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به نام خدا
آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه اسـتاندارد و تحقیقـات  3بند یک ماده مؤسسه استانداردوتحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون
را بـه  ) رسمی(تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهاي ملی 1371صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

.عهده دارد
علمـی،  صاحب نظران مراکز و مؤسسات حوزه هاي مختلف در کمیسیون هاي فنی مرکب از کارشناسان مؤسسهتدوین استاندارد در 
و وري امصالح ملی  وباتوجه به شرایط تولیدي، فنی و فنانجام می شود و کوششی همگام با تبط رتصادي آگاه و مپژوهشی، تولیدي و اق

صـادر کننـدگان و وارد   شـامل تولیدکننـدگان، مصـرف کننـدگان،     ، فـع نفانه صاحبان حق وصمشارکت آگاهانه و منتجاري است که از 
بـراي  پـیش نـویس اسـتانداردهاي ملـی     .حاصـل مـی شـود   و غیردولتیهاي دولتیسازمان ،نهادها،، مراکز علمی و تخصصیکنندگان

نفع و اعضاي کمیسیون هاي فنی مربوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها درکمیتـه ملـی   مراجع ذيهنظرخواهی ب
. تشر می شودچاپ و منایران )رسمی(مرتبط با آن رشته طرح ودرصورت تصویب به عنوان استاندارد ملی

کننـد  رعایـت ضـوابط تعیـین شـده تهیـه مـی       بـا نیز صالح ذيمندوه پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات وسازمان هاي عالق
ملی تلقی یاستانداردهای، ترتیببدین. دشودرصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشر می وطرح و بررسی درکمیته ملی 

مربـوط کـه مؤسسـه   اسـتاندارد  تدوین ودرکمیتـه ملـی   5شمــــاره ایران دراستاندارد ملی نوشته شده در اد می شود که براساس مف
.به تصویب رسیده باشددهدتشکیل می استاندارد

ــین المللــی اســتاندارد   ــران ازاعضــاي اصــلی ســازمان ب ــین المللــی 1(ISO)مؤسســه اســتانداردوتحقیقات صــنعتی ای ،کمیســیون ب
کمیسـیون کـدکس   4اسـت و بـه عنـوان تنهـا رابـط     3(OIML)و سازمان بین المللـی انـدازه شناسـی قـانونی    2(IEC)الکتروتکنیک

ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندي هاي خاص کشور، ایراندرتدوین استانداردهاي ملی.در کشور فعالیت می کند5(CAC)غذایی
. بهره گیري می شوداي بین المللی هاي علمی، فنی وصنعتی جهان واستانداردهازآخرین پیشرفت

ـ ،مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون حمایـت از مصـرف کننـدگان،    رايب
حفظ سالمت و ایمنی فردي و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت ومالحضـات زیسـت محیطـی واقتصـادي، اجـراي بعضـی       

. یا اقالم وارداتی، با تصویب شوراي عالی اسـتاندارد، اجبـاري نمایـد   /براي محصوالت تولیدي داخل کشور وراي ملی ایراننداردهاازاستا
حفظ بازارهاي بین المللی براي محصوالت کشور، اجراي استاندارد کاالهاي صـادراتی ودرجـه بنـدي آن را    مؤسسه می توتند به منظور 

اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان ازخدمات سازمان ها ومؤسسات فعال درزمینـه مشـاوره، آمـوزش،    ايرهمچنین ب.اجباري نماید
)واسـنجی (اسـیون کالیبرمراکز سیستم هاي مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، آزمایشـگاه ها و گواهیصدوربازرسی، ممیزي و

و مـی کنـد  ت را براساس ضوابط نظـام تاییدصـالحیت ایـران  ارزیـابی     گونه سازمان ها و مؤسساوسایل سنجش، مؤسسه استاندارد این
بین المللی  یکاها ، دستگاه ترویج . کندها اعطا و برعملکرد آنها نظارت می درصورت احراز شرایط الزم، گواهینامه تاییدصالحیت  به آن

ت کاربردي بـراي ارتقـاي سـطح اسـتانداردهاي ملـی      وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقا)واسنجی(کالیبراسیون
.استاز دیگر وظایف این مؤسسه ایران 

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



استانداردفنی تدوین کمیسیون 
»روش آزمون- اندازه گیري مقدار قیر- قیر و مواد قیري «

یا نما یندگی/سمت و :رئیس
امامی ، سید حسن                                           رئیس کنترل کیفی آزمایشگاه شرکت پاالیش نفت جی 

