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 خدا نامبه

 ايران تيصنع تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي
و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اسـتانداردهاي   نشـر  و تـدوين  تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد وينتد

توليـدي،   به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،   مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  صـفانة من و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پـيش  .شـود  مـي  حاصـل  دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از دريافت پس و ودشمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و ايران چاپ )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها

  .شود مي منتشر

كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

ين ترتيـب،  بـد . شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي ةدركميت

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده ويبتص به دهد مي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

المللـي   بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كـدكس   كميسـيون  4رابـط  تنها عنوان به و است 3(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 

 هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 5(CAC)غذايي 

 .شود مي گيري بهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين از كشور، خاص

كنندگان،  مصرف از حمايت براي ون،قان در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اجـراي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ

اسـتاندارد،   عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/ و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . مايدن اجباري

 فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بندي و درجه

 ها آزمايشگاه محيطي، زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

تأييد  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز

نظـارت   آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به الحيتص تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيت

تحقيقـات   انجـام  و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي

  است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي

.

                                                
 ايران صنعتي قيقاتتح و استاندارد موسسة *

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization of Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  گفتار پيش

نخسـتين  "نروش آزمو -1ندلويبا ظرف روباز كل يور اشتعال و شعله تعيين  نقاط-قير و مواد قيري"استاندارد

شـركت مـادر    اين استاندارد بر اساس پيشنهاد هاي رسـيده و بررسـي توسـط    .تدوين شد 1345بار در سال 

هاي مربوط براي سومين بار مورد  و تاييد كميسيون) سهامي خاص(تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك 

هاي  مان و مصالح و فرآوردهمهندسي ساختملي  ةكميت و در دويست و يكمين اجالس .تجديد نظر قرار گرفت

قانون اصالح قوانين  3 ةاينك اين استاندارد به استناد بند يك ماد .شدتصويب  20/9/1387 مورخساختماني 

عنوان استاندارد ملي ايـران    به، 1371ماه  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ةسسمؤو مقررات 

  .شود منتشر مي

صـنايع، علـوم و خـدمات،     ةهاي ملي و جهاني در زمين نگي با تحوالت و پيشرفتبراي حفظ همگامي و هماه

نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميـل ايـن   ي ملي ايران در مواقع لزوم تجديداستانداردها

، بايـد  اينبنابر. مورد توجه قرار خواهد گرفت تجديدنظر در كميسيون فني مربوط استاندارد ارائه شود، هنگام

  .نظر استانداردهاي ملي استفاده كردهمواره از آخرين تجديد

  

، باطـل و  گيري نقطه اشتعال قير بطريقه بـاز  روش اندازه، 1373سال : 2954شماره هاي ملي ايران استاندارد

  .شود مي  آن جايگزيناين استاندارد 

 .است 1373سال : 1175  ملي ايران شماره جايگزين استاندارداستاندارد  اين

  

  :اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است ةخذي كه براي تهيĤمنابع و م

  
1- ASTM D 92-05a, 2007: Standard Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland 

Open Cup Tester. 
2- AASHTO T48-06, 2007: Standard Method of Test for Flash and Fire Points by Cleveland 

Open Cup. 
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  مقدمه

 بـراي افـزايش دمـا    نرخ معـين وابسته به  و 1ديناميكيك روش  يور شعله نقطه اشتعال و آزمون نقطهروش 

درجـه   79 2ه داراي نقطه اشتعالك گرانرودر رابطه با مواد  نخست آزموناين . است آزمونت روش قكنترل د

كـه   3وري همچنين جهت مشخص كردن نقطـه شـعله  . يردگ استفاده قرار ميمورد  هستند بيشترو  سلسيوس

بـراي   داري احتـراق  تمايل به نگـه  ، آزمونه وري در نقطه شعله .دارد كاربرد است از نقطه اشتعال بيشتردمايي 

  .را دارد ثانيه 5مدت زمان حداقل 

از نوع ظرف بـاز در دمـاي مشـخص    كه يك روش سوختن دائمي،  6-2بند  استاندارد با  آزمون رااين روش  

  .اشتباه نكنيداست،  سلسيوسدرجه  49

بنـابراين نقطـه   . اسـت  كـار و چگـونگي روش   لـوازم  از استفاده نحوه لوازم، طراحي مقادير نقطه اشتعال تابع 

دسـت   هبين نتايج بـ  شود و همبستگي قابل قبول كلي روش استاندارد تعريف  ضوابطدر تواند  مياشتعال تنها 

  .وجود ندارداند،  آزمون مختلفي كه از پيش تعيين شده لوازم، يا با مختلف آزمونهاي  ده از روشآم

 

  

                                                
1- Dynamic 
2- Flash point 
3- Fire point 

  ح
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  روش آزمون -ولنديبا ظرف روباز كل يور شعلةاشتعال و  تعيين نقاط -قير و مواد قيري

  و دامنة كاربردهدف   1

 با لـوازم  هاي نفت خام  ده فرآور يور شعله ةاشتعال و نقط ةتعيين نقط هدف از تدوين اين استاندارد،  1-1

  .استدستي و يا خودكار  كليولندظرف روباز 

ورشـدن   اما در برخـي مـوارد دانسـتن دمـاي شـعله      ،شود وري عاملي است كه به طور معمول تعيين نمي نقطة شعله -يادآوري

  .ممكن است مطلوب باشد

و  سلسـيوس درجه  79 بيشتر ازاشتعال  نقطة نفت خام كههاي  فرآورده آزمون براي تماماين روش    1-2

  . هاي نفتي قابل اجرا است به جز سوخت دارند، سلسيوسدرجه  400 كمتر از

بـراي مشـخص كـردن    . هاي نفتي به كار برده شود وري سوخت اين روش ممكن است گاهي براي تعيين نقطة شعله -يادآوري

زماني كه احتمال حضور مواد مهـم، بـا غلظـت و نقطـة     . شود مياستفاده  1-2هاي نفتي از روش آزمون بند نقطة اشتعال سوخت

در . استفاده شـود  1-2اشتعال كم وجود دارد و امكان حذف آنها در اين روش آزمون وجود داشته باشد، بايد از روش آزمون بند 

  .شود استفاده مي 3-2درجه سلسيوس باشد از روش آزمون بند  97صورتي كه نقطة اشتعال كمتر از 

بنابراين وظيفه كاربر اين اسـتاندارد اسـت   . كند اين استاندارد تمام موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش را بيان نمي -ارهشد

جهـت اطالعـات   . هاي اجرايي آنـرا مشـخص كنـد    كه موارد ايمني و اصول بهداشتي را رعايت كرده و قبل از استفاده محدوديت

  .مراجعه شود 4-2-10، 3-1-10، 1-6، 4-5بيشتر به بندهاي 

 كنتـرل شـده   شرايط درپذير با هوا  ل آزمونه به تشكيل مخلوط اشتعالياشتعال معياري از تما نقطة   1-3

يـك مـاده    ورشدن شعلةدر ارزيابي خطر  بايد گاهي است و تنها به عنوان يكي از خصوصياتي است كهآزمايش

  .مورد توجه قرار گيرد

جهت مشخص كردن مواد قابـل اشـتعال و سـوختني    و نقل و ايمني  حمل مقرراتدر  اشتعال نقطة   1-4

به مقررات ايمني خـاص ايـن گـروه از مـواد     بندي  براي تعاريف دقيق اين تقسيم. گيرد مورد استفاده قرار مي

