ثابت نگه دارید. خنک کنید
، گذاشته و قیف را به فالسـک  کننده قرار داردرا در قیفی که بصورت ایستاده در حمام خنک) 18-5بند(صافی گرد

را روي ) -C)5/0±20°هاي تولیـد شـده در دمـاي    سرعت مخلوط حالل و کریستالبه. صافی زیر حمام متصل کنید
مجـدداً دمـاي مـایع شستشـو را بـه      . صافی بریزید و سپس لوله آزمایش را با مایع شستشوي خنک شـده بشـویید  

°C)5/0±20- (مایع شستشو را تـا حـدامکان   . ها را به صافی تکرار کنیدانتقال آنها و رسانده و شستشوي کریستال
.صورت یک سان تقسیم کنیدبین سه شستشو به
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بـه محـض   . کمتر نشود تسهیل کنیـد kPa5عملیات صاف کردن را به وسیله اعمال یک خال آرام که در آن فشار از 
قیف قرار گرفته روي ظرف تبخیر یا فالسک ارلن وسیله یک انبرك برداشته و دراتمام صاف کردن، صافی گرد را به

با احتیاط حالل ویژه نفتی گرم را روي باقیمانده پـارافین واکـس   . وزن شده، بگذاریدmg5/0مایر که از قبل با دقت 
هرگونه پارافین واکسی که احتماالً به لوله آزمایش و دماسـنج چسـبیده اسـت را بـه     . خام ریخته و آن را حل کنید

بـراي جلـوگیري از   . محلول صاف شـده را در ظـرف تبخیـر روي حمـام آب، تبخیـر کنیـد      . وش حل کنیدهمین ر
در دقیقه) 15±1(مانده را به مدت باقی. مایع روي دیواره، تبخیر را در جریان مالیم هوا انجام دهید) صعود(حرکت
واکس خالص، خنک شده ولی زمانی که پارافین. در گرم خانه خشک کرده و سپس خنک کنید) C)5±125°دماي 

.استون به آن بیافزاییدml15هنوز کامالً تبدیل به جامد نشده است، حدوداً 
ها را با اعمال گرماي مالیم و چرخاندن آهسته ظرف حل کرده و تبخیـر اسـتون را بـا اضـافه کـردن      پارافین واکس

در یک حمام آب، خنک کرده و به) C)5/0±0/15°پارافین واکس را تا دماي / مخلوط استون. مجدد آن جبران کنید
ظرف تبخیر، دماسنج و صافی را چند مرتبـه بـه  . هاي کریستال شده را جدا کنیدوسیله صاف کردن، پارافین واکس

نحوي کـه کـل حجـم مـایع شستشـو      و با استفاده از یک شیشه شستشو، به) C)5/0±0/15°وسیله استون با دماي 
ml)1±30 (شستشو را دور بریزیدمایع. باشد، بشویید.

هاي خالص شده به این روش را با احتیاط و به وسیله ریختن حالل ویژه نفتی بر روي آن، دوباره حل پارافین واکس
پارافین واکس را در جریان آرام هوا و بـر روي حمـام   / مخلوط حالل. آوري کنیدکرده و در همان ظرف تبخیر جمع

.آب تبخیر کنید
در گرم خانه خشک کرده و پس ) 5±125(C°در دماي دقیقه) 15±1(کریستال شده را به مدت هايپارافین واکس

).mAوزن (وزن کنید mg5/0از خنک شدن در خشکاننده با دقت 
باشد، نتیجه را باطل کـرده و آزمـون را بـا مقــدار     ) mg85-65(که وزن به دست آمده خارج از محدوده در صورتی

).mEوزن (یـه از همان محصول تقطیر تکرار کنید منـاسب از وزن مواد اول
باشد، این نکته را در gr4و یا بیش از gr2کمتر از ) mg85-65(اگر وزن ماده اولیه جهت استحصال وزن نهایی بین 

.نتیجه آزمون گزارش کنید
.انجام شود) gr)1±25هاي متداول، روش اجراي تقطیر ممکن است با یک نمونه براي آزمون

