
 اشتعال نقاط تعیین: آزمایش عنوان

 :باز سر حالت

 ( flash point fire point: ) آزمایش تئوری

 که هنگامی.  شود می گرم ثابت سرعت با سرباز ظرف در نمونه از معینی مقدار ، آزمایش این در

نمونه   روی از کوچک ی شعله یک عبور شده جمع نمونه باالی در و تبخیر فرار ترکیبات از کافی مقدار

 flash point)) اشتعال ی نقطه دهنده نشان نمونه دمای حال این در.  گردد می ای جرقه ایجاد باعث

خاموش   شده ایجاد دیگر ای جرقه که میرسیم ای نقطه به یابد ادامه نمونه کردن گرم اگر.  باشد می

                                                  . باشد می(  fire point) احتراق ی نقطه معرف مربوط دمای.  شد نخواهد

  می شود می صنعت در مایع هیدروکربن ی نمونه یک از که ای استفاده نوع به توجه با کلی طور به

 .آورد بدست روش 2 به را احتراق ی نقطه دمای توان

 ( آزمایش این به )مربوط باز در دستگاه از استفاده:  اول روش

 بسته در دستگاه از استفاده:  دوم روش

 : آزمایش اهداف

 . است چقدر نمونه در فرار مواد میزان که نماید می مشخص آزمایش (این1

 خطر ایجاد بدون را. فرآورد یک توان می دمایی چه تا که کند می معلوم اشتغال ی نقطه (دانستن2

  . کرد نگهداری باز سر ظرف یک در یا و گرم

 : آزمایش نیاز مورد مواد و وسایل

 برش نفتی  (نمونه1

 . است آمده زیر در آن شرح (که Cleveland open cup tester ) آزمایش (دستگاه2

 : آزمایش دستگاه شرح

 طوری به دهد می انجام را سیال کردن گرم عمل الکتریکی جریان ی وسیله به (که heater ) کن گرم

 گیرد می قرار ظرف این زیر کن گرم و شود می ریخته دستگاه در آن ظرف در سیال که

 به ما را سیال درونی دمای واقع در ، دماسنج یا ترمومتر:   (Thermometer ) الکترونیکی ترمومتر

   . دهد می

 

 



 دستگاه آزمایش و وسایل مورد نیاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 که است آن دستی زدماسنج ا استفاده عدم علت که باشید داشته توجه:  نکته

 . است تر باال دستی دماسنج از الکترونیکی دماسنج تدق: اوال 

 . برود بین از و شکسته دستی دماسنج آزمایش انجام طی در است ممکن: ا ثانی

 می( سلیسیوس) گراد سانتی ی درجه حسب بر دماسنج ی بوسیله شده داده نشان دمای کنید توجه

 . باشد

 کردن گرم سرعت واقع در دکمه این کمک با توان می که:  حرارت انتقال ی درجه تنظیم ی دکمه

 . داد کاهش یا و افزایش را ظرف درون  السی

  ی جرقه توان می.  است شده تعبیه ظرف روی بر که ای شعله و منبع این کمک با:  شعله و گاز منبع

 . نمود مشاهده هیدروکربنی سیٌال روی بر را نظر مورد

 

 : آزمایش روش

  دستگاه در شده تعبیه ظرف درون در را نظر مورد هیدروکربنی سیال از مقداری ابتدا آزمایش این در

در  ، حرارت انتقال ی درجه ی دکمه کمک با و نمائیم می روشن را آزمایش دستگاه سپس ریزیم می

شدن   گرم به شروع باالتری سرعت با سیال با بریم می باال را حرارت انتقال ی درجه آزمایش ابتدای

باز   را گاز به مربوط شیر ، است نظر مورد ی نمونه کردن گرم حال در دستگاه که حالی در آنگاه نماید

بخارات  و نمود رفتن باال به شروع دما که هنگامی.  نمائیم می روشن را گاز ی شعله و کرد

آزمایشی   ی نمونه روی بر آرامی به را آتش ی شعله آنگاه شدند متصاعد سیال روی از هیدروکربنی

 باال کافی میزان به دما که هنگامی.  خیر یا و شد خواهد زده ای جرقه آیا که کنیم می نگاه و برده

 و آوریم می پائین را حرارت انتقال ی درجه آنگاه شدند متصاعد باالتری سرعت با و بخارات رفت

 را دما ، شد زده جرقه اولیٌن که هنگامی.  دهیم می عبور سیٌال روی از را شعله با  دقٌت اا مجدد

 اندکی دوباره سپس کنیم می گزارش(  flash point) اشتعال دمای عنوان به آن  را و کرده یادداشت

 همان ها این آنگاه نگردد خاموش شده زده ی هجرق دیگر که رود باال به  قدری دما تا کنیم می صبر

 را شعله آرامی به و کرده خاموش را دستگاه بود. سپس خواهد(  flash point) احتراق دمای

 . کنیم می خاموش

 

 سواالت:

 نقطه اشتعال نمونه مورد نظر را بدست آورید.-1

با فاکتورهایی نظیر فشار بخار ،گرویتی و نقطه جوش وجود  flash-pointآیا رابطه ای بین -2

 دارد؟توضیح دهید.



