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  نام خدابه

  آشنایی با مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 قـانون اصـالح قـوانین و مقـررات مؤسـسۀ اسـتاندارد و       3مؤسسۀ استانداردوتحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ  

نداردهای وظیفه تعیین، تـدوین ونـشراستا       تنها مرجع رسمی کشوراست که     1371ماه  تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن    
  .عهده دارد  به ایران را) رسمی(ملی

نظران مراکز و مؤسسات     صاحب *های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه      های مختلف در کمیسیون   تدوین استاندارد در حوزه   
شود وکوششی همگام بـا مـصالح ملـی و بـا توجـه بـه شـرایط                  علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می         

-، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منـصفانۀ صـاحبان حـق و نفـع، شـامل تولیدکننـدگان، مـصرف                        تولیدی
. شـود دولتی حاصـل مـی  های دولتی و غیرکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمانکنندگان، صادرکنندگان و وارد   

شـود   های فنی مربوط ارسال می     نفع و اعضای کمیسیون   ع ذی نویس استانداردهای ملی ایران  برای نظرخواهی به مراج         پیش
و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنـوان اسـتاندارد ملـی                          

 نیـز بـا     صـالح منـد و ذی   های عالقه نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان      پیش.شود ایران چاپ و منتشر می    ) رسمی(
عنـوان اسـتاندارد ملـی ایـران     کنند درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، بـه رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می 

 شده در استاندارد ملی ایران      شود که بر اساس مفاد نوشته      ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می    بدین. شودچاپ و منتشر می   
  .دهد به تصویب رسیده باشداندارد مربوط که مؤسسه استاندارد  تشکیل می تدوین و در کمیتۀ ملی است5شمارۀ 

المللـی    ،کمیـسیون بـین    1(ISO)المللی اسـتاندارد   مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین          
 کمیـسیون   4 تنهـا رابـط    عنـوان  اسـت و بـه     3 (OIML)شناسی قانونی المللی اندازه  و سازمان بین   IEC) (2الکتروتکنیک  
در تدوین استانداردهای ملی ایـران ضـمن تــوجه بـه شـرایط کلـی و                 . کند در کشور فعالیت می    5(CAC)کدکس غذایی 

-گیری مـی المللی  بهرههای علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینهای خاص کشور، از آخرین پیشرفت    نیازمندی
-بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف       تواند با رعایت موازین پیش    تی ایران می  مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنع    .شود

محیطـی و  کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی و عمومی، حـصول اطمینـان از کیفیـت محـصوالت و مالحظـات زیـست          
قـالم وارداتـی، بـا تـصویب        یا ا / اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و             

مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کـشور، اجـرای               . عالی استاندارد، اجباری نماید   شورای
کننـدگان از  همچنین بـرای اطمینـان بخـشیدن بـه اسـتفاده     . بندی آن را اجباری نماید  استاندارد کاالهای صادراتی و درجه    

و مؤسسات فعال در زمینۀ مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدورگواهی سیستم های مدیریت کیفیت ها خدمات سازمان 
گونـه  وسـایل سـنجش ، مؤسـسۀ اسـتاندارد ایـن          ) واسـنجی (ها و مراکز کالیبراسـیون      محیطی، آزمایشگاه و مدیریت زیست  

کنـد و در صـورت احـراز شـرایط الزم،           مـی ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأییـد صـالحیت ایـران ارزیـابی                 سازمان
ترویج دستگاه بـین المللـی یکاهـا، کالیبراسـیون          . ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند        گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن    

وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران                ) واسنجی(
 .از دیگر وظایف این مؤسسه است

                                                 
  موسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران* 

 
1 - International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International  de Metrologie 
Legal) 
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission  
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  فهرست مندرجات
  

