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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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  جوالني، حبيب 
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  شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك
    

  فخري، منصور
  )ي  مهندسي عمراندكتر(

  دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

    
  مرشدزاده، علي

  )كارشناس مهندسي شيمي(
  شركت نفت پاسارگاد 

    
  معيني، عليرضا 

  )كارشناس ارشد شيمي(
  پژوهشگاه صنعت نفت 

    
  نوري، نگين

  )كارشناس شيمي(
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  فهرست مندرجات
 هصفح  عنوان

  ج  آشنايي با مؤسسه استاندارد

  د  كميسيون فني تدوين استاندارد 

 و   گفتار پيش

 1   كاربردةهدف و دامن  1

 1 مراجع الزامي 2

 2 اصطالحات و تعاريف 3

 2 اصول آزمون 4

 2  وسايل مورد نياز 5

 3  مواد  6

 3 گيري نمونه  7

 4 آماده سازي وسايل 8

  4  پيكنومترواسنجي 9

 4  انجام آزمونروش  10

  5 محاسبات  11

 6   آزموننتيجه 12

 6 دقت  13

 7  گزارش آزمون 14
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  گفتار پيش
 " روش آزمـون  -)روش پيكنـومتر ( مـواد قيـري نيمـه جامـد        چگـالي  تعيـين    -قير و مواد قيـري       "استاندارد

توسـط شـركت    اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسـي         .  تدوين شد  1375نخستين بار در سال     
 بـار  اولـين هاي مربوط بـراي   و تاييد كميسيون) سهامي خاص(مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك      

 يكصد هفتاد و نهمين اجالس كميتة ملي مهندسـي سـاختمان و مـصالح و                مورد تجديد نظر قرار گرفت و در      
 قـانون   3به استناد بند يك مـادة       اينك اين استاندارد    .  تصويب شد  29/7/1386 مورخ   هاي ساختماني  فرآورده

عنـوان    بـه  1371اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صـنعتي ايـران، مـصوب بهمـن مـاه،                   
  .شود استاندارد ملي ايران 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 تكميـل ايـن     ان در مواقع لزوم تجديد نظر خواه      ي ملي اير  استانداردها

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

  
  . شده است1375ال  س3872 ةدارد ملي ايران شمارنجايگزين استااين استاندارد 

  
  :منابع و مĤخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير 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. 

  

 و
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   روش آزمون-)روش پيكنومتر ( مواد قيري نيمه جامدچگالي تعيين -قير و مواد قيري 
  

   كاربردةهدف و دامن  1
 مواد قيري نيمه چگاليص و  وزن مخصو روش آزمون تعيين،هدف از تدوين اين استاندارد   1-1

  .باشد  پيكنومتر ميه روش ب نرميقطرانقيرهاي  و 2خالص، قيرهاي 1جامد
براي مواد قيري كه .  است4-2 بند ون روش آزم مطابق جامد و جامدنيمه مواد قيري چگاليش ديگر تعيين رو -يادآوري

  .شود استفاده مي 3-2 بند ون آزم هستند از روشروانسيار ب

دماي گيري شده،   اندازههاي  براي تبديل حجم به واحد جرم و براي تصحيح حجمچگاليمقادير   1-2
  .شود  مياستفاده 5- 2بند آزمون  از دستورالعمل  دماي استاندارد،يري به يكگ مورد اندازه

بنابراين وظيفه كاربر اين استاندارد . كند اين استاندارد تمام موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش را بيان نمي -هشدار
  .را مشخص كند  يي آنهاي اجرا است كه موارد ايمني و اصول بهداشتي را رعايت كرده و قبل از استفاده محدوديت

  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  ده باشد، اصالحيهدر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده ش

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

  : است اين استاندارد الزاميياستفاده از مراجع زير 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 
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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 تعاريف  3
  :رود كار مي در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به

  .گويند چگالي حجم يك ماده را  واحدجرم –) (Density چگالي   3-1

 آب هـم  يك ماده به جرم  ازي به نسبت جرم حجم مشخص- (Relative density)  بينس چگالي   3-2
  .شود سان اطالق مي يك در دماي ، آنحجم

  .شود ميير  مخصوص نيز تعبوزنچنين به عنوان  م نسبي هچگالي -يادآوري

   اصول آزمون  4
 نمونـه   وزن پيكنـومتر بـه همـراه      . شـود    مـي  ريختـه  شـده    واسنجيپيكنومتر  يك  نمونه در داخل      4-1