 میکند؟ شرایط ایمنی آسانتری ایجادflash-pointآیا پایین بودن -3

 خطاهای آزمایش را ذکر کنید.-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قيرها شدن نرم نقطه :شیآزما عنوان

 هدف

 است قير شدگي نرم نقطه گيري اندازه آزمايش اين انجام از هدف

 به که ریق قرص دو از یفوالد گلوله دو دما ان در که یحرارت درجه از است عبارت یشدگ نرم نقطه

 .فتندیب یمتریلیم 22 فاصله در و کرده عبور دارند قرار یافق صورت

 (قير علمي معرفي: ) مقدمه

 جامد، اشكال به تيره، رنگ به آن، اجزاي ترين¬پيچيده از يكي و خام نفت برش ترين¬ سنگين قير،  

 تركيبات از قير سازندة اجزاي عمدة. باشد¬مي توليدي يا طبيعي منشاء با و ويسكوز يا جامد نيمه

 ها¬آسفالتين و رزين روغني، مواد شامل كه شده تشكيل باال مولكولي وزن با هيدوركربوري

 از فيزيكي خواص داراي و است پيچيده بسيار تركيبي داراي شيميايي نظر از ماده اين. باشد¬مي

 از برخي در. شود¬مي حل CO2 و كربن سولفيد دي در و بوده رطوبتي ضد و چسبندگي جمله

 ايران، در اما شود،¬مي برده كار به( Bitumen) قير واژه با معادل(  Asphalt)آسفالت واژه كشورها،

 قرار استفاده مورد دارد، كاربرد راهسازي در كه ماسه و قير از مخلوطي معني به بيشتر آسفالت

 . گيرد¬مي

 عايق) و ساختماني قيرهاي و رقيق قير يا راهسازي قيرهاي نوع دو به مصرف نوع حيث از را قير  

 19 و راهسازي در توليدي قيرهاي از درصد 09 حدود. نمايند¬مي بندي¬ تقسيم سفت قير يا( بام

 توسط قير مصرف عمدة ما، كشور در. شود¬مي برده كار به كاري عايق مصارف براي آن درصد

 صورت ها خيابان روكش منظور به ها شهرداري همچنين و ها¬جاده ساختن جهت وترابري راه وزارت

 .گيرد¬مي

 یتئور

[ 1] کربن دیتتراکلر و کربن دیسولف در که رهیت یا قهوه تا اهیس رنگ به است یدروکربنیه یجسم ریق

ا   و دیآ یدرم یریخم حالت به دما، شیافزا با اما. است جامد ط،یمح یدما در ریق. شود یم حل کامل

 نفوذ رقابلیغ است؛ ماده نیا مهم تیخاص دو وجود علت به ریق مهم کاربرد. شود یم عیما آن از پس

 .بودن چسپنده و آب برابر در بودن

 منشاء به توجه با که دارد نام خالص ریق مخصوص، یمعدن یها سنگ ای نفت از شده استخراج ریق

 یکاربردها یبرا نظر مورد خواص نکهیا یبرا نیهمچن خالص یرهایق. شود یم یبند طبقه ل،یتشک

 ریق ده،یدم ریق ازجمله) را ریق مختلف انواع و رندیگ یم قرار گرید یندهایفرآ تحت کنند، دایپ را مختلف

 دهند یم لیتشک را...( و یمریپل ریق ون،یامولس ریق محلول،

ا  ریق  در ،یدیتول ریق از درصد 09 حدودا. رود یم کار به یکار قیعا و یساز راه حوزه دو در معموال

 به را ریق مصرف از درصد 19 تنها ،یکار قیعا مصارف و ردیگ یم قرار استفاده مورد یراهساز حوزه

 دهد یم اختصاص خود



 :آزمايش تجهيزات

 یتریل کی بشر-استاندارد یفلز یگو دو - دماسنج – استاندارد یبرنج حلقه -ریق ذوب یبرا ینیچ بوته 

 کاردک -حلل – یبرق گرمکن و همزن -سنج دما و حلقه نگهدارنده -

 

 :شیازما انجام روش

 تقريبًا چيني بوته كه اي گونه به بريزيد چيني بوته داخل در و برداريد جامد قير مقداري كاردك كمك به

 شدن گرم ضمن. گردد ذوب قير تا بگذاريد هيتر روي را بوته و كنيد روشن را هيتر. شود قير از پر

 كه خيسي كاغذ روي را ها رينگ سپس. شود جلوگيري موضعي شدن گرم از تا بزنيد هم را نمونه

 داخل را قير و برداشته پنس با را شده مايع قير حاوي یچين بوته و بگذاريد ايد داده قرار ميز روي

 ريخته قير ها رينگ لبه روي اگر. باشد يكسان رينگ دو در قير سطح كنيد سعي و بريزيد ها رينگ

 خود به جامد حالت و شود خنك قير تا بمانيد منتظر دقيقه 19 حدود. كنيد تميز را ها لبه كاردك با شده،

 نگهدارنده روي را قير حاوي هاي حلقه. بود خواهد خطا با همراه آزمايش اينصورت غير در بگيرد

 را بشر حجم  2/4 حدود دهيد فشار كمي و دهيد قرار قير روي حلقه مركز در را گلوله دو و داده قرار

. كنيد روشن را هيتر و بگذاريد هيتر روي كرده، سوار قبل صفحه شكل مطابق را دستگاه و بريزيد آب

 چوب با و باشد ها حلقه بين فاصله سوراخ در آن جيوه مخزن كه دهيد قرار اي گونه به را دماسنج

 كنيد محكم را آن پنبه

 گلوله دو هر است ممكن. كنيد يادداشت را حرارت درجه افتاد،  یمتریلیم 22 فاصله در گلوله کهیهنگام

 مقدار صورت اين در باشد، ديگري با متفاوت يك هر به مربوط حرارت درجه و نيفتند لحظه يك در

