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 خدا نامبه
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسـسة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نـشر  و تـدوين  تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
مؤسـسات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
ليـدي،  تو به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،   مـصرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانة  و آگاهانـه  مـشاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پـيش  .شـود  مـي  حاصـل  دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي جعمرا به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و ايران چـاپ  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها
  .شود مي منتشر
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز حصال ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

ين ترتيـب،  بـد . شـود  مـي  منتـشر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهد مي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط اندارداست
المللـي   بـين  كميـسيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كـدكس   كميـسيون  4رابـط  هـا تن عنوان به و است 3(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين  در.كند مي فعاليت كشور در 5(CAC)غذايي 
 .شود مي گيري بهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين از كشور، خاص

كنندگان،  مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اجـراي   اقتـصادي،  و محيطـي  زيـست  مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ
اسـتاندارد،   عـالي  شوراي تصويب اب وارداتي، ماقال يا/ و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 صـادراتي  كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري
 فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بندي و درجه

 ها آزمايشگاه محيطي، زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة
تأييـد   نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز

نظـارت   آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند يم ارزيابي ايران صالحيت
تحقيقـات   انجـام  و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي

  .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي

                                                 
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization of Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  گفتار پيش
 ين بـار   نخـست  " روش آزمون  -كلرواتيلن تعيين درجه حالليت مواد قيري در تري       -قير و مواد قيري   "استاندارد
توسط شركت مادر تخصـصي     اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي      اين استاندارد بر  .  تدوين شد  1373در سال   

ر مورد تجديد نظر     با اولين براي   هاي مربوط  و تاييد كميسيون  ) سهامي خاص (انيك خاك   آزمايشگاه فني و مك   
 هـاي  سـاختمان و مـصالح و فـرآورده        مهندسـي  ملـي    تة كمي قرار گرفت و در يكصد هفتاد و هفتمين اجالس        

انين  قانون اصالح قـو    3 ةاينك اين استاندارد به استناد بند يك ماد       . تصويب شد  29/7/1386  مورخ ساختماني
عنوان استاندارد ملي ايـران       به 1371سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه،          مؤو مقررات   
  .شود منتشر مي

هاي ملي و جهاني در زمينه صـنايع، علـوم و خـدمات،              براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت        
د شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل ايـن  ناهاستانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خو        

بنابراين، بايـد   .  مورد توجه قرار خواهد گرفت      تجديد نظر در كميسيون فني مربوط      استاندارد ارائه شود، هنگام   
  .همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

  
  . شده است1373 سال :2953 ةدارد ملي ايران شمارناين استاندارد جايگزين استا

  
  :خذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استĤمنابع و م

  
1- ASTM D2042-01, 2005: Standard Test Method for Solubility of Asphalt Materials in 

Trichloroethylene. 
2- AASHTO T44-97, 2000: Standard Method of Test for Solubility of Bituminous Materials. 
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  روش آزمون-كلرواتيلن  تعيين درجه حالليت مواد قيري در تري-قير و مواد قيري
  
  

   كاربردةهدف و دامن   1
 مـواد   و يـا بـدون  مقـدار كـم  بـه  كـه  مواد قيري درجه حالليت  تعيين ،هدف از تدوين اين استاندارد       1-1

  .باشد ميكلرواتيلن  در تريهستند، معدني 

اسـتفاده  ،  هـستند  به علت اينكه از نظر سالمتي خطرنـاك          وندكربن و بنزن در اين روش آزم      يكربن، تتراكلر  سولفيد -يادآوري  
 1محصوالت نفتي حاصل از فرآيند شكست يا  قطران  تقطير  حاصل از   مانده   مواد باقي  و   ي قطران هاي قير اين روش براي  . شوند نمي

ها اسـتفاده    حاللو در آنها از ساير گيرند  را دربر ميي و ديگر مشتقات نفت2، زفتيقطران  قير براي مواردي كه.قابل اجرا نيست
  .مراجعه شود 3-2 و 2-2 ،1-2استانداردهاي بند  به شود، مي
بخــشي كــه در . كــاربرد داردكلــرواتيلن   درجــه حالليــت قيـر در تــري اســتاندارد بــراي تعيــينايـن    1-2