)کارشناس بهداشت(

:دبیر
د و تحقیقات صنعتی جانی قربان ، محترم                                           کارشناس اداره کل استاندار

استان اصفهان)                                                  کارشناس ارشد شیمی فیزیک(

افشاري ، غفار                                                    کارشناس پژوهش و کنترل کیفی آزمایشگاه شرکت 
پاالیش نفت جی)   کارشناس ارشد شیمی آلی(

)اسامی به ترتیب حروف الفبا: (اعضاء
کارشناس شیمی و فیزیک آزمایشگاه فنی و مکانیک بزرگزاد، مهري

خاك استان اصفهان)                                                                  کارشناس شیمی(

کارشناس کنترل کیفیت آزمایشگاه شرکت پاالیش                          رضائی، احسان
نفت جی)                                                                        مهندسی شیمی(

هشتیعضو هیئت علمی دانشگاه شهید بشرقی، عبدالعلی
)دکتراي عمران(

کارشناس کنترل کیفیت آزمایشگاه شرکت پاالیش شریف زاده ، ابوذر
نفت جی)                                                                       کارشناس شیمی(

رئیس آزمایشگاه و کنترل کیفیت پاالیشگاه قطران شکوه نیا، جواد
ذغال سنگ)                                                                     مهندسی پتروشیمی(

کارشناس اداره اجراي استاندارد اداره کل استاندارد و عشقی، ایمان
نعتی استان اصفهانتحقیقات ص)                                                          کارشناس ارشد عمران(



معاون آزمایشگاه شرکت پاالیش نفت اصفهانمرادمند، محسن
) کارشناس ارشد شیمی(

عضو هیئت علمی پژوهشگاه سازمان استانداردنصر اصفهانی، مجتبی
)دکتري  شیمی معدنی(

مسئول کنترل کیفی شرکت درمان گازمهدوي، حسن
) ارشناس علوم آزمایشگاهیک(

مسئول بخش غیرفلزي اداره کل استاندارد و تحقیقات نکوئی، معصومه سادات
صنعتی استان اصفهان)                                                                   کارشناس شیمی(
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گفتارپیش

که پیش نویس آن در  کمسیون هاي  مربوط »روش آزمون-اندازه گیري مقدار قیر-قیر و مواد قیري «استاندارد 
در توسط اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان و شرکت پاالیش نفت جـی تهیـه و تـدوین شـده و     

لی استاندارد  مهندسی ساختمان و مصـالح و فـرآورده هـاي سـاختمانی     دویست و نود و چهارمین اجالس کمیته م
قـانون اصـالح قـوانین و مقـررات موسسـه      3مورد تصویب  قرار گرفته است، اینک به اسـتناد بنـد   27/4/89مورخ 

.به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود1371استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه
ی با تحوالت و پیشرفت هاي ملی وجهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهاي ملـی  مظ همگابراي حف

ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادي که براي اصالح و تکمیل این استاندارد ارائه شود، هنگام 
نـابراین، بایـد همـواره از آخـرین تجدیـد نظـر       ب. تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرارخواهد گرفت

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

ASTM D4 - 86 (Reapproved 2004) Standard Test method for Bitumen Content.



١

روش آزمون- گیري مقدار قیراندازه–مواد قیري قیر و 

هدف و دامنه کاربرد1
. قیر باشـند 25%گیري میزان قیر در موادي است که حداقل حاوي هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش اندازه

در مـواردي کـه   . ن کردتعیی1-7، طبق بند   1توان سریع و با دقت، به وسیله روش شماره میزان قیر را عموماً می
شود و یا پسمانده معدنی آن ها را باشند و باعث گرفتگی صافی میبرخی مواد قیري شامل مواد معدنی بسیار ریز می

.عمل کرد2-2-7آوري کرد، باید طبق بند نمی توان به سهولت جمع
بنابراین وظیفه استفاده کننده ایـن اسـتاندارد اسـت کـه     .کنداین استاندارد همه موارد ایمنی مربوط به کاربرد آن را بیان نمی-هشدار

.هاي اجرایی آن را مشخص کندموارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت کرده و قبل از استفاده محدودیت

مراجع الزامی2
ترتیـب آن  بـدین  . ها ارجاع داده شده است مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد به آن

.شود مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می
هـا و تجدیـدنظرهاي بعـدي آن    صورتی که به مدارکی با ذکر تاریخ انتشار ارجـاع داده شـده باشـد ، اصـالحیه    در 

