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ج   

 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

تانداردهاي اسـ  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

ي، توليـد  به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نويس  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايران  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

كننـد   مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با زني ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط رداستاندا

(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
المللـي   بـين  كميسـيون  1

كـدكس   كميسـيون  4ابطر تنها عنوان به و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 

 هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در (CAC)5 غذايي 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

ـ  ارداتـي، و اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة فعال ساتمؤس و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و دكنـ  مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسـيون   يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف رديگ از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

  

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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د   

قابليت مصرف محصوالت غير فلزي در تماس با آب  - آب  «كميسيون فني تدوين استاندارد

  - آزمون هاي روش: دومقسمت  - مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب

  »ها  آزمونه: 1- 2 بخش 

  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس

  مسعود، مدني

  )دكتراي شيمي آلي(

  آزاد اسالمي واحد ورامينشگاه دان

    :دبير

  نصراصفهاني، مجتبي

  )دكتراي شيمي معدني(

  

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  استان اصفهان

     )اسامي به ترتيب حروف الفبا( :اعضا

  اسديان، پژمان

  )كارشناسي شيمي(

  فر، مينا شريعتي

  )كارشناسي ارشد صنايع غذايي(

  مختاري، مسعود

  )ناسي ارشد مديريت صنعتيكارش(

  السادات نكويي، معصوم

  )كارشناسي شيمي(

  يوسفيان، هومن

  )كارشناسي شيمي(

  

  

  شركت صنايع شيميايي اصفهان

   

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  استان اصفهان

  شركت پوشش لوله كوهپايه

  

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 

  استان اصفهان

  رال شركت ايران اسپي
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ه   

  فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

  ج استاندارد مؤسسة با آشنايي

  د  استاندارد تدوين فني كميسيون

  و  پيش گفتار

  1  هدف و دامنه كاربرد

  1  مراجع الزامي

  3  اصطالحات و تعاريف

  3  وسايل

  5  روش كار

  6  الزامات خاص براي محصوالتي كه در كارخانه ساخته شده است

  14  امات خاص براي محصوالتي كه در كارگاه اجرا شده استالز

  19  شرح مشخصات نمونه

  20  گزارش آزمون
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و   

  پيش گفتار

  

قابليت مصرف محصوالت غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بـر   -آب " استاندارد 

 هـاي  دركميسـيون  آن نويس پيش كه  " ها آزمونه: 1-2 بخش -آزمون هاي روش: دوم قسمت -كيفيت آب

               هفتصد و هفتاد و دومـين  در  و شده تدوين و ايران تهيه تحقيقات صنعتي و استاندارد توسط مؤسسة مربوط

 است، گرفته قرار تصويب مورد 4/9/87مورخ هاي كشاورزي  خوراك و فرآوردهاستاندارد  ملي كميتة اجالس

 ايـران،  صـنعتي  تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند ستنادا به اينك

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب

خـدمات،   و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

بنـابراين،   . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

  
BS 6920-2.1-2000: Suitability of non-metallic products for use in contact with water 

intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water-

Part 2: Methods of test- Section 2.1: Samples for testing
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  1

قابليت مصرف محصوالت غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به  -آب

  ها آزمونه: 1-2 بخش -آزمون هاي روش: دومقسمت  -تاثير آنها بر كيفيت آب

  هدف و دامنه كاربرد   1

كه قابليت است فلزي  انواع محصوالت غير يها سازي نمونه آمادهتعيين روند اين استاندارد تدوين  هدف از

  .شود ميآزمون  آنها استفاده در تماس با آب مصرفي انسان

اهميت به مورد اجرا گذاشته و  تعيين ورا در برخي موارد ضوابط خاصي قوانين و  1الصالح كشور مراجع قانوني و ذي -يادآوري

  .كنند مينتايج حاصل را ارزيابي 

  مراجع الزامي  2

بدين ترتيب آن  .متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است رك زير حاوي مقرراتي است كه درمدا

  .مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي شود

 آن بعدي تجديدنظرهاي و ها اصالحيه باشد شده داده ارجاع انتشار تاريخ ذكر با مدركي به كه صورتي در

 شده داده ارجاع ها آن به انتشار تاريخ ذكر بدون كه مداركي مورد در. نيست اناير ملي استاندارد اين موردنظر

 .است نظر مورد آنها بعدي هاي اصالحيه و تجديدنظر آخرين همواره است،

  :است الزامي استاندارد اين براي زير مراجع از استفاده

محصوالت غير فلزي در  قابليت مصرف -، كيفيت آب 1382سال : 1-7171استاندارد ملي ايران شماره  2-1