  .استچسباننده فعال  يدهنده اجزا شود، نشان كلرواتيلن حل مي تري

 اين استاندارد است كاربر وظيفه بنابراين. كند  موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش را بيان نميتمام اين استاندارد -شداره
هاي  محدوده .را مشخص كند هاي اجرايي آن كه موارد ايمني و اصول بهداشتي را رعايت كرده و قبل از استفاده محدوديت

  .ست شده اارائه 7 بنداحتياط ويژه در 
  

  مراجع الزامي   2
. ها ارجاع داده شده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

  . شوند بدين ترتيب آن مقررات، جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  هدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحي

در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .هاي بعدي آنها مورد نظر است  و اصالحيهتجديد نظراست، همواره آخرين 

  
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  
2-1   ASTM D4-04, 2005: Test Method for Bitumen Content. 
2-2  ASTM D2318-03, 2005: Test Method for Quinoline-Insoluble (QI) Content of Tar and 

Pitch. 
2-3 ASTM D2764-04, 2005: Test Method for Dimethylformamide-Insoluble (DMF-I) 

Content of Tar and Pitch. 

                                                 
1- Cracked 
2- Pitch 
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2-4   ASTM E177-96, 2005: Practice for the Use of the Terms Precision and Biasmin ASTM 
Test Methods. 

2-5   AASHTO T44-97, 2000: Solubility of Bituminous Materials in Organic Solvents. 
  

  اصطالحات و تعاريف   3
  :رود كار مي  اصطالحات و تعاريف زير به،در اين استاندارد

  
   1 قير خالص  3-1

 روان يا غيرروان كه به دليل افزايش قوام و كيفيت براي توليد مخلوط آسفالت مصرفي در  نفتيقير
 100 و تحت بار وسسلسي درجه 25 درجه نفوذ اين قيرها در دماي .گيرد ها مورد استفاده قرار مي روسازي

  .است 500 تا 50 ثانيه بين 5گرم در مدت 
  
   2 قير قطراني  3-2

 اجزاء اصلي آن حاصل هستند وجامد  صورت مايع و يا نيمه بهاز نظر قوام اي كه  ماده قيري سياه يا قهوه
و يا آلي  هاي نفتي، چوب و يا ساير مواد ميعان در فرآيند تقطير تخريبي موادي چون زغال سنگ، نفت، شيل

  . باشد موادي كه پس از تقطير، قسمت عمده آن زفت است، مي
  

  خالصه روش آزمون    4
مـاده  . شـود  مـي گذرانـده   اي    اليـاف شيـشه    يفا و از ميان يـك صـ       هكلرواتيلن حل شد    در تري  آزمونه  4-1

  .شود مين يوزتنامحلول شسته، خشك شده و 
  

  وسايل مورد نياز   5
هاي مختلف به صـورت      جزئيات قسمت .  نشان داده شده است    1 ه در شكل  كنند مجموعه وسايل صاف    5-1

  :باشد زير مي
  آن قطر بااليي . اند و خارجي آن غير از سطح كف بيروني، لعابي شده         هاي داخلي    ، قسمت 3كروزه گوچ   5-1-1

  .شدمتر با  ميلي28 تا 24بايد كروزه گوچ ارتفاع  .استمتر   ميلي36ي آن  پايينو قطرمتر   ميلي44
  .متر  سانتي2/3اي  اي با الياف شيشه صفحه  5-1-2
  .ليتر  ميلي500 يا 250 با ظرفيت جانبياي   لوله وديواره ضخيم با كننده فالسك صاف  5-1-3
  .متر  ميلي42 تا 40قيف با قطر داخلي   5-1-4

                                                 
1 - Asphalt cement 
2- Tar 
3- Gooch Crucible 
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  .داشتن كروزه گوچ برروي قيف كننده، براي نگه لوله الستيكي يا تبديل  5-1-5
 انجام دهند، ممكن است استفاده      ردن را با كروزه گوچ بوسيله خأل      ك مجموعه وسايل مناسب ديگري كه بتوانند صاف       -يادآوري

  .شوند

  .ليتر  ميلي125فالسك ارلن ماير با ظرفيت   5-1-6
  .سلسيوس درجه 110± 5داري دما در  خانه، با قابليت نگه گرم  5-1-7
  

  
  

  كردن  مجموعه وسايل صاف–1شكل 
  

  مواد مصرفي   6
  .1 فنينوعكلرواتيلن،  تري  6-1
  

  هاي ايمني  احتياط  7
ت اشتعال آن   قابلي.  براي آن فراهم شود    مناسبيتهويه  وسايل   سمي است و بايد       مايعي كلرواتيلن تري  7-1

  .كربن استبيشتر از تتراكلريدنيز 
  

                                                 
1 - Technical grade. 