  .مراجعه شود

و يـا  ر فـرا نسبتاً غير ماده درون يكپذير  وجود مواد بسيار فرار و اشتعال امكانتواند  اشتعال مي نقطة   1-5

 روغـن موتـور،   ةاشتعال در يك آزمون نقطةعادي كم بودن غيربه عنوان مثال، . را نشان دهداشتعال  غيرقابل

  .باشد بنزين به آن آلودگيتواند بيانگر  مي

خصوصيات مـواد،   بيانگيري و  گاهي براي اندازهآزمايششرايط كنترل شده  در بايد آزموناين روش    1-6

 در هر حال اين روش، مورد استفاده قرار گيرد آزمون شعلةدر پاسخ به حرارت و ها  آنتركيبات محصوالت، يا 

در شـرايط   تركيبـات آنهـا  مـواد، محصـوالت يـا     سـوزي  آتـش  احتمال خطـر خطرات يا  بيان يا ارزيابيبراي 

رزيـابي  يكـي از مـوارد ا  ممكن است به عنوان  آزموندر هر حال، نتايج اين . شود ميبه كار برده نسوزي  آتش
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وجود دارنـد، مـورد    شرايط ويژهدر يك  سوزي خطر آتش ارزيابيمربوط به  عواملكه در  سوزي آتش احتمال

  .استفاده قرار گيرد

  . است احتراق پايداراز تمايل آزمونه به  وري معياري شعله نقطة   1-7

  مراجع الزامي   2

. ها ارجاع داده شده است ملي ايران به آن مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد

  . شوند بدين ترتيب آن مقررات، جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي

ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

ركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده در مورد مدا. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .هاي بعدي آنها مورد نظر است و اصالحيه تجديدنظراست، همواره آخرين 

  :استفاده از مراجع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي است

  
2-1 ASTM D 93-00, 2005: Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup 

Tester. 
2-2 ASTM D 140-01, 2005: Practice for Sampling Bituminous Materials. 
2-3 ASTM D 1310-01, 2005: Test Method for Flash Point and Fire Points of Liquids by 

Tag Open-Cup Apparatus. 
2-4 ASTM D 4057-00, 2005: Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum 

Products. 
2-5 ASTM D 4177-95, 2007: Practice for Automatic Sampling of Petroleum and 

Petroleum Products. 
2-6 ASTM D 4206-96, 2007: Test Method for Sustained Burning of Liquid Mixtures by 

the Setaflash Tester (Open-Cup). 
2-7 ASTM E 1-03, 2005: Specification for ASTM Thermometers. 
2-8 ASTM E 300-03, 2005: Practice for Sampling Industrial Chemicals. 
2-9 Specifications for IP Standard Thermometers. 
2-10 ISO Guide 34 Quality Systems Guidelines for the Production of Reference Materials. 
2-11 ISO Guide 35 Certification of Reference Material—General and Statistical Principles. 
2-12 ASTM Precision Manual RR: D02-1007. 
2-13 ASTM Research Report RR: S15-1008. 
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  اصطالحات و تعاريف   3

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

3-1  

  ديناميك  

در زماني كه منبع احتراق بـه   آزمونهباالي  بخار و آزمونه شرايطي است كه در آن هاي نفت خام، فرآوردهدر  

  .دنباش رود در تعادل دمايي نمي كار مي

 كمتر دماي داراي بخار با همراه مشخص ثابت سرعت با آزمونه شدن رمگ دليل به عمدتاً حالت اين -يادآوري

 .آيد مي وجود به آزمونه به نسبت

3-2   

  وري  شعله نقطة

 منبعكه در آن  است) فشار جو( ميلي متر جيوه 760برابر با  ترين دما در فشارهاي نفت خام، كم فرآوردهدر  

بـه طـور    آزمـون ثانيه در شرايط خـاص   پنجه مدت حداقل بشده، آزمونه  بخارهايي روياحتراق باعث توليد 

  .دنسوز مداوم مي

3-3  

  اشتعال  نقطة 

 منبعكه در آن  است) فشار جو( ميلي متر جيوه 760برابر با  ترين دما در فشاركم -هاي نفت خام  فرآوردهدر 

�  .دنشو مي آزمون محترقدر شرايط خاص شده،  آزمونه بخارهايي روياحتراق باعث توليد  � � � � � ��� �� ��� ��	�
� �� ���� ��� ������� ���� � �! "�#� �$ %�& ����
 '�#(�& )	�.  � � � � � � �	� +� �)�,(�& -	�
� "�#� -&	./ �� 0&�(1& 23.� 
& �$ ����
     �45 64�� �4�� �7�  85 �97	� :/�� %�& ;<�� �)	�

=� ���) ;5& �$ )	� �=9=1 '�#(�& "=� 
& >3? @�A� "�#� 85)�9B �&�? �C� �� �5�3� ��)	3� '�#(�& ".  

  اصول آزمون   4

دماي آزمونه ابتدا سريعاً و سپس با نرخ ثابـت   ،ريختهآزمون در داخل ظرف را ليتر از آزمونه  ميلي 70 حدود

كوچـك از روي   آزمـون  ةمعين يـك شـعل  زماني در فواصل . شود مياشتعال افزوده  نقطةبه آرامي تا نزديكي 

آزمونه بخارات  باعث احتراق استفاده از شعلة آزمون كه طي كمترين دماي قير مايع. شود ميده ظرف عبور دا

 آزمون را ادامه دهيد تا زماني كه اعمـال شـعلة آزمـون   ، وري شعله نقطةبراي تعيين . استاشتعال  نقطةشود 

  .وزدبسبه طور مداوم ثانيه  پنجبراي حداقل  ،آزمونه محترق شده بخارهاي روي سبب شود
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  وسايل  5

  )دستي(ظرف روباز كليولند    5-1

دارندهايي كه  كننده و نگه ، گرمونآزم شعلةكننده  ، اعمالصفحه انتقال حرارت، ونشامل ظرف آزم لوازماين  

 آزمـون  ، و ظرفصفحه انتقال حرارتمجموعه وسايل، . باشد ، مياند جزئيات تشريح شده با 1-پيوست الفدر 

  . اند نشان داده شده 3و  2، 1هاي  ترتيب در شكلبه  همراه ابعاد آنهابه 

  )خودكار(ظرف روباز كليولند    5-2

 آزمون بايداز ظرف . كند عمل  10بند بق بايد طاشتعال است كه  نقطة دستگاه خودكارشامل يك لوازم اين  

  .باشد 1-يوست الفپبق بايد ط آزمون ةشعل اعمال ،استفاده كرده 1-پيوست الفبا ابعاد شرح داده شده در 

  گيري دما وسيله اندازه   5-3

يـا يـك    و 9-2يـا   7-2بنـدهاي   اسـتاندارد  و مطابق 1جدول داراي محدوده نشان داده شده در  يدماسنج 

دمـايي   حساسـيت بايد  اين وسايل. مقاومتي يا ترموكوپل  دماسنجگيري دما از قبيل  الكترونيكي اندازه وسيله

  .اي نشان دهند هاي جيوه دماسنج بامشابه 

  

  مورد نياز هاي محدوده دماسنج -1جدول 

  شماره دماسنج  محدوده دماسنج
ASTM IP 

˚C6- تا ˚C 400+  11C 28C 

  

  شعلة آزمون   5-4

منبـع احتـراق مـورد اسـتفاده قـرار      به عنـوان  ) بوتان، پروپان(گاز كپسول  ةو شعل) متان(گاز طبيعي  ةشعل 

  .با جزئيات تشريح شده است 1-وست الفپيگاز در  ةشعل ةوسيل. گيرد مي

  .بيشتر از فشار آب باشد د سه كيلوپاسكالنباي لوازمفشار گاز به كاربرده شده در  -هشدار

