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  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 شکرایط  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 ،

 ، حفک   کننکدگان  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   گکواای  صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره در زمینۀ

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

 

که پیش نویس آن در  "ر و قطران )کنرادسون اصح  شده(گیر  مقدار ک  شدن قیهانداز"استاندارد 

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

مورد  3/19/1321 مور  اا  ساختمانیمصالح و فراورده مهندسی ساختمان،اجحس کمیته ملی استاندارد 

استاندارد و  موسسهقانون اصح  قوانی  و مقررات  3تصویب قرار گرفته است، این  به استناد بند ی  ماده 

 شود.، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1331مصوب بهم  ماه   تحقیقات صنعتی ایران،
اا  ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، برا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت

قع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد  که برا  اصح  و تکمی  ای  ااستاندارداا  ملی ایران در مو

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

 . باید امواره از آخری  تجدید نظر استاندارداا  ملی استفاده کرد

 

 :   استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  زیر استمنبع و ماخی  که برا  تهیه ای

 
ASTM D 2416: 2009, Standard Test Method for Coking Value of Tar and Pitch (Modified 

Conradson) 
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 )کنرادسون اصالح شده(قیر و قطران  کک شدنگیري مقدار هانداز

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

  .باشدقوانین کاربري قبل از استفاده به عهده کاربر میمواردي، مسئولیت برقراري ايمنی،  سالمتی و تعیین حدود 

 دامنه کاربرد هدف و  8

مقدار مقدار ک  شدن قیر و قطران دارا  گیر  ، تعیی  روشی برا  اندازهاستانداردای  اد  از تدوی  

 باشد.می ASTM D 2415صورت تعیی  شده مطاب  استاندارد به 3/9حداکثر % خاکستر 

بوده  9232ملی ایران شماره مقادیر ک  شدن با ای  روش آزمون عمح یکسان با مقادیر حاص  از استاندارد 

اما نتایج تجدیدپییرتر استند. به استثنا  کوره الکتریکی که جایگزی  شعله گاز شده، وسای  استفاده شده 

 یکسان استند.

ارزیابی و توصیف قیر و قطران کاربرد  نشان دادن تمایحت نسبی به تشکی  ک  و برا  ای  استاندارد برا 

 دارد.

 منابع تامی  کاربرد دارد. یااا ایجاد یکنواختی محموله جهتای  استاندارد امچنی  

 الزامیمراجع   2

 .  رجاع داده شده استبه آن اا امدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران 

 .   ترتیب آن مقررات جزئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می شودبدی

 اصححیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن  ، در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد

ریخ انتشار به آن اا ارجاع داده تاذکر . در مورد مدارکی که بدون  استاندارد ملی ایران نیست مورد نظر ای 

 . ، امواره آخری  تجدید نظر و اصححیه اا  بعد  آن اا مورد نظر است شده است

 استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است:

 مانده به روش کنرادسونگیر  کرب  باقیاندازه -اا  نفتی، فراورده9232استاندارد ملی ایران شماره   2-8

2-2 ASTM D 140, Practice for Sampling Bituminous Materials
1
 

2-3  ASTM D 370, Test Method for Dehydration of Oil-Type Preservatives 

2-4  ASTM D 2415, Test Method for Ash in Coal Tars and Pitch 

2-5  ASTM E 11, Specification for Wire Cloth and Sieves for Testing Purposes 

 اصول آزمون        9

ا  از قیر یا قطران برا  مدت زمان مشخصی در تجهیزات ویژه استاندارد شده که تامی  اکسیژن نمونه

نوان مقدار ک  مانده به عد. درصد باقیشومی 9کنند، در دمایی مشخص تبخیر و پیرولیزموجود را محدود می

 شود.شدن گزارش می

                                                 
 بهره بردار  موجود است. جهت 19339شماره استاندارد ملی ایران  -1

2- pyrolize  
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 وسايل       4

