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  خدا نامبه
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

 و اسـتاندارد  مؤسـسۀ  مقـررات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3 مـادۀ  یـک  بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 اسـتانداردهای  نـشر  و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ایران) رسمی (ملی
 مؤسـسات  و مراکز نظران صاحب *مؤسسه کارشناسان از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین
 لیـدی، تو شرایط به توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،
 کننـدگان، مـصرف  تولیدکننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانۀ  و آگاهانـه  مـشارکت  از کـه  است تجاری و فناوری

 نـویس  پیش .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان
 از پـس  و شـود مـی  ارسـال  مربـوط  فنـی  های کمیسیون اعضای و نفع ذی جعمرا به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای

 ایـران  )رسمی( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت
  .شودمی منتشر و چاپ
 کننـد مـی  تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز حصالذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 ترتیـب،  بـدین  .شـود مـی  منتـشر  و چـاپ  ایـران  ملـی  اسـتاندارد  عنـوان  به تصویب، صورت در و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ
 ملـی  کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایـران  ملـی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط تاندارداس
 المللـی  بـین  کمیـسیون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بـین  سـازمان  اصلی اعضای از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

 کـدکس  کمیسیون 4رابط تنها عنوان به و  است3(OIML) قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و 2 (IEC)الکتروتکنیک 
 هـای  نیازمنـدی  و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کندمی فعالیت کشور در 5 (CAC)غذایی 
 .دشومی گیریبهره المللیبین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، هایپیشرفت آخرین از کشور، خاص

 مـصرف  از حمایـت  بـرای  قـانون،  در شـده  بینـی  پـیش  مـوازین  رعایت با تواندمی ایران تیصنع تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
 و محیطـی  زیـست  مالحظـات  و محـصوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حـصول  عمـومی،  و فـردی  ایمنی و سالمت حفظ کنندگان،
ـ  وارداتـی،  اقـالم  یـا  / و کـشور  داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از بعضی اجرای اقتصادی،  تـصویب  اب

 اجـرای  کـشور،  محـصوالت  بـرای  المللـی  بین بازارهای حفظ منظور به تواندمی مؤسسه. نماید اجباری استاندارد، عالی شورای
 خدمات از کنندگاناستفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین. نماید اجباری را آن بندیدرجه و صادراتی کاالهای استاندارد
 مـدیریت  و کیفیت مدیریت هایسیستم صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره، زمینۀ در فعال مؤسسات و هاسازمان
 مؤسـسات  و هاسازمان گونهاین استاندارد مؤسسۀ سنجش، وسایل )واسنجی (کالیبراسیون مراکز و هاآزمایشگاه محیطی،زیست

 هاآن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کندیم ارزیابی ایران صالحیت تأیید نظام ضوابط اساس بر را
 عیـار  تعیـین  سـنجش،  وسـایل  )واسنجی (کالیبراسیون یکاها، المللیبین دستگاه ترویج .کندمی نظارت آنها عملکردبر  و اعطا

  .است مؤسسه این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای کاربردی تحقیقات انجام و گرانبها فلزات
  
  
  

                                                 
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسۀ *

1- International Organization for Standardization 
2- International Electrotechnical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal) 
4- Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 
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  کمیسیون فنی تدوین استاندارد
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  گفتار پیش

 روش  -گیـری بـه روش بـاز کلیولنـد          نقطه آتـش   گیری نقطه اشتعال و    اندازه -های نفتی فرآورده«استاندارد  
ین استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط         ا.  تدوین شد  1345نخستین بار در سال     » آزمون

ورد تجدیـدنظر   های مربوط برای اولـین بـار مـ        مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و تأیید کمیسیون        
 12/12/86 اجالس کمیتۀ ملی استاندارد شیمیایی و پلیمـر مـورخ            قرار گرفت و در چهار صد و نود و دومین         

 قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه اسـتاندارد         3 به استناد بند یک ماده        استاندارد اینک این . تصویب شد 
  . شود عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می، به1371ی ایران، مصوب بهمن ماه و تحقیقات صنعت

 های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علـوم و خـدمات،             برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت        
استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این                   

بنـابراین،  . استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفـت               
  . نظر استانداردهای ملی استفاده کرد باید همواره از آخرین تجدید

  . است1345سال : 198این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شمارۀ 
  : منبع و مĤخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است

ASTM D 92-05a: Standard Test Method for Flash and Fire Points by Cleveland Open Cup Tester      
                                                                                                                                                                  

           
  

  

    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ح 

  مقدمه
ت آن به سرعت افزایش دما       دق گیری، روشی دینامیک است که    تشن نقطه اشتعال و نقطه آ     روش آزمون تعیی  

    و بـیش از آن کـاربرد دارد و بـرای           Cº 79 دارای نقطـه اشـتعال       1این روش بـرای مـواد گرانـرو       . بستگی دارد 
 بـه   s 5دمایی باالتر از نقطه اشتعال که در آن دمـا آزمونـه حـداقل بـه مـدت                   ( گیری  گیری نقطه آتش  اندازه

که یـک   ASTM D 4206این روش نباید با روش آزمون استاندارد . رودکار مینیز به) دهد سوختن ادامه می
  . است، اشتباه گرفته شودCº 49آزمون سوختن از نوع باز در دمای مشخص 

  
مقادیر نقطه اشتعال حاصل از این روش تابعی از طراحی و شرایط دستگاه مورد استفاده و دسـتورالعمل اجـرا                   

توانـد بـه عنـوان یـک روش آزمـون اسـتاندارد تعریـف شـود و                   مـی  بنابراین نقطه اشتعال فقط   . باشدشده می 
هـایی  های آزمون مختلف و یا دستگاه     دست آمده از روش   تواند بین نتایج به   هیچگونه ارتباط کلی معتبری نمی    

  . به غیر از دستگاه تعیین شده، تعریف گردد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1- Viscose 



 

  گیری                          شتعال و نقطه آتشگیری نقطه ا اندازه-های نفتیفرآورده
   روش آزمون-1 به روش باز کلیولند

  
  هدف و دامنه کاربرد  1

های نفتی با     گیری فرآورده        گیری نقطه اشتعال و نقطه آتش         هدف از تدوین این استاندارد اندازه                                  1-1
  .شدبااستفاده از دستگاه دستی یا خودکار به روش باز کلیولند می

  
شـود، اگرچـه    ری نمی گیگیری معموالً اندازه  نقطه آتش . گیری تعیین نشده است   در حال حاضر، دقت نقطه آتش      -یادآوری

  .نظر باشد در برخی موارد، ممکن است مقدار این دما مورد
  
 به جز ºC 400  و کمتر ازºC  79های نفتی با نقطه اشتعال بیش ازاین روش آزمون همه فرآورده  1-2
  .گیردت کوره را در بر مینف
  

بـه منظـور تعیـین      . گیری نفت کوره هم به کـار رود       این روش آزمون گاهی ممکن است برای تعیین نقطه آتش          -ییادآور
          .اسـتفاده کنیـد    1381سـال    : 1175نقطه اشتعال نفت کوره از روش آزمون ذکر شـده در اسـتاندارد ملـی ایـران شـماره                    

مـوردنظر   تـر   موادی با نقطـه اشـتعال پـایین       های اندک   ی غلظت کور در مواردی که تعیین وجود احتمال      از استاندارد ملی مذ   
    انچـه بدانیـد نقطـه اشـتعال کمتـر از          چن. شوداستفاده می ) ی نباشند که ممکن است با این روش آزمون قابل شناسای        (است  

ºC 79 است، از استاندارد ASTM D 1310استفاده کنید .  
 
