
تعرفه جدید ( ریال ) نام آزمونردیف
216,000طبقه درجه گرانروایی1
حداقل2 302,400نقطه اشتعال (بر حسب درجه سلسیوس)

درجه سلسیوس بر حسب سانتی 3 گرانروي کینماتیک در 40
216,000استوك یا میلی متر مربع بر ثانیه

حداکثر4 درجه سلسیوس) 302,400نقطه ریزش (
259,200آزمون نیترو نفتالین5
129,600واکنش مواد نفتی6
259,200آزمون تغییر رنگ با اسید سولفوریک7

درجه سلسیوس  به مدت 83 آزمون خورند گی مس در دماي 100
259,200ساعت - حداکثر

حداقل9 129,600رنگ سیبلت –
17,280بسته بندي10
17,280نشانه گذاري11

2,108,160

تعرفه جدید ( ریال ) نام آزمونردیف

691,200نقطه ذوب(درجه سانتیگراد)1
259,200رنگ2
میلی گرم پتاس در گرم)3 259,200عدد صابونی شدن (
میلی گرم پتاس در گرم)4 259,200ا سیدیته (
302,400خاکستر- حداکثر (درصد وزنی)5
درصد وزنی)6 1,166,400مقدار روغن - حداکثر  (
129,600پایداري رنگ در مقابل ا سیدیته7

دامنه جذب اشعه ماوراي بنفش
280- حداکثر جذب در طول موج 289 الف)
حداکثر جذب در طول موج 290-299 144,000ب)
حداکثر جذب در طول موج 300-359 144,000ج)
حداکثر جذب در طول موج 360-400 144,000د)

17,280بو9
17,280بسته بندي10
17,280نشانه گذاري11

3,695,040

جمع کل

تعرفه آزمون فرآورده هاي نفتی  بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - فرآورده هاي نفتی

پارافین مایع - شماره استاندارد ملی 1218

پارافین جامد صنعتی - شماره استاندارد ملی 2542

8

144,000

جمع کل

از 5 صفحه 1



تعرفه آزمون فرآورده هاي نفتی  بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - فرآورده هاي نفتی

تعرفه جدید ( ریال ) نام آزمونردیف
نمود روغن پایه

الف- وضعیت ظاهري
ب- بو

129,600پ- رنگ
سانتی استوك) گرانروي کینماتیک (
الف- در دماي 100درجه سلسیوس

درجه سلسیوس 216,000ب- در دماي 40
60,480شاخص گرانروي3
129,600چگالی4
302,400نقطه اشتعال به روش بازکلیولند(درجه سلسیوس)5
میلی گرم پتاس بر گرم روغن)6 259,200عدد اسیدي کل (
میلی گرم پتاس بر گرم روغن)7 388,800عدد قلیایی کل (

سه ساعت در دماي 100درجه سلسیوس)8 259,200خوردگی نوار مسی (

درصد وزنی)9 302,400خاکستر (
درصد وزنی)10 807,840گوگرد(
432,000کربن باقیمانده به روش رمز باتوم (درصد وزنی)11
259,200عدد صابونی(میلی گرم پتاس بر گرم روغن)12
691,200تبخیر (آزمون نواك)درصد وزنی13
734,400پایداري برشی14
388,800جداپذیري از آب(میلی لیتر)15
388,800آب موجود (قسمت در میلیون)16
درجه سلسیوس)17 302,400نقطه ریزش(

6,285,600

تعرفه جدید ( ریال ) نام آزمونردیف

17,280وضعیت ظاهري1

گرانروي کینماتیک بر حسب سانتی استوك 
درجه سلسیوس 216,000الف- در دماي 100

درجه سلسیوس 216,000ب- در دماي 40
60,480شاخص گرانروي3
302,400نقطه ریزش به درجه سلسیوس4
302,400نقطه اشتغال به درجه سلسیوس5
129,600چگالی6

7

کف 
، تمایل به ایجاد کف- پایداري کف  I مرحله -
، تمایل به ایجاد کف- پایداري کف II مرحله -

، تمایل به ایجاد کف- پایداري کف III مرحله -

432,000

388,800مواد نامحلول در پنتان8
388,800عدد خنثی شدن کل9
388,800مقدار آب10
259,200خوردگی نوار مسی11

بسته بندي و نشانه گذاري
SAE الف- درجه گرانروي بر حسب

ب- شماره بهره برداري یا سري ساخت 
پ- شماره استاندارد کشور سازنده 

ت- حجم خالص روغن دنده محتوي برحسب لیتر

ث- عبارت ساخت کشور سازنده
ج- نام روغن عالمت تجاري و نام سازنده

3,136,320

2

1234,560

جمع کل

API- ویژگی-ها- شماره استاندارد ملی 2975 GL1 روغن دنده ساده معادل با

2216,000

جمع کل

1

روغن پایه - شماره استاندارد ملی 3299

17,280

از 5 صفحه 2



تعرفه آزمون فرآورده هاي نفتی  بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - فرآورده هاي نفتی

تعرفه جدید ( ریال ) نام آزمونردیف

نمود روغن موتور:
الف- همگنی مواد افزودنی

ب- وضعیت ظاهري
سانتی استوك) گرانروي کینماتیک (
درجه سلسیوس الف- در دماي 100

درجه سلسیوس 216,000ب- در دماي 40

درجه سلسیوس بعد از آزمون پایداري برشی 734,400پ- در دماي 100

سانتی پوآز) گرانروي ظاهري براي روغن هاي چند درجه اي (

MRV الف- گرانروي
CCS 734,400ب- گرانروي

691,200ج- گرانروي در دما و برش زیاد
60,480شاخص گرانروي4
302,400نقطه ریزش                      (درجه سلسیوس )5
302,400نقطه اشتعال به روش بازکلیولند (درجه سلسیوس)6