ه را به دمـاي مـورد       دماي پيكنومتر پرشد  . شود  توسط آب پر مي   و سپس حجم باقيمانده     شده   گيري اندازه
جـايگزين  و جـرم آب    نمونـه نمونه برمبناي جـرم   چگالي. شود  مي توزين رسانده و سپس پيكنومتر      ونآزم

  .شود  محاسبه ميشده شده در پيكنومتر پر

  مورد نيازوسايل   5
شده به   اي با دقت سنباده   كه   ياي يا مخروط    استوانه يك ظرف  ، عبارت است از   اي پيكنومتر شيشه   5-1

 دارايپـوش بايـد   در. متـر كيـپ شـود     ميلـي 26 تـا  22اي بـه قطـر      پوش شيشه يك در دقيقاً با   ي كه   نحو
رپـوش بايـد     د سـطح بـاالي   .  امتداد محور قائم باشـد     متر در مركز آن در      ميلي 0/2 تا   0/1سوراخي به قطر    

سـوراخ خـارج    به نحوي كه اجازه دهد تمام هوا از ميان        باشد، بايد مقعر     آن صاف و مسطح و سطح پاييني     
گنجايـشي بـه    رپوش بايـد    د پيكنومتر با . متر در مركز باشد     ميلي 0/18 تا 0/4 بايد   مقعرارتفاع مقطع   . شود

ي مناسـب در     پيكنومترهـا  . گـرم باشـد    40 از    ليتر داشته باشد و وزن آن نبايد بيش         ميلي 30 تا   24 ميزان
  .اند  نشان داده شده1شكل 
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   درپوش-ب        ومتر پيكن-الف    
  . استمتر ابعاد بر حسب ميلي -يادآوري

  

   پيكنومترهاي مناسب و درپوش– 1 شكل
  

 از دمـاي    سلـسيوس درجـه   1/0، با دماي ثابت كه توانايي نگهـداري دمـا را بـا اخـتالف                حمام آب    5-2
  .، داشته باشدآزمون

بـا محـدوده مناسـب و بـا         امـل   وري ك  ، از نوع غوطه   اي  شيشه شده واسنجي   دماسنج –ها   دماسنج   5-3
كـه  همانگونـه    سلسيوس درجه   1/0 مقياس  و حداكثر خطاي   سلسيوس درجه   1/0  حداقل هاي بندي درجه

از  .شـود  استفاده مي ASTM 63C دماسنجاز طور معمول  به. باشند  تشريح شده، مي6-2استاندارد بند در 
هر . كردتوان استفاده  ها تمام شود، مي  آنوجودينيز تا زماني كه م ASTM 63F تر از هاي قديمي دماسنج
  . قرار گيرد استفادهتواند مورد ي معادل داشته باشد، ميدقتسنجش دما كه وسيله 

  ليتر  ميلي600 با ظرفيت 2 گريفين1رشِبِ  5-4

  مواد    6
  .3بار تقطير دو شده يا آب خنكتازه جوشيده و مقطر آب  –آب  6-1

   گيري نمونه  7
  . دنمونه بايد عاري از مواد خارجي باش. شوند مي  گرفته2-2بند  قباطمها  نمونه  7-1
  . مخلوط كنيدبه طور كامل ،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
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   سازي وسايلآماده   8
 مقطـر تـازه جوشـيده       بآ يا   بار تقطير  دوكوتاه شكل را با آب      ليتري     ميلي 600گريفين  ر  شِيك بِ   8-1

 كه پس از قراردادن پيكنومتر در آن، ارتفاع آب در باالي پيكنومتر بـيش از                 به نحوي  ،پر كنيد شده  خنك  
  .متر باشد  ميلي40

 بيش از   طوريكه كف بشر در عمقي     ور كنيد به   باشد غوطه ر را در حمام آب تا عمقي كه مناسب          شِبِ  8-2
ـ  ، سطح آب حمام باشدر باالتر ازشِاالي بِكه ب  در حالي؛ور شده متر غوطه   ميلي 100 ر را در جـاي خـود   شِبِ
  .كنيدثابت 

  . داريد  نگهون از دماي آزمسلسيوس درجه 1/0 دماي حمام آب را با دقت  9-3

   پيكنومتر واسنجي  9
 نـشان  A را بـا  جرماين . كنيدتوزين م گر ي ميل1پيكنومتر را كامالً تميز و خشك كرده و با دقت    9-1

  .دهيد
 پركـرده و    بار تقطير  دوتازه جوشيده يا    مقطر  با آب   نومتر را   پيكر را از حمام آب خارج كرده و         شِبِ  9-2

