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به نام خدا
آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

اصالح قوانین و مقـررات مؤسسـه اسـتاندارد و    قانون3بند یک ماده مؤسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون
تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشـر اسـتانداردهاي   1371تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

.را به عهده دارد) رسمی(ملی 
ب نظران مراکـز و مؤسسـات   صاححوزه هاي مختلف در کمیسیون هاي فنی مرکب از کارشناسان مؤسسهتدوین استاندارد در 

مصالح ملی  وباتوجه به شرایط تولیـدي،  انجام می شود و کوششی همگام با تبط رعلمی، پژوهشی، تولیدي و اقتصادي آگاه و م
شـامل تولیدکننـدگان، مصـرف کننـدگان،     ، فعنفانه صاحبان حق وصمشارکت آگاهانه و منو تجاري است که از وري افنی و فن

پیش نـویس  .حاصل می شودو غیردولتیسازمان هاي دولتی،نهادها،، مراکز علمی و تخصصیارد کنندگانصادر کنندگان و و
نفع و اعضاي کمیسیون هاي فنی مربوط ارسال می شـود و پـس از دریافـت    مراجع ذيهنظرخواهی ببراي استانداردهاي ملی 

چـاپ و  ایـران  )رسـمی (صویب به عنوان استاندارد ملـی نظرات و پیشنهادها درکمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودرصورت ت
. منتشر می شود

کننـد  رعایت ضوابط تعیین شده تهیه مـی  بانیز صالح ذيمندوه پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات وسازمان هاي عالق
یاسـتانداردهای ، رتیـب تبدین. دشودرصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشر می وطرح و بررسی درکمیته ملی 

اسـتاندارد  تـدوین ودرکمیتـه ملـی    5شمـــــاره  ایـران  دراستاندارد ملـی  نوشته شده در ملی تلقی می شود که براساس مفاد 
.به تصویب رسیده باشددهدتشکیل می استانداردمربوط که مؤسسه

،کمیسـیون بـین المللـی    1(ISO)تانداردمؤسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران ازاعضـاي اصـلی سـازمان بـین المللـی اسـ      
کمیسـیون کـدکس   4است و به عنوان تنها رابـط 3(OIML)و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی2(IEC)الکتروتکنیک

ضمن توجه بـه شـرایط کلـی و نیازمنـدي هـاي      ایراندرتدوین استانداردهاي ملی.در کشور فعالیت می کند5(CAC)غذایی
. بهره گیري می شودهاي علمی، فنی وصنعتی جهان واستانداردهاي بین المللی رین پیشرفتخاص کشور، ازآخ

ـ ،مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت مـوازین پـیش بینـی شـده در قـانون      حمایـت از مصـرف   رايب
ومالحضات زیست محیطی واقتصـادي،  کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردي و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت

یـا اقـالم وارداتـی، بـا تصـویب شـوراي عـالی        /براي محصوالت تولیدي داخل کشور وراي ملی ایراناجراي بعضی ازاستانداردها
حفظ بازارهاي بـین المللـی بـراي محصـوالت کشـور، اجـراي اسـتاندارد        مؤسسه می توتند به منظور . استاندارد، اجباري نماید

اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان ازخدمات سازمان ها رايهمچنین ب.صادراتی ودرجه بندي آن را اجباري نمایدکاالهاي 
سیسـتم هـاي مـدیریت کیفیـت ومـدیریت زیسـت       گواهیصـدور ومؤسسات فعال درزمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزي و

گونه سـازمان هـا و مؤسسـات را    سنجش، مؤسسه استاندارد اینوسایل )واسنجی(اسیونکالیبرمراکز محیطی، آزمایشـگاه ها و 
هـا  و درصورت احراز شرایط الزم، گواهینامه تاییدصـالحیت  بـه آن  می کندبراساس ضوابط نظام تاییدصالحیت ایران  ارزیابی 

ل سـنجش، تعیـین عیـار    سـای )واسنجی(بین المللی  یکاها ، کالیبراسیوندستگاه ترویج . کنداعطا و برعملکرد آنها نظارت می 
.استاز دیگر وظایف این مؤسسه ایران فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملی 

مؤسسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- International Organization for Standadization١