  و مواد ها عرفم   6

  كننده هاي پاك حالل   6-1

 ،اسـت كـردن آن  و خشـك   آزمـون ظـرف  روي از  هآزمون برطرف كردنمناسب كه قادر به  صنعتياز حالل  

  .هاي مصرفي معمول هستند حالل از استون و تولوئن برخي. يداستفاده كن

مانـده بايـد    ها و مواد بـاقي  معدوم كردن حالل. پذير هستند اشتعال ،ها حالل اغلبن، استون و ئتولو -هشدار

  . هاي رايج كشور باشد مطابق دستورالعمل

  گيري نمونه   7

  .كنيد گيري ونهنم 8-2يا  5-2، 4-2، 2-2استاندارد بندهاي مطابق    7-1
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  .مراجعه شود 4-2استاندارد بند به . نياز است آزمونليتر از نمونه براي هر  ميلي 70حداقل    7-2

اگر اقدام احتياطي براي جلوگيري از اتالف مواد فرار نمونه صورت نگيرد، نقاط اشـتعال بيشـتر بـه       7-3

از اتالف مـواد   شتباهاًرا باز نكنيد، اين عمل اها  ضروري درب ظرفدر مواقع غيربنابراين . آيد دست مي خطا به

همچنين نمونه را اخذ نكنيد مگر اين كه دماي نمونـه حـداقل   . كند فرار و امكان تبادل رطوبت جلوگيري مي

شـود، در صـورت امكـان، آزمـون      توصيه مي. بيني شده باشد اشتعال پيش نقطةدرجه سلسيوس كمتر از  56

  .داري شود نمونه بايد در دماي كم نگه. گيرد اولين آزمون بر روي نمونه انجام اشتعال به عنوان  نقطةتعيين 

  .داري نمونه، دماي معمولي محيط يا كمتر است عموماً دماي نگه -يادآوري

خـارج  ظـرف   جـداره  ذخيره نكنيد زيرا ممكن است مـواد فـرار از   1 گاز يتراوا ها را در ظروف نمونه   7-4

  .باشند قابل قبول نميف درزدار ودر ظر داري شده ي نگهها نمونهاز  دست آمده نتايج به. شوند

بـا   كـه داشته باشند  وجودبوتان ممكن است به صورت گاز  يا پروپان از قبيل هاي سبك هيدروكربن   7-5

آزمـون خـارج   ظـرف   وندر ريخـتن گيـري و   وجود آنها برد، زيرا در حين نمونهپي به توان  نميكردن  آزمون

اسـتخراج حـالل مشـاهده     قيرهـاي حاصـل از فرآينـد   هاي سنگين يـا   ين امر خصوصاً در پسماندا .شوند مي

  .شوند مي

هـيچ   ،در هـر حـال   .گـرم شـوند  قبل از آزمـون  تا رواني مناسب  دتوان ي زياد، ميگرانرو باي ها نمونه   7-6

 نقطـة زيـر   سلسـيوس درجـه   56 از هرگز نبايد بيش ها نمونه. گرم شودنبايد بيش از حد مورد نياز اي  نمونه

، اجازه دهيد نمونه تا حـداقل  دما گرم شده بوداز اين  چنانچه نمونه بيش. شده، گرم شوند بينياشتعال پيش 

  .شود خنك ،انتقالشده قبل از  اشتعال پيش بيني نقطةزير  سلسيوسدرجه  56

  .دهي بسته نگه داريد حرارتها در حين فرآيند  عموماً درب ظرف آزمون را براي اين نوع نمونه -يادآوري

يـك كاغـذ    باكلريد كلسيم يا به وسيله صاف كردن  باتوانند  ي حاوي آب محلول يا آزاد ميها نمونه   7-7

كـردن تـا    ل از صافقبرا  با گرانروي زياد هاي نمونه. گيري شوند آب، اليي كتاني خشكيك  يا مرغوبصافي 

شده يا براي مدت  بيني درجه سلسيوس زير نقطة اشتعال پيش 56بيش از اما نبايد  روان شدن حرارت دهيد،

  .زمان طوالني گرم شوند

نبايد مد نظـر قـرار    7-7و  6-7با مواد فرار است، روش كار بيان شده در بندهاي   چنانچه نمونه مشكوك به آلودگي -يادآوري

 .گيرند 

   لوازمسازي  آماده   8

  .ثابت مانند ميز قرار دهيدرا روي يك سطح  خودكاردستي يا  لوازم   8-1

هـواكش   زيـر  هـا  آزمـون  .انجـام دهيـد   اتاقـك يـا در يـك    بدون جريان هوا يك اتاق را درها  آزمون   8-2

  . گيرند هاي به وجود آمده منتشر نشود، انجام ميبخاركه  محليآزمايشگاهي يا در هر 

                                                
1- Gas-Permeable 
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ايـن  . شـود  خارات بـاالي ظـرف آزمـون پيشـنهاد مـي     براي جلوگيري از جريان هوا و پراكنده شدن ب 1يك محافظ – 1يادآوري 

  .برخي از لوازم داري اين محافظ هستند. محافظ بايد حداقل سه طرف ظرف آزمون را بپوشاند

  

  

  
  متر ميلي

  ماكزيمم  مينيمم

A- 8/4  2/3  قطر  

B- اسمي  152  شعاع  

C- اسمي  6/1  قطر  

D   2  

E 6  7  

F - اسمي  8/0  قطر  

  باز كليولندلوازم ظرف رو - 1شكل 

                                                
1- Draft Shield 

  دماسنج

  ظرف آزمون

  صفحه گرم كننده

  روزنه

  شعاع
  عملگر شعله آزمون

A    
  مهره فلزي

  منبع گاز

نمونه شعله گرم كننده يا 

  نمونه عايق الكتريكي



 7

  

  

  

  

  

  

  گرمكن صفحه داغ - 2شكل 

   

  

  

  

  

  

  

  ظرف روباز كليولند -3شكل 

  
  متر ميلي

  ماكزيمم  مينيمم

A  6  7  

B  5/0  0/1  

C  6  7  

D- 56  55  قطر  

E- 5/70  5/69  قطر  

F- 159  146  قطر  

  
  متر ميلي

  ماكزيمم  مينيمم

A  5/67  69  

B  63  64  

C  8/2  5/3  

D- اسمي  4  شعاع  

E  5/32  34  

F  9  10  

G  31  5/32  

H 8/2  5/3  

I 67  70  

J 97  100  

 فلز
 عايق حرارتي

 برنج لزف

خط 

 نشان
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توان كل لوازم به همراه محـافظ را در زيـر يـك     هايي كه بخارها يا محصول تجزيه آنها نامطلوب است مي در نمونه -2يادآوري 

 طـي (آزمـون   ظرف باالي وا دره جريان ايجاد بدون جريان داخل هواكش بايد به نحوي تنظيم شده باشد كه. هواكش قرار داد

 .كند خارج را نمونه از حاصل بخارهاي) درجه سلسيوس نهايي قبل از نقطة اشتعال 56در  دما افزايش

از مانـده   هرگونه آزمونه، اثرات چسبندگي و مواد باقيرا با يك حالل مناسب بشوئيد تا  ونظرف آزم   8-3

 شويي نرم برداشـته  سيم ظرفمثل  بايد با ابزاري باشند،موجود  ،اگر رسوبات كربن. شود برطرفقبلي  ونآزم