 كروزه گوچ

 قيف

 كنندهفالسك صاف

 لوله الستيكي

 درپوش الستيكي



 4

  ردن كروزه گوچك  آماده  8
اي بـا دمـاي در حـدود     خانه ، در گرماي فحه الياف شيشهيك اليه ضخيم از ص  را به همراه  كروزه گوچ     8-1
آن را  سپس .د شود سر1خشكانه دقيقه قرار دهيد و اجازه دهيد در يك       15مدت   ه ب سلسيوس درجه   110 5±
 خشكانهدر داخل   شدن براي استفاده     تا آماده كروزه گوچ را    .  بناميد A و آن را     گرم وزن كنيد    ميلي 1/0 دقت   با

  .داريد نگه
  

  آزمونهسازي  آماده   9
، امـا در هـيچ      حـرارت دهيـد   ) روان شـدن  ( آن را تا رسيدن به دماي مناسب          روان نيست،  آزمونهاگر    9-1

در شرايط عـادي دمـايي كـه        . باشد آزمونه باالتر از نقطه نرمي      سلسيوس درجه   111 دما نبايد بيش از      حالتي
بـراي  .  انجـام گيـرد  ي دمـاي آزمايـشگاه   هردرآزمون شود معيار نيست و ممكن است       مي  در آن انجام   ونآزم

  در حمـام آب بـا دمـاي       قبـل از صـاف كـردن         بايد   ل شده ح آزمونه، فالسك و    )اي مقايسه (هاي مرجع   آزمون
  . به مدت يك ساعت قرار گيرندسلسيوس درجه 8/37 3/0± 
  

  روش آزمون   10
 125را بـه فالسـك ارلـن مـاير           نـه آزمو گـرم از     دوتقريبـاً   .  توجـه كنيـد    7 بنـد  ايمنـي در     نكاتبه    10-1

سرد   تا رسيدن به دماي محيطآزمونهاجازه دهيد .  يا ظرف مناسب ديگري بريزيد    با وزن مشخص  ليتري   ميلي
ـ   گـرم آنـرا      ميلـي  يكبا دقت   شود، سپس    ليتـر    ميلـي 100.  بناميـد Bدسـت آمـده را    هتـوزين كـرده و وزن ب

 حـل  آزمونـه تا همـه    طور پيوسته به هم بزنيد       ريخته و به  هاي كوچكي    كلرواتيلن را در ظرف و در قسمت       تري
 فالسك را ببنديد يا ظرف را به طريق ديگري بپوشانيد بدر. اي به ظرف نچسبد   حل نشده اي   ذرهشده و هيچ    

  ). مراجعه شود7 بندبه  ( قرار دهيددر محل مناسبي دقيقه 15مدت حداقل ه و ب
اي را با مقدار     صفحه الياف شيشه  . صافي قرار دهيد  شده را در قيف      شده و توزين   كروزه گوچ قبالً آماده     10-2

در صـورتي كـه نيـاز    اي   اليـاف شيـشه    يفا ص رويه آرامي از     و محلول را ب    دهكرآغشته  كلرواتيلن   كمي از تري  
 زمـاني  آن را تـا      مابقي  شد، حل نشدني مشاهده  وقتي ماده   . صاف كنيد ن آن   ودهمراه با عمل مكش يا ب     باشد  

با مقدار كمي از حالل ظرف را بشوئيد و با اسـتفاده از  . داريد  در ظرف نگهول از ميان صافي عبور كند،  محلكه  
بـا  در صـورت لـزوم    .يك جريان حالل از يك بطري شستشو همه مواد غيرقابل حل را به كروزه منتقل كنيـد      