٢ - International Electrotecnical Commission

- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal)٣
- Contact point٤
- Codex Aliimentarius Commision٥
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پیش گفتار
که پیش نویس آن در  کمسیون هـاي  مربـوط توسـط    » روش آزمون-محلولهايتقطیر قیر-قیر و مواد قیري«استاندارد 

نـود و  در دویسـت و اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان و شرکت پاالیش نفت جی تهیه و تـدوین شـده و   
مورد تصویب  27/4/89چهارمین اجالس کمیته ملی استاندارد  مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده هاي ساختمانی مورخ 

قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران مصـوب      3قرار گرفته است، اینک به استناد بند 
.ایران منتشر می شودبه عنوان استاندارد ملی1371بهمن ماه

با تحوالت و پیشرفت هاي ملی وجهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهاي ملـی ایـران در   امیبراي حفظ همگ
مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادي که براي اصالح و تکمیل این استاندارد ارائه شود، هنگـام تجدیـد نظـر در    

بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استاندارد ملی ایـران اسـتفاده   . مورد توجه قرارخواهد گرفتکمیسیون فنی مربوط
.کرد

:منبع و مآخذي که براي تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته است به شرح زیر است

ASTM D402: 2008, Standard Test Method for Distillation of Cutback Asphaltic (Bituminous) Products
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روش آزمون- تقطیر قیرهاي محلول- قیر و مواد قیري

هدف 1
.هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون تقطیر براي قیرهاي محلول است

د، بنابراین وظیفه استفاده کننده است که موارد ایمنی و کناین استاندارد همه موارد ایمنی مربوط به کاربرد آن را بیان نمی-هشدار 
.هاي اجرایی آن را مشخص کنداصول بهداشتی را رعایت و قبل از استفاده محدودیت

دامنه کاربرد2
اصلی قیـر  خواص باقیمانده بعد از عمل تقطیر الزاماً خواص. شودگیري میدر این روش آزمون مقدار مواد فرار در قیرهاي محلول اندازه

منطقه (مشخص از محل مصرفناي که ممکن است بعد از هر زماطور که خواص باقیماندهاستفاده شده در ترکیب اصلی را ندارد، همان
وجود سیلیکون در قیر محلول با جلوگیري از تبخیـر مـواد فـرار،    . دست آید، خواص اصلی قیر را نداشته باشدقیرهاي محلول به) کاربرد

.  ر خواص باقیمانده تقطیر تاثیر بگذاردممکن است ب

مراجع الزامی3
بدین ترتیب آن مقررات جزئـی از ایـن   . ها ارجاع داده شده است مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن

.شود استاندارد محسوب می
ها و تجدیدنظرهاي بعدي آن موردنظر این استاندارد ملی اع داده شده باشد ، اصالحیهصورتی که به مدارکی با ذکر تاریخ انتشار ارجدر 

هـاي  ها ارجاع داده شده اسـت ، همـواره آخـرین تجدیـدنظر و اصـالحیه     در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن. ایران نیست
.ها موردنظر استبعدي آن

:ارد الزامی است استفاده از مراجع زیر براي این استاند

3-1 ASTM D 86 Test Method for Distillation of Petroleum Products
3-2 ASTM D 370 Test Method for Dehydration of Oil-Type Preservatives

3-3 ASTM E 1 Specification for ASTM Thermometers
3-4 ASTM E 133 Specification for Distillation Equipment

3-5 ASTM E 220 Test Method for Calibration Thermometers By comparison Techniques
3-6 IP 123/ASTM D 86, Distillation of Petroleum Products Thermometers as specified in IP

Standards Crow Receiver as specified in British Standards 658:1962
3-7 Standard Methods for Testing Tar and its Products

(Published by the U.K. Standardization of Tar Products Tests Committee)

خالصه روش آزمون4
برسـد و سـپس حجـم    C°360، تقطیر شود تا دماي مـایع بـه   ml500با یک سرعت کنترل شده در یک بالن هاز نمونml200مقدار

.       هاي تقطیر شده در دماهاي خاص، اندازه گیري شده و در صورت نیاز باقیمانده تقطیر و همچنین محصول تقطیر شده، آزمایش شود



٢

وسایل 5
بالن تقطیر5-1

.1با لوله تخلیه جانبی و ابعاد نشان داده شده در شکل ml500بالن 
1مبرد5-2

).را ببینید3شکل)(mm10±450(و طول کلی لوله mm300–mm200اي با طول با جداره شیشه
2رابط5-3