 بگيريد نظر در شدن نرم نقطه عنوان به را حرارت درجه دو اين متوسط

  سؤاالت 

 .باشد داشته بايد مشخصاتي چه استفاده مورد نمونه به توجه با كننده گرم حمام سيال -1

 شود مي ايجاد خطايي چه گيرد قرار متن در شده عنوان محل از تر پايين يا باالتر دماسنج اگر -2

 دن قیر داردش نرم نقطه در یریث تا چه ریق بودن نرم ای سفت -3

 دارد یریتاث شدن نرم نقطه در ایا حلل مقدار -4

 

 

 

 



 

 .نیبنز دیر بخار فشار یریگ اندازه: شیآزما هدف

 : شیآزما یتئور

 خارج عیما سطح از و کنند غلبه فشار برآن هستند که ییدما در بتوانند مولکولها آن در که یفشار

 .ندیگویم بخار فشار را ندیآ در گاز صورت وبه شوند

 از یمقدار یمدت از پس م،یزیباشد،بر یخال یفضا یدارا که یمسدود ظرف در را عیما یمقدار اگر

  نیا به عیما ذرات نیا شدت وارد. شود یم یخال یفضا وارد و شده ریتبخ عیما

 دستگاه، محفظه در هوا وجود علت به. شود یم دهینام دیر بخار فشار که کند یم یفشار جادیا فضا،

 0 تا 2 حدود یقیحق بخار فشار جهینت در.ستین نمونه یقیحق بخار فشار شده، یریگ اندازه فشار

 .باشد یم دیر بخار فشار از شتریب درصد

 بخار فشار نییتع یبرا شیازما نیا.باشد یم فرار عاتیما یبرا یکیزیف مهم تیخاص کی بخار فشار

 یم کار به هستند، درجه صفر یباال جوش نقطه یدارا که ، 3.73 یدما در خام، نفت و ینفت حصوالت

 .رود

 یم  مهم ،یشگاهیپاال هیاول هیتصف انجام زین و آن یساز رهیذخ و انتقال یبرا خام نفت بخار فشار

 نییتع زین و مخازن انواع ،ینفت سبک مواد نقل و حمل در یمنیا یبرا بخار فشار دانستن.باشد

 و دارند نییپا اریبس جوش نقطه که مواد یبعض یبرا. است تیاهم یدارا موتور یسوختها یهایژگیو

 ادیز که رایز است الزم بخار فشار نیا دانستن ، نیا نمود ریتقط را آنها توان ینم کیاتمسفر فشار در

 سوخت عنوان به ینفت ماده ییکارا نظر از. کندیم ادیز را ها فرآورده نیا اتلف بخار، فشار نیا بودن

 .افتد ینم اتفاق یسوز آرام صورت نیا ریغ در باشد، یخاص محدوده در دیبا بخار فشار ،

 کی بخار-عیما تعادل. گرفت نظر در خالص دروژنیه کی مانند توان یم را ینفت برش کی بخار فشار

 فرار به مولکولها لیتما. شود یم ن،مشخصیمع یدما در آن بخار فشار یریگ اندازه با دهیچیپ مخلوط

 تیفارنها درجه 199 در که دیر بخار فشار. شود یم یریگ اندازه دیر دستگاه لهیوس به عیما فاز از

 ییجز وفشار برش سازنده یدروکربنهایه ییجز یفشارها مجموع" از عبارت شود، یم یریگ اندازه

 دیر بخار فشار نیب یا رابطه توان یاست،م شده معلوم و استاندارد هوا محفظه حجم چون". هوا

 از توان یم دآلیا حالت در وبرشها دروکربنهایه مخلوط یبرا. کرد برقرار مخلوط یقیحق بخار وفشار

 نیب مولکولشان که یدروکربنیه مختلف یگروهها از است یمخلوط نیبنز. کرد استفاده راؤلت قانون

 نظر از آنها بخار فشار جمله از ها نیبنز مشخصات یبررس. دارند کربن 12 تا یگاه و 19 تا 4

 در.شوند یم زمستان در موتور یانداز راه سهولت باعث فرار مواد.است مطرح موتور در کاربردشان

 توقف باعث نیبنز لوله در بخار از یسد لیتشک علت به که سبک یدروکربنهایه ادیز مقدار زین تابستان

 .انداخت راه را آن سپس و شود سرد موتور تا کرد صبر دیبا حالت نیا در که شوند یم موتور

 که بیترت نیبد.است یداخل احتراق یموتورها یطراح در شود یم بخار فشار از که یگرید استفاده

 باالتر مجاز حد از نسبت نیا اگر اما. برد باال ینیمع حد تا را تراکم نسبت دیبا موتور بازده شیافزا یبرا



 گرم باعث و دارد چکش دنیکوب هیشب ییصدا که شود یم جادیا موتور در کوبش نام به یا دهیپد رود

 خاص محدوده کی در دما و بخار فشار کنترل با که شود، یم آن قدرت وافت موتور حد از شیب شدن

 .داد شیافزا کوبش جادیا بدون ، نیمع محدوده در را نسبت نیا توان یم

 

 :شیآزما ازین مورد لیوسا و دستگاه شرح

 وطول( متر یسانت2 حدود) یداخل قطر با شکل یا استوانه یظرف محفظه نیا: بخار محفظه-1

 .است( متر یسانت 39 حدود)

 است بخار محفظه یداخل قطر اندازه به اش یداخل قطر که شکل یا استوانه ظرف: عیما محفظه-2

 بخار محفظه به محفظه نیا یفوقان قسمت. است رییمتغ472 تا373 نیب عیما محفظه حجم نسبت و