جـاي  دروش را محكم    ر گذاشته و در پ    شِپيكنومتر را در بِ   .  پيكنومتر قرار دهيد   روي شلطور   هدر پوش را ب   
  .ر را به حمام آب باز گردانيدشِبِ. خود فشار دهيد

تواند در   نمي، شده استواسنجيومتري كه در يك دما پيكن.  انجام شودمورد آزمايش بايد در دماي واسنجي -يادآوري
  .، استفاده شودمجدد در آن دما واسنجيدماي ديگري بدون 

پيكنـومتر را خـارج كـرده و فـوراً          . بمانـد در آب    دقيقه   30به مدت حداقل    دهيد پيكنومتر   اجازه    9-3
ه و  ومتر را خشك كرد   ، سپس سريعاً محيط خارجي پيكن     حوله خشك كنيد  حركت   درپوش را با يك      باالي

  .د نشان دهيBعالوه آب را با  ه پيكنومتر بجرم. ن كنيديوزتگرم  با دقت يك ميلي

اگر باالي  .ه باشد دوباره خشك نكنيدتشكيل شدباالي درپوش را حتي اگر يك قطره كوچك آب در اثر انبساط  -يادآوري
اگر رطوبت در .  ثبت خواهد شدوناسب در دماي آزم منجرم، روج پيكنومتر از آب خشك شده باشددر لحظه خدرپوش 

، جرمبل از ثبت ق) غير از باالي آن(شود سريعاً اطراف پيكنومتر را ضمن وزن كردن روي سطح جانبي پيكنومتر جمع 
  .دوباره خشك كنيد

   انجام آزمونروش  10
 ، آن  دما ال رفتن موضعي  لوگيري از با  دقت حرارت داده و براي ج       هنمونه را ب   – نمونه   سازيآماده    10-1

 درجـه   55در هـيچ حـالتي دمـا نبايـد بيـشتر از           . في براي ريختن روان شود    قدر كا  را هم بزنيد تا نمونه به     
 بـاالتر    نفتـي  از نقطـه نرمـي قيـر       سلسيوس درجه   110  بيشتر از   يا  و يقطرانقير   نقطه نرمي    از سلسيوس

  .گيري كنيد جلوآن هوا به داخل هاي د حباب دقيقه حرارت نداده و از ورو60بيش از نمونه را . باشد
ر حـدود   ، بريزيد تا د   كنومتر تميز و خشك كه گرم هم شده        به داخل پي    را  نمونه  از ر كافي ادمق به  10-2

 تمـاس   هاي پيكنومتر در بـاالي سـطح نهـايي         جداره با   هدقت كنيد كه ماد   . سه چهارم ظرفيت آن پر شود     
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دهيد پيكنومتر و محتويات آن بـراي  اجازه . خل نمونه جلوگيري كنيد  وا به دا  پيدا نكرده و از ورود حباب ه      
ن يوزتـ گـرم    ي ميلـ  1درپوش با دقـت      آن را با      سپس خنك شده و  تا دماي محيط     دقيقه   40مدت حداقل   

  . نشان دهيدC  با نمونه راعالوه ه پيكنومتر بجرم. كنيد
شعله بلند و ماليم چراغ    با حركت رفت و برگشتي يكاها ر د، حبابن جذب شده باشواًهس هوا هاي اگر حباب  -يادآوري

 شعله را بيش از چند حركت، در هر راي اجتناب از گرم شدن بيش از حدب. ، خارج كنيدپيكنومتر سطح قير روي نزنگاز ب
  .ثانيه در تماس با قير نگه نداريد

 يـا آب مقطـر تـازه        ر تقطيـر  دوبـا ب  آ قيـر را بـا       حاوي، پيكنومتر   ب خارج كنيد  آر را از حمام     شِبِ  10-3
، در   هـوايي  اجـازه ندهيـد حبـاب     .  پيكنـومتر قـرار دهيـد      روي شـل طور   هجوشيده پر كرده و درپوش را ب      

ر را به   شِبِ. ر قرار داده و درپوش را در محل خود محكم فشار دهيد           شِپيكنومتر را در بِ   . پيكنومتر باقي بماند  
  .حمام آب بازگردانيد

پيكنومتر را از حمام خارج كـرده و        . داريد  دقيقه در حمام آب نگه     30قل   حدا يكنومتر را به مدت   پ  10-4
ـ    جـرم . كنيدن  يوزت خشك و    3-9ر شده در بند     را به روش و زمان ذك       آن  D  بـا  عـالوه آب را    ه پيكنـومتر ب