 ها ويژگي: بخش اول -تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آن بر كيفيت آب

 ، سيمان پرتلند1374سال : 392استاندارد ملي ايران شماره  2-2

 سنج ها دار و عمق هاي ورنيه ،كوليس1370سال : 1980استاندارد ملي ايران شماره  2-3

ها و  ويژگي -،آب مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه1374ال س: 1728استاندارد ملي ايران شماره  2-4

 هاي آزمون روش

 روش آزمون -تعيين ضخامت فيلم -ها و جالها ، رنگ1383سال :  7510استاندارد ملي ايران شماره  2-5

 هاي چوبي و پالستيكي كش ، خط1346سال : 439 استاندارد ملي ايران شماره 2-6

2-7 BS 864-2: 2000- Capillary and compression tube fittings of copper and copper alloy- 

Specification for capillary and compression fittings for copper tubes 

                                                
 وزارت نيرو و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي -1
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  2

2-8 BS 2871-1: 2000, Specification for copper and copper alloys- Tubes- Copper tubes for 

water, gas and sanitation. 

2-9 BS 2874, Specification for copper and copper alloys rods and sections (other than forging 

stock). 

2-10 BS 3574, Specification for the controlled storage and packaging of vulcanized rubber 

and rubber products. 

2-11 BS 6068-2.50, Water quality- Physical, chemical and biochemical methods- 

Determination of pH. 

2-12 BS 6920-2.2.1:2000, Suitability of non-metallic products for use in contact with water 

intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water- Part2: 

Methods of test- Section 2.2: Odour and flavour of water- Subsection 2.2.1: General method 

of test. 

2-13 BS 6920-2.2.2:2000, Suitability of non-metallic products for use in contact with water 

intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water- Part2: 

Methods of test- Section 2.2: Odour and flavour of water- Subsection 2.2.2: Method of testing 

tastes imparted to water by hoses. 

2-14 BS 6920-2.2.3:2000, Suitability of non-metallic products for use in contact with water 

intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water- Part2: 

Methods of test- Section 2.2: Odour and flavour of water- Subsection 2.2.3: Method of testing 

tastes imparted to water by hoses for conveying water for food and drink preparation. 

2-15 BS 6920-2.3:2000, Suitability of non-metallic products for use in contact with water 

intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water- Part2: 

Methods of test- Section 2.3: Appearance of water. 

2-16 BS 6920-2.4:2000, Suitability of non-metallic products for use in contact with water 

intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water- Part2: 

Methods of test- Section 2.4: Growth of aquatic microorganisms. 

2-17 BS 6920-2.5:2000, Suitability of non-metallic products for use in contact with water 

intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water- Part2: 

Methods of test- Section 2.5: The extraction of substances that may be of concern to public 

health. 

2-18 BS 6920-2.6:2000, Suitability of non-metallic products for use in contact with water 

intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water- Part2: 

Methods of test- Section 2.6: The extraction of metals. 

2-19 BS 6920-3:2000, Suitability of non-metallic products for use in contact with water 

intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water- Part3: 

Methods of test- Section 2.3: High temperature tests. 

2-20 BS 7766: 2000, Specification for assessment of the potential for materials to affect 

adversely the quality of water intended for human consumption. 

2-21 BS 8007: 2000, Code of practice for design of concrete structures for retaining aqueous 

liquids. 
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2-22 BS EN 30012-1: 2000, Quality assurance requirements for measuring equipment-

metrological system for measuring equipment. 

 

   ريف  ااصطالحات و تع 3

  :رود كار ميه در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير ب

3 -1  

  محصول

  .باشد همه يا يك جزء از يك فراورده ساخته شده، در شكل نهايي آن، كه در تماس با آب مي

3 -2  

  محصوالت كامپوزيتي

هاي آن محصول  ايي ساخته شده است كه از ديگر قسمت محصولي كه سطح در تماس با آب آن از ماده

  .متفاوت است

3 -3  

  آزمونه

  .گيرد محصول و يا قسمتي از يك محصول كه مورد آزمون قرار مي

  .محصول باشديك در برخي از موارد آزمونه ممكن است شامل بيش از يك نمونه از  -يادآوري

3 -4  

  هوازي چسب بي

وقف و در حضور شود و در حضور اكسيژن سخت شدن آن مت هايي كه بدون حضور اكسيژن سخت مي چسب

  .شود هاي فلزي سخت شدن آن تسريع مي يون

  وسايل  4

  اتيلني مناسب براي تماس با غذا هاي پلي كيسه 4-1

ها نبايد براي استفاده تركيبات  كيسه. ها بايد پيش از استفاده در يك ظرف در بسته نگهداري شود اين كيسه