در صورت لزوم ظرف را با . كامالً تميز و خشك است آزمونقبل از انجام  آزمونمطمئن شويد كه ظرف . شوند

صفحه داغ خشـك كنيـد تـا اثـرات نهـايي      گرمكن يا  مستقيم شعلةآب سرد شسته و براي چند دقيقه روي 

اشتعال  نقطةزير  سلسيوسدرجه  56تا دماي حداقل قبل از استفاده را  آزمون ظرف. شوند پاكحالل و آب 

  .خنك كنيد بيني شده پيش

متـر فاصـله    ميلـي  )4/6±1/0( آزمون ظرف كفاز آن دماسنج را در حالت قائم به طوري كه حباب    8-4

عمـود بـر    يبـر روي قطـر   جـداره آن و  آزمون ظرفاي بين مركز  نقطةدماسنج را در  .داريد باشد، نگه داشته

  .قرار دهيد آزمون شعلةو مقابل به بازوي  آزمون شعلةمسير جاروب ) يا خط(كمان 

وري حك شده بر روي دماسـنج مطـابق اسـتاندارد     زماني دماسنج به طور مناسبي قرار گرفته است كه خط غوطه – 1يادآوري 

  .زير سطح لبه ظرف باشدمتر  ميلي) 2±1/0(، 9-2يا استاندارد بند  7-2بند 

ـ . دباشـن  مـي  دارا خودكـار  صورت به را سنج حرارت وسيله دادن قرار قابليت خودكار لوازم از برخي -2يادآوري   و راي نصـب ب

 .كنيد مراجعه دستگاه سازنده دستورالعمل به مناسب تنظيم

 كـرد  عمـل  و وارسـي ، بـراي واسـنجي  سـازنده  هـاي   ستورالعملدستي يا خودكار را مطابق با د لوازم   8-5

  .كنيدآماده  كاردستگاه، براي 

  واسنجي   9

 سـازنده مطابق بـا دسـتورالعمل    ،اشتعال خودكار را در زمان استفاده نقطة تعيين 1)سامانه(سيستم    9-1

  .كنيدتنظيم دستگاه 

  .كنيدتنظيم  دستگاه دهسازنمطابق با دستورالعمل دما را   گيري وسيله اندازه   9-2

ن نقطة اشتعال يـك مـاده   كرد يا با تعيينسال  دربار  را حداقل يك خودكاردستي يا  لوازمكرد  عمل   9-3

ي هـا  نزديك بـه محـدوده   منطقيكه به طور  )2-پيوست الفموارد مشخص شده در  مشابه( 2مرجع مشخص

 نقطـة  ،، بررسـي شـده  آزمونبا فرآيند اين روش مواد بايد مطابق  .كنيد بازبينيني شده آزمونه است، يب يشپ

 نقطة). 11 بند طبق(تصحيح شوند  جوبايد براي فشار  5-2-10و  9-1-10هاي  نددست آمده در ب هاشتعال ب

هـاي   ماده مرجع مشخص شده يـا در محـدوده  براي  2-الفهاي جدول  دست آمده بايد در محدوده هاشتعال ب

  .)2-طبق پيوست الف(كر نشده قرار گيرند ذ براي ماده مرجع مشخصشده  تعيين

                                                
1 - System 

Certifical Reference Material (CRM). -2  
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هاي  تواند در محدوده مي 1ثانويه كار اشتعال استانداردهاي نقطةكرد لوازم تاييد شد،  هنگامي كه عمل   9-4

كردي متعدد بعدي مورد  هاي عمل وارسيتوانند براي  اين استانداردهاي ثانويه مي. كنترلي آنها مشخص شود

  ).2-پيوست الف طبق(استفاده قرار گيرند 

اي با نقطة اشتعال از قبل معين كه بين آزمايشگاهي آزمـون شـده اسـت و بـراي بررسـي صـحت        سيال مرجع، ماده -يادآوري

  .گيرد واسنجي توسط آزمايشگر و مطابق با دستورالعمل سازنده لوازم صورت مي. شوند كاركرد لوازم به كار برده مي

و ، شرايط نباشد 4-9يا  3-9 بندهاي طبق شده  يادهاي  در محدودهدست آمده  هاشتعال ب نقطة اگر   9-5

، خصوصـاً در رابطـه بـا    1-پيوسـت الـف  شده در  يادرا جهت اطمينان از هماهنگي با جزئيات  كرد لوازم عمل

، بعد از تنظيم كردن لوازم. كنيدو سرعت حرارت بررسي  آزمون شعلة اعمالگيري دما،  وسيله اندازهموقعيت 

  .كنيدتكرار  10 بندبا توجه كامل به جزئيات تشريح شده در ) 3-9 بند طبق(را با آزمونه تازه  آزمون

  

  آزمون روش   10

  لوازم دستي    10-1

خـط   آزمونـه هـم سـطح    2طوري پر كنيد كه خط تصحيح مينسك نمونهرا با  آزمون ظرف   10-1-1

 بايـد حـداقل   و نمونـه  آزمون دماي ظرف. دگرم كننده قرار دهيصفحه را در مركز  آزمونو ظرف  نشان باشد

بـه ظـرف افـزوده     آزمونه بيشترياگر مقدار . بيني شده باشد اشتعال پيش نقطة كمتر از سلسيوسدرجه  56

چنانچه اطراف ظرف آزمون به آزمونه . يدربردايا ابزار مشابه مقادير اضافي سيال را  سرنگ، با استفاده از شود

را بـا   آزمونهكف موجود بر سطح يا حباب هوا . سپس دوباره پركنيد ،تميز كردهرا خالي و  ظرف آغشته شود،

 درچنانچـه كفـي   . تا آزمونه به سطح مورد نظـر برسـد   يا وسيله مناسب ديگري از بين ببريديك چاقوي تيز 

  .باشد وجود داشته باشد، نتايج مورد قبول نمي آزمونمرحله نهايي 

بايد تا زماني كه روان  گرانروهاي جامد يا  نمونه. اضافه شوند آزمونمواد جامد نبايد به ظرف    10-1-2

 بايـد  دادن در هر حال دماي نمونه در حين حرارت. حرارت داده شوند )آزمونقبل از ريختن به ظرف (شوند 

  .اشتعال پيش بيني شده باشد نقطةاز  كمتر سلسيوسدرجه  56 حداقل

متـر يـا بـا انـدازه مهـره       ميلي 8/4متر تا  ميلي 2/3قطر  ا باآن ر ،آزمون را روشن كرده ةشعل   10-1-3

  ).1-طبق پيوست الف(تنظيم كنيد ) چنانچه روي دستگاه نصب شده باشد( 3مرجع

  .فشار گاز به كار رفته در لوازم نبايد سه كيلو پاسكال بيشتر از فشار آب باشد -1هشدار 

چنانچه شعلة خاموش شود بخارات در ظرف آزمـون محتـرق   . قب باشيددر هنگام استفاده از شعلة آزمون گازي مرا -2هشدار 

  .تواند بر روي نتايج تاثير بگذارد شوند، مي نخواهند شد، اما نشت گاز شعلة آزمون كه سپس وارد فضاي بخارات مي

                                                
Secondary Working Standards (SWSs)  -1   

2 - Meniscus 
3- Comparison Bead 
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هـايي   زيــــرا آزمونـه  آزمايشگر بايد مراقب باشد و موارد ايمني را در اولين اعمال شعلة آزمون مد نظر قـرار دهـد،    -3هشدار 

  .كنند حاوي مواد با نقطة اشتعال كم در اولين اعمال شعلة آزمون به طور غيرعادي شعلة قوي ايجاد مي