ها ارجاع داده شده استدر مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن. موردنظر این استاندارد ملی ایران نیست
.ها موردنظر است، همواره آخرین تجدیدنظر و اصالحیه هاي بعدي آن

:استفاده از مراجع زیر براي کاربرد این استاندارد الزامی است 

2-1 ASTM D 370:Test Method for Dehydration of Oil-Type Preservatives
2-2 ASTM E 177 Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test       Methods

مواد و وسایل الزم3
بوته صافی دار 3-1

.μm7، با تخلخل ریز،حداکثر ml40تا ml25بوته چینی بلند با ظرفیت 
6اي سالیتکمک صافی تجزیه3-2

(CAFA)

.داري کنیدبسته نگهخشک کرده و در ظرف کامالً در Cº105کمک صافی را تا رسیدن به وزن ثابت در دماي 
بشر 3-3

.کوتاهml150و یک بشر ml30یک بشر 
7سولفاید با درجه خلوص باالکربن دي3-4

. سولفاید مجـاز اسـت  کلرو اتیلن به جاي کربن دي، در صورت تمایل استفاده از تري8براي مواد قیري و آسفــالتــی پر شده-یادآوري
.ان مرجع آزمون استفاده شودسولفاید باید به عنوکربن دي

6- Celite analytical filter aid
٧-Absolute grade
٨-Filled asphaltic materials



٢

9ارلن خال با رابط بوته3-5

10)خانهگرم(اجاق3-6

12یا کورة موفلی11چراغ بونزن3-7

پمپ خال3-8
ترازوي آزمایشگاهی3-9
13خشکانه3-10

14ظرف تبخیر3-11

شیشه ساعت3-12

هاي ایمنیتوصیه 4
بخار این ماده اغلب در مجـاورت یـک، اجـاق، گرمخانـه و     . باشدلفاید به شدت قابل اشتعال میسوکربن دي4-1

15)هوابر(در زمان استفاده از این حالل، عمل صاف کردن را در زیر هواکش. شودتابش حرارت به سرعت مشتعل می

پیش از قـرار  . طمینان حاصل کنیدآزمایشگاه انجام دهید و از فاصله کافی و مطمئن با شعله و دیگر منابع حرارتی ا
سولفاید در اجاق، کلیه آثار این حالل باید از روي آن برطرف شود دادن بوته ها و یا سایر ظروف آغشته به کربن دي

در غیر این صورت بخـارات حـالل مشـتعل    ). شودسولفاید مشخص میاین امر با از بین رفتن کامل بوي کربن دي(
به شدت سبب تحریک پوست شده و توصیه می شود از تماس مسـتقیم بـا پوسـت اجتنـاب     این حالل. خواهد شد

.شود

سازي نمونهآماده5
1-2آب باشـد، طبـق اسـتاندارد بنـد     2%باید معرف کل ماده باشد و در صورتی که حـاوي بـیش از   نمونه 5-1

.کرد و در زیر دماي تبخیر آن، خشک کردتوان نمونه را آسیاباگر ماده سخت و شکننده باشد، می. خشک شود

سازي بوتهآماده6
گیري مورد اسـتفاده قـرار گرفـت،    حداکثر براي شش اندازه) 2-6طبق بند (اگر بوته بعد از تمیزکاري کامل6-1

:باید طبق روش زیر مجدداً تمیزکاري شود
بوته را با آب مقطر بشویید، آن را خشـک کـرده و   را کامالً تخلیه کنید،(CAFA)اي سالیتکمک صافی تجزیهالیه

براي جلوگیري از ترك برداشتن بوتـه، پـس از   . حرارت دهیدCº800در کوره موفلی به مدت یک ساعت در دماي 

9-Filtering Flask, with crucible adapter
10-Oven
11-Bunsen
12-Muffle
13-Desiceator
١٤-Evaporating Dish
15-Hood



٣

چنان گرم اسـت آن را  خروج از کوره آن را به آرامی در یک اجاق به مدت یک ساعت خنک کرده و هنگامی که هم
.ددر خشکانه قرار دهی

پس از شش نوبت استفاده از بوته، کلیه خاکسترهاي به جا مانده در خلل و فرج صافی را به وسیله جوشاندن 6-2
سپس بوته را در آب مقطر جوشانده کامالً با آب مقطر شستشوي . برطرف کنید) 1:1(در محلول اسید هیدروکلریک