که انتهـاي باریـک   mm18، قطر داخلی انتهاي پهن حدود 105°زاویه حدود ، دهانه تقویت شده با mm1اي ضخیم شیشههبا جد ار
خـط درونـی قسـمت    . تر باشـد تر به سمت انتهاي باریکقوس لوله رابط باید به صورت مالیم از انتهاي پهن. نباشدmm5آن کمتر از 

).نباید با شعله گرد شده باشد( بریده و گرد شودنسبت به خط درونی)  45±5(°خروجی لوله باید عمودي بوده و دهانه باید با زاویه 
محافظ5-4

، 2هاي میکاي شفاف با شکل و ابعاد نشان داده شده در شـکل  و پنجرهmm3از جنس فوالد با پوشش داخلی از جنس آزبست به قطر
رد این محافظ توسط دو عایق ضد آتش گیکه براي محافظت از بالن تقطیر در مقابل جریان هوا و کاهش تشعشع مورد استفاده قرار می

).2شکل (ساخته شده است mm4/6به  طول 
محافظ و بالن تقطیردارندهنگه5-5
.پایه یا حلقه نصب شده استکه روي سه16توري کرومی، با مش cm215ورقه 2
منبع گرمایی5-6
یا شبیه آنTirrill-typeمشعل گازي قابل تنظیم 5-6-1
دارنده و محافظ بایستی نسوز و از یـک دهانـه   ، نگه)W750-0(کن برقی مجهز با یک تبدیل کننده قابل کنترل در  یک گرم5-6-2

زمانی کـه بـالن تقطیـر را روي    . مورد نظر باشدml500بالن نبراي جا دادmm86دار به قطرو یک سطح باالیی پخmm79به قطر
.  باشدmm3ها باید حدودن و المنتدهید فاصله بین ته بالنسوز قرار می

3ظرف گیرنده5-7

4آوري نشان داده شده در شـکل ، یا یک ظرف         جمع4-3مطابق با ابعاد و مشخصات استاندارد بند ml100یک استوانه مدرج 
. باشد

هاي تقطیر شـده  شود حجمپیش بینی میزمانی استفاده شود کهml1/0بندي ظرف هاي گیرنده با گنجایش کم با درجه-یادآوري 
.کم بوده و نیاز به دقت باالتري باشد

ماندهظرف مخصوص باقی5-8
).mm5±55(و عمق )  mm)5±75یک ظرف فلزي بدون درز با قطر

ابزار اندازه گیري دما5-9
، یـا  3-3داراي مشخصات استاندارد بنـد 8Cيکه مطابق دماسنج هاºC400تا -ºC6تقطیر داراي محدوده دمایی از  1هايدماسنج
دماسـنج  . واسـنجی شـده باشـد   5-3یا یک دماسنج که بر اسـاس روش آزمـون اسـتاندارد بنـد     IPبا مشخصات استاندارد 6Cدماسنج

.باید به عنوان مرجع آزمون استفاده شوند8Cهاي

١-Condenser
٢- Adapter
٣-Receiver



٣

. هـا و کبـد آسـیب مـی رسـاند     به سامانه اعصاب مرکزي، کلیـه این ماده . جیوه و بخارات آن سمی و خورنده مواد می باشد–یادآوري 
.  شود در کاربرد این ماده و محصوالت حاوي جیوه دقت به عمل آیدتوصیه می

mmواحدها برحسب 

بالن تقطیر- 1شکل 

mmواحدها برحسب 

١-ASTM Thermometers



٤

محافظ-2شکل 

:سازي نمونهآماده6
گن بودن نمونه، آن را خوب مخلوط کرده و در صورت نیاز گرم کنید؛ سپس مقداري از آن را بـراي آزمـون   جهت اطمینان از هم6-1

.بردارید
در ml250رود، مقداري نمونه را با حجم حـداقل  اگر آن قدر آب در نمونه وجود دارد که احتمال تولید حباب یا کف کردن می6-2

دهـی  اي باشد که کف حاصل از حرارتحجم بالن تقطیر مورد استفاده باید به اندازه. کنیدیک بالن تقطیر ریخته و با گرم کردن خشک
اگر هرگونه روغن سبک از مخلوط خـارج شـده   . وقتی میزان کف کاهش یافت، گرمادهی را متوقف کنید. نمونه، به لوله جانبی آن نرسد