 را ببینید. 1شک  

   و قطر دیواره ml 31تا  ml 92با ظرفیت  از جنس چینی، لعابی یا سیلیسی ،با شک  عریض ،بوته  4-8

mm 26  تاmm 22 

 اخلیو قطر د ml 39تا  ml 63با ظرفیت  ،و حلقه دار شده لبه دار شده بوته آانی، ،8اسکیدموربوته    4-2

mm 33  تاmm 33  و قطر خارجی لبهmm 69  تاmm 63  ارتفاع ،mm 33  تاmm 32  با ی  درپوش بدون

داشته شود. قطر تمیز نگه mm 3/6اا  انتقالی و دارا  داانه عمود  بسته. داانه افقی باید حدود لوله

 باشد. mm 39تا  mm 39خارجی کف مسطح آن باید 

 mm 39تا  mm 33ی خارجقطر با ، درپوش دار، ه آانی یا نیکلیدبا ورق تاب خوربوته  فلزي،بوته    4-9

قب  از ار  در کف ای  بوته و درسطح .mm 3/9 در ارتفاع و با ضخامت حدود mm 69تا  mm 33در باال، 

دارا  درپوش  به حد  که در صورت قرار دادن ی  بوته اسکیدموریا  ml 93ا  از ش  حدود آزمون باید الیه

اا باید خش  بوده و با عبور از غربا  با ش  در رو  الیه ش  تقریبا ا  سطح بوته آانی شود، ریخته شود.

 بمانند. 999شوند و رو  غربا  با مش  ال  63مش 

، دارا  mm 9/9تا  mm 3/1با مقطع  کروم-نیک  بدون پوششمثلثی از سی   دارنده سیمی،نگه   4-4

، باید دارا  بازواایی را ببینید(. مثلث 3-3فلز  )بند دار  کف بوته حدکافی کوچ  برا  نگهاا  به سورا 

 با کف آن را با کف عای  محافظت کند.خمیده باشد تا چهارچوبی تشکی  داد که بوته فلز  

   از ترکوچ  عمود  کناره، ارتفاع mm 139تا  mm 199با قطر  مدور، از جنس ورق آانی هود،   4-5

mm 39  تاmm 33 دارا  دودکشی به ارتفاع ،mm 39  تاmm 69  و قطر داخلیmm 39  تاmm 36  در

، ارتفاع ک  متص  شده استتر کوچ به وسیله ی  جز مخروطی شک  به دو کناره عمود   باال  اود که

که طیشررسد. اود ممک  است از ی  قطعه فلز  ساخته شده باشد، بهمی mm 139تا  mm 193به  اود

کروم یا آا  ساخته شده و -سی  نیک  mm 3، که با حدود ابعاد ذکر شده در باال باشد. پلیدر تواف  با 

تثبیت  دودکش انگام استفاده ازمنظور باالتر از سطح باالیی دودکش است، باید به mm 39دارا  ارتفاع 

 د.موقعیت به آن متص  شو

که گرد باشد یا رو  درصورتی mm 133تا  mm 139، با قطر دیرگدازبلوک سرامیکی یا حلقه  عايق،   4-6

، با ی  داانه مخروطی شک  وارون در mm 33تا  mm 39که مربعی باشد، ضخامت ی  ضلع در صورتی

 در باال mm 32در پایی  و قطر  mm 33به قطر  مرکز،

وارد  را 9سنجتفسوراخی در پایی  ایجاد کرده و ترموکوپ  کنتر  کننده  کوره الکتريکی عمودي،   4-7

 زیر داانه کوره متمرکز شود. mm 33ا  که مح  اتصا  آن دقیقا گونهکنید به

                                                 
1- Skidmore  
2- Pyrometer  
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 راهنما:

a   بوته 

b   بوته اسکیدمور 

c    بوته فلز 

d   دارنده سیمینگه 

e  ورق آانی اود 

f    پ 

g   عای 

 گیرياندازه دستگاه براي -8شکل

 ASTM E 11استاندارد  مطاب  (µm 699) 39 شماره .U.Sنوع استاندارد  الک،   4-3

انداز  کوره در منظور اطمینان از راهبه سنجتفشود کنتر  کننده توصیه می ،سنجتفکنترل کننده    4-1

آن قرار گرفته اما  در کنارا  در مقاب  ی  ترموکوپ  مرجع کالیبره شده که صورت دورهدما  مورد نظر، به

منظور اطمینان از حفط دما  موردنظر، شود در مواقع ضرور  به. توصیه میتماسی ندارند، بررسی شود

 تغییرات مناسب در مدار کنتر  کننده انجام شود.