.دحرارت دهی1-6معکوس کرده، خشک کنید و آن را مطابق بند 

روش انجام آزمون7
1روش شماره 7-1
در یـک بشـر   ) مـواد نـامحلول حاصـل شـود    gr3/0تـا  gr1/0به نحوي که تقریباً  (از نمونه را gr2تقریباً 7-1-1

ml150 وزن کرده وml100سولفاید را همراه با هم زدن پیوسته، به آرامی به آن اضافه کنید تا زمانی کـه  کربن دي
دهانه بشر را با یک شیشه ساعت ببندید و آن را بـه مـدت   . ناپدید شده و چیزي به دیواره ظرف نچسبدتمام ذرات 

.کنار بگذارید15دقیقه
7-1-2gr45/0 تاgr55/0اي سالیتکمک صافی تجزیه(CAFA) خشک را در بوته خشک و تمیز ریخته و آن را

اي ن را وزن کرده و وزن صـافی و کمـک صـافی تجزیـه    بالفاصله آ. نواخت در کف ظرف پخش کنیدبه صورت یک
.را یاداشت کنید(CAFA)سالیت 

روي الیه کمک صافی      تجزیه اي سالیت که 2-1-7سولفاید را با دقت در صافی بند محلول کربن دي7-1-3
ات، داخل بشر بـاقی امکان رسوبنحوي بریزید که تا حدسولفاید خیس شده است، بهپیش از این با حالل کربن دي

بشـر را  . در صورت لزوم براي صاف کردن از خال مالیم استفاده کنید. مانده و اجازه دهید محلول از صافی عبور کند
اجازه ندهید کـه الیـه   . به وسیله مقدار کمی حالل شستشو داده و تمام رسوبات داخل بشر را در صافی تخلیه کنید

سولفاید تا جایی بشـویید  صافی را با کربن دي. اتمام صاف کردن خشک شودروي صافی در هیچ کدام از مراحل، تا
بوتـه  . سولفاید را برطرف کنیدوسیله خال قوي، باقیمانده کربن ديگاه بهرنگ شود، آنکه مایع صاف شده کامالً بی

سپس آن را . پاك شودصافی را از رابط ارلن خال جدا کرده و کف جدار خارجی آن را شسته تا از هرگونه مواد قیري
بوتـه را حـداقل   ). را مالحظه کنید1-4بند (سولفاید آن به طور کامل تبخیر شود روي اجاق قرار دهید تا کربن دي

.قرار داده، در خشکانه خنک کرده و وزن کنید) Cº)10±110دقیقه در اجاق با دماي 20به مدت 
خشـک کـرده و   Cº110است،  آن را  در اجـاق بـا  دمـاي    درصورتی که مواد نامحلول به بشر چسبیده7-1-4

.وزن ماده نامحلول چسبیده به بشر را به عنوان تصحیح وزن، به وزن ماده نامحلول بوته اضافه کنید. توزین کنید
تا رسیدن بـه رنـگ قرمـز تیـره     3-1-7گیري ماده معدنی الزم شده است، بوته را در ادامه بند اگر اندازه7-1-5
گاه دما را تا رسـیدن بـه رنـگ قرمـز     دارید تا تمام کربن آن سوخته شود؛ آنآن را در همین دما نگه. رارت دهیدح

پس از خنک کردن، تقریباً پنج برابر وزن باقیمانده به آن محلـول آمونیـوم کربنـات اشـباع اضـافه      . روشن باال ببرید
سـپس آن را در  . بشـر سرپوشـیده هضـم شـود    کنید و اجازه دهید به مـدت یـک سـاعت در دمـاي اتـاق در یـک      

تصحیحات منـدرج  ). یادآوري را ببینید(تا رسیدن به وزن ثابت خشک کنید) 110-105(Cºدماي )گرمخانه(اجاق
.را به وزن ماده معدنی موجود در بوته اضافه کنید6-1-7و در صورت نیاز بند 4-1-7در بند 
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سولفاید در نمونه موجود باشد، مقدار این نمک را باید انـدازه آب و نامحلول در کربن ديهاي محلول دردر صورتی که نمک–یادآوري 
.گیري کرد

در صورت هرگونه ابهامی درخصوص میزان مواد معدنی که ممکن است از این صافی عبـور کـرده باشـد ،    7-1-6
.شرح داده شده است5-2-7تصحیحات مربوط در بند 

2روش شماره 7-2
تـازه  (CAFA)اي سـالیت کمک صافی تجزیـه gr5/0. وزن کنیدml50از نمونه را در یک بشر gr2تقریباً 7-2-1