 فحهص  عنوان

  د  کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 و  گفتار پیش

 1  هدف و دامنه کاربرد  1

 1 مراجع الزامی 2

 2 اصطالحات و تعاریف 3

 2 اصول آزمون 4

 2  وسایل مورد نیاز 5

 3  مواد  6

 3 گیری نمونه  7

 4 آماده سازی وسایل 8

  4  پیکنومترواسنجی 9

 4  روش انجام آزمون 10

  5 محاسبات  11

 6   آزموننتیجه 12

 6 دقت  13

 7  گزارش آزمون 14

  
  
  
  



 

  گفتار پیش
  

 " روش آزمـون     -)روش پیکنـومتر  ( مواد قیـری نیمـه جامـد         چگالی تعیین   -قیر و مواد قیری      "استاندارد
ایـن اسـتاندارد براسـاس پیـشنهادهای رسـیده و بررسـی توسـط               .  تدوین شد  1375نخستین بار در سال     

های مربوط بـرای     و تایید کمیسیون  ) سهامی خاص (شگاه فنی و مکانیک خاک      شرکت مادر تخصصی آزمای   
 یکصد هفتاد و نهمین اجالس کمیتۀ ملی مهندسی سـاختمان            بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در        اولین

اینک این استاندارد به استناد بند یـک        .  تصویب شد  29/7/1386 مورخ   های ساختمانی  و مصالح و فرآورده   
نون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران، مـصوب بهمـن مـاه،                     قا 3مادۀ  

  .شود عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می  به1371
های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات،           برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت        

د شد و هر پیشنهادی که برای اصـالح و تکمیـل            تجدید نظر خواه  ان در مواقع لزوم     استانداردهای ملی ایر  
. این استاندارد ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنـی مربـوط مـورد توجـه قـرار خواهـد گرفـت                      

  .بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد
  

  . شده است1375ال  س3872 ۀن شماردارد ملی ایراناین استاندارد جایگزین استا
  

  :منابع و مĤخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است
  

1- ASTM D70-03, 2005: Standard Test Method for Density of Semi-Solid Bituminous 

Materials (Pycnometer Method). 

2- AASHTO T228-00, 2000: Specific Gravity of Semi-Solid Bituminous Materials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   روش آزمون-)روش پیکنومتر ( مواد قیری نیمه جامدچگالی تعیین -قیر و مواد قیری 
  

  هدف و دامنه کاربرد  1
 مواد قیری نیمه چگالیص و  وزن مخصو روش آزمون تعیین،هدف از تدوین این استاندارد   1-1

  .باشد  پیکنومتر میه روش ب نرمیقطرانقیرهای  و 2لصخا، قیرهای 1جامد
برای مواد قیری که .  است4-2 بند ون روش آزم مطابق جامد و جامدنیمه مواد قیری چگالیروش دیگر تعیین  -یادآوری

  .شود استفاده می 3-2 بند ون آزم هستند از روشروانسیار ب

دمای گیری شده،   اندازههای ی تصحیح حجم برای تبدیل حجم به واحد جرم و براچگالیمقادیر   1-2
  .شود  میاستفاده 5- 2بند آزمون  از دستورالعمل یری به یک دمای استاندارد،گ مورد اندازه

بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد . کند این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی -هشدار
  .را مشخص کند  های اجرایی آن اصول بهداشتی را رعایت کرده و قبل از استفاده محدودیتاست که موارد ایمنی و 

  مراجع الزامی   2
. ها ارجاع داده شده است مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن

  . شوند بدین ترتیب آن مقررات، جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می
ها و تجدیدنظرهای بعدی آن  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه

در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده . مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست
  .مورد نظر استهای بعدی آنها  شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

  : این استاندارد الزامی استیاستفاده از مراجع زیر برا
2-1 ASTM C670-03, 2005: Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test 

Methods for Construction Materials. 

2-2 ASTM D140-01, 2005: Practice for Sampling Bituminous Materials. 

2-3 ASTM D3142-05, 2005: Test Method for Density of Liquid Asphalts (Hydrometer 

Method. 

2-4 ASTM D3289-03, 2005: Test Method for Density of Semi-Solid and Solid Bituminous 

Materials (Nickel Crucible Method. 