رسـيدن بـه دماهـاي تـا     . آزمايشگر بايد موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش آزمون در مدت انجام را رعايت كند –4هشدار 

  .باشد آزمون پر خطر ميدرجه سلسيوس در مدت اين  400حدود 

چنـدين   . اسـت  مفيد نمونه، در احتمالي فرّار ماده وجود تشخيص در آزمون شعله عبور گرمادهي، اوليه مراحل در -يادآوري

زمان مناسـب در ابتـداي مرحلـه گـرم     . بار شعلة آزمون را در مرحله گرم كردن اوليه براي تشخيص وجود مواد فرار اعمال كنيد

  ).5-1-10طبق بند (پس هر ده درجه سلسيوس تا دماي استاندارد اعمال شعلة آزمون است كردن اوليه و س

گيري  دماي نشان داده شده توسط دستگاه اندازه نرخ حرارت اوليه را طوري اعمال كنيد كه   10-1-4

مونـه  كه دماي آز زماني .ر دقيقه افزايش يابدب سلسيوسدرجه  17تا  ر دقيقهب سلسيوسدرجه  پنج بين دما

تنظـيم  ي ر، حرارت دادن را طـو باشدبيني شده  اشتعال پيش نقطةاز  سلسيوس كمتردرجه  56تقريباً حدود 

سلسيوس رجه پنج دبين  ،اشتعال نقطةقبل از  سلسيوسدرجه  28در طول آخرين  دما  كه نرخ افزايش كنيد

  .سلسيوس بر دقيقه باشددرجه  ششتا  بر دقيقه

ر مواد با نقطة اشتعال كم يا در مواد با گرانروي زياد، از زمان شروع تا پايان آزمـون، نـرخ افـزايش    شود د پيشنهاد مي -يادآوري

  .دما پنج درجه سلسيوس بر دقيقه تا شش درجه سلسيوس بر دقيقه باشد

شـده   بينـي  اشتعال پيش نقطةكمتر از  سلسيوسدرجه  28به زماني كه دماي آزمونه تقريباً    10-1-5

را از  ة آزمـون شـعل  .، اعمال كنيـد سلسيوس متواليدرجه  دودماسنج در هر  خواندنرا با  مونآز شعلة رسيد،

يك شعلة آزمون را با . در مسيري كه بر قطر عبوري از دماسنج عمود باشد، بگذرانيد ظرف آزمونميان مركز 

اعمـال  متـر   ميلـي ) 150±1(شعاع حـداقل   بااي  دايره كمانخط راست يا در  به صورت و مداوم آرامحركت 

 دوكـه از لبـه بـاالي ظـرف بـيش از      حركت كند به طوري بايد در يك صفحه افقي  مركز شعلة آزمون. كنيد

را در  شـعلة شـود،   براي بار دوم اعمال مي ةزماني كه شعل. فقط در يك جهت عبور كند تر نبوده،باال متر ميلي

از ميان ظـرف در هـر حـالتي بايـد حـدود       آزمون شعلةه در عبور زمان صرف شد. جهت معكوس عبور دهيد

  .ثانيه باشد) 1/0±1(

كننـد، گـاز    لوازمي كه به اين صـورت عمـل مـي   . دهند برخي لوازم خودكار، شعلة آزمون را در يك جهت عبور مي -1يادآوري 

مون ايجاد مكش كننـد، دوبـاره بـه موقعيـت     شعلة آزمون را بعد از هر استفاده مسدود كرده، بدون اينكه نزديك يا روي ظرف آز

شعلة آزمون به شرطي كه هيچ گاز سوختي وارد فضاي بخار ظرف نشود، قبل از كار با آزمون بعـدي دوبـاره   . گردند شروع باز مي

  .روشن خواهد شد

نـه را قبـل از   شود كه به دقت غشـاء تشـكيل شـده روي سـطح آزمو     هنگام تعيين نقطة اشتعال قير، پيشنهاد مي -2يادآوري 

 اگـر غشـاء نـازك روي سطحشـان     دهنـد كـه   هاي قابل استفاده نشان مي داده. كنار زنيد 1استفاده از شعلة آزمون با يك كاردك
انـد، را   نقطة اشتعال بيشتري را نسبت به مواردي كه غشاء قبل از استفاده از شعلة آزمـون بـه كنـاري زده شـده     ،برداشته نشود

  .دهند نشان مي

                                                
1- Spatula 
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روش ديگري در رابطه با كنار زدن غشاء نازك تشكيل شده روي سطح قير به اطـراف، در پيوسـت ب ارايـه شـده      -3 يادآوري

  .است

بايد  ،شده بيني ال پيشعاشت نقطةاز  قبل سلسيوسدرجه  28در طول آخرين افزايش دماي    10-1-6

 .نشوند پراكنده زمونهآ سطح از شده تشكيل بخارهاي هوا، جريان يا سريع حركات با كه بود مراقب

 نقطةقبل از  سلسيوسدرجه  28دماي  افزايش آخرين حينآزمونه در سطح زماني كه روي    10-1-7

  .بدون توجه به هر نتيجه آزمون را خاتمه دهيد، وجود داشته باشد 1كفيني شده ب اشتعال پيش

و  دماافزايش  نرخ، آزمون ةل، اندازه شعآزمون ةتوجه دقيق به تمام جزئيات در ارتباط با شعل   10-1-8

  .دست آوردن نتايج صحيح الزامي است بهبر روي آزمونه جهت  آزمون شعلةعبور  نرخ

 ،باشد آنها مشخص نمي بيني شده پيش اشتعال نقطةي كه دماي آزمونهاي مورد  براي نمونه   10-1-9

بـه   نمونه نيـاز  اگر. بريزيد نآزموظرف  را به داخل سلسيوس استدرجه  50از  كمتركه دماي آن  اي آزمونه

را  آزمون شعلة .نمونه درون ظرف آزمون را به آن دما برسانيد ،ددار آزمونحرارت دادن جهت انتقال به ظرف 

ي از دمـا  بيشـتر  سلسـيوس درجـه   پنجبا دماي حداقل ابتدا  5-1-10 بندمطابق با روش شرح داده شده در 

بـر   سلسـيوس درجه  ششبر دقيقه تا  سلسيوسدرجه  پنج با نرخآزمونه را به طور مداوم . شروع اعمال كنيد

آزمون كنيد تـا نقطـة اشـتعال     5-1-10مطابق با بند  سلسيوسدرجه  دودقيقه حرارت داده و آزمونه را هر 

  .معين شود

ير تقريبـي  اي وجود نداشته است بايد به صورت مقـاد  بيني شده نتايج نقطة اشتعال در حالتي كه نقطة اشتعال پيش -يادآوري

مطـابق بـا ايـن روش     2شده زماني كـه آزمونـه جديـد    بيني توانند به عنوان نقطة اشتعال پيش اين مقادير مي. در نظر گرفته شود

  .شود به كار برده شوند استاندارد آزمون مي

را زماني كه شعلة آزمون سبب ايجاد يـك شـعلة مشـخص در داخـل ظـرف       سنجدماي دما   10-1-10

  .ادداشت كنيدشود ي آزمون مي

بالفاصـله روي تمـام سـطح     ،بزرگ ظـاهر شـده   شعلةشود كه يك  نمونه زماني مشتعل مي   10-1-10-1

  .كند روي  آزمونه پيش

 نقطـة بـزرگ قبـل از    شـعلة د يك هاله آبي رنـگ يـا يـك    تواند سبب ايجا آزمون مي شعلة   10-1-11