 .است بسته و تخت کامل زین گرشید یانتها و شود یم متصل

 یم متصل بخار محفظه یفوقان قسمت به سنج فشار د،یر بخار فشار یریگ اندازه یبرا: فشارسنج-3

 .است شده یبند درجه بار 970صفرتا واز متر یلیم129تا199 سنج فشار نیا قطر که شود

 از باالتر متر یلیم2274 بخار محفظه یفوقان سطح که باشد یا اندازه دیبا حمام داخل آب: آب حمام-4

 .است بخار محفظه به متصل سنج دما کی به مجهز حمام نیا باشد آب سطح

 .شیآزما مورد نمونه عنوان به نیبنز-2

 

                       



                         

  

                                         

 

    



               

                      

 

                           

 



 :شیآزما انجام روش

 به را( نیبنز)عیما محفظه. دیکن میتنظ...یرو میتنظ چیپ از استفاده با را آن توان و دیکن روشن را حمام

. اوردین وجود به شیآزما در ییوخطا شود خارج بود آن در هوا یحبابها اگر تا دیبکوب زیم یرو یآرام

 لیما صورت به را آن دیاوریب رونیب را دستگاه بار کی قهیدق دو هر.دیده قرار حمام درون را محفظه

 تکان را آن است، سنج فشار گرید دست ودر  عیما محفظه دست کی در کهیطور به دیریبگ دست در

. دیده قرار حمام درون دوباره را دستگاه سپس است برقرار بخار-عیما تعادل دیشو مطمأن تا دیده

 یم سرد دستگاه رایز بکشد طول هیثان39 از شتریب دینبا مجموعه وگذاشتن آوردن رونیب زمان مدت

 وتکان دستگاه آوردن رونیب عمل. دهد نشان را(3.73)نظر مورد یدما تا دیکن چک را دماسنج. شود

 دوباره دادن قرار از وپس دستگاه آوردن رونیب از قبل فشارسنج عقربه تا دیکن تکرار آنقدر را آن دادن

 .دیکن گزارش نیبنز دیر بخار فشار عنوان به را فشار نیا. دهد نشان را عدد کی حمام در آن

 :ها نکته

 به تا بود مراقب دیبا نیهمچن.دینکن استفاده اند قرارگرفته شیآزما مورد قبل که ییها نمونه از-1

 .نرسد یادیز حرارت شیآزما از شیپ نمونه

 .باشد نداشته وجود ینشت گونه چیه تا باشند شده بسته محکم دیبا اتصاالت-2

 

 :سواالت

 شیآزما جهینت در یرییتغ ایآ بود یم اتمسفر3ای2معادل یفشار یدارا هوا محفظه داخل یهوا اگر-1

 چرا؟. شد یم حاصل

 نشان را هوا فشار سنج فشار شیآزما یابتدا چرا ستین خل و دارد وجود هوا محفظه درون اگر-2

 دهد؟ ینم

 شود؟ یم جادیا ییخطا چه شیآزما مورد یها نمونه از مجدد استفاده صورت در-3

 

 

 

 

 

 



 زشیر نقطه و انجماد نقطه ، شدن یابر نقطه :شیآزما عنوان

 آزمایش: یتئور

 نمونه که یهمگام.  مینمائ یم سرد آن زدن هم بر بدون و یآهستگ به را نمونه شیآزما نیا در

 یابر یدما همان دما نیا.  ندینــــــــــما یم ادداشتی را دما ، گرفت خود به رنگ یریش و کدر حالت

 نمونه یزمان مدت از پس دید میخواه مینمائ سرد شتریب را نمونه اگر اکنون.  باشد یم شـــــدن

 را دما  ندیگو نمونه شدن منجمد آن به اصطلحًا که حالت نیا در کند ینم حرکت گرید و شده سخت

 . میکن یم انیب آن انجماد یدما عنوان به و کرده ادداشتی

 به شروع نمونه یدما در که دید میخواه میکن گرم یکم را آن ، نمونه شدن منجمد از پس کهیصورت در

 د،یآ یم بدست شده منجمد ی نمونه از عیما قطره نیاول آن در که را ییدما لذا.  دینما یم شدن عیما

 . میکن یم انیب زشیر ی نقطه عنوان تحت

 : شیآزما اهداف

 :از عبارتند شیآزما نیا یاصل اهداف یکل طور به:  

 شدن یابر ی نقطه یدما نییتع .1

 انجماد ی نقطه یدما نییتع .2

 زشیر ی نقطه یدما نییتع .3

 در باال انجماد ی نقطه با ییدروکربنهایه مقدار ای و روغن در ها نیپاراف زانیم نییتع .4

 ینفت یها فراورده.4.ریسا

 

 شیآزما ازین مورد مواد و لیوسا

 یا وهیج دماسنج .1

 نمونه عنوان به کننده روان .2

 شیآزما دستگاه .3

 ( شیآزما دستگاه در ختنیر یبرا)  الکل .4

 آن یبرا یا پنبه چوب درب با شیآزما ی لوله .2

 شیآزما دستگاه شرح

 دستگاه نیا نام(cloud and pure point astm) لیتشک ریز اجزاء و ها قسمت از که باشد یم

 : است شده

 انتقال یبرا الکل از دیدان یم که همانگونه.  است شده پر الکل با محفظه نیا: کننده سرد ی محفظه

 . گردد یم استفاده بهتر حرارت



  دهد یم نشان ما به را محفظه درون( الکل) الیس یدما واقع در دماسنج نیا: یکیالکتر دماسنج