2-5 ASTM D4311-04, 2005: Practice for Determining Asphalt Volume Correction to a 

Base Temperature. 

                                                 
1  - Semi-solid bituminous materials 
2 - Asphalt cements 



 

2-6 ASTM E1-05, 2005: Specification for ASTM Thermometers. 

2-7 ASTM E691-05, 2005: Standard Practice for Conducting an Interlaboratory Study to 

Determine the Precision of a Test Method 

2-8 ASTM 177-96, 2005: Standard Practice for Use of the Terms Precision and Bias in 

ASTM Test Methods 

 

  اصطالحات و تعاریف  3
  :رود کار می در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به

  .گویند چگالی حجم یک ماده را  واحدجرم –) (Density چگالی   3-1

 آب هـم  یک ماده به جرم  ازی نسبت جرم حجم مشخص به- (Relative density)  بینس چگالی   3-2
  .شود سان اطالق می  در دمای یک، آنحجم

  .شود مییر  مخصوص نیز تعبوزنچنین به عنوان  م نسبی هچگالی -یادآوری

   اصول آزمون  4
 نمونـه   وزن پیکنـومتر بـه همـراه      . شـود    مـی  ریختـه  شـده    واسنجیپیکنومتر  یک  نمونه در داخل      4-1

دمای پیکنومتر پرشده را به دمـای مـورد         . شود  توسط آب پر می   و سپس حجم باقیمانده     شده   گیری اندازه
جـایگزین  و جـرم آب    نمونـه نمونه برمبنای جـرم   چگالی. شود  می توزین رسانده و سپس پیکنومتر      ونآزم

  .شود  محاسبه میشده شده در پیکنومتر پر

  مورد نیازوسایل   5
شده به   ای با دقت سنباده   که   یای یا مخروط    استوانه یک ظرف  از، عبارت است    ای پیکنومتر شیشه   5-1

 دارایپـوش بایـد   در. متـر کیـپ شـود     میلـی 26 تـا  22ای بـه قطـر      پوش شیشه یک در دقیقاً با   نحوی که   
رپـوش بایـد     د سـطح بـاالی   .  امتداد محور قائم باشـد     متر در مرکز آن در      میلی 0/2 تا   0/1سوراخی به قطر    

 به نحوی که اجازه دهد تمام هوا از میان سـوراخ خـارج          باشد، باید مقعر     آن ینیصاف و مسطح و سطح پای     
گنجایـشی بـه    رپوش بایـد    د پیکنومتر با . متر در مرکز باشد     میلی 0/18 تا 0/4 باید   مقعرارتفاع مقطع   . شود

 در  ی مناسـب   پیکنومترهـا  . گـرم باشـد    40 از    لیتر داشته باشد و وزن آن نباید بیش         میلی 30 تا   24 میزان
  .اند  نشان داده شده1شکل 



 

  
  

  
  
  
  
  
  

   درپوش-ب         پیکنومتر-الف    
  . استمتر ابعاد بر حسب میلی -یادآوری

  

   پیکنومترهای مناسب و درپوش– 1 شکل
  

 از دمـای    سلـسیوس درجـه   1/0، با دمای ثابت که توانایی نگهـداری دمـا را بـا اخـتالف                حمام آب    5-2
  .، داشته باشدآزمون

بـا محـدوده مناسـب و بـا         وری کامـل     ، از نوع غوطه   ای  شیشه شده واسنجی   دماسنج –ها   دماسنج   5-3
کـه  همانگونـه    سلسیوس درجه   1/0 مقیاس  و حداکثر خطای   سلسیوس درجه   1/0  حداقل های بندی درجه

از  .ودشـ  استفاده می ASTM 63C دماسنجاز طور معمول  به. باشند  تشریح شده، می6-2استاندارد بند در 
هر . کردتوان استفاده  ها تمام شود، می وجودی آننیز تا زمانی که م ASTM 63F تر از های قدیمی دماسنج
  . قرار گیرد استفادهتواند مورد ی معادل داشته باشد، میدقتسنجش دما که وسیله 