  
   الزامیمراجع  2

. ها ارجاع داده شده است    یران به آن  رد ملی ا  امدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاند          
  . شودترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب میبدین

های بعـدی آن    نظرها و تجدید  اصالحیهکه به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،            در صورتی 
اده ها ارجـاع د   در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن         . مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست      

  .ها مورد نظر استهای بعدی آننظر و اصالحیهشده است، همواره آخرین تجدید
  :  الزامی است مراجع زیر برای این استاندارداستفاده از

گیری نقطه اشتعال به     اندازه -های نفتی   ، فرآورده 1381سال   : 1175ران شماره   استاندارد ملی ای    2-1
   روش آزمون-روش بسته با دستگاه سربسته پنسکی مارتنز 

بـرداری دسـتی از مـواد و          هـای نمونـه   ، روش 1377سـال    : 4189استاندارد ملـی ایـران شـماره          2-2
  های نفتیفرآورده

                                                 
1- Cleveland Open Cup Tester 



 

  
2-3 ASTM D 140, Practice for Sampling Bituminous Materials 
2-4 ASTM D 1310, Test Method for Flash Point and Fire Point of Liquids by Tag  
 Open-Cup Apparatus 
2-5 ASTM D 4177, Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum   
 Products 
2-6 ASTM D 4206, Test Method for Sustained Burning of Liquid Mixtures Using the  
 Small Scale Open-Cup Apparatus 
2-7 ASTM E1, Specification for ASTM Liquid-in-Glass Thermometers 
2-8 ASTM E 300, Practice for Sampling Industrial Chemicals 
2-9 Energy Institute Standard : Specifications for IP Standard Thermometers 
2-10 ISO Guide 34, Quality Systems Guidelines for the Production of Reference  
 Materials 
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  اصطالحات و تعاریف  3

  :رودعاریف زیر به کار میدر این استاندارد، اصطالحات و ت

  1دینامیک  3-1
 بخار   دمای  دمای آزمونه با   ،2کارگیری منبع اشتعال  های نفتی، شرایطی است که هنگام به      ردهدر مورد فرآو  

  .جمع شده در باالی سطح آن در حالت تعادل نباشند
 3 دمـای کمتـر    این حالت عمدتاً به دلیل گرم شدن آزمونه با سرعت ثابت مـشخص همـراه بـا بخـار دارای                   

  .آیدوجود مینسبت به آزمونه به 

  4گیرینقطه آتش  3-2

 اسـت کـه در آن دمـا،               kPa 3/101ترین دمای تصحیح شده یک فرآورده نفتـی در فـشار محیطـی              پایین
تحـت   s 5شود و حداقل بـه مـدت   ور شدن بخارهای آزمونه میکارگیری یک منبع اشتعال، باعث شعله     به

  .دهده در این آزمون به سوختن ادامه میشرایط مشخص شد
  
  

                                                 
1- Dynamic 
2- Ignition source 
3- Temperature lagging 
4- Fire point 



 

              1نقطه اشتعال  3-3
 اسـت کـه در آن دمـا،              kPa 3/101ترین دمای تصحیح شده یک فرآورده نفتـی در فـشار محیطـی              پایین

ور شدن بخارهای آزمونه تحـت شـرایط مـشخص شـده در ایـن                کارگیری یک منبع اشتعال باعث شعله      به
  . آزمون شود

شـود کـه آزمونـه      ای ظاهر و به سرعت در کل سطح آزمونه گـسترده گـردد، فـرض مـی                نگامی که شعله  ه
تواند باعث ایجـاد    کارگیری آن می  باشد، به    شعله می  ،همچنین زمانی که منبع اشتعال    . مشتعل شده است  

نقطـه اشـتعال    این نقطه،   . یک هالۀ آبی رنگ و یا یک شعله بزرگ، قبل از رؤیت نقطه اشتعال واقعی شود               
  .نیست و باید نادیده گرفته شود

  
  
  اصول آزمون  4

در ابتدا دمای آزمونه را بـه سـرعت و سـپس بـا نزدیـک                .  آزمونه را در ظرف آزمون بریزید      mL 70تقریباً  
در فواصل زمـانی معـین، شـعله را از روی           . تر و با سرعت ثابت افزایش دهید      شدن به نقطه اشتعال، آهسته    

ور ترین دمای مایع است که در آن، شعله آزمون موجب شعله          نقطه اشتعال، پایین  .  دهید ظرف آزمون عبور  
ور گیری، آزمون را تا زمانی کـه شـعله باعـث شـعله            برای تعیین نقطه آتش   . شودشدن بخارهای آزمونه می   

  .گردد، ادامه دهید s 5شدن آزمونه و موجب تداوم سوختن آن حداقل به مدت 
  
  
  داهمیت و کاربر  5

نقطه اشتعال معیاری برای سنجش تمایل آزمونه به تشکیل مخلوط قابـل اشـتعال بـا هـوا تحـت                  5-1
این تنها یکی از چند ویژگی است که باید در ارزیابی کلی خطـر      . باشدشرایط آزمایشگاهی کنترل شده می    

  .پذیری یک ماده، درنظر گرفته شوداشتعال
  
گیـر کـاربرد     ایمنی برای تعیین مواد قابل اشتعال و آتـش         نقطه اشتعال در مقررات حمل و نقل و         5-2

  .ها را بررسی کنیدبندیمقررات ویژه مربوط به تعاریف دقیق این طبقه. دارد
  
تواند بر احتمال وجود مواد بسیار فرّار و قابل اشتعال در یک ماده نسبتاً غیر فرّار                نقطه اشتعال می    5-3

ی مثال، پایین بودن غیر عادی نقطه اشتعال یک آزمونـه روغـن موتـور               برا. یا غیر قابل اشتعال داللت کند     
  .دهنده آلودگی با بنزین باشدتواند نشانمی
  

                                                 
1- Flash point 



 

ها در پاسـخ بـه گرمـا و شـعله          گیری و توصیف خواص مواد و فرآورده      این روش آزمون برای اندازه      5-4
ای ارزیـابی خطـرات حاصـل از        شـود و نبایـد بـر      شده آزمایشگاهی استفاده می   آزمون، تحت شرایط کنترل   
به هر حـال از نتـایج حاصـل از ایـن            . گیری به کار رود   ها در شرایط واقعی آتش    اشتعال آن مواد و فرآورده    

با در نظر گرفتن همه عوامـل       (سوزی  روش آزمون، ممکن است به عنوان اصول ارزیابی احتمال خطر آتش          
  .استفاده شود) مرتبط

  
  .رای سنجش تمایل آزمونه به تداوم سوختن استگیری معیاری بنقطه آتش  5-5
  
  
  یا واکنشگرها/ مواد و  6

  های شستشوحالل  6-1
هایی با خلوص صنعتی مناسب که قادر به پاک کردن آزمونه از ظرف آزمـون و خـشک کـردن آن       از حالل 

  رارهـایی هـستند کـه بـه طـور معمـول مـورد اسـتفاده قـ                 تولوئن و اسـتن از حـالل      . باشند استفاده کنید  
  .گیرندمی
  

دور ریخـتن   . باشند، همچنین برای سالمتی خطرناک هستند     ها قابل اشتعال می   تولوئن، استن و بسیاری از حالل      -هشدار
  .ی انجام شودمواد زائد باید براساس مقررات ملها و حالل

  
  
  وسایل  7

  دستگاه دستی کلیولند  7-1
هـا اسـت کـه در       ون، گـرمکن و نگهدارنـده     ظرف آزمون، صفحه گرمکن، شـمعک آزمـ       : این دستگاه شامل  

مجموعه دستگاه، صفحه گرمکن و ظـرف آزمـون بـه ترتیـب در        . اندپیوست الف به تفصیل شرح داده شده      
  .اند نشان داده شده3 تا 1های شکل

  
  دستگاه خودکار کلیولند  7-2

 ابعـاد ظـرف آزمـون و        . اسـت  11گیری نقطه اشتعال قادر به انجام آزمون طبق بند          دستگاه خودکار اندازه  
  .اندنحوه استفاده از شعله آزمون در پیوست الف شرح داده شده

  
  
  
  



 