زن و ظـرف را كـامالً    هـم . خـارج كنيـد   را  كه به ظـرف چـسبيده       اي   زن هر ماده حل نشده     استفاده از يك هم   
 سـپس بـا اعمـال       .رنـگ شـود     صاف شده و بي    تامواد نامحلول برروي كروزه را با حالل آنقدر بشوئيد          . بشوئيد

ـ را از مـواد حـل        كروزه را از روي قيف برداشـته، تـه آزاد آن          . مانده حالل را خارج كنيد     مكش قوي باقي   شده ن
نكات به  (ج شودكلرواتيلن خار خار قرار دهيد تا همه بوي تري  ه يا حمام ب   شسته و كروزه را برروي يك گرمخان      
                                                 

1- Desiccator 
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ـ و )مراجعـه شـود   7 بندايمني   ـ اي را در گرمخانـه   دقيقـه آن 20مـدت حـداقل    ه ب  درجـه  110 ±5 دمـاي  ا ب
 1/0آن را بـا دقـت        دقيقه خنك كرده و سپس       30±5مدت    به خشكانهدر يك   كروزه را   . قرار دهيد  سلسيوس

 وزن .تكـرار كنيـد  ) گـرم   ميلـي ±3/0(كردن و توزين را تا رسـيدن بـه وزن ثابـت        خشك. زن كنيد وگرم   ميلي
  . بناميدCدست آمده را  هب

در حـدود   ( تقريباً يكسان باشد     ،  حرارت دادن  پايان بعد از    ،خشكانهكردن در     زمان خنك  بايد براي كسب نتايج دقيق    -يادآوري
 مـواد  حـاوي  كـروزه  ،شـود  ن مـي يوزت خشكانهشدن در  دن و خنك مان دقيقه30 بعد از براي مثال، اگر كروزه خالي).  دقيقه 5±

هـاي محتـوي مـواد       هر كـروزه خـالي يـا كـروزه         .شودن  يوزت خشكانهشدن در    اندن و خنك   دقيقه م  30±5 بايد بعد از     نامحلول
و  دقيقه گـرم شـده       30به مدت حداقل    اند بايد دوباره در گرمخانه       داري شده   نگه خشكانهت يك شب در     حل كه به مد    نامحلول

  . شرح داده شده قبل از توزين خنك شوندصورتسپس به 
  

  نتايج آزمون محاسبات و   11
 محاسـبه   2 و   1هـاي    معادلـه  در حالل را با استفاده از        محلولنامحلول يا درصد مواد     درصد كل مواد      11-1

  :كنيد
)1(          100× )

B
AC   د نامحلولدرصد موا) = −

)2(             100× ]
B

ACB )(   درصد مواد محلول=  ]−−
  

  :كه در آن
A  ؛كروزه و صافي جرم  
B  ؛نمونه جرم  
C  استنامحلولكروزه، صافي و مواد  جرم .  

بـا   درصـد را     0/1  يـا بيـشتر        مساوي مواد نامحلول و   01/0 را با دقت  درصد   0/1 مواد نامحلول كمتر از      11-2
  . گزارش كنيد1/0دقت 

  

  دقت   12
 در كنـار  بنـزن    كربن و يـد كربن، تتراكلر سـولفيد   زمـاني كـه اسـتفاده از دي        زيرين دقت هاي محدوده  12-1
شـود،   اسـتفاده مـي   آزبـست    از   اي  اليـاف شيـشه    يفاجاي ص  هبزماني كه   همچنين   و   هكلرواتيلن مجاز بود   تري

  . ستجهت راهنمايي ا موارد ذكر شده تنها .اند  شدهتنظيم
بـا  ( براي اين روش و معيار قابل قبـول بـودن نتـايج              )ρσ´ِ (تخمين انحراف استاندارد   يكجدول  در    12-2

  . شده استنشان داده)  درصد95 سطح اطمينان
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  و معيار قابل قبول بودن نتايج )ρσ´( تخمين انحراف استاندارد -1جدول 
     الفشگاهي آزماي بينتغييرپذيري الف آزمايشگاهي درونتغييرپذيري
  تتكرارپذيري  بانحراف استاندارد پتكرارپذيري بانحراف استاندارد