  .مورد استفاده قرار گيرد 1سخت  الستيكي گرما

  

                                                
1 - Thermoplast  
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  صفحات آزمون 4-2

  ايي صفحات شيشه 4-2-1

با  mm2 500 ± 15000شود و داراي يك مساحت سطح  1پاشي ايي بايد زبره هر دو طرف صفحات شيشه

حجمي % 10در محلول اسيد نيتريك صفحات آزمون را ساعت  24براي . باشد mm 60حداقل عرض 

با يك مون را صفحات آز. يدويبش 2شير متصل به شبكه آبرسانيبخيسانيد و سپس سرتاسر آن را با آب 

ملي  بق استانداردطننده سازگار با محيط زيست، تميز كنيد و يكبار با آب مقطر ك محلول آبي از يك پاك

هاي هواي گرم قرار داده تا آب آن چكيده و خشك شود و  صفحات آزمون را در قفسه. بشوييد 1728ايران 

  .كنيدنگهداري اتيلني  هاي پلي در كيسه

  صفحات فوالدي ضد زنگ 4-2-2

صفحات آزمون . باشد 1-2- 4ايي بند  صفحات فوالدي بايد داراي همان مساحت سطح و ابعاد صفحات شيشه

 كاريتميزاسيد ولي بدون خيساندن در محلول نيتريك  1-2-4فوالدي بايد قبل از استفاده مطابق با بند 

  .شود

  ايي ويژه صفحات شيشه 4-2-3

 آنهاباشد با اين تفاوت كه فقط يك طرف  1-2- 4 ايي بند اين صفحات آزمون بايد مشابه با صفحات شيشه

  .شود مي پاشي  زبره

  3هاي برنجي كوپلينگ 4-3

باشد  BS 864-2با استاندارد مطابق  mm 15 4خروجيقطر مادگي با / مادگيهاي برنجي بايد از نوع  كوپلينگ

 BSتانداردهاي گذاري اس سيستم عالمتطبق  CZ 132و  CZ 122 ي نسبت اجزاء سازندهبه ترتيب داراي كه 

  .است BS 7766و   2874

. نگهداريدآن را بدنه كوپلينگ و دو پيچ آن را كنار گذاشته و  5پستانكباز كنيد و از هم كوپلينگ را قطعات 

طبق با آب مقطر مطابق با استاندارد و  دقيقه فرو بريد 5به مدت ) 2-4بند (ها را در يك شوينده  كوپلينگ

شير با آب . حجمي نيتريك اسيد فرو بريد% 1سپس در يك محلول  ،يدويبش 1728استاندارد ملي ايران 

هاي هواي  قطعات كوپلينگ را در قفسه. يدويسپس دوباره با آب مقطر بش سته وشمتصل به شبكه آبرساني 

  ).1-4بند (كنيد سازي  ذخيرهاتيلني  هاي پلي گرم قرار داده تا آب آن چكيده و خشك شود و در كيسه

  ايي ويژه مون شيشهصفحات آز 4-4

آنها باشد با اين تفاوت كه فقط يك طرف  1-2- 4ايي بند  اين صفحات آزمون بايد مشابه با صفحات شيشه

  .شود  ميپاشي  زبره

                                                
1 - Sand blast  
2 - Tap water 
3 - Brass couplings 
4 - Diameter compression 
5 - Compression olives 
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  ظرف آزمون 4-5

  .باشد 2- 1-5در بند مندرج شيشه مطابق با ابعاد بايد از جنس ظرف آزمون 

  كار  روش 5

  الزامات كلي 1- 5

  ها  نمونه  ماهيت 1- 1- 5

حاصل اجزاي اتصاالت آبي از يا ساخته شده و شود بايد از محصوالت  ه براي آزمون استفاده ميهايي ك نمونه

  .، تهيه شوداند دريافت نكردهرا در زير مندرج استثناهاي هيچ عمليات ديگري بجز كه  1بهرهاي توليدياز 

مورد استفاده در  زير خاك شامل محصوالتآب در توزيع  هاي شبكهاز قبيل خاص  هاي كاربردبرخي از در 

ساخته شده است،  BS 8007با استاندارد مطابق و يا مخازن بزرگي كه در حال استفاده اتصاالت مخازن آب 

 ، BS 6920-2.2.1 ،BS 6920-2.2.2 ،BS 6920-2.2.3 استانداردهايمساحت سطح به حجم مورد استفاده در 

BS 6920-2.3 ،BS 6920-2.4 ،BS 6920-2.5  وBS 6920-2.6 ايد بmm
2
/l 1000 باشد.  