  گیری دماوسیله اندازه  7-3
هـای توصـیه شـده در        اسـت و بـا ویژگـی       1دماسنجی که دارای گستره دمایی نشان داده شده در جدول           

همچنـین   .  مناسـب اسـت   مطابقـت دارد، IP یا مشخصات دماسنج های اسـتاندارد  ASTM E1استاندارد 
  .یا ترموکوپل استفاده نمود 1گیری دما نظیر یک دماسنج مقاومتیتوان از یک دستگاه الکترونیک اندازهمی

  

   گستره دمایی و نوع دماسنج مورد استفاده-1جدول                                          

  گستره دما  شماره دماسنج
ASTM 11C / IP 28C ºC 6-تا   ºC 400+  

  
  
  شعله آزمون  7-4

. به عنوان منبع اشتعال، قابل قبـول هـستند  ) بوتان، پروپان(و شعله گاز کپسولی     ) متان(شعله گاز طبیعی    
  . توضیح داده شده استالفشعله آزمون به طور مشروح در پیوست 

  . باشدkPa 3فشار گاز وارد شده به دستگاه نباید بیش از  -هشدار

                                                 
1- Resistance thermometer 



 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ابعاد
)mm(  

  
  نمادها

  حداکثر  حداقل
     ١l ) 8/4  2/3  )قطر  
     ٢ l) مقدار اسمی  152  )شعاع  
    3 l) مقدار اسمی  6/1  )قطر  
    4 l   -  2  
    5 l   6  7  
    6 l )مقدار اسمی  8/0  )قطر  

  
  :راهنما 

  
  روزنه        ASTM 11C / IP 28C                       5          دماسنج  1        
  مهره فلزی         6                                       منبع اشتعال       2        
   گاز    اتصال به منبع     7                   ظرف آزمون       3        
  ای یا الکتریکیگرمکن نوع شعله         8                   صفحه گرمکن       4        

  
  

   دستگاه کلیولند نوع باز-1شکل 

1 

2 

3 

4 

7 

8 

l1, 6    

l2   

l3   
l4   

l5  
5, l6    



 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ابعاد
)mm(  

  
  نمادها

  حداکثر  حداقل
1 l  6  7  
2 l  5/0  0/1  
3 l  6  7  
4   l)56  55    )قطر  
5 l  )5/70  5/69  )قطر  
6 l  )159  146  )قطر  

  
  
  

  :راهنما 
  

            نارسانای گرمایی1           
    فلز        2           

  
  

  صفحه گرمکن -2شکل 

1 2 

l6   

l5   

l3   l1  

l4   

l2   



 

 
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ابعاد
)mm(  

  
  نمادها

  حداکثر  حداقل
1 l  5/67  69  
2 l  63  64  
3 l )5/3  8/2  )شعاع  
4 l    4  مقدار اسمی  
5 l  5/32  34  
6 l  9  10  
7 l  31  5/32  
8 l  8/2  5/3  
9 l  67  70  

                  10 l  97  100  
  
  

  :راهنما 
  

            از جنس برنج1        
  شدن خط نشانه پر          2          

  
  ظرف آزمون -3شکل 

1 

2 

l10   

l9   

l4    

l8  

l3   

l2   

l1   

l7  l5   l6 



 

  نمونه برداری  8

ــماره      8-1 ــران ش ــی ای ــتاندارد مل ــق اس ــرداری را طب ــه ب ــال  : 4189نمون ــتانداردهای1377س   ، اس
ASTM D140 و ASTM D 4177 یا ASTM E 300انجام دهید .  

سـال   : 4189به استاندارد ملـی ایـران شـماره         .  نمونه الزم است   mL 70قل  برای هر آزمون، حدا     8-2
  .  مراجعه کنید1377

های الزم برای جلوگیری از تبخیر مواد فرّار نمونه را به عمـل نیاوریـد، ممکـن                 بینیچنانچه پیش   8-3
 تا از تبخیر مواد     در موارد غیر ضروری در ظرف را باز نکنید،        . است نقطه اشتعال باال و نادرستی بدست آید       
 پـایین تـر از      Cº 56فقط در صورتی که دمای نمونه حـداقل         . فرّار و ورود احتمالی رطوبت جلوگیری شود      

تا حد امکان سعی کنیـد انـدازه گیـری نقطـه            . نقطه اشتعال مورد انتظار باشد، اقدام به انتقال نمونه کنید         
  .ونه را در دمای پایین نگهداری کنیداشتعال اولین آزمون انجام شده بر روی نمونه باشد و نم

  
  .باشدتر از آن میمونه، دمای معمولی اتاق یا پاییندمای مناسب برای نگهداری ن -یادآوری

  
نفوذپذیر هستند، نگهـداری نکنیـد      ) نظیر پروپان یا بوتان   (ها را در ظروفی که نسبت به گاز         نمونه  8-4

هـایی کـه در ظـروف       نتایج حاصـل از آزمـون نمونـه       . نشر کند های آن   هزیرا ممکن است مواد فرّار از جدار      
  .باشنددار باشند، مشکوک بوده و معتبر نمینشتی

های سبکی نظیر پروپان یا بوتان به صورت گاز حضور داشته باشند ولی به              امکان دارد هیدروکربن    8-5
ر آزمـون تـشخیص داده      برداری یا پر کردن ظرف آزمون رخ مـی دهـد، د           دلیل تبخیری که در طول نمونه     

هـایی کـه در نتیجـه فرآینـدهای         هـای سـنگین یـا آسـفالت       این موضوع به ویژه در مورد باقیمانده      . نشوند
  .باشدشوند، مشهود میاستخراج با حالل تولید می

. توانید پیش از شروع آزمون گرم کنید تا به صورت سیال درآینـد            هایی با گرانروی باال را می     نمونه  8-6
تر از نقطـه     پایین Cº 56هرگز نمونه را بیش از      . ای نباید بیش از حد الزم گرم شود       حال، هیچ نمونه  در هر   

چنانچه نمونه بیش از این دما گرم شود، قبـل از انتقـال اجـازه دهیـد                 . اشتعال مورد انتظار آن گرم نکنید     
  .برسدتر از نقطه اشتعال مورد انتظار  پایینCº 56سرد شده و دمای آن به حداقل 

  
  .ها بسته استردن، در ظروف این نوع نمونهمعموالً در طول فرآیند گرم ک -ییادآور

  
 هـا            ز کلـسیم کلرایـد یـا صـاف کـردن آن           های حاوی آب حل شـده یـا آزاد را بـا اسـتفاده ا              نمونه  8-7

  . گیـری کنیـد   و یـا یـک تکـه پنبـه جـاذب رطوبـت آب             ) اربردهای کیفـی  برای ک (با استفاده از کاغذ صافی      



 

هایی با گرانروی خیلی باال را قبل از صاف کردن تا زمانی که سیال شوند، گرم کنید ولی آنها را برای                     نمونه
  .تر از نقطه اشتعال مورد انتظار گرم نکنید پایینCº 56مدت طوالنی یا بیش از دمای 

  
  . باید حذف شوند7-8 و 6-8 ذکر شده در بندهای چنانچه نمونه مشکوک به آلودگی با مواد فرّار است، اقدامات -ییادآور

  
  
  آماده سازی دستگاه  9
  

گردد، لذا ایـن مـسئولیت بـر عهـده          ط به استفاده از این روش ذکر نمی       در این استاندارد تمام موارد ایمنی مربو       -ییادآور
بـرای  . از اسـتفاده مـشخص نمایـد     گرفتن موارد ایمنی و سالمتی، کاربرد مقررات الزم را قبـل             نظر   آزمایشگر است که با در    

  . مراجعه کنید4-2-11 و 3-1-11، 4-7، 1-6اطالع از موارد خاص ایمنی، به بندهای 
  
  .دستگاه دستی یا خودکار را روی یک سطح تراز و ساکن نظیر یک میز قرار دهید  9-1

 انجـام شـده در      هاینتایج حاصل از آزمون   . ها باید در محیطی بدون جریان هوا انجام شوند        آزمون  9-2
  .زیر هود آزمایشگاهی یا هر مکانی که دارای جریان هوا است، معتبر نیستند