 نمونه برداري توده      5

برداشته شده و عار  از مواد  ASTM D 140اا باید مطاب  با استاندارد اا  حاص  از محمولهنمونه  5-8

، کامح مخلو  زداییگیر  یا آبخارجی باشند. نمونه را بحفاصله قب  از برداشت  بخشی نماینده برا  اندازه

 کنید.
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 نمونه یزدايآب       6

 که توده نمونه جامد حاو  آب باشد، ی  بخش نماینده را با اوا خش  کنید.درصورتی قیر سخت،    6-8

شود، ی  بخش میاا  سطحی در اثر گرمایش نشان داده که وجود آب با حبابدرصورتی قیر نرم،   6-2

در ی   C 139˚و  C 193˚که سطح عار  از حباب شود، در دمایی بی  نماینده از توده نمونه را تا زمانی

کردن را بحفاصله انگام فروکش حرارتینداید و منبع  حرارتدارید. مراقب باشید بیش از حد ظر  روباز نگه

 حباب جدا کنید.

کرده و انگام  زداییآب ASTM D 370بخشی نماینده از توده نمونه را مطاب  استاندارد  قطران،    6-9

تقطیر را متوقف کنید. ارگونه روغ  را از آب تقطیر شده جدا کرده )درصورت وجود  C 139˚رسیدن دما به 

مانده در دستگاه که قطران باقیاز انحح  آنها به قدر کافی گرم کنید( و بعد از ای منظور اطمینان بلور، به

 تقطیر تا دما  متوسط خن  شد، روغ  را با آن کامح مخلو  کنید.

 آماده سازي نمونه کاري       7

رد کردن، را با خ g 99که بتوان قیر را در دما  اتاق خرد کرد، ی  نمونه کار  درصورتی قیر سخت،  7-8

توانید با اختح  و ی  چهارم کردن مناسب ی  بخش نماینده از نمونه خش  آماده کنید. خرد کردن را می

ی  خرد ک  کوچ  و ی  ااون مولیت و دست ااون انجام داید. ذرات در نمونه نماینده نباید در ار بعد 

عبور کند اما  (µm 699) 39شماره  ال  ا  خرد کنید که ازگونهای  نمونه را به باشند. mm 3تر از بزرگ

 دارا  حداق  ذرات ریز باشد.

و جهت مخلو  کردن خیلی چسبناک خیلی نرم باشد  جهت آسیاب کردن که قیردرصورتیقیر نرم،    7-2

امکان  (µm 699) 39شماره آن را از ال   تری  دمایی که عبور، بخشی نماینده از نمونه خش  را تا ک باشد

که از اتح  اضافی مواد فرار جلوگیر  کنید. مدت زمان ای  دوره ذوب  کند، گرم کنید. مراقب باشیدپییر می

عبور  (µm 699) 39شماره منظور حی  مواد خارجی از ال  نمونه گرم شده را به دقیقه تجاوز نکند. 19از 

  داید.

      39شماره تری  دمایی که عبور آن را از ال  بخشی نماینده از قطران خش  را تا ک  قطران،   7-9

(µm 699) 39شماره  منظور حی  مواد خارجی از میان ال کند، گرم کرده سپس بهامکان پییر می (µm 

 صا  کنید.( 699

صورت جامد شده بعد از ذوب، در ظرو  اا  بزرگ یا بهصورت تکهاا را بهنمونه ها،محافظت از نمونه   7-4

اا  داد، نمونهگاای اوقات تغییراتی در ترکیب قیر پودر شده ر  می کهازآنجاییدار  کنید. بسته نگهدر 

 اا  بعد  ذخیره نکنید.خرد شده را برا  تجزیه

 روش انجام آزمون      1

یا رو  ی  شعله گاز  C 299˚ ی  بوته چینی یا سیلیسی تمیز را درون ی  کوره مافلی در دما      1-8