سولفاید پوشانده کربن ديml25سطح نمونه را با . وزن کرده و به بشر اضافه کنیدgr001/0خـشک  شده را با دقت 
اعت کنار گذاشته، در آن را با یک شیشه ساعت ظرف را حداقل به مدت یک س. و کمک صافی را در مایع هم بزنید

.پوشانده و گاهی براي انحالل کامل نمونه را هم بزنید
7-2-2gr45/0 تاgr55/0کمک صافی تجزیه اي سالیت(CAFA)  خشک را در بوته تمیز و خشک بریزیـد و آن را

را (CAFA)تجزیـه اي سـالیت  بالفاصله وزن بوتـه و کمـک صـافی    . به صورت یک نواخت در کف ظرف پخش کنید
.گیري و یادداشت کنیداندازه

الیـه کمـک صـافی تجزیـه اي     . فوراً، قبل از فرآیند صاف کردن، کمک صافی را داخل مـایع هـم بزنیـد   7-2-3
محلول را در بوته روي الیه کمک صـافی تجزیـه اي   . سولفاید خیس کنیدداخل بوته را با کربن دي(CAFA)سالیت
خال مالیم اعمال کنید و در حین عبـور مـایع از صـافی باقیمانـده     . بریزید تا بوته لب به لب پر شود(CAFA)سالیت

سولفاید شسته و تمام رسـوبات را از بشـر بـه    بشر را با مقدار کمی کربن دي. را در بوته بریزیدml50محتویات بشر 
رنگ شود آن گاه هید که مایع صاف شده کامالً بیسولفاید را تا زمانی ادامه دشستشو با کربن دي. بوته منتقل کنید

بوته را از رابط ارلن خال جدا کنید و کف جدار خارجی آن . با اعمال خال  قوي باقیمانده حالل را از بوته خارج کنید
ن سـولفاید آ قرار دهید تا عمالً تمام کـربن دي سپس آن را باالي اجاق. را شسته تا از هرگونه مواد قیري پاك شود

قرار داده، در خشکانه خنک کنید و )  Cº)10±110با دماي در اجاقدقیقه20بوته را حداقل به مدت . تبخیر شود
.وزن کنید

خشـک کـرده و   Cº110بـا  دمـاي   درصورتی که مواد نامحلول به بشر چسبیده است، آن را در  اجـاق 7-2-4
.به عنوان تصحیح وزن، به وزن ماده نامحلول بوته اضافه کنیدوزن ماده نامحلول چسبیده به بشر را. توزین کنید

مـایع  . خنک کـرده و وزن کنیـد  ظرف تبخیر را تا رسیدن به رنگ قرمز تیره حرارت دهید، در خشکانه7-2-5
محلـول  . سـولفاید کـامالً شستشـو دهیـد    صاف شده داخل ارلن خال را در ظرف تبخیر ریخته و ارلن را با کربن دي

سولفاید را زیر هـوابر آزمایشـگاهی کـامالً بسـوزانید،     کربن دي. تشو را نیز به محتویات ظرف تبخیر اضافه کنیدشس
باید درطی حرارت دادن دقت شود تـا از  . باقیمانده را تا زمانی که هیچ لکه تیره یا روشنی باقی نماند، حرارت دهید

آن را در خشکانه خنک کرده و بالفاصله وزن . یري شودخروج مواد سبک معدنی از ظرف در هنگام سوزاندن، جلوگ
.این وزن باید به عنوان تصحیح به وزن مواد نامحلول در بوته اضافه شود. کنید

تا رسیدن به رنـگ قرمـز تیـره    3-2-7گیري شود، بوته را در ادامه بند اگر الزم است ماده معدنی اندازه7-2-6
نگه دارید تا تمام کربن آن بسوزد، آنگاه دما را تا رسیدن به رنگ قرمز روشن باال آن را در همین دما . حرارت دهید

پس از خنک کردن، تقریباً پنج برابر وزن باقیمانده به آن محلول آمونیوم کربنات اشباع اضافه کنیـد و اجـازه   . ببرید
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Cºدر دمـاي  در اجـاق سـپس آن را . دهید به مدت یک ساعت در دماي اتاق و در یک بشر سرپوشیده هضم شـود 
خشک کرده ، در خشکانه خنک و سپس توزین کنید و این کار را تا رسیدن به وزن ثابت ادامه دهید ) 110-105(
را به وزن ماده معـدنی  5-2-7و در صورت نیاز بند 4-2-7تصحیحات مندرج در بند ). 5-1-7طبق یادآوري بند (