  
برای جلوگیری از پراکنده شدن بخارهای باالی ظرف آزمون توسط جریان هوا، استفاده از یک حفـاظ توصـیه                    -1یادآوری  

ضی از دستگاهها خود دارای چنین حفاظی ممکن است بع. این حفاظ باید حداقل سه طرف ظرف آزمون را بپوشاند. شودمی
  .باشند

  
توانیـد دسـتگاه   های ناشی از تجزیه گرمایی آنها ناخوشایند است، میهایی که بخارها یا فرآورده   در مورد نمونه   -2 ادآوریی

ن هـوا   را به همراه یک حفاظ، داخل هودی قرار دهید که جریان داخل آن به نحوی تنظیم شده باشد که بدون ایجاد جریـا                      
بخارهـای حاصـل از نمونـه را خـارج     ) پایانی آزمون قبل از نقطه اشـتعال  Cº 56طی افزایش دما در     (در باالی ظرف آزمون     

  .کند
  
در . به منظور زدودن آثار باقیمانده از آزمون قبلی در ظرف آزمون، آن را با حالل شستشو بشویید                  9-3

قبل از اسـتفاده    . پاک کنید ) ریز(م فوالد با درجه نرم      ای نظیر پش  صورت وجود رسوب کربن، آن را با ماده       
در صورت لزوم، ظرف آزمون را بـا        . مجدد از ظرف آزمون، از تمیز و خشک بودن آن اطمینان حاصل کنید            

آب سرد بشویید و برای چند دقیقه بر روی شعله باز یا صفحه گرمکن خشک کنید تا آخرین آثار حـالل و          
تر از نقطه اشتعال مورد انتظار سرد        پایین Cº 56ن را قبل از استفاده حداقل تا        ظرف آزمو . آب از بین برود   

  .کنید

گیـری دمـا را در وضـعیت عمـودی طـوری قـرار دهیـد کـه انتهـای آن بـا فاصـله                                  وسیله انـدازه    9-4
mm) 1/0±4/6 (       ظرف، روی قطر عمود بر کمـان        ای بین مرکز و لبه    باالتر از کف ظرف آزمون و در نقطه 

  .گیری شعله باشدعبور شعله و در سمت مقابل محل قرار) یا خط(



 

وری حک شده بر     به طور مناسب در داخل ظرف آزمون قرار گیرد، خط غوطه           ASTMیا   IPزمانی که دماسنج     -1 ادآوریی
 .تر از خط نشانه جداره ظرف خواهد بودپایین) mm )1/0±2روی دماسنج 

  
برای . باشندگیری دما را به صورت خودکار دارا میهای خودکار قابلیت قرار دادن وسیله اندازهبرخی از دستگاه  -2 وریادآی

  .نصب و تنظیم مناسب به دستورالعمل سازنده دستگاه مراجعه کنید
  
هـای  به منظور کالیبراسیون، بازبینی و به کارگیری دستگاه دستی یا خودکار، مطابق دستورالعمل              9-5

  .سازنده دستگاه عمل کنید
  
  سازیو استانداردکالیبراسیون   10

گیـری نقطـه اشـتعال خودکـار را هنگـام اسـتفاده، مطـابق بـا                  سیستم آشکارساز دسـتگاه انـدازه       10-1
  .دستورالعمل سازنده دستگاه تنظیم کنید

  . کنیدگیری دما را مطابق با دستورالعمل سازنده دستگاه کالیبرهوسیله اندازه  10-2

عملکرد دستگاه دستی یا خودکار را حداقل یکبار در سال از طریق تعیین نقطه اشتعال یک مـاده           10-3
نقطه اشـتعال ایـن مـواد بایـد            ).  را ببینید  بپیوست  ( بررسی کنید    1 (CRM)مرجع معلوم و گواهی شده      

شتعال ماده مرجع را مطابق با      نقطه ا . های مورد آزمون نزدیک باشد    به طور منطقی به گستره دمایی نمونه      
و با توجه بـه فـشار محیطـی تـصحیح           ) 5 -2-11 یا   10-1-11طبق بندهای   (روش این استاندارد تعیین     

نقطه اشتعال به دست آمـده بـرای مـاده مرجـع مـشخص شـده بایـد در            ).  مراجعه کنید  12به بند   (کنید  
و برای ماده مرجع فهرست نشده باید در گستره محاسـباتی آنهـا قـرار                1- ب محدوده ذکر شده در جدول    

  ). را ببینید بپیوست(گیرد 

 همراه بـا    2(SWSs)زمانی که عملکرد دستگاه تأیید شد، نقطه اشتعال استانداردهای کاری ثانویه              10-4
 کنتـرل عملکـرد دسـتگاه،        توان بعداً برای  این مواد ثانویه را می    . توانند تعیین شوند  گستره کنترلی آنها می   

 ). را ببینیدبپیوست (به طور متناوب و با دفعات بیشتر مورد استفاده قرار داد 
  

های بین آزمایشگاهی، کـه بـرای       ای است با دمای اشتعال از پیش تعیین شده در آزمون          سیال تأیید کننده ماده    -ییادآور
کننـده  یجه بررسی خارج از تجدیدپذیری ذکر شده باشـد، آزمـون  چنانچه نت. شودتأیید عملکرد مناسب دستگاه استفاده می     

  .باید کالیبراسیون را طبق دستورالعمل سازنده دستگاه انجام دهد
  

                                                 
1- Certified Reference Material 
2- Secondary Working Standards 



 

باشـد،    نمی 4-10 یا   3-10های  دست آمده در گستره ذکر شده در بند       که نقطه اشتعال به   هنگامی  10-5
، بخصوص   الف آن با جزئیات ذکر شده در پیوست      وضعیت و عملکرد دستگاه را کنترل کنید تا از مطابقت           

گیری دما، کاربرد شعله آزمون و سرعت گرم شدن اطمینـان حاصـل             در مورد محل قرارگیری وسیله اندازه     
، با توجه ویژه به جزئیات      ) را ببینید  3-10بند  (پس از تنظیم دستگاه، آزمون را با یک آزمونه جدید           . کنید

  .ه شده، تکرار کنید توصی11روش آزمون که در بند 

   آزمون انجامروش  11

  دستگاه دستی  11-1
که قسمت فوقانی هالل آزمونه هم سطح خـط نـشانه             ظرف آزمون را از نمونه پر کنید به طوری          11-1-1

دمای ظـرف آزمـون و نمونـه بایـد     . ظرف آزمون شود، سپس آن را بر روی مرکز صفحه گرمکن قرار دهید 
اگر آزمونه اضافی در ظرف ریخته شـد، آن را بـا            . نقطه اشتعال مورد انتظار باشد    تر از    پایین Cº 56حداقل  

اگر آزمونه بر روی سطح بیرونـی ظـرف آزمـون           . استفاده از یک سرنگ یا وسیله مناسب دیگر خارج کنید         
با هرگونه حباب هوا یا کف موجود بر روی سطح آزمونه را            . ریخته شد، آن را خالی، تمیز و دوباره پر کنید         

چنانچـه در مراحـل   . یک وسیله تیز مناسب از بین ببرید و مجدداً سطح مورد نیاز آزمونه را تنظـیم کنیـد            
  .پایانی آزمون هنوز کف وجود داشت، آزمون را خاتمه دهید و نتایج را نادیده بگیرید

شـوند تـا بـه      های جامد یا با گرانروی باال باید قبل از ریخته شدن در ظـرف آزمـون گـرم                     نمونه  11-1-2
  .تر از نقطه اشتعال مورد انتظار باشد پایینCº 56دمای نمونه گرم شده باید حداقل . حالت سیال درآیند

   1 یـا بـه انـدازه مهـره مقایـسه       mm 8/4 تـا    mm 2/3  شعله را روشن کنید و قطر آن را به اندازه            11-1-3
  ).را ببینید  الفپیوست(تنظیم کنید ) اگر بر روی دستگاه نصب شده باشد(
  