این کار باعث جلوگیري از . فی خنک شد، روغن را دوباره به ظرف برگردانیداست، آن را از نمونه جدا کنید و زمانی که نمونه به اندازه کا
روش آزمـون  . قبل از برداشتن مقدار الزم جهت انجام آزمون، نمونـه را بخـوبی مخلـوط کنیـد    . شودهاي سبک از نمونه میتبخیر روغن

.آورده شده است2-3جایگزین در استاندارد بند 

سازي وسایلآماده 7
محاسبه و وزن کنید، سپس نمونه را بـا دقـت   ) C°)6/15-6/15از نمونه را با استفاده از وزن مخصوص آن در ml200مقدار  7-1
gr5/0± در یک بالن تقطیرml500وزن کنید.
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لوله جانبی بـالن تقطیـر   .بالن تقطیر را در محافظ مجهز شده به  دو صفحه توري که روي یک سه پایه یا حلقه است  قرار دهید7-2
مبرد را به نحوي با گیره ثابت کنید که محور بالن تقطیر کامالً عمـود قـرار   . وسیله یک چوب پنبه، محکم به لوله مبرد وصل کنیدرا به
بـق  ط(باشـد )  mm50±650(رابط را به نحوي در انتهاي مبرد قرار دهید که فاصله خروجـی آن تـا گردنـه بـالن تقطیـر، برابـر       . گیرد
).3شکل

را با استفاده از یک چوب پنبه مناسب در دهانه بالن تقطیر قرار دهید به نحوي که مخزن جیوه با تـه ظـرف در تمـاس    جدما سن7-3
بنـدي روي خـود دماسـنج    توانید از درجـه میmm6گرفتن براي اندازه. به سمت باال بکشیدmm6گاه دماسنج را به اندازه آن. باشد

.ده یا همین اندازه را روي دماسنج عالمت گذاري کنیداستفاده کر
دقـت کنیـد کـه    . در استوانه مدرج وارد کنیدmm25رابط را حداقل . مشعل را با یک حفاظ مناسب یا دودکش، محافظت کنید7-4

بپوشانید که فقـط رابـط اجـازه    دهانه استوانه مدرج را با یک تکه کاغذ به نحوي . نباشدmm100تر از نشان دهانه خروجی لوله، پایین
.عبور از آن را داشته باشد

ظرف گیرنده را در محلی قرار دهیـد  . بالن تقطیر، لوله مبرد، رابط و استوانه مدرج قبل از شروع آزمون باید تمیز و خشک شوند7-5
.که در جریان هوا نباشد و روي آن را بپوشانید

رسـوب ناشـی از هیـدروکربن    (در صورت لزوم و براي جلوگیري از ایجاد رسـوب  . برقرار کنیدجریان آب سرد را در جداره مبرد 7-6
.در لوله مبرد، از آب گرم استفاده کنید) هاي سنگین
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mmواحدها برحسب 

:راهنما
Flask :بالن تقطیرShield :پوشش، محافظMica window:            پنجره میکاییThermometer :         دماسنج

Cork stopper:درپوش چوب پنبه اي
Tight cork Joint :   اي محکـم اتصـال چـوب پنبـهTwo sheets wire gauze 16 mesh : 16ظریـف سـیمی  بـا مـش     دو ورقـه

Chimnery :  دودکش
Burner :                                   شعلهStand :                  پایهWater jaketed condenser:              مبرد پوشیده با آبAdapter:                       رابط

Receiver:ظرف گیرنده
Blotting paper :                           کاغذ خشک کنCrow Receiver :ظرف گیرنده  ته مخروطی

وسایل تقطیر3-شکل 
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mmواحدها برحسب 

ml100وml25،ml50ظرف گیرنده ته مخروطی با گنجایش 4-شکل 

روش انجام آزمون8
. اشد، دماهاي خوانده شـده در حـین تقطیـر را تصـحیح کنیـد     از سطح دریا بm150در صورتی که آزمایشگاه در ارتفاع بیش از 8-1

باشـد،  متر جیـوه در دسـترس   اگر فشار دقیق بر حسب میلی. اندآورده شده1دماهاي تصحیح شده به واسطه اختالف سطح در جداول 
.فاده کردتوان براي خطاي خود دماسنج استاز این تصحیحات نمی. موجود است2تصحیحات قابل استفاده، در جدول 