  . قرار گيرددنظر نبايد م و اشتعال نبوده نقطةاين مورد، . اشتعال واقعي شود

آزمـون يـا در اولـين     شـعلة كرد آغـازين   وري در عمل زماني كه نقطة اشتعال يا نقطة شعلة   10-1-12

ود، آزمون بايد متوقف، نتايج كنـار گذاشـته شـده،    مشاهده ش) را ببينيد 5-1-10بند (آزمون  شعلةكرد  عمل

درجـه   28مون با يك آزمونه جديد بايد حداقل كرد اوليه شعلة آز عمل. ديگر تكرار شود آزمونهآزمون با يك 

  .شود مشاهده مي) 12-1-10(سلسيوس كمتر از دمايي باشد كه نقطة اشتعال تحت شرايط همين بند 

                                                
1- Foam 
2- Fresh 
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درجـه   60كمتـر از  (ها را برداشت  قدر سرد هستند كه با دست بتوان آن زماني كه لوازم آن   10-1-13

  .تميز كنيد سازندههاي  را بر مبناي توصيه آن ، وسايل، ظرف آزمون را جابجا كرده)سلسيوس

گيري دما در هنگام تميز كردن يا استفاده آسيب نبيند يـا جابجـا    دقت كنيد سيستم خودكار شعلة و يا وسيله اندازه -يادآوري

  .نشود

اشتعال ادامه دهيد  نقطةها را پس از ثبت  وري، حرارت دادن آزمونه جهت تعيين نقطة شعلة   10-1-14

بر دقيقه افزايش  سلسيوسدرجه  ششبر دقيقه تا  سلسيوسدرجه  پنج نرخ بينطوري كه دماي آزمونه با به 

 پنجبراي حداقل  جرقه زده، متوالي ادامه دهيد تا آزمونه سلسيوسدرجه  دوآزمون را در هر  عبور شعلة. يابد

سوختن پيوسـته، بيـانگر   . اشت كنيدور است يادد دماي آزمونه را زماني كه شعلة. دثانيه سوختن آن ادامه ياب

  .آزمونه است يور شعلة نقطة

درجـه   60كمتـر از  (كه با دست بتوان آنهـا را برداشـت    هستندقدر سرد  آن لوازمزماني كه    10-1-15

  .تميز كنيد سازندههاي  را بر مبناي توصيه ازم آنلو ،، ظرف آزمون را جابجا كرده)سلسيوس

  لوازم خودكار  10-2

اين موارد شامل . باشند 1-10وازم خودكار بايد قادر به اجراي روش شرح داده شده در بند ل   10-2-1

  . يا هر دو استوري  شعله نقطةاشتعال يا  نقطة يافتنآزمون،  شعلة كاربردگرم كردن،  نرخكنترل 

نشان خط  آزمونه هم سطحطوري پر كنيد كه خط تصحيح مينسك  نمونهرا با  آزمون ظرف   10-2-2

درجه  56 بايد حداقل و نمونه آزمون دماي ظرف. گرم كننده قرار دهيدصفحه را در مركز  آزمونظرف  .شدبا

، بـا  شـود بـه ظـرف افـزوده     آزمونه بيشترياگر مقدار . بيني شده باشد اشتعال پيش نقطة كمتر از سلسيوس

اف ظرف آزمون به آزمونه آغشـته  چنانچه اطر. يدربردايا ابزار مشابه مقادير اضافي سيال را  سرنگاستفاده از 

يـك  را بـا   آزمونـه كف موجود بر سـطح  يا حباب هوا . سپس دوباره پركنيد ،را خالي و تميز كرده ظرف شود،

مرحلـه   درچنانچه كفي . تا آزمونه به سطح مورد نظر برسد يا وسيله مناسب ديگري از بين ببريدچاقوي تيز 

  .باشد د قبول نميوجود داشته باشد، نتايج مور آزموننهايي 

بايـد تـا زمـاني كـه      گرانروهاي جامد يا  نمونه. اضافه شوند آزمونمواد جامد نبايد به ظرف    10-2-3

 دادن در هر حال دماي نمونه در حين حرارت. حرارت داده شوند )آزمونقبل از ريختن به ظرف (روان شوند 

  .شده باشد بيني اشتعال پيش نقطةاز  كمتر سلسيوسدرجه  56 حداقل بايد

متر يـا بـا انـدازه مهـره      ميلي 8/4متر تا  ميلي 2/3قطر  آن را با ،آزمون را روشن كرده شعلة   10-2-4

  ).1-طبق پيوست الف(تنظيم كنيد ) چنانچه روي دستگاه نصب شده باشد( 1مرجع

  .فشار گاز به كار رفته در لوازم نبايد سه كيلو پاسكال بيشتر از فشار آب باشد -1هشدار 

                                                
1- Comparison Bead 



 13

چنانچه شعلة خاموش شود بخارات در ظرف آزمـون محتـرق   . در هنگام استفاده از شعلة آزمون گازي مراقب باشيد -2هشدار 

  .تواند بر روي نتايج تاثير بگذارد شوند، مي نخواهند شد، اما نشت گاز شعلة آزمون كه سپس وارد فضاي بخارات مي

هـاي   ي را در اولين اعمال شعلة آزمون مد نظـر قـرار دهـد، زيــــرا آزمونـه     آزمايشگر بايد مراقب باشد و موارد ايمن -3هشدار 

  .كنند حاوي مواد با نقطة اشتعال كم در اولين اعمال شعلة آزمون به طور غيرعادي شعلة قوي ايجاد مي

درجـه   400 رسـيدن بـه دماهـاي در حـدود    . آزمايشگر بايد موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش را رعايت كنـد  –4هشدار 

  .تواند خطرناك باشد سلسيوس مي

  .توانند كاركرد شعلة آزمون ابتدايي را در مرحله اوليه گرم كردن انجام دهند برخي لوازم خودكار مي -1يادآوري

توانند به طور خودكار شعلة آزمون را روشن كرده، انـدازه شـعلة آزمـون را از قبـل تنظـيم       برخي لوازم خودكار مي -2يادآوري

  . دكنن

اي  از جزئيات رويهبايد  وسايل. روشن كنيد سازندههاي  لوازم خودكار را مطابق دستورالعمل   10-2-5

  .كنند پيروي، است شرح داده شده 15 -1-10تا  4-1-10در بندهاي كه 

  محاسبات    11

متـر   ميلي 760وقتي فشار متفاوت از  .)يادآوري(كنيد  يادداشت آزمون تعيين و فشار جو را در زمان   11-1

  .كنيدزير تصحيح  به شرحيا هر دو را  يور شعلة نقطةاشتعال يا  نقطة ،جيوه باشد

  

)1(       ) – P760( 033/0 +C  =اشتعال تصحيح شده نقطة  

  

  :آن دركه 

 C دست آمده برحسب درجه سلسيوس  بهاشتعال  نقطة(˚C)؛   

P   متر جيوه حسب ميليمحاسبه شده برفشار جو (mm Hg)؛  

هـاي بـي    بسياري از فشارسنج. فشار جو استفاده شده در اين محاسبات، فشار محيط آزمايشگاه در زمان آزمون است -رييادآو

دهنـد   هاي سطح آب دريا را نشان نمـي  شوند، قرائت ها استفاده مي هاي هواشناسي يا فرودگاه مايع، مشابه مواردي كه در ايستگاه

  .باشند روش آزمون نميهاي صحيحي براي اين  و بنابراين قرائت

تا نزديك  اند تعيين شده 1-11وري تصحيح شده يا هر دو را كه طبق بند  نقطة اشتعال يا نقطة شعله   11-2