  . باشدkPa 3فشار گاز وارد شده به دستگاه نباید بیش از  -رهشدا
  

 اگر شعله خـاموش شـود، بخارهـای داخـل ظـرف آزمـون را               . هنگام استفاده از شعله گاز در آزمون احتیاط کنید         -رهشدا
  .زمون تاثیر بگذاردتواند بر روی نتیجه آور نخواهد کرد و گاز شعله آزمون وارد فضای بخار شده و میشعله

  
کننده باید مراقب باشد و هنگام اولین عبور شعله آزمون از سطح آزمونه اقدامات ایمنی مناسب را به عمـل                    آزمون -هشدار

 طـور غیرعـادی     تواننـد بـه   های حاوی مواد دارای نقطه اشتعال پایین، هنگام اولین عبور شعله آزمـون مـی              آورد، زیرا آزمونه  
  .ایجاد کننداشتعال شدیدی را 

                                                 
1- Comparison bead 



 

انجـام ایـن   . کننده باید مراقب باشد و اقدامات ایمنی مناسب را هنگام انجام این روش آزمون به کـار گیـرد     آزمون -رهشدا
  . خطرناک استCº 400آزمون ضمن افزایش دما تا 

  
روش . مفیـد اسـت     در نمونه،  یار احتمال در مراحل اولیه گرمادهی، عبور شعله آزمون در تشخیص وجود ماده فرّ            -ییادآور

        تـا رسـیدن بـه دمـای اسـتاندارد بـرای کـاربرد شـعله                 Cº 10از گرمادهی و سپس در هـر        معمول، عبور شعله آزمون در آغ     
  ). را ببینید5 -1-11بند (باشد می
  
 در دقیقـه افـزایش      Cº 17 تا   Cº 5  در ابتدا گرمادهی را با سرعتی تنظیم کنید که دمای آزمونه              11-1-4

تر از نقطه اشتعال مورد انتظار رسـید، حـرارت را            پایین Cº 56که دمای آزمونه تقریباً به      هنگامی. کندپیدا  
 در Cº 6 تـا  Cº 5سـرعت افـزایش دمـا    ) قبل از مشاهده نقطه اشتعال( پایانی   Cº 28کاهش دهید تا طی     

  .دقیقه باشد
  

شود از شروع تا پایان آزمون سـرعت گرمـادهی،           توصیه می  در مورد موادی با نقطه اشتعال پایین یا گرانروی باال          -ییادآور
Cº 5 تا Cº 6در دقیقه تنظیم شود .  
  
تر از نقطه اشـتعال مـورد انتظـار رسـید، شـعله              پایین Cº 28که دمای آزمونه تقریباً به        هنگامی 11-1-5

 اسـت، ایـن عمـل را    Cº 2آزمون را از سطح آزمونه عبور دهید و پس از آن هر بار در دمایی که مضربی از        
گیـری  شعله آزمون را از مرکز ظرف آزمون با زاویه درست نسبت به قطری که از وسیله انـدازه        . تکرار کنید 

ای با حرکتی پیوسته و آرام، شعله را در امتداد یک خط راست و یا محیط دایـره                . گذرد، عبور دهید  دما می 
مون باید در یک صفحه افقـی کـه فاصـله آن از    مرکز شعله آز. عبور دهید) mm)1±150 با شعاع حداقل 

هنگام استفاده بعدی از    .  است حرکت و تنها در یک جهت عبورکند        mm2لبه فوقانی ظرف آزمون حداکثر      
مدت زمان یک بار عبور شعله آزمون از روی ظـرف           . شعله، آن را در جهت مخالف کاربرد قبلی عبور دهید         

  .باشد) s)1/0± 1 آزمون، باید تقریباً 
  

دستگاه به طور خودکار گـاز شـعله   . دهندبرخی از دستگاههای خودکار، شعله آزمون را در یک جهت عبور می            -1 یادآوری
کند و بدون ایجاد جریان هوا در نزدیکی و باالی ظرف آزمون، شعله را به موقعیت اولیـه          آزمون را پس از هر کاربرد قطع می       

 برای عبور بعدی، دوباره به نحوی که هیچ سـوخت گـازی وارد فـضای بخـار ظـرف                    شعله آزمون قبل از کاربرد    . گرداندبرمی
  .آزمون نشود، روشن خواهد شد

  
گیری نقطه اشتعال آسفالت، الیه تشکیل شده در سطح آزمونه را قبـل از هـر بـار             شود هنگام اندازه  توصیه می  -2 یادآوری

اطالعات به دست آمده حاکی از آن است که در صورت           . کنار بزنید  وسیله کاردک    استفاده از شعله آزمون با دقت و کامل به        
  .گرددعدم انجام این کار، نقطه اشتعال باالتری مشاهده می

  
  . مراجعه کنیدپبه منظور برطرف کردن الیه تشکیل شده در سطح آزمونه به پیوست  -3 یادآوری

  



 

رد انتظار باید مراقـب بـود کـه بـا حرکـات       پایانی افزایش دما قبل از نقطه اشتعال مو      Cº 28  در    11-1-6
  .سریع یا جریان هوا، بخارهای تشکیل شده از سطح آزمونه پراکنده نشوند

 پایانی افزایش دما قبل از نقطـه اشـتعال مـورد انتظـار، هنـوز روی سـطح                   Cº 28که طی     زمانی 11-1-7
  .یدآزمونه کف وجود داشت، آزمون را خاتمه داده و نتایج را نادیده بگیر

  به منظور دستیابی به نتایج مناسب، توجه دقیق به همه جزئیات مربوط به شعله آزمـون، انـدازه            11-1-8
  .شعله آزمون، سرعت افزایش دما و سرعت عبور شعله از روی آزمونه ضروری است

  ثرکه دمای نقطه اشتعال مورد انتظار نمونه معلـوم نیـست، دمـای آزمونـه را بـه حـداک                     هنگامی  11-1-9

Cº50                        برسانید، یا اگر نمونه برای انتقال به ظرف آزمون احتیـاج بـه گرمـادهی دارد، آزمونـه را تـا دمـای 
  5-1-11شعله آزمون را به روشی که در بنـد          . حرارت دهید ) حداقل دمای الزم برای سیال شدن      (مناسب

از روی سـطح آزمونـه عبـور      ایـد،    باالتر از دمایی که آزمون را شـروع کـرده          Cº 5توضیح داده شد، حداقل     
 افزایش یابد، همچنـین     Cº 6 تا   Cº 5 طوری که دما در هر دقیقه        گرم کردن نمونه را ادامه دهید به      . دهید

 توضیح داده شد مورد آزمون قرار دهید، تا نقطه اشـتعال            5-1-11 به روشی که در بند       Cº 2آزمونه را هر    
  .دست آیدبه
  

این مقدار هنگـامی    . هایی با نقطه اشتعال نامشخص باید تقریبی در نظر گرفته شوند          نمونهدست آمده از    نتایج به  -ییادآور
تواند به عنوان نقطه اشتعال مـورد انتظـار در          گیرد، می که یک آزمونه جدید از همان نمونه با این روش مورد آزمون قرار می             

  .نظر گرفته شود
  
ل ظرف آزمون ایجاد کرد و یـا شـعله بزرگـی بـه              که عبور شعله، درخشش واضحی داخ       هنگامی 11-1-10

عنـوان نقطـه    گیری دما را بـه    سرعت بر روی سطح آزمونه گسترش یافت، عدد خوانده شده از وسیله اندازه            
  .اشتعال مشاهده شده، ثبت کنید

رنگ یا یـک شـعله رو         هنگام عبور شعله آزمون از روی سطح آزمونه احتمال ایجاد یک هالۀ آبی             11-1-11
  .ه گسترش قبل از مشاهده نقطه اشتعال واقعی وجود دارد که نباید با نقطه اشتعال اشتباه گرفته شودب

