
تعرفه جدید ( ریال) شماره استانداردنام محصولنام آزمونردیف
1218216,000پارافین مایعطبقه درجه گرانروایی1

2
نقطه اشتعال( بر حسب 

حداقل درجه سلسیوس) 
پارافین مایع- روغن 

پایه- روغن موتور

 ،13383 ،1218-3299-13381
 ،585 ،11377 ،11380 ،11379
 ،1343 ،1342 ،11378 ،3785

9185 ،11381 ،4783 ،9186 ،13382

302,400

3
درجه  نقطه ریزش ( 
حداکثر سلسیوس) 

پارافین جامد- روغن 
پایه-روغن موتور

 ،11380 ،11379 ،13383 ،13381
 ،1342 ،11378 ،3785 ،585 ،11377

 ،4783 ،9186 ،13382 ،1343
3299 -9185-2542 ،11381

302,400

1218259,200پارافین مایعآزمون نیترو نفتالین4
1218129,600پارافین مایعواکنش مواد نفتی5

6
آزمون تغییر رنگ با اسید 

1218259,200پارافین مایعسولفوریک

7

آزمون خورند گی مس در 
درجه  دماي 100

سلسیوس  به مدت 3
ساعت - حداکثر

1218259,200پارافین مایع

حداقل8 1218129,600پارافین مایعرنگ سیبلت –

9
نقطه ذوب( درجه 

2542691,200پارافین جامدسانتیگراد) 

2542259,200پارافین جامدرنگ10

11
میلی  عدد صابونی شدن ( 

2542259,200- 3299پارافین جامد- روغن پایهگرم پتاس در گرم) 

12
میلی گرم  ا سیدیته ( 

2542259,200پارافین جامدپتاس در گرم) 

13
خاکستر- حداکثر ( درصد 

2542302,400- 3299پارافین جامد- روغن پایهوزنی) 

14
مقدار روغن - حداکثر  ( 

25421,166,400پارافین جامددرصد وزنی) 

15
پایداري رنگ در مقابل ا 

2542129,600پارافین جامدسیدیته

دامنه جذب اشعه ماوراي 
بنفش

حداکثر جذب در  الف) 
280- طول موج 289

حداکثر جذب در  ب) 
144,000طول موج 290-299

حداکثر جذب در  ج) 
144,000طول موج 300-359

حداکثر جذب در  د) 
144,000طول موج 360-400

تعرفه آزمون محصوالت شیمیایی و پلیمر 

144,000

2542پارافین جامد16

از 4 صفحه 1



تعرفه جدید ( ریال) شماره استانداردنام محصولنام آزمونردیف
تعرفه آزمون محصوالت شیمیایی و پلیمر 

وضعیت ظاهري17
پارافین جامد- روغن 

پایه- روغن دنده ساده-
روغن موتور- گریس

 -13381-13383 -2542-2975
 -585 -11379-11380-11377

 -1343 -1342 -11378 -3785
 -11381 -4783 -9186 -13382

9185-3299-142

17,280

3299129,600روغن پایهرنگ18
گرانروي کینماتیک ( 

سانتی استوك) 

الف- در دماي 100درجه 
سلسیوس

درجه  ب- در دماي 40
سلسیوس

پارافین مایع- روغن 
پایه- روغن دنده ساده-

روغن موتور

 ،3299-13381 -2542-2975
 ،11377 ،11380 ،11379 ،13383

 ،1343 ،1342 ،11378 ،3785 ،585
9185 ،11381 ،4783 ،9186 ،13382

216,000

درجه  ج- در دماي 100
سلسیوس بعد از آزمون 

پایداري برشی
روغن موتور

 ،11379 ،13383 ،13381 -2542
 ،3785 ،585 ،11377 ،11380
 ،13382 ،1343 ،1342 ،11378

9185 ،11381 ،4783 ،9186

734,400

روغن پایه- روغن دنده شاخص گرانروي20
ساده- روغن موتور

3299-2975-13381، 13383،
11379، 11380، 11377، 585،
3785، 11378، 1342، 1343،

13382، 9186، 4783، 11381، 9185

60,480

روغن پایه- روغن دنده چگالی21
2975129,600-3299ساده

22
میلی  عدد اسیدي کل ( 

3299259,200روغن پایهگرم پتاس بر گرم روغن) 

23
میلی  عدد قلیایی کل ( 
روغن پایه- روغن موتورگرم پتاس بر گرم روغن) 

3299-13381، 13383، 11379،
11380، 11377، 585، 3785،
11378، 1342، 1343، 13382،

9186، 4783، 11381، 9185

388,800

24
سه  خوردگی نوار مسی ( 
ساعت در دماي 100درجه 

سلسیوس) 
روغن پایه-روغن موتور

3299-13381، 13383، 11379،
11380، 11377، 585، 3785،
11378، 1342، 1343، 13382،
9186، 4783، 11381، 9185،