  .گرد كرده و يادداشت كنيد يك درجه سلسيوس

وري تصحيح شده آزمونه يا هر دو را طبق اين اسـتاندارد گـزارش    مقادير نقطة اشتعال يا نقطة شعله   11-3

  .كنيد
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  انحرافدقت و    12

  دقت   12-1

  :هاي آماري نتايج آزمون بين آزمايشگاهي به صورت زير است مبناي بررسيآزمون بر دقت اين روش

  تكرار پذيري   12-1-1

تفاوت بين دو نتيجه پياپي به دست آمده از آزمون معمول و صحيح انجام شدة يك آزمايشگر با ابزار يكسان، 

حالـت محتمـل اسـت كـه از      20آزمون يكسان در درازمدت، تنها در يك حالت از در شرايط ثابت روي مواد 

  :مقادير زير فراتر رود

  سلسيوسدرجه  هشت      عال تاش نقطة

  سلسيوسدرجه  هشت      وري نقطة شعلة

  تجديدپذيري   12-1-2

ز سـوي  ا  هاي معمـول و صـحيح انجـام شـده     تفاوت بين دو نتيجه منفرد و مستقل، به دست آمده از آزمون 

هاي متفاوت روي مواد آزمون يكسان در درازمدت، تنها در يك حالت از  آزمايشگران گوناگون و در آزمايشگاه

  .حالت محتمل است كه از مقادير زير فراتر رود 20

  سلسيوسدرجه  18      عالتاش نقطة

  سلسيوسدرجه  14      وري نقطة شعلة

  .باشد مشخص نمي 12-2نامه بند  ه آيينبا توجه بوري  شعلة نقطةهاي دقت براي  داده   12-2

وري عـاملي اسـت    نقطة شعلة. اند وري در برنامه بين آزمايشگاهي جاري تعيين نشده هاي وابسته به نقطة شعلة دقت -1يادآوري

  .ها ممكن است اين دما مورد نياز باشد شود، مگر در برخي نمونه كه معموالٌ خواسته نمي

  .شود ها جدا شده است، تعيين نمي اي نوع قيري كه غشاء نازك تشكيل شده روي سطح آنه دقت براي نمونه -2يادآوري

  .اند، تعيين نشده است بررسي شده "پيوست ب"هاي نوع قيري كه مطابق  دقت براي نمونه -3يادآوري
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  انحراف   12-3

ايـن روش آزمـون    براسـاس وري تنهـا   شعله نقطةاشتعال و  نقطة، زيرا داراي انحراف نيست اين روش آزمون

  .اند تعريف شده

  خطاي نسبي   12-4

هـاي بررسـي    دست آمده از روش دستي و خودكـار روي نمونـه   ارزيابي آماري نتايج نقاط اشتعال كليولند به 

هاي با گرانروي  دهد، مگر در روغن هاي تجديدپذيري نشان نمي گونه تفاوت معناداري ميان واريانس شده، هيچ

دسـت   ارزيابي نتايج نقاط اشتعال كليولنـد بـه  . دهند مايع كه مقداري انحراف را نشان ميچندگانه و پارافين 

گونه تفاوت معنـاداري ميـان ميـانگين آنهـا      هاي بررسي شده، هيچ آمده از روش دستي و خودكار روي نمونه

در مـوارد  . دهنـد  هاي با گرانروي چندگانـه كـه مقـداري انحـراف را نشـان مـي       دهد، مگر در روغن نشان نمي

  .هاي دستي بايد به عنوان آزمون داوري مدنظر قرار گيرد وري تعيين شده به كمك روش شعله نقطةمشكوك، 

  مونگزارش آز 13

  :گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد

 ؛شماره    انجام آزمون طبق استاندارد ملي ايران    1- 13

 تاريخ تحويل نمونه به آزمايشگاه؛   13-2

 نجام آزمون؛تاريخ ا  13-3

 ؛...)محل توليد وتاريخ توليد، نام توليدكننده، : شامل(شناسنامه محصول   13-4

 محل انجام آزمون؛  13-5

 ذكر هرگونه موارد مغاير با اين استاندارد؛   13-6

 ؛گر  ايشخانوادگي و امضاي آزم نام، نام   13-7

  .كننده خانوادگي و امضاي تاييد نام، نام   13-8
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  الف پيوست

  )الزامي(

  لوازم براي ظرف روباز كليولند

  

  لوازم براي ظرف روباز كليولند     1 -الف

  ظرف آزمون   1-1-الف

با ضريب هدايت حرارتـي  نگ ضدز يظرف بايد از برنج يا فلز .ابعاد نشان داده شده در آنو  3مطابق با شكل 

  .ظرف ممكن است به يك دسته مجهز شده باشد. ، ساخته شودمعادل

  گرمكن صفحه داغ   2-1-الف

اي باشد كه حرارت گرم كردن ظرف آزمـون را   جنس آن به گونه بايد ابعاد كافي داشته وصفحه داغ  گرمكن

مثالي از لوازم دستي مورد استفاده از چراغ بنزن يا  .كار برده شود تامين كرده و فقط براي كف ظرف آزمون به

  .استنشان داده شده  2عوامل گرمايش الكتريكي در شكل 

  آزمون شعلةابزار اعمال    3 -1-الف

شود كه  آزمون پيشنهاد مي شعلةدر زمان استفاده از  .از هر نوع مناسب باشد تواند ابزار اعمال شعلة آزمون مي

) 8/0±05/0(حـدود   متـر داشـته و مجـراي آن داراي قطـر     ميلـي ) 6/1±05/0(، تقريباً قطـر  آن در انتهانوك 

آزمـون خـود بـه     شعلةآزمون طوري قرار گيرد كه اجازه دهد جاروب توسط  شعلةال اعم ابزار. متر باشد ميلي

آزمـون بايـد طـوري نگـه      شعلةمركز  .متر باشد ميلي 150شعاع نوسان نبايد كمتر از  .شودخود دوباره انجام 

وب مطلـ . متر باالي صفحه لبه ظرف آزمون صورت گيـرد  ميلي دواي كمتر از  داشته شود كه نوسان در صفحه

كـه   متر در محل مناسب طوري بر روي لوازم قرار گيـرد  ميلي 8/4متر تا  ميلي 2/3است كه يك مهره با قطر 

  .آزمون را با آن مقايسه كرد شعلةبتوان اندازه 

كن مجدد شعلة آزمون مشابه شمعك، زماني كه شعلة آزمـون در طـي آزمـون خـاموش شـود، در شـعلة        ابزار روشن -يادآوري

اين وسيله بايد طوري طراحي شود كه گاز سوخته نشده در حين روشـن كـردن بـر روي    . كار قابل استفاده استكن خود روشن

  .آزمونه پخش نشود

  گرم كننده   4-1 -الف

اما تحت هيچ ، شعلة گاز يا چراغ الكلي مجاز استاستفاده از . تواند از هر منبع مناسب اعمال شود حرارت مي

كه  هيك گرم كننده الكتريكي كنترل شوند. اطراف ظرف باال بياينداز اد نبايد آز شعلةا شرايطي شعلة آتش ي

منبع حرارتي بايد در مركز گرمكن صـفحه  . گردد شود، پيشنهاد مي دكار يا توسط كاربر كنترل ميبه طور خو

هايي  محافظ دار ممكن است از باال با شعلةي از نوع يها گرم كننده. في موضعي، قرار گيردداغ بدون حرارت اضا

  .د، محافظت شوندنباش مياز نوع مناسب كه باالتر از سطح باالئي گرمكن صفحه داغ ن
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  دماسنج ةدارند نگه   5-1-الف