  ابعاد نمونه و ظرف آزمون 2- 1- 5

با خط ) 5-4بند (و ظرف آزمون  mm2 500 ± 15000امكان، از آزمونه با مساحت سطح كل درصورت 

پذير  امكاناين ابعاد رسيدن به اگر در شرايط استثنايي . استفاده كنيد ml 1000روي ظرفيت كاليبراسيون 

 آزمونه بايد از يك. استفاده كنيدكاليبره شده است،  1جدول ظرفيت با  مطابقكه از يك ظرف آزمون  نباشد،

تر برش داده شده است،  يكسان تهيه شده است و يا از يك محصول بزرگيك بهر توليد ه از قطعه كچند يا 

  .باشد mm 70و  mm 150 بايد حداكثر طول و عرض هر آزمونه به ترتيب. تشكيل شود

  ن كاليبراسيونظرف آزمون با نشا -1جدول 

mm(مساحت سطح آزمونه 
  )ml(مشخص شده است  توسط نشان كاليبراسيوني كه حجم  )2

  500  5500 ≥ تا > 9500

  750  9500 ≥ تا > 13000

  1000  13000 ≥ تا > 19000

  1500  19000 ≥ تا > 26000

          

اگر چگالي آزمونه از آب كمتر . اشدبور  بايد بطور كامل در آب آزمون غوطههمواره ها  در طي آزمون، آزمونه

  .ور نگه داشته شود بطور كامل در آب غوطه 2ايي هاي شيشه است، آزمونه بايد با استفاده از وزنه

. تعيين كنيد BS EN 30012-1ها را با استفاده از تجهيزات كاليبره مطابق با استاندارد  ابعاد كليه آزمونه

ملي با الزامات دقت استانداردهاي به ترتيب مطابق ها بايد  كوليسها و  كش وسايل مورد استفاده شامل خط

  . باشد 439و  7510هاي  ايران شماره

                                                
1 - Production batches 
2- Glass-encapsulated weights 

www.abpsoil.com

www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com


  6

و يا شكل آزمونه بصورتي است كه محاسبه دقيق مساحت سطح آن  است 1يك سطح بافتياگر آزمونه داراي 

در اين موارد طول و . دمساحت سطح تخميني آزمونه استفاده شوبايد از ، در اين صورت يستپذير ن امكان

هاي بعدي به ميزان   محصول ثبت شود تا امكان تهيه آزمونهكافي اين جزئيات شرحي از عرض بايد همراه با 

  .نسبت به مساحت سطح آزمونه اوليه وجود داشته باشد 10%±

محصولي كه قرار  نماينده ها مونههاي الزم براي اطمينان از اينكه آز ها آموزش كننده نمونه تامينشود به  توصيه مي -يادآوري

بايد برش داده شود، محصول اگر براي رسيدن به مساحت سطح الزم . دوه شادد، است در تماس با آب مصرفي انسان قرار گيرد

و  انجام شودايي  يا عمليات سطحي ويژهو ها هرگونه عمليات سخت شدن نهايي  نمونهبر روي پيش از اينكه كار اين بهتر است 

  .هاي برش تا جاي ممكن كوچك باشد، صورت گيرد وشي كه مساحت لبهبه ر

  نمونه نگهداري 2- 5

ها بايد از آلودگي توسط گرد و غبار، روغن، گريس، حرارت اضافي، نور خورشيد و مواد شيميايي فرار  نمونه

ديگري  مكتوبنگهداري هاي  ها، دستورالعمل تامين اختصاصي نمونهبراي بجز در مواردي كه . محافظت شود

 C 4 ± 21˚و در تاريكي در دماي ) 1- 4بند (اتيلني  هاي پلي ها را در آزمايشگاه، در كيسه نمونه شود، ميتهيه 

  .هاي نو كه از مواد يكساني ساخته شده است براي هر محصول استفاده كنيد از كيسه. كنيدنگهداري 

هاي  كيسه. گذاري نكنيد داد روي آنها عالمتها نوار چسب يا برچسب نچسبانيد و با جوهر يا م بر روي آزمونه

  ).3-6بند (سخت مناسب نيست  مواد الستيكي گرمانگهداري براي ) 1-4بند (پلي اتيلني 

  براي محصوالتي كه در كارخانه ساخته شده استخاص الزامات  6

  كليات 1- 6

مشخص اعمال ع مواد انوااز ساخته شده محصوالت براي بايد  14-6تا  2- 6 هاي الزامات اضافي مندرج در بند