  .نشان دهيد
  

  مخصوص براي مواد قيري نيمه جامدوزن هاي   دقت داده– 1 جدول
  دما   نوع  چند آزمايشگاه  گر ايشيك آزم

 ˚C 11   درجات آزاديS   2 D2S 1  درجات آزاديS  D2S  

  6/15   نفتيقير
0/25  

54  
54  

0011/0 
00080/0 

0032/0 
0023/0 

24  
24  

0018/0  
0024/0 

0051/0  
0068/0 

ي قطرانقير 
  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  

  مقادير
  ره شدهذخي

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 مي7-2 انحراف استاندارد كه مطابق استاندارد بند -1
  .8-2ندارد بند  يكساني از مصالح، مطابق استاون شدهدست آمده روي بخش آزم بهمون ي آز بيشترين تفاوت پذيرفتني ميان دو نتيجه -2

  محاسبات   11
  :  به صورت زير محاسبه كنيد001/0ت را با دقنسبي  چگالي 11-1

 )1                      (                   
)]CD()AB[(

)AC(
−−−

  نسبي چگالي=  −

  :كه در آن
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A  ؛)عالوه درپوش هب( پيكنومتر جرم  
B   ؛پيكنومتر پرشده با آبجرم  
C   ؛ كه قسمتي از آن با قير پرشدهپيكنومترجرم   
D   عالوه آب هعالوه قير ب هپيكنومتر بجرم.  
  
  : به صورت زير محاسبه كنيد001/0ت را با دق چگالي  11-2

)2             (                                      WT ×  چگالي= وزن مخصوص  
  :كه در آن

WT  نظر در واحدهاي مورد مونآب در دماي آز چگالي   
  .مراجعه شود 2جدول به شيمي فيزيك  CRC 1دستينه آب ازوزن مخصوص  :يادآوري

  
   شيمي فيزيكCRCه وزن مخصوص آب از دستين -2جدول 
  وندماي آزم

  سلسيوسدرجه 
  آب چگالي

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

  آزمون نتيجه  12
  .گزارش كنيد ون دماي آزمبه همراهب گرم بر متر مكع كيلويكرا با دقت  چگالي  12-1

  دقت   13
مـواد قيـري نيمـه      نـسبي    چگـالي  براي   گر  ايشآزمانحراف استاندارد يك     – گر  ايشدقت يك آزم     13-1

 سلـسيوس  درجه   0/25در دماي    00082/0و   ،سلسيوس درجه   6/15 در دماي    0013/0 شده  ونجامد آزم 
  بـا يـك نـوع مـاده        گـر   ايشآزماص انجام شده توسط همان       خ ونبنابراين نتايج دو آزم   . دست آمده است   هب

   .) مراجعه شود2-11 بند يادآوريبه ( باشد اختالف داشته 3جدول مقادير   بيش ازنبايد
  

  گر  آزمايش دقت يك -3جدول 
  آزموندماي 

   سلسيوسدرجه 
  چگالي

  كيلو گرم بر متر مكعب 
0/15  7/3  
0/25  3/2  

                                                 
1  - Handbook 



 7

 شـده  ونبراي مواد قيري نيمه جامد آزم حراف استاندارد چند آزمايشگاه     ان –دقت چند آزمايشگاه      13-2
. دسـت آمـده اسـت      هب سلسيوس درجه   0/25در دماي    0019/0و   سلسيوس درجه   6/15در دماي   0024/0
تـر   بيش دو آزمايشگاه مختلف بر روي همان نمونه ماده نبايد           در خاص انجام شده     وناين نتايج دو آزم   بنابر

  .) مراجعه شود2-11 بند يادآوريبه  (شدبا اختالف داشته 4  جدولاز مقادير
  

  دقت چند آزمايشگاه -4جدول 
  وندماي آزم

   سلسيوسدرجه 
  چگالي

  كيلو گرم بر متر مكعب 
0/15  8/6  
0/25  4/5  

  

  گزارش آزمون 14
  :گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد

 ؛3872 شمارهانجام آزمون طبق استاندارد ملي ايران    14-1

 تاريخ تحويل نمونه به آزمايشگاه؛   14-2

 تاريخ انجام آزمون؛  14-3

 ؛...)محل توليد وتاريخ توليد، نام توليدكننده، : شامل(شناسنامه محصول   14-4

 محل انجام آزمون؛  14-5

 ذكر هرگونه موارد مغاير با اين استاندارد؛   14-6

 ؛گر  ايشخانوادگي و امضاي آزم نام، نام   14-7

  .كننده خانوادگي و امضاي تاييد نام، نام   14-8
  