قيرهايي كه حالليت بـيش     
وقتـي   ( درصد دارنـد   99از  

كــــــه ســــــولفيدكربن، 
كربن، تتراكلريـــــــــــــد

ــري ــزن   ت ــا بن ــرواتيلن ي كل
  )شوند استفاده مي

035/0  10/0  090/0  26/0  

  .  مراجعه شود4-2هاي دقت به دستورالعمل استاندارد بند  صها و كاربردهاي پيشنهادي شاخ براي تعريف بخش: الف
ايـن  . دهنـد  گيري براي شرايط بيان شده را نـشان مـي          ، انحراف استاندارد تخمين زده شده فرآيند اندازه       )ρσ´( انحراف استانداردهاي ذكر شده   : ب

) N-1([هاي قابل كاربردي در عامل       كردن انحراف استانداردهاي داده    مقادير با ضرب  
4
1

هـاي    تعداد آزمون  Nدر اين رابطه    . شوند  محاسبه مي  1 + ]

  .باشد ها مي مربوط به يك مجموعه از داده
. گر روي همان آزمونه بيش از مقدار بيان شده باشد، بايد مشكوك در نظـر گرفتـه شـوند                    ايشدست آمده توسط يك آزم     اگر تفاوت دو نتيجه به    : پ

 چند روزه   – يك دستگاه    –گر  ايشآزميك  –، محدوده دقت يك آزمايشگاه      "تفاوت دو سيگما  " اين   4-2در دستورالعمل استاندارد بند     طبق تعريف   
  .باشد يم
بايد ايـن نتـايج مـورد       . هاي مختلف بيش از مقدار بيان شده اختالف داشته باشند          ها در آزمايشگاه  گر  ايشآزمدست آمده توسط     اگر دو نتيجه به   : ت
 چنـد   –گـر   ايشآزمـ  چند   –، محدوده دقت براي چند آزمايشگاه       "تفاوت دو سيگما  " 4-2طبق تعريف دستورالعمل استاندارد بند      . ك قرار گيرند  ش

  .باشد دستگاه و چند روز مي
  

  

  .مراجعه شود دو جدول بههاي انحراف استاندارد  تخمينبراي   12-3
  

  هاي انحراف استاندارد  تخمين-دوجدول 
  4  مواد

  3  تكرارپذيري
  4  ها حالل

  26  ها آزمايشگاه
  درجه آزادي

  159  تغييرپذيري درون آزمايشگاهي
  81  آزمايشگاهي  بين تغييرپذيري

  (S) ها دادهانحراف استاندارد 
  035/0  تغييرپذيري درون آزمايشگاهي

  090/0   آزمايشگاهي  بينتغييرپذيري
  

تعيين درجه حالليت مواد قيري در  ونبراي روش آزم  (AMRL)1هاي آزمايشگاهي مرجع مواد  داده  12-4
ها بيانگر  اين داده. اند  بررسي شده2001در سال ) 44AASHTO Tاستاندارد معادل آن يعني  (كلرواتيلن تري

                                                 
1 AMRL: AASHTO Materials Reference Laboratory  
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 0/100 و   5/99 ن آنهـا بـي    حل شدن  كه ميزان    آزمونه 132 هستند كه بر روي      ون تكرار در آزم   13200تقريباً  
هاي واقع در اين محدوده، نتايج مقـادير دقـت زيـر پيـشنهاد شـده                 نهآزمو براي   .ام شده است  صد بوده، انج  رد

  :است
  

  انحراف استاندارد چند آزمايشگاهي) s1 (= 01/0) + 75/0 × نامحلول  مواددرصد(
  گر ايشانحراف استاندارد يك آزم) s1 = (01/0) + 25/0 × نامحلول مواد درصد(

  
  

  گزارش آزمون  13
  :مون بايد شامل موارد زير باشدگزارش آز

 ؛2953 انجام آزمون طبق استاندارد ملي ايران  13-1
 تاريخ تحويل نمونه به آزمايشگاه؛  13-2
 تاريخ انجام آزمون؛  13-3
 ؛...) محل توليد و،تاريخ توليد نام توليدكننده،: شامل(شناسنامه محصول   13-4
 محل انجام آزمون؛  13-5
 غاير با اين استاندارد؛ذكر هرگونه موارد م  13-6
 ؛گر ايشخانوادگي و امضاي آزم نام، نام  13-7
  .كننده خانوادگي و امضاي تاييد نام، نام  13-8
  