  .شود

  محصوالت گرما نرم  2- 6

ي روش توليدهر با استفاده از شود و  ي كه ساخته ميهر شكل عمومي يا مناسبدر نرم بايد   محصوالت گرما

گيري شده، گريدهاي  هاي قالب گيري براي آزمونه ، مانند گريدهاي قالبكه براي آنها طراحي شده است

ها بايد محصوالت  آزمونه. نبايد آزمون شود 2ها گرانول. آزمون گردد ،رود شدههاي اكست اكسترودي براي نمونه

  .باشد گيري شده و غيره محصوالت اكسترود شده يا قالب ،3آزمونصفحات ايي مانند  ساخته شده

رد سبا ذوب و  نشد رم با گكه است   طوري طراحي شدهشود  استفاده مياين محصوالت  ساختي كه براي مواد -يادآوري

  ). بر خالف محصوالت گرماسخت(د نود دوباره ذوب شنشو ميزماني كه مجدداً گرم  وجامد شدن 

  محصوالت گرماسخت 3- 6

  .نهايي، آزمون شودساخته شده مواد گرماسخت بايد در شكل 

                                                
1 - Textured finish to surface 
2 - Granules 
3 - Test sheet 
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  ايه رزينهاي تقويت شده با شيشه و محصوالت بر پ برخالف مواد گرمانرم، كارآيي مواد گرماسختي مانند پالستيك -يادآوري

و روش توليد مانند ) 1همراه با هر نوع عمليات سخت شدن تكميلي(توان مطابق با شرايط سخت شدن نهايي  اپوكسي را مي

  .هاي آزمون اين استاندارد تغيير داد در روش د كردن،گيري فشاري يا اكسترو قالب

صوالت الستيكي بايد مطابق با مح، نبايد غيرقابل نفوذ شودهايي كه  يا بسته 2ايي لفافه هاي بجز روش

بجز آنكه هريك از اين نبايد استفاده شود و تميزكاري  3از پودر گردگيري .شودگهداري ن BS 3574استاندارد 

  .نبايد انجام شود ،كارهاي معمول توليد را تشكيل دهد كارها قسمتي از روش روش

هفته قبل از ارسال به آزمايشگاه،  4داقل محصوالت بايد براي مرتب كردن انبار محصوالت ح گانكنند تامين

  .آموزش ديده باشند

به ها  اين روشاز شود، نتايج حاصل  مي از توليد آزمون بعد چهار هفته طي در  يكيهايي از محصوالت الست اگر نمونه -يادآوري

     . باشدنماينده اين مواد نممكن است شود،  ميصورتي كه در عمل استفاده 

  تيمحصوالت كامپوزي 4- 6

مورد هاي اين محصوالت كه در تماس با آب  هاي محصوالت كامپوزيتي بايد از كليه اجزاء يا پوشش نمونه

  ).5-6بند (گيرد، تشكيل شود  زمون قرار مياستفاده در آ

از هايي  هاي چند اليه مثال هاي تقويت شده يا لوله لنگي، ش4هاي پالستيكي تقويت شده با شيشه يا سيسترن لوله -يادآوري

  .استمحصوالت كامپوزيتي 

از جهت  BS 6920-2.2.2هاي كامپوزيتي و چند اليه بايد مطابق با استاندارد  هاي تقويت شده، لوله شيلنگ

  .اثرات بالقوه بر روي بو و طعم آب آزمون شود

، محصوالت )7 بند(شود قرار نگيرد  بشرطي كه اين محصول در تعريف محصوالتي كه در محل كارگاه اجرا مي - يادآوري 

شامل كليه مواد تشكيل  ها نمونهاين مشروط بر اينكه  باشد، مي خاصهاي تهيه شده  كامپوزيتي مجاز به آزمون به شكل نمونه

  .دهنده موجود در قطعه نهايي باشد

  ها شيلنگ 4-1- 6

ه تهيه شد BS 6920-2.2.3و  BS 6920-2.2.2هايي كه براي آزمون مطابق با استانداردهاي  شيلنگنمونه 

  .هاي بيروني باشد ها و پوشش كننده لنگ كامل همراه با كليه تقويتيطول از ش m 1است بايد شامل 

  هاي تبادل يوني رزين 5- 6

g 2/0±2 هاي رزين بايد در يك ظرف آزمون كاليبره به ظرفيت  از دانهml 1000 ) گيرد قرار ) 5- 4بند.  