  لیتر  میلی600 با ظرفیت 2 گریفین1رشِبِ  5-4

  مواد    6
  .3بار تقطیر دو شده یا آب خنک تازه جوشیده ومقطر آب  –آب  6-1

   گیری نمونه  7
  . دنمونه باید عاری از مواد خارجی باش. شوند می  گرفته2-2بند  بقاطمها  نمونه  7-1
  . مخلوط کنیدبه طور کامل ،آزمونهنمونه را قبل از برداشتن   7-2

                                                 
1- Beaker 
2- Griffin 
3- Deionized water 

 26 تا22

  0/2 تا0/1

 18 تا 4

 26 تا22

 0/2 تا0/1

 0/6 تا0/4

 26 تا22

  0/2 تا 0/1

  0/6 تا 0/4



 

   سازی وسایلآماده   8
 مقطـر تـازه جوشـیده       بآ یا   بار تقطیر  دو کوتاه شکل را با آب    لیتری     میلی 600گریفین  ر  شِیک بِ   8-1

 به نحوی که پس از قراردادن پیکنومتر در آن، ارتفاع آب در باالی پیکنومتر بـیش از                  ،پر کنید شده  خنک  
  .متر باشد  میلی40

 بیش از   طوریکه کف بشر در عمقی     ور کنید به   باشد غوطه ر را در حمام آب تا عمقی که مناسب          شِبِ  8-2
ـ ، سطح آب حمام باشدر باالتر ازشِاالی بِکه ب  در حالی؛ور شده همتر غوط   میلی 100 ر را در جـای خـود   شِ بِ
  .کنیدثابت 

  . دارید  نگهون از دمای آزمسلسیوس درجه 1/0 دمای حمام آب را با دقت  9-3

   پیکنومتر واسنجی  9
 نـشان  A را بـا  رمجاین . کنیدتوزین م گر ی میل1پیکنومتر را کامالً تمیز و خشک کرده و با دقت    9-1

  .دهید
 پرکـرده و    بار تقطیر  دوتازه جوشیده یا    مقطر  با آب   پیکنومتر را   ر را از حمام آب خارج کرده و         شِبِ  9-2

جـای  دروش را محکم    ر گذاشته و در پ    شِپیکنومتر را در بِ   .  پیکنومتر قرار دهید   روی شلطور   هدر پوش را ب   
  .نیدر را به حمام آب باز گرداشِبِ. خود فشار دهید

تواند در   نمی، شده استواسنجیپیکنومتری که در یک دما .  انجام شودمورد آزمایش باید در دمای واسنجی -یادآوری
  .، استفاده شودمجدد در آن دما واسنجیدمای دیگری بدون 

پیکنـومتر را خـارج کـرده و فـوراً          . بمانـد در آب    دقیقه   30به مدت حداقل    دهید پیکنومتر   اجازه    9-3
ه و  ، سپس سریعاً محیط خارجی پیکنومتر را خشک کرد        حوله خشک کنید  حرکت  درپوش را با یک      باالی

  .د نشان دهیBعالوه آب را با  ه پیکنومتر بجرم. ن کنیدیوزتگرم  با دقت یک میلی

الی اگر با .ه باشد دوباره خشک نکنیدتشکیل شدباالی درپوش را حتی اگر یک قطره کوچک آب در اثر انبساط  -یادآوری
اگر رطوبت در .  ثبت خواهد شدوناسب در دمای آزم منجرم، روج پیکنومتر از آب خشک شده باشددر لحظه خدرپوش 

، جرمبل از ثبت ق) غیر از باالی آن(شود سریعاً اطراف پیکنومتر را ضمن وزن کردن روی سطح جانبی پیکنومتر جمع 
  .دوباره خشک کنید

   انجام آزمونروش  10
 ، آن  دما لوگیری از باال رفتن موضعی    دقت حرارت داده و برای ج       هنمونه را ب   – نمونه   یسازآماده    10-1