، ونداشته و بـه محـض اتمـام آزمـ     آزمون نگه هنگامهر وسيله مناسب كه دماسنج را در وضعيت معيني در  

  .شوداجازه خروج آسان دماسنج را بدهد، ممكن است استفاده 

  گرمكن صفحه داغ ةدارند نگه   6-1-الف 

  .ممكن است استفاده شود ،مناسب كه صفحه حرارت دادن را تراز و محكم نگه دارد ةدارند هر نگه 

   وسايلكرد  وارسي عمل     2-الف

  (CRM)ماده مرجع مشخص    1-2-الف

 نقطـة وليـد نفتـي بـا    يا هـر ت ) مول درصد خلوص 99(+خالص  ،ماده مرجع مشخص يك هيدروكربن پايدار 

  .است 11-2و  10-2يا  12-2با استانداردهاي بند با مطالعات بين آزمايشگاهي مطابق تعيين شده عال تاش

  CRMهاي مربوط به  نمونه مقادير نقطة اشتعال و نمونه محدوده 1- جدول الف

  هيدروكربن

  خلوص

مول ( 

  )درصد

  نقطة اشتعال

حسب درجه بر(

  )سلسيوس

  ها محدوده

درجه حسب بر(

  )سلسيوس

n 0/8  5/115  99+  دكانتترا ±  

n 0/8  8/138  99+  دكانهگزا ±  

  

هـاي   برخي مواد مرجع و محدوده دراشتعال تصحيح شده براي فشار جو  نقطة نمونهمقادير    1-1-2-الف

 نقطـة هـايي درخصـوص    مواد مرجع تائيديـه  سازنده .)يادآوري( ذكر شده است 1-الفها در جدول  آن نمونه

هاي توليد  مبناي دادههاي ساير مواد مرجع بر محاسبه محدوده. هاي خاص براي هر ماده دارد ال و روشاشتع

مطابق گزارش  ( شود محاسبه مي 7/0در كردن ضرب با دوباره اين روش آزمون منهاي اثر بين آزمايشگاهي و 

  ).13-2بند 

تعريـف شـده    ASTMدر برنامه بين آزمايشگاهي  1-ل الفها در جدو مواد، خلوص، مقادير نقطة اشتعال و محدوده -يادآوري

هـاي سـاير مـواد، خلـوص،      داده. هاي آزمون نقطة اشتعال اسـت  كه بيانگر استفاده مناسب براي سياالت تصديق كننده در روش

 10-2اي بندهاي يا راهنم 12-2ها، زماني قابل استفاده است كه توليدشان مطابق آيين نامه بند  مقادير نقطة اشتعال و محدوده

هاي اجرايي اين مواد بايد قبل از استفاده مورد بررسي قرار گيرد، مقدار نقطة اشتعال بسته بـه تركيـب    تائيديه. باشد مي 11-2و 

  .هر نوع ماده مرجع مشخص دارد
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   1استاندارد كار ثانويه   2-2-الف

است كـه تركيـب آن    رده نفت خامفرآويا هر ) مول درصد درجه خلوص 99+(خالص  ،پايداريك هيدروكربن 

  .مشخص و تقريباً ثابت است

بـا   ثانويـه  كـار بـراي اسـتاندارد   ) σ3(هاي كنتـرل آمـاري    محدوده واشتعال  نقطةميانگين    1-2-2-الف

  .شده استهاي آماري استاندارد محاسبه  از روشتفاده اس

                                                
1-Seconddory Working Standard(SWS) 
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  بپيوست 

  )ياطالعات(

اشتعال مواد قيري بر مبناي  نقطةن آزمون روشي براي جلوگيري از تشكيل غشاء سطحي در حي

  استاندارداين 

  مقدمه   1-ب

حـين  جلوگيري از تشـكيل غشـاء سـطحي در    مطرح شده، روشي براي  1توسط امران هوسامي كه اين روش

  .قيري بر مبناي اين روش آزمون است اشتعال مواد نقطة آزمون تعيين

  مواد مورد نياز    2-ب

   يكاغذ صافي   1-2-ب

  .متر سانتي 5/7، قطر )يا معادل آن(  417 ةدار، شمار كيفيت

  حلقه كششي) ةمحدود كنند( ةنگه دارند   2-2-ب

طبق (خورد  سمت داخل موازي با يكديگر تا ميمتر به  ميلي 15ل كه دو انتهاي آن اي شك ، دايرهسيم فلزي 

با دو انتهاي خم  متر ميلي 63متر تا  ميلي 62 خارجي آنقطر  متر و ضخامت سيم حدود دو ميلي. )1بشكل 

متـر   ميلـي  210طول كلي سـيم حـدود   . باشد مياي حلقه  متر جداگانه در امتداد محيط دايره ميلي 15شده 

ي اسـتفاده  شـ كش  ار فلزي معمولي يا مواد مشابه موادي كه براي سـاخت حلقـه  د پوششتكه سيم يك . است

  .شود

  )آنيا وسيله معادل (اي  روزنهكن تك  سوراخ   3-2-ب

  .متر در مركز كاغذ صافي باشد ر به ايجاد  يك سوراخ با قطر شش ميليكه قاد 

  روش    3-ب

كـن تـك    سـوراخ به كمـك يـك   . كش مشخص كنيد مركز كاغذ صافي را به كمك يك خط   1-3-ب

  .كنيدمتر در آن ايجاد  سانتي 5/7به قطر سوراخي، اي روزنه

راف باال بزنيد و آن را در كف ظرف كليولنـد قـرار   متر از اط ميلي ششكاغذ صافي را حدود    2-3-ب

  ).1بشكل طبق ( متر محيط داشته باشد ميليشش دهيد طوري كه از سمت باال 

كاغذ صافي و در كف ظرف قرار دهيد حلقه كششي محدود كننده را بر روي بخش انحنادار    3-3ب

  ).شود مي حلقه كششي مانع از حركت به سمت باالي كاغذ در حين انجام آزمون(

                                                
1 - Imran Hussami 
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اين ميزان جبران ( با نمونه پر كنيدنده متر زير خط پركن ميلي پنجمتر تا  ميلي چهارظرف را      4-3ب

   .)شود كننده بخشي از نمونه است كه به وسيله كاغذ صافي در حين انجام آزمون جذب مي

  . ع ايجاد شودموق پرشدن بيشتر از خط نشانه ممكن است باعث شود نتايج نقطة اشتعال بي –هشدار 

اشتعال را  نقطةشروع و ) سازندهبرمبناي توصيه  (دستي يا خودكار  ةكنند ا آزمونآزمون را ب   5-3ب

  .كنيدتعيين 

  .گزارش كنيد سلسيوسدرجه  يكاشتعال را بعد از تصحيح فشار جو با دقت  نقطة   6-3ب

  
  

ايـن روش  . كـار تـداخل نمايـد   دخو شـعلة توانـد بـا لـوازم     ، حباب ميشودها  خي نمونهاستفاده از اين روش ممكن است باعث ايجاد حباب در بر-يادآوري

  .شود ها مي شدن در برخي نمونه چنين باعث كاهش سرعت گرم هم

  

مبناي اين  روشي براي جلوگيري از تشكيل غشاء سطحي در حين آزمون نقطة اشتعال مواد قيري بر - 1شكل ب 

  استاندارد

حلقه ) ةمحدود كنند( ةدارند نگه

  كششي

 63متر تا  ميلي 62قطر خارجي 

 متر ميلي

  كاغذ صافي

 متر ميلي ششبا محيط 

 ظرف روباز كليولند