 داشته الیس میخواه یم که را ییدما حداقل توان یم دکمه نیا ی لهیوس به: دما میتنظ ی دکمه

 از استفاده) علٌت.  آمد نخواهد تر نییپا دما نیا از دستگاه یدما نیبنابرا میبده دستگاه به را باشد

 یمختلف  انقباض ای انبساط)  یحرارت بیضر یدارا مختلف ینیظروفچ که است آن دکمه نیا

 ظرف شکستن تاینها و خوردن ترک موجب که دیایب آنقدر دستگاه یدما است ممکن نیهستندبنابرا

 . گردد یم یبلور

 

     

 

 : شیآزما روش

 کی درون سپس میزیر یم الکل یمقدار دستگاه ی کننده سرد ی محفظه درون ابتدا شیآزما نیا در

 از آنگاه و بسته را شیآزما ی لوله درب سپس. میزیریم یدروکربنیه مواد از یمقدار شیآزما ی لوله

 ظرف داخل به را یا وهیج دماسنج ، است شده هیتعب شیآزما ی لوله درب درون که یسوراخ قیطر

 و میده یم قرار دستگاه ی کننده سرد ی محفظه درون را شیآزما لوله سپس میران یم شیآزما

 یسانت ی درجه 22 مانند ییدما یرو را آن یها میتنظ ی دکمه و میکن یم روشن را دستگاه آنگاه

 قهیدق چند هر ، میکن یم نگاه یا وهیج دماسنج به دقٌت به که یحال در سپس مینمائ یم میتنظ گراد

 روانکار ی مادٌه حالت به و میآور یم رونیب کننده سرد ی محفظه از را شیآزما ی لوله هم بار کی

 انجام آنقدر را کار نیا.  ریخ ای است کرده دایپ کدر و رنگ یریش حالت ایآ که میکن یم توجٌه آن درون

)  کند دایپ یابر ای رنگ یریش حالت روانکار مادٌه آن در که میبرس یدمائ به سرانجام تا میده یم

 را دما نیا آنگاه(  کند یم دایپ ادیز شدن سرد از پس آن درب کردن باز با نوشابه که یحالت مانند قًایدق

 را شیآزما ی لوله مجددًا سپس.  میکن یم انیب را شدنآن یابر یدما عنوان به و میکن یم ادداشتی

 تا رود تر نیپائ ماده یدما تا میکن یم صبر هم باز و میده یم قرار کننده سرد ی محفظه درون

 .  نکند حرکت گرید و گردد منجمد کامل طور به مادٌه به که یهنگام



 یابر نقاط یدماها نییتع از قیتحق از پس بود خواهد انجماد ی نقطه یدما همان دما نیا نیبنابرا

 ماده آن درون که شیآزما ی لوله به بار نیا و کرده خاموش را شیآزما دستگاه ، انجماد و شدن

 ی ماده از عیما ی قطره نیاول نکهیا تا میده یم حرارت یاندک ، است گرفته قرار منجمد روانکار

 را زشآنیر ی نقطه یدما عنوان به و میکن یم ادداشتی را ماده یدما  نیا سپس.  دیآ بدست روانکار

 . مینمائ یم ذکر

 : سواالت

 ؟ دیآور بدست را زشیر ونقطه انجماد نقطه ، شدن یابر نقطه.1

 ؟ است متفاوت دماسنج تیموقع  شدن یابر و  زشیر ی نقطه شیآزما یبرا چرا.2

 ، روند یم کار به موتور روغن یبرا مخصوصا شدن یابر و زشیر ی نقطه ی نقطه یها شیآزما.3

 .دیده حیتوض ؟ دارد یتیاهم چه آنها ی جهینت

 اند؟ چگونه هم به نسبت مرکب ی وماده خالص ی ماده یبرا انجماد ی نقطه و زشیر ی نقطه.4

 (چگونه) ؟ دارد یریتاث شیآزما ی جهینت در ظرف داخل نمونه مقدار ایآ.2

 ؟ ابدی یم کاهش دما آن انیپا تا انجماد شروع از چرا. 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عنوان آزمایش: تقطیر اتمسفری

 هدف:

 هاي منحني و فني مشخصات آوردن دست به و نفتي مواد تقطير آزمايش، اين انجام از هدف

 .است مربوطه

 :شیآزما یتئور

 مورد در ويژه به آنها، عملكرد و ايمني در مهمي تأثير اغلب هيدروكربنها( فراريت) تقطير خصوصيات

 بخارهاي توليد به هيدروكربن يك تمايل كننده تعيين عامل مهمترين فراريت. دارد ومحلولها، سوختها

 گرم كردن، روشن بر كه باشد مي مهمي عامل جت و موتور سوختهاي براي فراريت.است انفجار قابل

 در باال جوش نقطه با اجزاء حضور. است مؤثر دو هر يا باال،ارتفاعات عملياتي دماهاي در شدن

. باشد مي مؤثر احتراق، از حاصل ريختني دور موادجامد تشكيل ميزان بر توجهي قابل طور به سوختها

 آنهايي ويژه به حللها از بسياري دركاربرد مهمي عامل دارد، اثر تبخير سرعت بر فراريت كه آنجايي از

 مي تقطير هاي محدوده شامل اغلب نفتي مواد خصوصيات. باشد مي رود، مي كار به نقاشي در كه

 یها یژگیو دانستن رو نیا از.باشد مي فراريت نظر از محصوالت بودن مناسب دهنده نشان كه باشد

 مقررات و نیقوان تیرعا و شگاهیپاال یکنترل یندهای،فرآیتجار یها نامه موافقت در ینفت مواد ریتقط