ASTMدهد و ترجیحاً براي هر منطقـه از اسـتاندارد  را پوشش میºC360-ºC160گستره وسیعی بین دماهاي 2جدول -یادآوري 

.استفاده شودIPیا 

C°دماهاي جزءبه جزء تصحیح شده براي نقاط مرتفع، برحسب -1جدول
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ارتفاع از دریا
m

مرتفعدماهاي جزء به جزء براي نقاط
°C

305-192227363318362
152-191226261217361
0190225260316360

152189224259315359
305189224258314358
457188223258313357
610187222257312356
762186221256312355
914186220255311354
1067185220254310353
1219184219254309352
1372184218253308351
1524183218252307350
1676182217251306349
1829182216250305349
1981181215250305348
2134180215249304347
2286180214248303346
2438179213248302345

حیح در محاسبه دماضریب تص- 2جدول 
دماهاي اسمی

°C
اختالف در فشار mm10هر *تصحیح

°C
160514/0
175531/0
190549/0
225591/0
250620/0
260632/0
275650/0
300680/0

6/315698/0
325709/0
360751/0

.باید اضافه شودmmHg760ارهاي بارومتري باالي باید کم شود و در مورد فشmmHg760در مورد فشارهاي بارومتري زیر * 
پس از شروع گرم کردن از انتهـاي لولـه تخلیـه جـانبی بـالن تقطیـر       min15تا min5نمونه را طوري گرم کنید که اولین قطره،8-2

:اي کنترل کنید که سرعت افتادن قطرات از سر رابط به صورت زیر باشدتقطیر را به گونه. خارج شود
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C°260قطره در دقیقه، تا دماي 70قطره در دقیقه تا 50
C°316تا C°260قطره در دقیقه، در دماهاي 70قطره در دقیقه تا 20

.به طول انجامدmin10نباید بیش از C°360به C°316رسیدن از دماي 
یـا حجـم   (قدار محصول تقطیر در حد بحرانی اگر م. در دماهاي تصحیح شده ثبت کنیدml5/0حجم محصول تقطیر را با دقت 8-2-1

کـه داخـل حمـام شـفاف بـا      ml1/0بنـدي  اسـت، از اسـتوانه مـدرج بـا تقسـیم     ) تقطیر شده کم بوده و یا حالل خیلی فرار مـی باشـد  
.قرار دارد استفاده کنید) C°)3±6/15دماي

در چنین مـواردي رسـیدن بـه سـرعت     . کنندید میتولC°316برخی قیرهاي محلول، محصول تقطیر ناچیزي در محدوده -یادآوري
C/min°5توان سرعت افزایش دمـا را از  در این حالت براي رسیدن به هدف باال، می. تقطیر با دستور العمل باال، غیرممکن خواهد بود

.بیشتر کرد

در حالی که آماده تخلیه . اسنج را برداریدرسید، شعله را قطع کرده، بالن تقطیر و دمC°360زمانی که دما به میزان تصحیح شده 8-3
زمـان بـین   . بالن تقطیر هستید، دماسنج را جدا کرده و سریعاً محتویات بالن تقطیر را در ظرف مخصوص باقیمانده تقطیر تخلیـه کنیـد  

یـر موجـود در لولـه    براي جلوگیري از بازگشـت باقیمانـده محصـول تقط   . باشدs60قطع کردن شعله و تخلیه بالن تقطیر نباید بیش از 
.جانبی بالن تقطیر ، ظرف را به نحوي نگه دارید که لوله جانبی کامالً حالت افقی داشته باشد

شود که قابل مایع شـدن هسـتند و از   مانده، در حین سرد شدن سبب به دام افتادن بخاراتی میرویه در سطح باقیتشکیل-یادآوري
توانیـد بـه   این عمـل را مـی  . در این موقعیت، رویه نمونه را به آرامی کنار بزنید. گردندذپذیري میرو باعث افزایش نتیجه آزمون نفواین

.ریختگی نمونه انجام دهیدوسیله یک قاشق کوچک و با کمترین میزان درهم

) C°360)F°680ر اجازه دهید مایعات داخل مبرد کامالً در استوانه مدرج تخلیه شود و سپس مقـدار کـل محصـول تقطیـر را د    8-4
.یادداشت کنید

هـایی  رسـید آن را جهـت آزمـون   )         C°)5±135مانده تقطیر کاهش یافت و دماي مواد به  که کف کردن باقیبه محض این8-5
آزمایشـات را مطـابق بـا روش هـاي موجـود در      . هـاي مخصـوص بریزیـد   نظیر نفوذپذیري، سنجش گرانـروي و نقطـه نرمـی در ظـرف    