گیری مشاهده شد، باید آزمون       اگر در اولین کاربردهای شعله آزمون، نقطه اشتعال یا نقطه آتش            11-1-12
 مراجعـه   5-1-11به بنـد    (ر کنید   را متوقف کنید و نتایج را نادیده بگیرید و آزمون را با آزمونه جدید تکرا              

تـر از دمـای اشـتعال        پـایین  Cº 28دمای اولین عبور شعله آزمون برای آزمونه جدید، باید حـداقل            ). کنید
  .مشاهده شده در آزمون اولیه باشد

که دمای دسـتگاه تـا حـدی کـه بتـوان آن را بـا                  پس از پایان آزمون و قطع گرمادهی، هنگامی         11-1-13
ظرف آزمـون را برداریـد و آن را همـراه بـا دسـتگاه، طبـق                 ) Cº60کمتر از   (رد، پایین آمد    ایمنی جابجا ک  

  .توصیه سازنده دستگاه تمیز کنید



 

گیری دما آسیبی   هنگام تمیز کردن دستگاه مراقب باشید تا به سیستم آشکارساز اشتعال خودکار و وسیله اندازه               -ییادآور
  .هداری مناسب از دستگاه، دستورالعمل سازنده دستگاه را مطالعه کنیدبرای مراقبت و نگ. نرسد یا جابجا نشوند

  
گیری، بعد از ثبت نقطه اشتعال، گرمادهی به آزمونه را ادامه دهید، گیری نقطه آتش   برای اندازه    11-1-14

 Cº 2شعله آزمون را در فواصـل دمـایی   .  افزایش یابدCº 6 تا Cº 5که دمای آزمونه در هر دقیقه   به طوری 
 بـه سـوختن   s5 ور شود و حداقل به مدت از سطح آزمونه عبور دهید تا آزمونه شعله) 5-1-11طبق بند (

  .گیری ثبت کنیدعنوان نقطه آتشور شدن را بهدمای آزمونه در زمان شعله. ادامه دهد

 را بـا    که دمای دستگاه تـا حـدی کـه بتـوان آن              پس از پایان آزمون و قطع گرمادهی، هنگامی          11-1-15
ظرف آزمـون را برداریـد و آن را همـراه بـا دسـتگاه، طبـق                 ) Cº60کمتر از   (ایمنی جابجا کرد، پایین آمد      

  .توصیه سازنده دستگاه تمیز کنید

       دستگاه خودکار11-2
 توضـیح داده شـده      1-11که در بند       دستگاه خودکار باید قابلیت انجام روش آزمون را به طوری            11-2-1

گیری  دهی، عبور شعله آزمون، تشخیص و ثبت نقطه اشتعال یا نقطه آتش       نترل سرعت گرما  شامل ک (است  
  .دارا باشد) یا هر دو

 سطح خـط نـشانه      که قسمت فوقانی هالل آزمونه هم        ظرف آزمون را از نمونه پر کنید به طوری           11-2-2
رف آزمـون و نمونـه بایـد    دمای ظـ . ظرف آزمون شود، سپس آن را بر روی مرکز صفحه گرمکن قرار دهید 

اگر آزمونه اضافی در ظرف ریخته شـد، آن را بـا            . تر از نقطه اشتعال مورد انتظار باشد       پایین Cº 56حداقل  
اگر آزمونه بر روی سطح بیرونـی ظـرف آزمـون           . استفاده از یک سرنگ یا وسیله مناسب دیگر خارج کنید         

ونه حباب هوا یا کف موجود بر روی سطح آزمونه را با            هرگ. ریخته شد، آن را خالی، تمیز و دوباره پر کنید         
چنانچـه در مراحـل   . یک وسیله تیز مناسب از بین ببرید و مجدداً سطح مورد نیاز آزمونه را تنظـیم کنیـد            
  .پایانی آزمون هنوز کف وجود داشت، آزمون را خاتمه دهید و نتایج را نادیده بگیرید

ی باال باید قبل از ریخته شدن در ظرف آزمون، گـرم شـوند تـا بـه        نمونه های جامد یا با گرانرو       11-2-3
  .تر از نقطه اشتعال مورد انتظار باشد پایینCº 56دمای نمونه گرم شده باید حداقل . حالت سیال درآیند

 یـا بـه انـدازه مهـره مقایـسه              mm 8/4 تـا    mm 2/3   شعله را روشن کنید و قطر آن را به اندازه              11-2-4
  .تنظیم کنید) روی دستگاه نصب شده باشداگر بر (
  

  . باشدkPa3 فشارگاز وارد شده به دستگاه نباید بیش از  -رهشدا

 اگر شـعله خـاموش شـود، بخارهـای داخـل ظـرف آزمـون را         . هنگام استفاده از شعله گاز در آزمون احتیاط کنید         -رهشدا
  .تواند بر روی نتیجه آزمون تأثیر بگذاردمیور نخواهد کرد و گاز شعله آزمون وارد فضای بخار شده و شعله



 

کننده باید مراقب باشد و هنگام اولین عبور شعله آزمون از سطح آزمونه اقدامات ایمنی مناسب را به عمـل                    آزمون -رهشدا
 عـادی   تواننـد بـه طـور غیـر       های حاوی مواد دارای نقطه اشتعال پایین، هنگام اولین عبور شعله آزمون می            آورد، زیرا آزمونه  

  .اشتعال شدیدی را ایجاد کنند
  

انجـام ایـن    . کننده باید مراقب باشد و اقدامات ایمنی مناسب را هنگام انجام این روش آزمون به کـار گیـرد                  آزمون -رهشدا
  . خطرناک استCº 400آزمون ضمن افزایش دما تا 

  
  .ی، شعله آزمون را از سطح آزمونه عبور دهندتوانند در مراحل اولیه گرمادههای خودکار میبعضی از دستگاه -1یادآوری 

  
 طور خودکار روشن کنند، در این حالت اندازه شعله از پـیش تنظـیم               توانند شعله را به   ها می بعضی از دستگاه   -2یادآوری  
  .شده است

  
دستگاه بایـد جزئیـات ذکـر       .    دستگاه خودکار را طبق دستورالعمل سازنده دستگاه روشن کنید           11-2-5

  . را دنبال کند15-1-11 تا 4-1-11در بندهای شده 

  
  محاسبات  12
 kPa3/101 در صورتی که فـشار بـا   . در هنگام انجام آزمون، فشار محیط را مشاهده و ثبت کنید  12-1

  :هر دو را به صورت زیر تصحیح کنیدگیری یا اختالف داشت، نقطه اشتعال یا نقطه آتش
  

)K – 3/101 (25/0+  C = تصحیح شدهنقطه اشتعال   
  

  :که در آن 
C    شده برحسب درجه سلسیوسنقطه اشتعال مشاهده )Cº(؛  
K    پاسکال  حسب کیلوفشار محیط بر)kPa(.  
  

بـه منظـور    . باشـد فشار هوای مورد استفاده در این محاسبات، فشار محیط آزمایشگاه در هنگام انجام آزمون می               -ییادآور
  هـا اسـتفاده    هـای هواشناسـی و فرودگـاه      هـایی کـه در ایـستگاه      نظیر فـشارسنج   (1های بدون سیال  خواندن فشار، فشارسنج  

انـد و    چون این فشارسنج ها از قبل برای دستیابی به ارقام مربوط بـه سـطح دریـا تـصحیح شـده                    . را به کار نبرید   ) شوندمی
  .های صحیح مربوط به این آزمون را ارائه نخواهند دادقرائت

  
بـا تقریـب           ) 1-12بنـد   (گیـری تـصحیح شـده و یـا هـر دو را              عال یا نقطه آتش   مقادیر نقطه اشت    12-2
Cº 1گرد و ثبت کنید .  
  