مشخصات بسته افزودنی :
الف- نام تجاري

میلی گرم پتاس بر گرم روغن) 280,800ب- عدد قلیایی کل (
درصد وزنی) 280,800پ- مقدار کلسیم (

درصد وزنی) 280,800ت- مقدا روي (
درصد وزنی) 280,800ث- مقدار منیزیم (

درصد جرمی)8 )(Noack test)691,200میزان اتالف روغن در اثر تبخیر

درجه سلسیوس، حداکثر        (میلی لیتر) و24 کف در دماي 94

پایداري کف ، تمایل به ایجادکف – I الف- مرحله
پایداري کف ب- در دماي  II، تمایل به ایجادکف –
پایداري کف ، تمایل به ایجادکف – III پ- مرحله

259,200خوردگی تیغه مسی10
بسته بندي و نشانه گذاري

SAE الف- درجه گرانروي بر حسب
ب-  سطح کیفیت روغن موتور

پ - نام روغن، عالمت تجاري و نام سازنده
ب- کاربرد روغن موتور

ث- شماره بهر یا سري یا  کد ساخت
ج- حجم خالص روغن موتور محتوي برحسب لیتر

چ- نام کشور سازنده
6,523,200 جمع کل

9432,000

1134,560

3
691,200

7

17,280

روغن موتور چند درجه - ویژگی-ها- شماره استاندارد ملی 13381، 13383، 11379، 
 ،11381 ،4783 ،9186 ،13382 ،1343 ،1342 ،11378 ،3785 ،585 ،11377 ،11380

117,280

2

216,000

از 5 صفحه 3



تعرفه آزمون فرآورده هاي نفتی  بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - فرآورده هاي نفتی

تعرفه جدید ( ریال ) نام آزمونردیف

نمود روغن موتور:
الف- همگنی مواد افزودنی

ب- وضعیت ظاهري
سانتی استوك) گرانروي کینماتیک (
درجه سلسیوس الف- در دماي 100

درجه سلسیوس 216,000ب- در دماي 40

درجه سلسیوس بعد از آزمون پایداري برشی 864,000پ- در دماي 100

60,480شاخص گرانروي3
302,400نقطه ریزش                      (درجه سلسیوس )4
302,400نقطه اشتعال به روش بازکلیولند (درجه سلسیوس)5

17,280مشخصات بسته افزودنی :
17,280الف- نام تجاري

میلی گرم پتاس بر گرم روغن) 280,800ب- عدد قلیایی کل (

درصد وزنی) 280,800پ- مقدار کلسیم (
درصد وزنی) 280,800ت- مقدا روي (

درصد وزنی) 280,800ث- مقدار منیزیم (

درصد جرمی)7 )(Noack test)691,200میزان اتالف روغن در اثر تبخیر

درجه سلسیوس، حداکثر        (میلی لیتر) و24 کف در دماي 94

پایداري کف ، تمایل به ایجادکف – I الف- مرحله
پایداري کف ب- در دماي  II، تمایل به ایجادکف –
پایداري کف ، تمایل به ایجادکف – III پ- مرحله

259,200خوردگی تیغه مسی9
بسته بندي و نشانه گذاري

SAE الف- درجه گرانروي بر حسب
ب-  سطح کیفیت روغن موتور

پ - نام روغن، عالمت تجاري و نام سازنده
ب- کاربرد روغن موتور

ث- شماره بهر یا سري یا  کد ساخت
ج- حجم خالص روغن موتور محتوي برحسب لیتر

چ- نام کشور سازنده
4,536,000 جمع کل

8432,000

1034,560

2

216,000

6

1

روغن موتور یک درجه - ویژگی-ها- شماره استاندارد ملی  13381، 13383، 11379، 
 ،11381 ،4783 ،9186 ،13382 ،1343 ،1342 ،11378 ،3785 ،585 ،11377 ،11380

17,280

از 5 صفحه 4



تعرفه آزمون فرآورده هاي نفتی  بر حسب محصول
تعرفه آزمون - آزمون فیزیکی و شیمیایی  - فرآورده هاي نفتی

تعرفه جدید ( ریال ) نام آزمونردیف
17,280رنگ1
17,280بو2
17,280وضع ظاهري3
درصد وزنی4 360,000اسید آزاد بر حسب اسید اولئیک –
360,000قلیایی آزاد بر حسب هیدروکسید پایه صابون - درصد وزنی5
درصد وزنی6 360,000خاکستر سولفاته –

درجه سلسیوس قابلیت نفوذ در دماي 25±5/0
ضربه) الف - بعد از کار (60

302,400ب- قبل از کار
43,200پ- اختالف

43,200ث- نمره
561,600نقطه قطره شدن- درجه سلسیوس8
1,152,000روغن جدا شده از گریس- درصد وزنی9
1,152,000افت وزنی در اثر حرارت- در صد وزنی10
تعداد11 864,000ذرات سخت –
1,152,000مقاومت در مقابل شستشو با آب- درصد وزنی12
17,280بسته بندي13

نشانه گذاري
الف- نوع گریس
ب- نمره گریس

پ- کاربرد
ت- وزن خالص
ث- نام تجاري

ج- مشخصات تولید کننده
چ- شماره ساخت
ح- تاریخ ساخت

6,739,200 جمع کل

و 3-142 گریس - شماره استاندارد ملی 1-142، 2-142

7

302,400

1417,280

از 5 صفحه 5