 .دارد تیاهم مربوطه

 

 :شود مي استفاده اي ويژه اصطلحات از آزمايش اين در

 حرارتي تجزيه هاي نشانه اولين كه هنگامي ترمومتر دماي( Decomposition Point:) تجزيه دماي- 

 از ترمومتر یدما دیشد و نامنظم راتییتغ و نمونه از بخار شدن متصاعد.)شود مشاهده نمونه در

 .(باشد یم یحرارت هیتجز یها نشانه

 تقطير، فلسك انتهاي از مايع قطره آخرين كه هنگامي ترمومتر دماي( Dry Point:) خشك دماي-

 اين شامل باشند، مي ترمومتر و فلسك جداره روي كه هايي قطره كه شود توجه. شود مي تبخير

 دماي. شود مي استفاده پاياني نقطه به مربوط دماي خشك دماي جاي به اغلب. شوند نمي تعريف

 برده كار به رنگ، صنعت در آن كاربردهاي مثال عنوان به نفتا، از استفاده خاص موارد براي خشك

 دقت با پاياني نقطه گيري اندازه كه است اي گونه به نمونه طبيعت كه مواردي در همچنين. شود مي

 .شود مي استفاده خشك دماي از ندارد، همخواني آزمايش براي الزم

 آزمايش طول در ترمومتر كه است دمايي حداكثر( Final Boiling Point, End Point:) پاياني نقطه -

 واژه از گاهي. گردد مي حاصل فلسك درون مايع تمام تبخير از پس دما اين اغلب. دهد مي نشان

 .شود مي استفاده پاياني نقطه جاي به حداكثر دماي

 از مايع قطره اولين كه هنگامي ترمومتر دماي( Initial Boiling Point, I.B.P:) ابتدايي جوش نقطه -

 .شود مي خارج كندانسور خروجي لوله



 در شده آوري جمع مايع ليتر ميلي برحسب حجم( Percent Recovered:) شده بازيابي درصد -

 .شود مي ثبت دما، خواندن با همزمان طور به كه مدرج استوانه

 .شود مي آوري جمع استوانه در كه مايع حجم حداكثر( Percent Recovery:) بازيابي درصد -

 .ماند مي باقي تقطير فلسك در نهايت در كه حجمي( Percent Residue:) مانده باقي درصد -

 .باقيمانده درصد و بازيابي درصد مجموع( Percent Total Recovery:) كل شده بازيابي درصد -

 .199 از كل شده بازيابي درصد تفاضل( . Percent Lost:) شده اتلف درصد -

 .شده اتلف درصد و شده بازيابي درصد مجموع( Percent Evaporated:) شده تبخير درصد -

 اندازه بخار لوله زير بالن، گردنه در كه اشباع بخار دماي( Thermometer Reading:) ترمومتر دماي -

 .شود یم گيري

 

 الزم لیوسا و دستگاه

 

 یا شهیش فیق (1

                                                                                                                   یتریل یلیم 199 مدرج استوانه عدد دو (2

 نمونه عنوان به موتور روغن (3

 :است ریز یها قسمت یدارا که ریتقط دستگاه (4

 (شود مي استفاده كننده خنك مايع عنوان به آب از آزمايش اين در) كندانسور •

 یرو از را دستگاه حرارت درجه توان یم و.است تنظيم قابل آن حرارت كه الكتريكي كن گرم •

 .خواند آن شگرینما

 



                     

 

 

                                                                       



 آزمايش انجام روش

 یرو که یشگاهیآزما فیق ی لهیوس به را آن و دیبردار ی استوانه با را موتور روغن تریل یلیم 199

 را هيتر درجه و دیببند خوب را چهیدر درب.دیزیبر دستگاه مخزن د،داخلیا گذاشته دستگاه ی چهیدر

 دماي چكيد، كندانسور خروجي لوله از قطره اولين كه زماني. كنيد روشن را آن و بگذاريد 0 روي

. دهيد قرار . روي را هيتر درجه سپس و كنيد يادداشت Boiling Point Initial عنوان به را متناظر

. كنيد يادداشت را آنها با متناظر دماي دیرس... 2،19،12 به مدرج استوانه در شده جمع مايع حجم هرگاه

 Final Boiling عنوان به را آن با متناظر دماي چكيد، كندانسور خروجي لوله از قطره آخرين وقتي

Point سپس. شود خنك دستگاه تا بمانيد منتظر و كنيد خاموش را هيتر سپس. نماييد يادداشت 

 حجم عنوان به را آن حجم و ريخته خالي مدرج استوانه يك داخل آن ینییپا ریش از را مخزن محتويات

 199 از را مدرج استوانه در شده آوري جمع حجم و باقيمانده حجم مجموع.  كنيد يادداشت باقيمانده

 .كنيد يادداشت نيز را است،آن اتلف ميزان بيانگر آمده دست به د،مقداریکن کم

 

 سواالت

 

 شود؟ مي هايي استفاده چه منحني اين از. نماييد رسم را حجم برحسب دما منحني .1

     داشته دمايي هر تواند مي روغن براي آيا دارد؟ تأثيري چه كندانسور ظرف حرارت درجه .2

 باشد؟

 م؟یده کاهش را تریه ی روغن،درجه ی قطره نیاول عانیم از بعد دیبا چرا .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یدرومتریه روش به تهیدانس یریگ اندازه :شیآزما عنوان

 مقدمه آزمایش:

 یم 402 تا 329 یمولکول جرم یدارا و هستند کربن اتم .3 تا 22 یدارا ینفت یها برش ها روغن