                                                 
1- Aneroid barometers 



 

  گزارش آزمون  13
نقطـه اشـتعال یـا      « گیری یا هر دو را به صـورت         مقادیر تصحیح شده نقطه اشتعال یا نقطه آتش         13-1

        اسـتاندارد ملـی، بـرای آزمونـه         بـا ذکـر شـماره ایـن       » گیری یـا هـر دو بـه روش بـاز کلیولنـد            نقطه آتش 
  .گزارش کنید

  
  دقت و انحراف  14
   دقت  14-1

هـای بـین    هـای آمـاری انجـام شـده بـر روی نتـایج آزمـون              دقت این روش آزمون بـا اسـتفاده از بررسـی          
  :آزمایشگاهی، به شرح زیر است 

  
     تکرارپذیری  14-1-1

مایشگر با یک دستگاه، تحت شرایط کـاری ثابـت بـر    دست آمده توسط یک آز هاختالف بین نتایج متوالی ب    
 مـورد، مجـاز     20های مکرر مطابق این روش آزمون، تنها در یک مورد از هر             روی نمونه یکسان، در آزمون    
  .است از مقادیر زیر بیشتر شود

  
  Cº 8  نقطه اشتعال

  Cº 8  گیرینقطه آتش
  

     تجدید پذیری 14-1-2
هـای  دسـت آمـده توسـط آزمایـشگرهای مختلـف در آزمایـشگاه            هتقل ب اختالف بین دو نتیجه مجزا و مس      

      های مکرر مطـابق ایـن روش آزمـون، تنهـا در یـک مـورد از هـر                  متفاوت بر روی نمونه یکسان، در آزمون      
  . مورد، مجاز است از مقادیر زیر بیشتر شود20
  

  Cº 18  نقطه اشتعال
  Cº 14  گیرینقطه آتش

  

  .1گیری مشخص نشده استدقت نقطه آتشاطالعات مربوط به   14-2
  

  .شود، اگرچه ممکن است در مواردی مورد نیاز باشدگیری معموالً تعیین نمینقطه آتش -1 یادآوری

                                                 
                      درخواسـت گـزارش تحقیـق   سـت و از طریـق    بایگـانی شـده ا  ASTMالمللی در دفاتر مرکزی بین اطالعات تکمیلی در این زمینه     -1

RR : D02-1007باشد  قابل دسترسی می.  



 

  .شودهای آسفالتی که الیه سطحی تشکیل شده بر روی آنها جدا شده است، دقت تعیین نمیبرای نمونه -2 یادآوری
  

 در مورد آنها به کار رفته است، دقت تعیین          پلتی که دستورالعمل ذکر شده در پیوست        های آسفا برای نمونه  -3 یادآوری
  .شودنمی

  
  1  انحراف  14-3

گیری فقط از طریـق ایـن روش        روش انجام این آزمون هیچ انحرافی ندارد، زیرا نقطه اشتعال و نقطه آتش            
  .توانند تعیین شوندمی

  2  انحراف نسبی  14-4
دست آمـده از    هپذیری نتایج نقطه اشتعال ب    ین واریانس تجدید  ت، اختالف معناداری ب   ارزیابی آماری اطالعا  

) 4 و روغن معدنی سفید    3ایکننده چند درجه  به استثناء روغن روان   (های کلیولند دستی و خودکار      دستگاه
ـ           . نشان نداده است   دسـت  ههمچنین ارزیابی اطالعات، اختالف معناداری بین میانگین نتایج نقطه اشتعال ب
ای کـه مقـداری     کننـده چنـد درجـه     به استثناء روغن روان   (های کلیولند دستی و خودکار      آمده از دستگاه  

در صورت بروز اختالف نظر، نقطـه اشـتعال تعیـین شـده بـه روش                . شناسایی نکرد ) دهدانحراف نشان می  
  .گرفته شودنظرعنوان آزمون مرجع دردستی باید به

روغن های  : ای با استفاده از هفت نمونه شامل        قت نقطه اشتعال، طبق برنامه    اطالعات مربوط به د     14-5
پنج آزمایشگاه با دستگاه دستی و هشت آزمایـشگاه بـا           . دست آمد هکننده ب های روان پایه، آسفالت و روغن   

  .5تجهیزات خودکار در این برنامه شرکت نمودند

                                                 
1- Bias 
2- Relative Bias 
3- Multi-viscosity lubricating oil 
4- White mineral oil 

. سـت انی شـده ا     بایگـ   ASTMالمللـی   در دفاتر مرکـزی بـین     اطالعات تکمیلی در این زمینه      و  1991 برنامه آزمون مشارکتی سال      -5
  .باشد  قابل دسترسی میRR : S15-1009همچنین گزارش تحقیق 

   



 

  پیوست الف
  )الزامی(

  ال به روش باز کلیولنددستگاه اندازه گیری نقطه اشتع
  

  ظرف آزمون    1.الف
این ظرف بایـد از جـنس بـرنج یـا سـایر فلـزات               .  نشان داده شده است    3ظرف آزمون و ابعاد آن در شکل        

ظرف آزمون ممکن است بـه یـک دسـتگیره نیـز مجهـز      . ضدزنگ با خاصیت رسانایی گرمایی معادل باشد     
  .باشد

      صفحه گرمکن2.الف
رسد، صـفحه گـرمکن بایـد دارای        که گرما تا حد امکان فقط به کف ظرف آزمون می           اینبرای اطمینان از    

هـای   یـا المنـت    1یک نمونه از دستگاه دسـتی کـه از چـراغ بـونزن            . ابعاد و نارسانای گرمایی مناسب باشد     
  . نشان داده شده است2کند در شکل حرارتی الکتریکی روباز استفاده می

       منبع اشتعال3.الف
شود به هنگام استفاده از شعله، قطـر نـوک آن           پیشنهاد می . تواند از هر نوع مناسبی باشد     می اشتعال   منبع

ای بـرای     ممکـن اسـت وسـیله     . باشـد ) 05/0± 8/0 (mmو قطر روزنه تقریبـاً      ) mm) 05/0± 6/1در انتها   
پذیر کند،  کار امکان طور خود نحوی نصب شود که حرکت رفت و برگشت آن را به          اندازی شعله آزمون به   راه

مرکز شعله آزمـون بایـد بـه نحـوی قـرار گیـرد تـا در                 .  نباشد mm 150که شعاع نوسان کمتر از      در حالی 
 تـا   mm 2/3ای به قطر    بهتر است مهره  .  از باالی ظرف آزمون نوسان کند      mm 2سطحی با فاصله حداکثر     

mm 8/4دازۀ شعله آزمون را با آن مقایسه کرد در موقعیت مناسبی بر روی دستگاه نصب شود تا بتوان ان.  
  

گاهی اوقات در صورت خاموش شدن شعله آزمون طی انجام آزمـون، بـرای روشـن کـردن مجـدد آن بـه طـور                          -ییادآور
این وسیله باید طوری طراحی شود که تـا روشـن شـدن مجـدد شـعله                 . شود استفاده می  2ای نظیر افروزک  خودکار از وسیله  

  . باالی ظرف آزمون منتشر نشودآزمون، گاز نسوخته در
  

      گرمکن4.الف
استفاده از یک مشعل گازی یا چراغ الکلی مجاز است، ولـی            . تواند از هر منبع مناسبی تأمین شود      گرما می 

های ناشی از سوختن یـا شـعله آزاد، بـه ظـرف آزمـون               در هیچ شرایطی نباید اجازه داده شود که فرآورده        
. ت دارد گـردد، ارجحیـ   کتریکی که به صورت خودکار یا توسط کاربر کنترل می         استفاده از گرمکن ال   . برسد

ای های نوع شعله  گرمکن. گونه گرمادهی اضافی در زیر صفحه گرمکن قرار گیرد        منبع گرما باید بدون هیچ    

                                                 
1- Bunsen burner 
2- Pilot flame 



 

ا وسیله هر نوع حفاظ مناسبی که از سطح فوقانی صفحه گرمکن باالتر نباشد، از جریان هوا یـ                توان به را می 
  .تابش اضافی محافظت کرد

