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 :اجالسيه  مشخصات

 کننده ها های نفتي و روانفراورده " ISO/TC28اجالس کميته فني 

 

 بيوفيول های مایع – ISO/TC28/SC7اجالس کميته فرعي 

  

 : اهم موضوعات مطرح شده و دستاوردهای سفر برای ایران 

  
  موضوعات مورد بحث:

بدا در نردر فدرفتا  اهنکده کمیتده دارای       "فراورده های نفتی و روان کنندهه هدا  "باط با تغییر عنوان کمیته ازبحث در ارت -1

 کارفروه های سوختهای فازی ماهع شهه و بیوفیول ها می باشه.

ر بررسی استانهاردهای جههه و مشکالت در ارتباط  با اثرات وجود آب در بیواتاند  اادافه شدهه بده سدوخث و اثدر آن د         -2

 (ISO/TC28/SC7کميته فرعي  خطوط انتقال سوخث در خودروها )

 SC4بررسی نیازمنهی های استانهاردهای مربوط به وهژفی ها و طبقه بنهی فراورده های نفتی در کمیته فرعی  -3

 SC5بررسی استانهاردهای مربوط به هیهروکربا های ماهع و سوختهای فازی ماهع شهه با پاهه غیر نفتی در کمیته فنی  -4

ای ) بده دیید  سدمیث  و    های آزمون جهث کاهش استفاده از ترمومترهای جیدوه بحث در ارتباط با امکان تغییر در روش -5

 جاهگزهنی با ترمومترهای حاوی ماهع غیر سمی ها ترمومترهای دهجیتال

 اء استانهاردبررسی برخی مهارک استانهاردهای قههمی اهزو جهث تعییا نیاز آنها به تجهههنرر، ابطال، ها ابق -6

 بررسی طرح انجام شهه روی روش انهازه فیری میزان ک  اتی  ها متی  استر و میزان فلیسرها در بیودهزل -7

 جهث تعییا کارفروه های جههه برای تهوها استانهاردها   TC28جمع بنهی  استانهاردهای اخیر کمیته فنی     -8

 

 دستاوردها: 

های مرتبط های نفتی و فراوردهفراورده "به  "نفتی و روان کننهه هافراورده های  "از  ISO/TC28نام کمیته فنی  -1

 تغییر هافث. "سنتزی ها با منبع بیویوژی

در زمینه  کیفیث سوخث های جاهگزها ) بیوفیول ماهع   در صناهع نفث وفداز و روش هدای تعیدیا ترکیده آنهدا بحدث        -2

آزمون تعیدیا میدزان متی تاتید  اسدترها و فلیسدرها، دقدث       فردهه . در اها ارتباط قرار شه با توجه به اهنکه روش های 

و  TS17306مناسبی از نرر تجهههپذهری آزمون ها نهارنه نتاهج پروژه و روش آزمدون بده صدورت مدهرک فدزارش فندی      



TS17307 .در ساهث اهزو قرار داده شود تا مورد استفاده عموم قرار فرفته و تکمی  شونه 

اثرات وجود آب در بیواتان  افزوده شهه به بنزها و اثر آن در خطوط انتقال سدوخث در خودروهدا بررسدی    نتاهج دو طرح   -3

های آیومینیمی در دمدای بدا ی   فردهه که نشان میههه که نوع آییاژ در اها ارتباط بسیار مهم می باشه. خوردفی در یویه

ا وجود رطوبث می توانه به تشکی  کمپلکس و جلدوفیری از  در رطوبث پاهیا  به راحتی اتفاق می افته و در اها دماه 88

خوردفی یویه کمک کنه. در یویه با جنس فو د اه زنگ مشکلی در ارتباط با درصه آب و خوردفی مشاههه نمدی شدود.   

ییکا با توجه به افزودنی های سوخث نوشتا استانهاردی برای آزمون خوردفی سوختهای حاوی اتان  اروری به نرر می 

 سه.ر

سوخث حاوی درصه با ی اتان  برای تعییا قدهرت اسدیهی آن در کندار     pHبا توجه به بحثهای مختلف قرار شه تعییا  -4

 بحث خوردفی در نرر فرفته شود.  

قررار شرد از   بررسدی شده و     SC4استانهاردهای مربوط به وهژفی ها و طبقه بنهی فراورده های نفتی در کمیته فرعی  -5

س جهت مدیریت کارگروه ویژگي ها و روش های آزمون گریس به دبيرخانه ایزو معرفري  ایران یک نفر کارشنا

 تا رزومه افراد پیشنهادی کشورها بررسی و مههر کارفروه انتخاب فردد.   گردد

 SC5بررسی استانهاردهای مربوط به هیهروکربا های ماهع و سوختهای فازی ماهع شهه با پاهه غیر نفتی در کمیته فندی   -6

 شه.انجام 

جداهگزهنی بدا   ای و جاهگزهنی بدا  های آزمون جهث کاهش استفاده از ترمومترهای جیوهدر ارتباط با امکان تغییر در روش -9

و کاهش استفاده از تویوئا در استانهاردها قرار شه طرح هاهی  ترمومترهای حاوی ماهع غیر سمی ها ترمومترهای دهجیتال

 انجام فیرد.

دهای قههمی اهزو  انجام فرفث و قرار شه برخی روشها برای فدراورده هدای سدوخث حداوی     بررسی برخی مهارک استانهار -7

 بیوفیول ماهع توسعه داده شونه.

قرار شه استانهاردهاهی که دارای روش های مشابه و با اختالف جزئی هستنه در کارفروهی بررسی و جمع بنهی فردنه.    -8

اشتعال کلیه استانهاردها با همکاری کارشناسان کشدورهای عودو بررسدی    بوهژه در ارتباط با روش های انهازه فیری نقطه 

 فردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


