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  ب  

  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

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

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

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

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

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

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

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

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

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

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

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

 .شود می منتشر و چاپ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

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

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 



  ج  

 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 «قطران-سنگدما براي قیرهاي زغال-محاسبه تصحیح حجم »

 

 سمت و/ يا نمايندگی ريیس: 

 جوااریان، محمد

 )دکترا  شیمی(
 

 ایأت علمی دانشگاه شهید چمران ااواز

  دبیر:

 دایی، مینا

 )فوق لیسانس شیمی(

 کارشناس شرکت پرشیا پژواش شریف

 

 ): )اسامی به ترتیب حرو  الفبااعضاء
 بهرامی زاده، زارا

 )لیسانس شیمی(
 

 
 کارشناس

 چراغی، حسی 

 )فوق لیسانس مهندسی مواد(

 

 حاتمی، امیر

 )فوق لیسانس شیمی(

 

 دستور  رزاز، مهد 

 )فوق لیسانس شیمی(

 

 دادشتی زاده، الهام

 )لیسانس شیمی(

 

 نیا، مهنازفتاحی 

 )فوق لیسانس شیمی(

 

 قلعه گحبی، تهمینه

 )لیسانس شیمی(

 

 

 کریمی چشمه علی، مری 

 )فوق لیسانس شیمی(

کارشناس اداره ک  استاندارد استان 

 خوزستان

 

 مدیر عام  شرکت پرشیا پژواش شریف

 

 

 کارشناس آزمایشگاه شرکت نفت پاسارگاد

 

 

 کارشناس ارشد پتروشیمی بندر امام

 

 

 کارشناس شرکت زرگستر روبینا

 

 

 مدیر کنتر  کیفیت شرکت نفت پاسارگاد

 

 

 

 مدیر فنی شرکت پارس لیان اروند

 



  د  

 محمود ، اکرم

 )لیسانس شیمی(

 

 مکوند ، علی

 )لیسانس شیمی(

 

 موسایی، حس 

 )لیسانس مهندسی نفت( 

 

 مهرموالیی، فاطمه

 )لیسانس شیمی(

 

 نجفی، زینب                                                         

 )فوق لیسانس شیمی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کارشناس

 

 

 کارشناس

 

 

 کارشناس شرکت پتروفناور  آسه

 

 

کارشناس اداره ک  استاندارد و تحقیقات 

 صنعتی استان خوزستان

 

 شرکت پرشیا پژواش شریف کارشناس

 

 
 



  ه  

 پیش گفتار

   که پیش نویس آن در  "قطران-سنگدما برا  قیراا  زغا -محاسبه تصحیح حج  "استاندارد 

چهارصد و در اا  مربو  توسط شرکت پرشیا پژواش شریف تهیه و تدوی  شده است و در کمیسیون

مورد  3/19/21ور  اا  ساختمانی مساختمان، مصالح و فرآورده اجحس کمیته ملی استاندارد پنجمی 

قانون اصح  قوانی  و مقررات موسسه استاندارد و  3، این  به استناد بند ی  ماده ویب قرار گرفته استتص

 ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .1331مصوب بهم  ماه   تحقیقات صنعتی ایران،
، علوم و خدمات،  برا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا  ملی و جهانی در زمینه صنایع

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

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

 ملی استفاده کرد . باید امواره از آخری  تجدید نظر استاندارداا 

 

 : است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که منبع و ماخی 
ASTM D 2962 : 2010, Standard Test Method for Calculating Volume-Temperature 

Correction For Coal-Tar Pitches 
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 قطران-سنگغالزدما براي قیرهاي -تصحیح حجم محاسبه

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

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

 و دامنه کاربرد هدف  7

        قیر  مایع برا  محاسبه مقدار انبسا  یا انقباض حج روشی تعیی   استاندارداد  از تدوی  ای  

 باشد.قطران در اثر تغییر دما می-سنگغا ز

گیرد. شود، یا ار دو کار رو  آن صورت میدار  میسنگ قطران در دمااا  مختلفی حم  یا نگهقیر زغا 