.موجود در بوته اضافه کنید
ي به دست آوردن وزن خالص مواد نامحلول باید وزن صافی کمکی اضافه شده به نمونه، از وزن مـاده  برا7-2-7

.نامحلول و وزن کل کم شود

محاسبه8
:درصد قیر را به این طریق محاسبه کنید8-1

)سولفایدمیزان حاللیت در کربن دي(درصد قیر =  





  100100

B

A

:که در آن
Aکل ماده نامحلول موجود بر حسب وزنgr؛
B وزن کل نمونه بدون آب استفاده شده بر حسبgr.
.گزارش کنید1/0% ترین عدد به  نتیجه را با نزدیک8-1-1

دقت9
'(تخمین انحراف معیار 

(نتایج آزمـون از این روش آزمون و مالك هائی براي داوري در مورد قابلیت پذیرش)  بـا
.فهرست شده است1در جدول ) 95%سطح اطمینان 
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تخمین انحراف معیار- 1جدول 
الفتغییرپذیري بین آزمایشگاهیالفتغییرپذیري درون آزمایشگاهی

بانحراف معیار

'


بانحراف معیارجتکرارپذیري

'


دتجدیدپذیري

قابـل کـاربرد،   (ها، بـا درجـه مـایع    قطران
)شودسولفاید استفاده میوقتی کربن دي

11/031/022/061/0

قابــل (جامــد هــا، بــا درجــه نیمــهقطــران
ــربن دي  ــه ک ــی ک ــاربرد، وقت ــولفاید ک س

)شوداستفاده می

17/048/083/034/2

جامدهاي  نیمهقطرانهاي مایعقطران
11مواد

33تکرار
11هاحالل

88هاآزمایشگاه
:هاي آزاديدرجه

1415)تکرارپذیري(تغییرپذیري درون آزمایشگاهی
67)تجدید پذیري(تغییرپذیري بین آزمایشگاهی

داده) S(انحراف معیار 
103/0167/0اختالف درون آزمایشگاهی
208/0798/0اختالف بین آزمایشگاهی

:تخمین انحراف معیار مطابق زیر می باشد. مراجعه شود2-2هاي دقت، به استاندارد بند اصطالحات توصیه شده براي شاخصبراي تعاریف -الف
'(انحراف معیارهاي نمایش داده شده -ب

 (حـراف  آن هـا بوسـیله ضـرب ان   . گیـري بـا شـرایط مـذکور هسـتند     بیانگر تخمین انحراف معیار فرآیند اندازه
.اندباشد؛ محاسبه شدههاي مربوط به مجموعه داده ها میتعداد آزمایشN، به نحوي که )(N-1)¼+1(هاي قابل کاربرد، در ضریب معیارهاي داده

د مـورد تردیـد قـرار    اند، درصورتی که اختالف آن ها از میزان ذکر شده بیشـتر باشـد، بایـ   نتایج دو آزمون که توسط یک نفر بر روي یک نمونه انجام شده-ج
دسـتگاه  –آزمـایش کننـده   -دقت یک آزمایشـگاه "براي "دو سیگما"تعریف شده است، این مطلب تقریباً 2-2همان گونه که در روش استاندارد بند . گیرند

.باشدمی"در چند روز
ی که اختالف آن ها از میزان ذکر شده بیشتر باشد، باید مـورد  اند، درصورتهاي مختلف گزارش شدهنتایج دو آزمون که توسط نفرات مختلف در آزمایشگاه-د

آزمـایش  –دقت چند آزمایشگاه "براي "تفاوت دو سیگما"تعریف شده است، این مطلب تقریباً 2-2همان گونه که در روش استاندارد بند . تردید قرار گیرند
.باشدمی"روز–دستگاه –کننده 
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:آزمون باید شامل موارد زیر باشدگزارش
انجام آزمون طبق این استاندارد ملی ایران؛–10-1
تاریخ تحویل نمونه به آزمایشگاه؛ –10-2
نتایج انجام آزمون؛–10-3
؛ ...)نام تولید کننده، تاریخ تولید و: شامل(شناسنامه محصول–10-4
محل انجام آزمون؛–10-5
د مغایر با این استاندارد؛ذکر رگونه موار-10-6
نام و نام خانوادگی و امضاي آزمایش گر؛-10-7
.نام و نام خانوادگی و امضاي تایید کننده-10-8