 از یریجلوگ و اصطکاک کاهش منظور به که است یکنندگ روان ها روغن کاربرد نیتر مهم. باشند

 گروه دو به تهیسکوزیو سیاند پارامتر به توجه با را ها روغن. رود یم کار به یفلز قطعات یفرسودگ

 :کنند یم سهیمقا آنها با را روغن نمونه و کنند یم میتقس ریز

 H (Pensylvania.) روغن گروه 

 L (Golf Coast.) روغن گروه 

 ازین مورد لیوسا

 از 22mm حداقل یداخل قطر که یطور به شفاف یا شهیش یتریل کی مدرج استوانه عدد دو 

 یانتها از 22mm درومتریه که باشد یا اندازه به زین مدرج استوانه ارتفاع و باشد شتریب درومتریه قطر

 .باشد داشته فاصله مدرج استوانه

 .مختلف یها رنج در درومتریه 

 الیس درون شناور ای ور غوطه جسم به الیس که ییروین) یشناور یروین اصل اساس بر درومترهایه

 قرار یسرب یها ساچمه درومتریه یانتها در منظور نیهم به ٬اند شده یبند درجه( کند یم وارد

 مشخص 1 علمت با درومتریه شاخه یرو مقطر آب سطح تیموقع ٬درومتریه یبند درجه یبرا. دارند

 ٬داده قرار 2 مشخص تهیدانس با یعیما در را درومتریه نیهمچن. است واحد یچگال نیمب که شود یم

 داشتن با. است عیما سطح با درومتریه شاخه تماس محل مختصات ریز رابطه از آمده دست به عدد

 حجم V و درومتریه شاخه مقطع سطح a.)شود یم مشخص درومتریه یبند درجه ٬عدد دو نیا

 .(است یور غوطه

∆h=V/a×(S-1)/S 

 .شیآزما مورد نمونه عنوان به روغن 

 .نمونه یدما یریگ اندازه یبرا دماسنج 

 



   

  

 

   

 

 

 



 یتئور

. است محسوس باال یدماها در فشار تیتابع عاتیما یبرا که است فشار و دما تابع ماده کی تهیدانس

 نیهمچن. هستند ینفت مواد متیق و تیفیک نییتع یبرا ییفاکتورها API و Sp.gr ٬(density) تهیدانس

 و یدروکربنیه یها سازنده دروژنیه درصد نییتع ٬سوخت یحرارت ارزش نییتع نظر از تهیدانس

 .است دیمف دروژنیه به کربن نسبت نییتع

 (.ρ=m/V)است عیما حجم واحد جرم ٬تهیدانس

 که عیما حجم هم آب جرم بهC (60°F )°12 یدما در عیما یحجم جرم نسبت ٬(Sp.gr)ینسب تهیدانس

 .شود یم انیبSp.gr 60/(60°F ) صورت به و است حرارت درجه همان در

APIاز یتابع ٬ Sp.gr 60/(60°F )یبرا) دیآ یم دست به ریز رابطه با و است API گزارش به یلزوم 

 (.ستین دما

API=141.5/(Sp.gr 60/(60°F))-131.5 

 

 که شود یم استفاده API یجا به Baume از ییاروپا یکشورها در

Baume=140/(Sp.gr 60/(60°F))-130 

 شیآزما انجام روش

 که را مختلف یدرومترهایه سپس ٬دیکن پر روغن از را مدرج استوانه 2/0 حدود تا شیآزما انجام یبرا

 ٬دیده قرار مدرج استونه در موجود روغن درون را اند شده یبند درجه یمتفاوت یها رنج در

 یعدد و است نظر مورد درومتریه بماند شناور روغن درون ٬شده یبند درجه بازه در که یدرومتریه

 دقت. است درومتریه یرو بر شده نوشته واحد برحسب که باشد یم روغن تهیدانس دهد یم نشان که

 اگر که کرد توجه دیبا. است شده یبند درجه یصعود صورت به نییپا سمت به باال از درومتریه که دیکن

 از دیبا ردینگ قرار شناور صورت به درومتریه بازه در  ای و رود فرو روغن دون کامل طور به درومتریه

 چون نکند برخورد مدرج استونه وارهید به درومتریه دیباش مواظب. کرد استفاده یگرید درومتریه

 .شود یم خطا جادیا باعث

  

 دستگاه کردن زیتم

 نگه مدرج استوانه یباال در را آن قهیدق چند دیآورد رونیب را درومتریه یوقت شیآزما انجام از بعد

 با و شسته یشگاهیآزما حلل با را درومتریه سپس برگردد مدرج استوانه درون آن روغن تا دیدار

 .دیده قرار خود به مخصوص جعبه درون و کرده خشک را آن خشک پارچه کمک



 سئواالت

 دارد؟ شیآزما جواب در یریتاث نمونه مقدار ایآ 

 است؟ تیاهم یدارا نظر چه از ینفت مواد تهیدانس و API درجه دانستن 

 دارد؟ وجود یا رابطه تهیسکوزیو سیاند و تهیدانس نیب ایآ شما نظر به 

 ای Sp.gr)  درومتریه نوع توان یم چگونه. دیدار اریاخت در مختلف یبند درجه با درومتریه دو 

API  )کرد؟ مشخص را 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رهایق یریپذ نفوذ زانیم یریگ اندازهعنوان آزمایش: 

 هدف آزمایش: 

 .است جامد مهین و جامد یرهایق یریپذ نفوذ زانیم اوردن دسست به شیآزما نیا انجام از هدف