. انجام دهیدIPیا ASTMاردهاياستاند
توان محصوالت تقطیر را به صورت جداگانه و یا مخلوط محصوالت چنـد آزمـون بـراي تقطیـر بیشـتر، مطـابق       در صورت نیاز می8-6

.نگه داري کرد7-3و یا اگر پایه آن قیر ذغال سنگ باشد طبق استاندارد بند 6-3استاندارد بند 
محاسبه 9
انده آسفالتیباقیم9-1

:، با فرمول زیر محاسبه کنید1/0%درصد باقیمانده را با خطاي 

  100200
200 



  TDR (1)

:که در آن 
Rمیزان باقیمانده بر حسب درصد حجمی؛

TD کل میزان محصول تقطیر درC°360لیتربر حسب میلی.

.را به صورت اختالف درصد حجمی گزارش کنیدC°360باقیمانده آسفالتی در 9-1-1

کل محصول تقطیر9-2
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:به صورت زیر محاسبه کنید1/0%درصد کلی محصول تقطیر را با خطاي 

  100200%  TDTD (2)

.را به صورت درصد حجمی گزارش کنیدC°360کل محصول تقطیر در 9-2-1

جزاي تقطیرا9-3
درصدهاي حجمی محصوالت تقطیر را با توجه به حجم نمونه اولیه و تقسیم بندي     حجم هـاي مشـاهده شـده در دماهـاي     9-3-1

.گزارش کنید1/0%در صد حجمی را با دقت  . دست آوریدبه2مختلف با استفاده از فرمول 
C°190تا -
C°225تا -
C°260تا -
C°316تا -

لیتر بر حجم محصول تقطیر برحسب میلـی لیتـر   درصدهاي حجمی کل تقطیر را با تقسیم حجم مشاهده شده برحسب میلی9-3-2
نتیجه را از صد برابر هر مقدار تقسیم بر مقدار کل محصول تقطیر محاسـبه کـرده و بـه    .به دست آورید 100و ضرب آن در C°360در 

.گزارش کنید. /1ریب صورت درصد با تق
C°190تا -
C°225تا -
C°260تا -
C°316تا -

آزمون هاي نفوذپذیري، سنجش گرانروي و یا هر آزمون دیگري انجام شد، نتیجه را با ذکر استاندارد مورد استفاده در این ههر گا9-4
.آزمون گزارش دهید

IPیا ASTM D5درجه نفوذ پذیري:مثال  IPیا ASTM D402براي باقیمانده49 27.

دقت و خطا10
دقت10-1

. استفاده می شود) 95%با سطح اطمینان (محدوده زیر مالك هائی براي داوري در مورد قابلیت پذیرش نتایج آزمون 
پذیريرتکرا10-1-1

.ر بیشتر از یک درصد حجمی نباشد، این نتایج کامالً قابل قبول استتا وقتی که اختالف نتایج تکرار آزمون توسط یک آزمایشگ

تجدید پذیري10-1-2
با هم اختالف نداشـته باشـد، کـامالً    3هرگاه اختالف مقادیر گزارش شده توسط دو آزمایشگاه، بیش از مقادیر مشخص شده در جدول 

:قابل قبول است 

صلیاجزاي تقطیر، در صد حجمی نمونه ا- 3جدول 
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C°اختالف
1755/3تا 

1750/2باالي 
0/2باقیمانده، در صد حجمی اختالف از نمونه اصلی

. در این استاندارد، محدوده داوري تغییرپذیري نتایج آزمایشات انجام شده بر روي باقیمانده تقطیر تعیین نشده است2- 10

گزارش آزمون 11
:گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد

انجام آزمون طبق این استاندارد ملی ایران؛–11-1
تاریخ تحویل نمونه به آزمایشگاه؛ –11-2
نتایج انجام آزمون؛–11-3
؛ ...)نام تولید کننده، تاریخ تولید و: شامل(شناسنامه محصول–11-4
محل انجام آزمون؛–11-5
ذکر رگونه موارد مغایر با این استاندارد؛-11-6
و نام خانوادگی و امضاي آزمایش گر؛نام -11-7
.نام و نام خانوادگی و امضاي تایید کننده-11-8