 درجـه   55در هـیچ حـالتی دمـا نبایـد بیـشتر از           . فی برای ریختن روان شود    قدر کا  را هم بزنید تا نمونه به     
بـاالتر    نفتـی  از نقطـه نرمـی قیـر       سلسیوس درجه   110  بیشتر از   یا  و یقطرانقیر   نقطه نرمی    از سلسیوس

  .گیری کنید جلوآن هوا به داخل های  دقیقه حرارت نداده و از ورود حباب60بیش از نمونه را . باشد
ر حـدود   ، بریزید تا د   کنومتر تمیز و خشک که گرم هم شده        به داخل پی    را  نمونه  از ر کافی ادمق به  10-2

 تمـاس   ر بـاالی سـطح نهـایی      های پیکنومتر د   جداره با   هدقت کنید که ماد   . سه چهارم ظرفیت آن پر شود     



 

دهید پیکنومتر و محتویات آن بـرای  اجازه . وا به داخل نمونه جلوگیری کنید    پیدا نکرده و از ورود حباب ه      
ن یوزتـ گـرم    ی میلـ  1درپوش با دقـت      آن را با      سپس خنک شده و  تا دمای محیط     دقیقه   40مدت حداقل   

  . نشان دهیدC  با نمونه راعالوه ه پیکنومتر بجرم. کنید
شعله بلند و مالیم چراغ    با حرکت رفت و برگشتی یکها را د، حبابن جذب شده باشواًهس هوا های اگر حباب  -یادآوری

 شعله را بیش از چند حرکت، در هر رای اجتناب از گرم شدن بیش از حدب. ، خارج کنیدپیکنومتر سطح قیر روی نزنگاز ب
  .ثانیه در تماس با قیر نگه ندارید

 یـا آب مقطـر تـازه        دوبـار تقطیـر   ب  آ قیـر را بـا       حاوی، پیکنومتر   ب خارج کنید  آر را از حمام     شِبِ  10-3
، در   هـوایی  اجـازه ندهیـد حبـاب     .  پیکنـومتر قـرار دهیـد      روی شـل طور   هجوشیده پر کرده و درپوش را ب      

ر را به   شِبِ. در قرار داده و درپوش را در محل خود محکم فشار دهی           شِپیکنومتر را در بِ   . پیکنومتر باقی بماند  
  .حمام آب بازگردانید

پیکنومتر را از حمام خارج کـرده و        . دارید  دقیقه در حمام آب نگه     30قل  یکنومتر را به مدت حدا    پ  10-4
ـ    جـرم . کنیدن  یوزت خشک و    3-9ر شده در بند     را به روش و زمان ذک       آن  D  بـا  عـالوه آب را    ه پیکنـومتر ب

  .نشان دهید
  

  مخصوص برای مواد قیری نیمه جامد وزنهای   دقت داده– 1 جدول
  دما   نوع  چند آزمایشگاه  گر ایشیک آزم

 ˚C 11   درجات آزادیS   2 D2S 1  درجات آزادیS  D2S  

  6/15   نفتیقیر
0/25  

54  
54  

0011/0 
00080/0 

0032/0 
0023/0 

24  
24  

0018/0  
0024/0 

0051/0  
0068/0 

ی قطرانقیر 
  نرم

6/15  
0/25  

72  
72  

0013/0  
00083/0  

0038/0  
0023/0  

27  
27  

0029/0  
0017/0  

0083/0  
0048/0  

  مقادیر
  ذخیره شده

6/15  
0/25  

114  
114  

0013/0  
00082/0  

0035/0  
0023/0  

51  
51  

0024/0  
0019/0  

0067/0  
0053/0  

  .شود  محاسبه می7-2 انحراف استاندارد که مطابق استاندارد بند -1
  .8-2 یکسانی از مصالح، مطابق استاندارد بند ون شدهدست آمده روی بخش آزم به مونی آز بیشترین تفاوت پذیرفتنی میان دو نتیجه -2

  محاسبات   11
  :  به صورت زیر محاسبه کنید001/0ت را با دقنسبی  چگالی 11-1

 )1                      (                   
)]CD()AB[(

)AC(
−−−

  نسبی چگالی=  −

  :که در آن



 

A  ؛)عالوه درپوش هب( پیکنومتر جرم  
B   ؛پیکنومتر پرشده با آبجرم  
C   ؛پیکنومتر که قسمتی از آن با قیر پرشدهجرم   
D   عالوه آب هعالوه قیر ب هپیکنومتر بجرم.  
  