  گیری دما    نگهدارنده وسیله اندازه5.الف
گیری دما را در طول آزمون در وضعیت تعیین شده نگهدارد و نیز انتقـال               هر ابزار مناسبی که وسیله اندازه     

  .تواند استفاده شودآسان آن را پس از پایان آزمون میسّر سازد، می

      نگهدارنده صفحه گرمکن6.الف
  .هر نگهدارنده مناسبی که صفحه گرمکن را تراز و ثابت نگهدارد، قابل استفاده است



 

  پیوست ب
  )الزامی(

  تأیید عملکرد دستگاه

 ماده مرجع گواهی شـده، یـک هیـدروکربن پایـدار و خـالص               :(CRM)ماده مرجع گواهی شده         1.ب
ه اشتعال تعیین شـده توسـط روش ویـژه          یا فرآورده نفتی پایدار، با نقط     )  درصد مولی  99خلوص باالتر از    (

ـ ISO Guide 35  و  ISO Guide 34هـای  یا استاندارد1باشد که از مطالعات بین آزمایشگاهیمی دسـت  ه ب
  .آمده است

برخی از مـواد مرجـع و   ) تصحیح شده با توجه به فشار محیطی  (ای از مقادیر نقطه اشتعال      نمونه    1-1.ب
  هـایی را ارائـه     کننـدگان مـواد مرجـع، گواهینامـه       تـأمین .  آمده است  1.های مجاز آنها در جدول ب     گستره

  .دهند که در آن، نقطه اشتعال برای هر سری تولیدی ذکر شده استمی

 CRM نمونه ای از مقادیر نقطه اشتعال و گستره مجاز برای -1.جدول ب

  خلوص  هیدروکربن
mol % 

 aنقطه اشتعال
oC 

  گستره مجاز
oC  

  ±0/8  5/115  <99  تترا دکان نرمال
  ±0/8  8/138  <99  هگزا دکان نرمال

aتوان در گزارش تحقیق به دست آوردن نقطه اشتعال را می اطالعات تکمیلی در خصوص مطالعات بین آزمایشگاهی برایRR : S15-1010  یافت.  

  
ا استفاده از مقادیر تجدیدپذیری این روش آزمون، پـس از کـسر   توان بگستره مجاز سایر مواد مرجع را می     

  .2 محاسبه کرد7/0اثر بین آزمایشگاهی و سپس ضرب کردن در عدد ) تفریق(
شده باید قبل از استفاده مورد بررسی قرار گیرد، زیرا مقدار نقطه اشـتعال هـر             گواهی عملکرد مواد مرجع گواهی     -ییادآور
  .فاوت است، برحسب ترکیب متCRMدسته 

خلـوص  ( استاندارد کاری ثانویه، یک هیدروکربن پایدار و خالص :(SWS)     استاندارد کاری ثانویه 2.ب
  .یا فرآورده نفتی دیگر با ترکیب پایدار مشخص است)  درصد مولی99باالتر از 

نتـرل آمـاری    هـای ک  های آماری استاندارد، میانگین نقطه اشتعال و گـستره        با استفاده از تکنیک       1-2.ب
)δ3 (3را برای استانداردهای کاری ثانویه تعیین کنید.  

                                                 
 RR : D02-1007  طبق دستورالعمل-1
     RR:S15-1008  بایگانی شده است و از طریق درخواسـت گـزارش تحقیـق            ASTMالمللی  بین اطالعات تکمیلی در دفاتر مرکزی       -2

  .باشد میقابل دسترسی
3- MNL7, Manual on Presentation of Data and Control Chart Analysis, 6th ed., ASTM International, 1990. 

  
  
  



 

  پیوست پ
  )اطالعاتی(

  ها هنگام تعیین نقطه اشتعال آسفالتگیری از تشکیل الیه سطحی درروش پیش
  
       مقدمه1.پ
  گیـری از تـشکیل الیـه سـطحی در هنگـام انجـام آزمـون نقطـه اشـتعال                    این روش برای پـیش        1-1.پ

  . ابداع شده است1ها توسط یک شرکت پاالیشیآسفالت

       وسایل2.پ
   )برای کاربرد کیفی(  کاغذ صافی   1-2.پ

  .cm5/7 با قطر ) یا معادل آن (417کاغذ صافی شماره 

  2  حلقه کششی نگهدارنده  2-2.پ
     mm 15باشد که دو انتهای آن به طور مستقیم و مـوازی بـا یکـدیگر بـه انـدازه                    یک سیم فلزی مدور می    

  :ابعاد سیم عبارتند از ).  را ببینید1.شکل پ(به سمت داخل خمیده شده است 
  ؛mm2 حدود : ضخامت 

  ؛mm 15 بــا دو انتهــای خــم شــده بــه ســمت داخــل و بــه طــول  mm 63 تــا mm 62: قطــر خــارجی 
  .mm 210 حدود: طول کلی 

ی سـاختن حلقـه کشـشی اسـتفاده         توان برا از یک قالب معمولی با پوشش فلزی یا وسیله مشابه دیگر می           
  .کرد

  کن   سوراخ  3-2.پ
  . در مرکز کاغذ صافی ایجاد کندmm 6کن یا وسیله مشابه که بتواند سوراخی به قطر سوراخ

    روش انجام آزمون  3.پ
  حبـاب ایجـاد شـده      . تولیـد حبـاب کنـد     هـا   گزین، ممکـن اسـت در بعـضی از نمونـه          استفاده از این روش جـای      -ییادآور

ها سـرعت گـرم شـدن را        همچنین در بعضی نمونه   ساز تعیین نقطه اشتعال خودکار تأثیر بگذارد و         روسایل آشکا اند بر   تومی
  .کاهش دهد

کـن، در مرکـز           بـا اسـتفاده از سـوراخ      . کـش مـشخص کنیـد     وسـیله خـط   مرکز کاغذ صافی را به        1-3.پ
  . ایجاد کنیدmm 6کاغذ صافی سوراخی به قطر 

                                                 
1- Imran Hussami of Frontier El Dorado Refining Company 
2- Restraining tension-ring 



 

 بـه سـمت بـاال خـم کنیـد و آن را در کـف                    mm 6های کاغذ صافی را بـه انـدازه         ا دور لبه  دور ت     2-3.پ
 را 1.شـکل پ (ظرف آزمون تعیین نقطه اشتعال به نحوی قرار دهید که قسمت تا شـده رو بـه بـاال باشـد            

  ).ببینید
ن قـرار   حلقه کششی نگهدارنده را به آرامی روی قسمت خمیده کاغذ صافی در کف ظرف آزمـو                  3-3.پ

  .کنداین حلقه، در طول آزمون از حرکت کاغذ صافی به سمت باال جلوگیری می. دهید

تر از خط نشانه     پایین mm 5 تا   mm 4ظرف آزمون را با نمونه پر کنید به نحوی که سطح نمونه                 4-3.پ
ی آزمـون آزاد    وسیله کاغذ صافی جذب و ط     این عمل برای جبران آن مقدار از نمونه است که به          . قرار گیرد 

  .شودمی
  

  .تواند موجب به دست آمدن نقاط اشتعال زود هنگام شودپر کردن ظرف آزمون تا خط نشانه، می -رهشدا
  
آغـاز و   ) طبق دستورالعمل سازنده دستگاه   (آزمون را با استفاده از یک دستگاه دستی یا خودکار              5-3.پ

  .نقطه اشتعال را تعیین کنید

  . گزارش کنیدCº1صحیح شده با توجه به فشار محیط را با تقریب نقطه اشتعال ت    6-3.پ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  

  :راهنما 

  حلقه کششی نگهدارنده      1          
  mm 6 کاغذ صافی با لبه تا شده      2          
  باز کلیولندظرف آزمون        3          

  
  

  ها هنگام تعیین نقطه اشتعال آسفالتگیری از تشکیل الیه سطحی در روش پیش-1.کل پش
  

1 

2 
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ICS: 75.080 

 24:  صفحه  

  