ها و  مواد مورد استفاده در تصفيه آب مانند پلي فسفات هاي آزمون اين استاندارد براي آزمون ساير روش -يادآوري

  .مناسب نيست 5ها منعقدكننده

                                                
1 - Post cure 
2 - Storage envelope 
3 - Dusting powder 
4 - Cistern or spiral-wound glass-reinforced plastics pipe 
5 - Coagulant 
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  سازها ها و روان ها، روغن گريس 6- 6

  ها گريس 1- 6- 6

g 5/0±5 4-4بند (ايي ويژه  پاشي شده يك صفحه شيشه از نمونه بايد بطور يكنواخت بر روي سطح زبره (

. قرار داده شود) 5- 4بند ( ml 1000به ظرفيت اين صفحه بايد در يك ظرف آزمون كاليبره . پخش شود

  .گرددهاي كاربرد انجام  دقت مطابق با دستورالعمله آزمون بايد فوراً شروع و ب

  ها روغن 2- 6- 6

دقيقه اضافي روغن آن  30بايد داخل محصول فرو برده شود و براي ) 4-4بند (يك صفحه آزمون ويژه 

      .     هاي كاربرد انجام شود ق با دستورالعملآزمون بايد فوراً شروع و بدقت مطاب. چكيده شود

  سازهاي قابل اختالط با آب روان 3- 6- 6

  كليات 3-1- 6- 6

  :شود كليات به شرح زير عنوان مي

شسته براحتي ، اتصاالت تكميل شدوقتي شود و  اين محصوالت به منظور تسهيل سوار كردن اتصاالت طراحي مي -يادآوري

  .شود مي

  )پايين سازها با گرانروي روان(ها  روغن 3-2- 6- 6

 آن  دقيقه اضافي روغن 30بايد داخل محصول فرو برده شود و براي ) 4-4بند (ايي ويژه  يك صفحه شيشه

با  يو داخل بشر جريان ماليم فتهسپس اين صفحه بايد داخل يك بشر يك ليتري قرار گر. چكيده شود

  . يخته شودردقيقه  60 طيآب متصل به شبكه آبرساني ليتر در دقيقه  75/0تا  5/0سرعت 

  )سازها با گرانروي باال روان(ها  گريس 3-3- 6- 6

g 5/0±5  4-4بند (ايي ويژه  پاشي شده يك صفحه شيشه زبرهسمت از نمونه بايد بطور يكنواخت بر روي (

. قرار داده شود) 5- 4بند ( ml 1000اين صفحه بايد در يك ظرف آزمون كاليبره به ظرفيت . پخش شود

  .هاي كاربرد انجام شود ت مطابق با دستورالعملآزمون بايد فوراً شروع و بدق

ايي شسته شود، الزم است اطمينان حاصل شود كه در شروع هر  چون گريس ممكن است براحتي از صفحه شيشه - 1 يادآوري

 آزمون اختاللي در فيلم گريسمورد استفاده در افزودن آب و  آزمونمورد استفاده در آب عويض آزمون و همچنين در هنگام ت

مورد با آب  شستشوبطور مشابه الزم است اطمينان حاصل شود كه پيش از آزمون، . دهد موجود بر روي صفحه آزمون رخ نمي

  .كند آزمون اختاللي در فيلم گريس ايجاد نمياستفاده در 

. شسته شود دوره آزمون از روي صفحهطي در كليه موارد اين احتمال وجود دارد كه قسمتي يا كل محصول در  - 2 يادآوري

  .چنين اتفاقي طبيعي است ولي بايد در گزارش نهايي نوشته شود
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  1ايي هاي توده پكينگ 7- 6

داراي يك سطح واقعي بيش از ده برابر  mm2 15000ايي با مساحت سطح اسمي  يك نمونه از يك پكينگ توده -يادآوري

عالوه . شود مي د، اين آب در ساختار پكينگ وارد گير مصرف انسان در تماس قرار ميمورد با آب دفعه  اين مقدار است كه يك

گيرد،  قرار ميمصرف انسان مورد  شود، سطح واقعي كه در تماس با آب بر اين، وقتي اين نوع محصوالت در عمل استفاده مي

 ها، يك نسبت مساحت سطح به حجم تماس در شيرها و پمپ هاي و مساحت 2ايستا هاي بر اساس حجم. بسيار كوچك است

  .شود در تماس با يك ليتر آب ظاهر مي mm2 1000در حدود  )3در بدترين شرايط(گرايانه  اقعو

 1به  mm21000برابر با اسمي كاهش يافته اين محصوالت بايد با استفاده از نسبت مساحت سطح به حجم 

فرض كردن را با تعيين فرضي سطح محصول يا در واقع صاف  هآزمونهاي  ابعاد تكه. ليتر آب آزمون شود