  : به صورت زیر محاسبه کنید001/0ت را با دق چگالی  11-2

)2             (                                      WT ×  گالیچ= وزن مخصوص  
  :که در آن

WT  در واحدهای مورد نظرمونآب در دمای آز چگالی    
  .مراجعه شود 2جدول به شیمی فیزیک  CRC 1دستینه آب ازوزن مخصوص  :یادآوری

  
   شیمی فیزیکCRCه وزن مخصوص آب از دستین -2جدول 
  وندمای آزم

  سلسیوسدرجه 
  آب چگالی

  رم بر متر مکعبگکیلو
0/15  1/999  
0/25  0/997  

  آزمون نتیجه  12
  .گزارش کنید ون دمای آزمبه همراهگرم بر متر مکعب  کیلویکرا با دقت  چگالی  12-1

  دقت   13
مـواد قیـری نیمـه      نـسبی    چگـالی  برای   گر  ایشآزمانحراف استاندارد یک     – گر  ایشدقت یک آزم     13-1

 سلـسیوس  درجه   0/25در دمای    00082/0و   ،سلسیوس درجه   6/15 در دمای    0013/0 شده  ونجامد آزم 
  بـا یـک نـوع مـاده        گـر   ایشآزم خاص انجام شده توسط همان       ونبنابراین نتایج دو آزم   . دست آمده است   هب

   .) مراجعه شود2-11 بند یادآوریبه ( باشد اختالف داشته 3جدول مقادیر   بیش ازنباید
  

  گر  آزمایش دقت یک -3جدول 
  آزموندمای 

   سلسیوسدرجه 
  چگالی

  متر مکعب کیلو گرم بر 
0/15  7/3  
0/25  3/2  

                                                 
1  - Handbook 



 

 شـده  ونبرای مواد قیری نیمه جامد آزم انحراف استاندارد چند آزمایشگاه      –دقت چند آزمایشگاه      13-2
. دسـت آمـده اسـت      هب سلسیوس درجه   0/25در دمای    0019/0و   سلسیوس درجه   6/15در دمای   0024/0
تـر   بیشه مختلف بر روی همان نمونه ماده نباید          دو آزمایشگا  در خاص انجام شده     وناین نتایج دو آزم   بنابر

  .) مراجعه شود2-11 بند یادآوریبه  (شدبا اختالف داشته 4 جدول از مقادیر
  

  دقت چند آزمایشگاه -4جدول 
  وندمای آزم

   سلسیوسدرجه 
  چگالی

  کیلو گرم بر متر مکعب 
0/15  8/6  
0/25  4/5  

  

  گزارش آزمون 14
  :ر باشدگزارش آزمون باید شامل موارد زی

 ؛3872 شمارهانجام آزمون طبق استاندارد ملی ایران    14-1

 تاریخ تحویل نمونه به آزمایشگاه؛   14-2

 تاریخ انجام آزمون؛  14-3

 ؛...)محل تولید وتاریخ تولید، نام تولیدکننده، : شامل(شناسنامه محصول   14-4

 محل انجام آزمون؛  14-5

 ستاندارد؛ذکر هرگونه موارد مغایر با این ا   14-6

 ؛گر  ایشخانوادگی و امضای آزم نام، نام   14-7

  .کننده خانوادگی و امضای تایید نام، نام   14-8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  

 
ICS:  91.100.50 ; 93.080.20 

  ٧  : صفحه 

  