 آزمایش: یتئور

 بر.دارد کاربرد یساز راه و صنعت در استفاده مورد یها ریق ینسب یسخت نییتع یبرا شیازما نیا

 استاندارد سوزن کی که متریلیم دهم حسب بر یمسافت از است عبارت ریق نفوذ تیقابل ف،یتعر اساس

 العمل عکس کننده مشخص تواندیم ها ریق در نفوذ درجه.کند یم نفوذ ریق ،در معلوم زمان مدت در

 اعمال(  load) بار مقابل در ریق مقاومت زین و(  shock) آن به شده وارد یها ضربه مقابل در ریق

 .است نرمتر ریق نشانه شتریب نفوذ درجه و تر سخت ریق کمتر،نشانه نفوذ درجه.باشد آن یرو بر شده

 در که یریق لندیما سازها راه مثال عنوان به. است ان کاربرد در یمهم ر،عاملیق نفوذ درجه زانیم

 داشته نییپا نفوذ شود،درجه یم استفاده اتوبوس یستگاههایا مانند کیاستات ای و کیتراف نقاط

 شیآزما رها،اگریق هیکل نفوذ درجه که است شده معلوم ، گرفته صورت مطالعات اساس بر.باشد

 .بود خواهد 399 برابر ، ردیگ انجام آنها ینرم درجه با برابر یحرارت درجه در نفوذ درجه

 .شیآزما در ازین مورد لیوسا و دستگاه

 ای و گرم 199 ای و گرم 29 تواندیم آنها وزن مجموع که استاندارد سوزن و استاندارد وزنه .1

 طول. است شده ساخته سخت و شده داده آب زنگ ضد فوالد از سوزن.باشد گرم 299

 .است متریلیم 92/1تا 99/1 آن قطر و متریلیم 29 بایتقر آن

 قابل مقدار بدون) میقا طور به سوزن دهدیم اجازه که یریپذ نفوذ سنجش دستگاه .2

 بر را نفوذ مقدار که است یمدرج صفحه یدارا و کند حرکت ریق در(اصطکاک یا ملحظه

 .کندیم انیب متریلیم دهم حسب

 ریق کردن ذوب یبرا ینیچ بوته .3

 .است هیثان 09 در هیثان 1/9 ان دقت که سنج زمان .4

 تریه .2

 ریق .0

 کاردک ..

 



 

 

 

 

 

 

 نمونه یساز آماده

 تا دیبزن هم به آن شدن گرم نیح در و دیبگذار تریه یرو را است ریق آن 2/4 حدود که ینیچ بوته ابتدا

. شود الیس کامل تا دیکن گرم آنقدر را نمونه.شود یریجلوگ یموضع صورت به ادیز یگرما تجمع از

 .شود سرد و سفت کامل ریق تا دیکن خنک سرد آب با را ینیچ بوته سپس



 دستگاه یساز آماده

 متصل یعمود یا لهیم آن یانتها به که است یا عقربه و مدرج صفحه کی شامل سنج نفوذ دستگاه

 استاندارد سوزن که دارد وجود یسوراخ ، یعمود لهیم امتداد در. دیکن زیتمم نیبنز با را سوزن. است

 دیتوانیم دیده فشار انرا اگر که دارد وجود یا دکمه قائم سوراخ نیا امتداد در.ردیگیم قرار آن در

 نگه عنوان به دکمه نیا دینده فشار را دکمه نیا اگر.دیببر نییپا و باال حفره داخل در آزادانه را سوزن

 .کرد خواهد عمل سوزن دارنده

 شیازما انجام روش

 با را سوزن حال. دیده قرار دستگاه هیپا یرو را ریق یحاو ینیچ بوته سپس.دیکن آماده رذا نمونه ابتدا

 بر عمود  کامل و ریق سطح یرو قایدق سوزن که دیاوریب نییپا را ان انقدر دکمه فشار با و گرفته دست

 لهیم تماس و سنج نفوذ عقربه یباال لهیم یرو انگشت فشار با حال.دیکن رها را دکمه سپس. باشد آن

 زمان.دیکن  ادداشتی را آن و است هیاول تیموقع عدد نیا.دهدیم نشان را یعدد عقربه ، سوزن با

 هیثان 2 اتمام از پس.دیده فشار را دکمه هیثان 2 شروع با همزمان و کرده میتنظ هیثان 2 یرو را سنج

 نشان را یعدد عقربه سوزن، با لهیم تماس و عقربه یباال لهیم یرو انگشت فشار با.دیکن رها را دکمه

 زانیم همان ییانتها تیموقع و ییابتدا تیموقع نیب تفاوت که نیهمچن.است یینها تیموقع که دهدیم

 بار 3 هرکدام و جداگانه طور به هیثان 09 و هیثان 2 یبرا را شیآزما. دهدیم نشان را ریق در سوزن نفوذ

 با را شیآزما و کرده متصل سوزن به را یگرم 199 وزنه سپس و یگرم 29 وزنه حال.دیکن تکرار

 .دیکن تکرار طیشرا همان

 دستگاه کردن زیتم

 .دیکن خشک زیتم پارچه با و دیکن زیتم یگرید حلل ای و تولوئن محلول کمک به را سوزن

 سواالت

 افتد؟ یم یاتفاق چه دیکن سرد معمول حد از کمتر ای و شتریب را ریق اگر .1

 .شودیم ادتریز  load ای  shock برابر در مقاومت ، نفوذ شدن تر ادیز با ایآ .2

 .دیسیبنو شیآزما نیا در را خطا جادیا عوامل .3

 