. آيد گيري كنيد، با اين كار ابعاد صحيح نمونه همراه با مساحت سطح اسمي الزم بدست مي سطح اندازه

  .استاندارد ملي انجام گيردمجموعه با بخش مربوطه در اين مطابق آزمون بايد در 

   گزارش 7-1- 6

  :ل جمالت زير باشدشده است، گزارش بايد شامدرج عالوه بر الزامات معمول كه در اين استاندارد ملي 

آزمون و مورد استفاده در در يك ليتر آب  mm2 1000) اسمي(يافته   كاهشمساحت سطح اين محصول در "

ايي آزمون  بعنوان پكينگ تودهاست، فقط براي استفاده  1-2با استاندارد بند مطابق تحت شرايط آزموني كه 

   ".شده است

  4محصوالت انقباض گرمايي 8- 6

بعد از اينكه بطور كامل با استفاده از روش عمليات حرارتي و در دما و زمان توصيه شده اين محصوالت بايد 

  .توسط توليدكننده منقبض شد، آزمون شود

             . ، طراحي شده استدادنحرارت هنگام ) 6چند جزيي( 5محصوالت انقباض گرمايي براي انقباض در يك فيت سفت -يادآوري

             . است

قبل از عمليات ها بايد  شود، آزمونه فيت مي )7ها پروب(ها  ميلهگرمايي بر روي  زمانيكه يك محصول انقباض

با ) نزن مانند آلومينيم و فوالد زنگ(نزن  بوسيله انقباض مواد بر روي يك ميله از جنس مواد زنگحرارتي 

  .قطري مشابه با كاربرد مورد نظر تهيه شود

يات حرارتي، مساحت سطح نمونه را محاسبه كنيد و بعد از عمل. جزييات كامل اين روش بايد ثبت شود

. به روش معمول آزمون كنيد mm2/l 15000سپس آن را با استفاده از نسبت مساحت سطح به حجم 

  .جزييات كامل عمليات انقباض گرمايي مورد استفاده براي تهيه آزمونه بايد در گزارش نهايي آورده شود

                                                
1 - Braided gland packings 

2 - Static volume 
3 - Worse-case 
4 - Heat shrink 
5 - Tight fit 
6 - Over components 
7 - Probe 
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با هواي گرم است، اگرچه در موارد استثنايي شود،  ميبراي اين محصوالت استفاده  معموالًكه عمليات حرارتي  -يادآوري

  .بخار آب داغ مجاز استاستفاده از هاي عمليات حرارتي مانند  ساير روشتوصيه توليد كننده 

  شود محصوالتي كه توسط نور فرابنفش سخت مي 9- 6

مناسب قرار ور فرابنفش با قدرت و طول موج ندر معرض  )نفوذ بداخل محصول(وقتي به مقدار كافي اين محصوالت  -يادآوري

بيشتر اين . گذارد ها در اين محصول بر نفوذ نور در داخل محصول اثر مي دانه البته، حضور رنگ. شود سخت ميطور كامل ب گيرد

براي ساس استايرن آزاد در محصول سخت شده يك مشخصه حاست لذا وجود استايرن داراي   محصوالت در شكل سخت نشده

  .باشد ميشرايط سخت شدن بررسي بازده 

گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير در رابطه با . ها بايد تحت نظارت كاركنان آزمايشگاه تهيه شود آزمونه

  :تهيه نمونه باشد

 )اگر معلوم باشد(هاي اصلي نشر نور فرابنفش  موج  طول •

 نور از آزمونهمنبع فاصله  •

 .گيرد قرار مي در معرض منبع نور فرابنفشآزمونه ايي كه   دوره •

  محصوالت سراميكي و بر پايه گرافيت 10- 6

  محصوالت سراميكي 1- 10- 6

ها الزم  ساير آزمون(آزمون شود  7171-1ملي ايران شماره استاندارد  8اين محصوالت بايد مطابق با بند 

  ).نيست

    .شود 1ليچاين محصوالت به داخل آب فلزات از ممكن است  -يادآوري

  الت بر پايه گرافيتمحصو 2- 10- 6

  محصوالت كربني 1- 2- 10- 6

محصوالت گرافيتي كه بطور كامل بر پايه كربن و بدون هيچ جزء تشكيل دهنده ديگري هستند، بايد مطابق 

  ).هيچ آزمون ديگري الزم نيست(آزمون شود  7171-1ملي ايران شماره استاندارد  8با بند 

  هاساز و روان 2فلزي هاي دهنده محصوالت كربني با اتصال 2- 2- 10- 6

 استاندارد 8بايد مطابق با بند  هاساز روانو  ها هاي فلزي شامل اتصال دهنده نيدمحصوالت كربني حاوي افزو