از محصول تقطیر ) gr5/3و gr5/2 ،gr3به عنوان مثال ) ( gr4-2(ه به محتوي تقریبی پارافین واکس، مقادیر بین بست
.روش آزمون را با این سه نمونه دنبال کنید. وزن کنیدmg5ها را با دقت را به سه لوله آزمایش افزوده و آن
باشد، محتـوي پـارافین واکـس را    می) mg85-65(دوده هاي پارافین واکس در محاگر یک یا چند نتیجه نهایی وزن

. باشـند، محاسـبه کنیـد   تر هستند و در صورت امکان در دو طـرف میـانگین مـی   نزدیکmg75براي دو وزن که به 
باشند، نتایج را باطل کرده و آزمون را با یک نمونه )  mg85-65(هاي نهایی خارج از محدوده درصورتی که تمام وزن

gr)1±25 (هاي اولیه محصول تقطیر تکرار کنیددید و تنظیم وزنج.
.در صورت استفاده از دستگاه خودکار تبرید، همین نتایج به دست خواهد آمد–یادآوري 

محاسبه8
:را براي هر نمونه با استفاده از معادله زیر، محاسبه کنید) CP(محتوي پارافین واکس 
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:که در آن
CPمحتوي پارافین واکس برحسب درصد جرمی؛
mB وزن اولیه قیر برحسبgr؛
mD وزن محصول تقطیر شده برحسبgr؛
mE وزن اولیه محصول تقطیر استفاده شده جهت آزمون برحسبgr؛
mA وزن نهایی پارافین واکس برحسبgr.

جرمی اختالف ندارنـد، میـانگین دو عـدد را    جزء3/0%نمونه بیش از گیري شده براي دو صورتی که مقادیر اندازهدر
تکـرار کـرده و میـانگین    gr25گیري را با یک نمونه سـوم بـا وزن تقریبـی    صورت، اندازهدر غیر این. محاسبه کنید

. باشندجزء جرمی تفاوت داشته3/0%این مقادیر، در هر صورت نباید بیش از . ترین دو عدد را محاسبه کنیدنزدیک
.اگر دو مقدار اول با مقدار سوم فاصله مساوي دارند، سومین مقدار را نیز لحاظ کنید

درصورتی که با شرایط نتوان میانگینی براي این سه مقدار محاسبه کرد، هر سه نتیجه را باطل کرده و آزمـون را بـا   
.دو نمونه دیگر تکرار کنید

هـا  yها  نشان دهنده وزن نهایی و محـور  xمتداول، نموداري رسم کنید که در آن محور هايدر چنین شرایطی براي آزمون–یادآوري 
نتایج را روي نمودار قرار داده و محتوي پارافین واکـس را از روي نمـودار و در مقـدار وزن    . باشنددهنده محتوي پارافین واکس مینشان

.بخوانیدmg75نهایی 

گزارش نتایج9
.گزارش کنید1/0%صورت درصد جرمی و با تقریب س را بهمحتوي پارافین واک

گزارش آزمون 9-1
:گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد

انجام آزمون طبق این استاندارد ملی ایران؛–9-1-1
تاریخ تحویل نمونه به آزمایشگاه؛ –9-1-2
نتایج انجام آزمون؛–9-1-3
؛ ...)تولید کننده، تاریخ تولید ونام : شامل(شناسنامه محصول–9-1-4
محل انجام آزمون؛–9-1-5
ذکر رگونه موارد مغایر با این استاندارد؛-9-1-6
نام و نام خانوادگی و امضاي آزمایش گر؛-9-1-7
.نام و نام خانوادگی و امضاي تایید کننده-9-1-8
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دقت  و خطا10
تکرارپذیري10-1

کننده، با یک دستگاه، تحت شرایط یکسان و یک نمونه ماده حاصل شـده و  یک آزمایشدو نتیجه آزمون که توسط
.جرمی مطلق تفاوت نخواهند داشت3/0%عملیات به درستی انجام شده باشد، بیش از 

تجدیدپذیري10-2
صل شده و عملیات هاي متفاوت از یک نمونه ماده واحد حاکنندگان و آزمایشگاهدو نتیجه آزمون که توسط آزمایش

.جرمی مطلق تفاوت نخواهند داشت5/0%درستی انجام شده باشد، بیش از به
شـود مـوارد فـوق صـرفاً     بنابراین توصیه مـی . باشددقت این روش آزمون براي قیرهاي اصالح شده و صنعتی قابل قبول نمی–یادآوري 

.جهت راهنمایی استفاده شوند