259,200

216,000

19

روغن پایه- روغن دنده 
ساده- روغن موتور

 ،13383 ،3299-2975-13381
 ،585 ،11377 ،11380 ،11379
 ،1343 ،1342 ،11378 ،3785

9185 ،11381 ،4783 ،9186 ،13382

از 4 صفحه 2



تعرفه جدید ( ریال) شماره استانداردنام محصولنام آزمونردیف
تعرفه آزمون محصوالت شیمیایی و پلیمر 

درصد وزنی) 25 3299807,840روغن پایهگوگرد( 

26
کربن باقیمانده به روش 
3299432,000روغن پایهرمز باتوم ( درصد وزنی) 

27
تبخیر ( آزمون 

روغن پایه- روغن موتورنواك) درصد وزنی

3299-13381، 13383، 11379،
11380، 11377، 585، 3785،
11378، 1342، 1343، 13382،

9186، 4783، 11381، 9185

691,200

3299734,400روغن پایهپایداري برشی28

29
جداپذیري از آب( میلی 

3299388,800روغن پایهلیتر) 

30
آب موجود ( قسمت در 

3299388,800روغن پایهمیلیون) 

31

کف                                  

، تمایل به  I مرحله -
ایجاد کف- پایداري کف   

 ، II مرحله -
تمایل به ایجاد کف- 

پایداري کف           - 
، تمایل به  III مرحله

ایجاد کف- پایداري

روغن دنده ساده-روغن 
موتور

13381، 13383، 11379، 11380،
11377، 585، 3785، 11378، 1342،

1343، 13382، 9186، 4783، 11381،
9185-2975

432,000

2975388,800روغن دنده سادهمواد نامحلول در پنتان32
2975388,800روغن دنده سادهعدد خنثی شدن33
2975388,800روغن دنده سادهمقدار آب34

35
مشخصات بسته 

افزودنی( نام تجاري) 
روغن موتور

13381، 13383، 11379، 11380،
11377، 585، 3785، 11378، 1342،

1343، 13382، 9186، 4783، 11381،
9184

17,280

روغن موتورمقدار کلسیم36

13381، 13383، 11379، 11380،
11377، 585، 3785، 11378، 1342،

1343، 13382، 9186، 4783، 11381،
9185

288,000

روغن موتورمقدار روي37

13381، 13383، 11379، 11380،
11377، 585، 3785، 11378، 1342،

1343، 13382، 9186، 4783، 11381،
9185

288,000

روغن موتورمقدار منیزیم38

13381، 13383، 11379، 11380،
11377، 585، 3785، 11378، 1342،

1343، 13382، 9186، 4783، 11381،
9185

288,000

گرانروي ظاهري براي 
روغن هاي چند درجه اي 

MRV

691,200

گرانروي ظاهري براي 
روغن هاي چند درجه اي 

CCS

734,400

14217,280گریسرنگ40
14217,280گریسبو41

42
اسید آزاد بر حسب اسید 

142360,000گریساولئیک

روغن موتور39

13381، 13383، 11379، 11380،
11377، 585، 3785، 11378، 1342،
1343، 13382، 9186، 4783، 11381،

9185

691,200 گرانروي در دما و برش 
زیاد

از 4 صفحه 3



تعرفه جدید ( ریال) شماره استانداردنام محصولنام آزمونردیف
تعرفه آزمون محصوالت شیمیایی و پلیمر 

43
قلیایی آزاد بر حسب 

142360,000گریسهیدروکسید پایه صابون

142360,000گریسخاکستر سولفاته44
قابلیت نفوذ در دماي 

درجه سلسوس  25-+0.5
بعدازکار

302,400

302,400قبل ازکار
43,200اختالف

43,200نمره
142561,600گریسنقطه قطره شدن46
1421,152,000گریسروغن جداشده از گریس47
1421,152,000گریسافت وزنی در اثر حرارت48
142864,000گریسذرات سخت49

1421,152,000گریسمقاومت در مقابل شستشو50

بسته بندي51

پارافین جامد- پارافین 
مایع- روغن پایه- روغن 
دنده ساده- روغن موتور-

گریس

1218-3299-13381، 13383،
11379، 11380، 11377، 585،
3785، 11378، 1342، 1343،
13382، 9186، 4783، 11381،

9185، 142

17,280

نشانه گذاري52

پارافین جامد- پارافین 
مایع- روغن پایه- روغن 
دنده ساده- روغن موتور-

گریس

1218-3299-13381، 13383،
11379، 11380، 11377، 585،
3785، 11378، 1342، 1343،
13382، 9186، 4783، 11381،

9185، 142

17,280

142گریس45

از 4 صفحه 4