 باشد. برا  تصحیح حج  به ی  دما  مشخص نیاز به ی  روش میبنابرای  

 قطران کاربرد دارد.–سنگ ای  استاندارد برا  قیراا  زغا 

 مراجع الزامی 2

 .است شده داده ارجاع ااآن به ایران ملی استاندارد ای  مت  در که است مقرراتی حاو  زیر الزامی مدارک

 .شودمی محسوب ایران ملی استاندارد ای  از ییجز مقررات آن بدی  ترتیب

آن  بعد  تجدیدنظراا  و اااصححیه باشد، شده داده ارجاع انتشار تاریخ ذکر با مدرکی به که صورتی در

شده  داده ارجاع ااآن به انتشار تاریخ ذکر بدون که مدارکی مورد در . نیست ایران ملی استاندارد ای  موردنظر

 . است نظر مورد آنها بعد  اا اصححیه و تجدیدنظر آخری  امواره است،

 :است الزامی استاندارد ای  برا  زیر مراجع از استفاده

تعیی  چگالی نسبی قیر و زفت جامد)روش -قیر و مواد قیر ، 19363استاندارد ملی ایران شماره    2-7

 روش آزمون-جابجایی(
2-2   ASTM D 70, Test Method for Density of Semi-Solid Bituminous Materials (Pycnometer 

Method) 

 اصول آزمون 9

   کند، منبسط و منقبض اا  متفاوتی که متناسب با چگالی نسبی مواد تغییر میقیراا  مختلف با نر 

 اند.فهرست شده 1شوند. مقادیر متناظر در جدو  می

 روش انجام آزمون      4

C در دما قیر را چگالی نسبی    4-7
° 6/13C / 

° 6/13 (˚F 69/˚F 69 ) مطاب  استانداردASTM D 70  یا

 گیر  کنید.اندازهتر است، مناسب ار کدام که ، 19363استاندارد ملی ایران شماره 

 .بیابید 1بر درجه سلسیوس یا فارنهایت از جدو  برا  مواد خا  ضریب انبسا  را    4-2

 گیر  ضرب کنید. ضریب را در تعداد درجات بی  دما  استاندارد و دما  واقعی ماده مورد اندازه   4-9

 باشد. می ،A ،را اضافه کنید. نتیجه به دست آمده ضریب انبسا  999/1عدد  3-2ضرب بند به حاص    4-4
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 A گیر  شده را به ضریب اندازهگیر  باال  دما  استاندارد باشد، حج  اگر دما  ماده مورد اندازه   4-5

گیر  تر از دما  استاندارد باشد، حج  اندازهگیر  پایی ( تقسی  کنید. اگر دما  ماده مورد اندازه2-2)بند 

 ( ضرب کنید.2-2بند )A شده را در ضریب 

C مخزنی از قیر در دما مثال،    4-6
Cباشد. حج  را در دما  گال  می 999/23حاو   133 °

° 6/13 (F
° 

 زیر محاسبه کنید: صورتبه( 69

Cچگالی نسبی 
° 6/13C / 

° 6/13 (˚F 69/˚F 69 ) مطاب  استانداردASTM D 70  است. از رو   93/1برابر با

باشد. می 339-69=929° باشد. اختح  دما برابر بابر درجه فارنهایت می 939×19-6ضریب  1جدو  

 بنابرای 

9319/9 =
 A=  9319/1و  929×939×6-19

Cدر دما    حج  تصحیح شده
° 6/13 (F

 باشد.   می 999/23/ 9319/1=    33363برابر با( 69 °

 ضريب انبساط در مقابل چگالی نسبی -7جدول

 چگالی نسبی در  

Cدماي 
° 6/75 / 6/75 (˚F 66 /66) 

-6×ضريب انبساط 
76  

 C˚بر  F˚بر 

169/1 323 699 

139/1 329 619 

139/1 339 699 

129/1 393 329 

999/1 399 339 

919/1 313 339 

999/1 319 363 

939/1 393 333 

929/1 399 323 

939/1 923 333 

969/1 929 393 

939/1 933 399 

939/1 939 319 

929/1 933 399 

399/1 939 229 

319/1 963 239 

399/1 969 239 

339/1 933 269 

329/1 939 239 