 وزن کنید. mg 1مدت ی  ساعت مشتع  کنید. سپس در ی  دسیکاتور خن  کرده و با تقریب به
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از قطران یا قیر خش  را به ی  بوته از قب  وزن شده منتق  کرده و با تقریب  g 3ی  بخش نماینده     1-2

mg 3 فلز  اموار کرده و  اا را در بوتهیدمور قرار داید. سطح ش کسنید. ای  بوته را در مرکز بوته اوزن ک

ا قرارداید، درپوش بوته اسکیدمور را دقیقا در مرکز قرار داید. درپوش ار دو بوته اسکیدمور و بوته فلز  ر

 امکان خروج بخارات تشکی  شده فراا  شود. کهببندید  ا گونهبهبوته فلز  را 

آن رو  سطح باالیی مثلث سیمی که کف ، بوته فلز  را درحالیرا رو  عای  قرار داده سیمی مثلث   1-9

منظور توزیع یکنواخت گرما در حی  فرایند ک  شدن، ک  مجموعه ساک  باشد در مرکز عای  قرار داید. به

 ( و دودکش قرار داید. مجموعه شام  حلقه عای  تقریبا در دما  اتاق خوااد بود.3-2را در زیر اود )بند 

 3-2)بند  C 19 ±˚C 299˚ده و کنتر  کننده را تا تثبیت دما  داانه کوره را با سرپوش کوره پوشان  1-4

را  3-3که کوره به ای  دما رسید، سرپوش را برداشته، بحفاصله مجموعه )بند انگامیرا ببینید( تنظی  کنید. 

 منظور جلوگیر  از اتح آزمون را شروع کنید. به برنامه زمانیببینید( را رو  داانه کوره متمرکز کرده و 

دقیقه بدون تغییر  39مدت دقیقا اضافی گرما، تثبیت موقعیت مجموعه باید سریعا انجام شود. گرما را به

بازیابی شود.  C 299˚دقیقه تا  13شود دما در مدت تنظیمات کنتر  کننده به نمونه اعما  کنید. توصیه می

دقیقه خن   13دقیقه از منبع گرما خارج کرده و بگیارید به مدت حدود  39مجموعه را در انتها  زمان 

 شود. بوته چینی را با انبر گرم شده خارج کرده و در دسیکاتور قرار داده، خن  کرده و وزن کنید.

 محاسبات     3

 محاسبه کنید: 1 از رابطهی برحسب درصد وزن ک  شدن نمونه رامقدار    3-8

(1)                                                  BA/100 مقدار ک  شدن برحسب درصد وزنی 

 که در آن:

A   مانده؛وزن باقی 

B    .وزن نمونه 

 دقت           80

 ( استفاده شوند.23معیاراا  زیر باید برا  بررسی قابلیت پییرش نتایج )احتما  %    80-8

غیر از گر یکسان نباید مشکوک درنظر گرفته شوند، بهمقادیر تکرار  توسط آزمونتکرار پذيري،    80-8-8

 باشد. 9/1 % از ترتعیی  شده بیش اختح  مقادیرکه موارد 

مقادیر گزارش شده با ار دو آزمایشگاه، نشان دانده میانگی  حسابی  تجديدپذيري،  80-8-2

گزارش شده  اختح  مقادیرکه غیر از موارد اا  تکرار ، نباید مشکوک درنظر گرفته شوند، به گیر  اندازه

 باشد. 9/9%از  تربیش

 گزارش آزمون         88

 گزارش آزمون باید حداق  شام  اطحعات زیر باشد:
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روش آزمون استفاده شده مطاب  ای  استاندارد ملی؛   88-8  

تمام جزییات الزم برا  شناسایی نمونه؛    88-2  

وزنی؛ 1/9مقدار ک  شدن با تقریب %    88-9  

شده؛کار مشخص ار گونه انحرا  از روش    88-4  

ار گونه مورد غیر معمو  مشااده شده در حی  آزمون؛    88-5  

آزمون؛تاریخ انجام     88-6  

گر؛نام و نام خانوادگی آزمون   88-7  

 شود.طور اختیار  در نظر گرفته میار گونه عملیاتی که در ای  استاندارد ملی بیان نشده یا به   88-1

 

 


