
مالحظاتتعرفه جدید (ریال )نام آزمون ردیف
درجه سلسیوس1 540,000جرم حجمی به کیلوگرم بر متر مکعب در دماي 15

2

تقطیر 
دماي درصد حجمی تبخیر به سلسیوس حداکثر الف)

درصد حجم 10 -
درصد حجم 50-
درصد حجم 90-

نقطه جوش انتهایی به درجه سلسیوس حداکثر ب)

1,002,240

950,400مقدار گوگرد کل واحد درصد وزنی 3
درجه سلسیوس4 259,200خوردگی نوار مسی پس از سه ساعت در دماي 50
460,800فشار بخاررید به کیلو پاسکال - حداکثر5
میلی لیتر- حداکثر6 1,023,840صمغ موجود به میلی گرم بر 100
1,725,120پایداري اکسایشی به دقیقه - حداقل7
194,400سرب موجود به گرم بر لیتر - حداکثر8
2,923,200عدد اکتان به روش تحقیقی - حداقل 9
983,520مقدار مرکاپتانها قسمت در میلیون - حداکثر10
129,600رنگ 11
17,280بو12
به درجه سلسیوس13 -دماي نسبت بخار به مایع برابر 20
2,923,200عدد اکتان به روش موتور 14
-شاخص ضد کوبش 15
563,040آزمون دکتر 16
1,556,640مقدار بنزن به درصد حجمی- حداکثر 17
کل مواد آروماتیک به درصد حجمی - حداکثر18
ئیدرو کربورهاي آروماتیک چند حلقه اي به درصد حجمی - حداکثر 19
ئیدرو کربورهاي الفینی به درصد حجمی - حداکثر 20
-آب و مواد معلق 21
-مواد افزودنی 22
16,610,400جمع کل*

بنزین معمولی  - شماره استاندارد ملی 4904

تعرفه آزمون فرآورده هاي نفتی  بر حسب محصول

1,357,920

از 2 صفحه 1



تعرفه آزمون فرآورده هاي نفتی  بر حسب محصول

مالحظاتتعرفه جدید (ریال )نام آزمون ردیف
درجه سلسیوس1 540,000جرم حجمی به کیلوگرم بر متر مکعب در دماي 15

2

تقطیر 
درصد حجمی بر حسب درجه سلسیوس  الف- دماي تقطیر، بازیافت 50
درصد حجمی بر حسب درجه سلسیوس  ب- دماي تقطیر، بازیافت 90

نقطه جوش انتهایی به درجه سلسیوس ب)

1,002,240

731,520نقطه اشتعال بر حسب درجه سلسیوس3
950,400مقدار گوگرد کل واحد درصد وزنی4
درجه سلسیوس5 ساعت در دماي 50 259,200خوردگی نوار مسی پس از 3
درجه سلسیوس6 216,000گرانروي کینماتیک در دماي 40
64,800نقطه ابري شدن 7
302,400نقطه ریزش بر حسب درجه سلسیوس8
درصد باقیمانده تقطیر9 1,252,800کربن باقیمانده 10
1,044,000خاکستر بر حسب درصد وزنی10
626,400مقدار آب و رسوب بر حسب درصد حجمی11
-عدد ستان 12
1,461,600شاخص ستان 13
8,451,360جمع کل*

نفت گاز  -شماره استاندارد ملی 4903

از 2 صفحه 2