  ).هيچ آزمون ديگري الزم نيست(آزمون شود  7171- 1ملي ايران شماره 

مورد نياز  ها ودنيموجود در افزمانند موليبدن اضافي براي تحت پوشش قرار دادن فلزات ويژه ممكن است عوامل  -يادآوري

  .باشد

                                                
1 - Leach  
2 - Metallic binder 
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  دهنده آلي محصوالت كربني با اتصال 3- 2- 10- 6

             هايهاي آلي بايد كليه الزامات استاندارد دهنده ها يا اتصال بر روي محصوالت كربني حاوي رزين

BS 6920-2.2.1 ،BS 6920-2.3 ،BS 6920-2.4 ،BS 6920-2.5  وBS 6920-2.6 آزمون شود.  

  كربن فعال  4- 2- 10- 6

بايد كليه الزامات ) گيري شده متخلخل هاي قالب بلوك(ن فعال بر پايه يك بستر پالستيكي بر روي كرب

  .آزمون شود BS 6920-2.6و  BS 6920-2.2.1 ،BS 6920-2.3 ،BS 6920-2.4 ،BS 6920-2.5استانداردهاي 

  . مجاز است 1الصالح ذيمراجع تعيين الزامات آزمون ديگري درخصوص اثر كربن فعال بر روي كيفيت آب توسط  -يادآوري

  رباهاي فلزي بدون هيچ تركيب آلي آهن 11- 6

  .آزمون شود BS 6920-2.6اين محصوالت بايد مطابق با استاندارد 

  اتصاالت و محصوالت واشري 12- 6

مطابق با  ،موادبرش اين ي  شامل فقط لبه mm2 1000اين محصوالت بايد با استفاده از يك مساحت سطح 

  .آزمون شود BS 6920-2.6استاندارد 

  .دادانجام ) 2-2- 4بند (اد بين صفحات فوالد زنگ نزن وماين گيره زدن يك يا چند اليه از  اتوان ب ميآزمون را اين  -يادآوري

با استفاده از و  BS 6920-2.4هاي آبي مطابق با استاندارد  اين محصوالت بايد از نظر ميزان رشد اورگانيسم

  .گرددآزمون شود،  تشكيل ميماده اين از  ييك ورقه برشكه از ) mm2 15000(ابعاد نمونه استاندارد 

 ي در عمل، لبههرچند . وجه اصلي استهايي با مساحت رويه مناسب بر روي هر دو  اين مواد معموالً شامل ورقه -يادآوري

معرض آب مصرفي انسان در هاي اصلي ورقه  وجهو معموالً گيرد  است كه در معرض آب مصرفي انسان قرار ميبرش اين مواد 

بر اين اساس يك نسبت مساحت . ها وارد شود و آب ممكن است در ساختار داخلي اين محصوالت از طريق لبهگيرد  قرار نمي

ابعاد حالتي كه در . رود در تماس با يك ليتر آب بكار مي mm2 1000در حدود ) شرايط بدتريندر (گرايانه  سطح به حجم واقع

   استاندارد(هاي آبي  هاي ليچ كافي باشد، هيچ تخفيفي درباره ابعاد نمونه در آزمون رشد ميكرو اورگانيسم نمونه براي آزمون

BS 6920-2.4 ( بخاطر وجود برخي نواقص بسيار بد در خط كه توسط برخي از اين مواد) شامل تخريب بيولوژيكي اين مواد و

  .يستقبول ن قابلشود،  ايجاد مي) بيوفيلم در جريان آب رشداهميت 

  شود هايي كه در كارخانه اجرا مي پوشش 13- 6

هايي از اين محصوالت بر روي صفحات آزمون از جنس موادي با خواص چسبندگي مشابه با  اجراي نمونه

. اده شودآموزش دكننده  بايد توسط توليدكننده يا تامينها براي آنها طراحي شده است  كه اين پوشش يمواد

تعداد اليه ). نزن مانند فوالد زنگ(مقاوم باشد   ونزدن در شرايط آزم ر خوردگي يا زنگاين صفحات بايد در براب

قطعاتي كه در كارخانه صفحات آزمون بايد با مواد و شرايط سخت شدن  ،)زيرين و اوليه هاي شامل پوشش(

  .باشديكسان  شد پوشش داده خواهد 

  .با پوشش در تماس با آب پوشش داده شود هاي اين صفحات آزمون بايد بطور كامل كليه سطوح و لبه

                                                
  موزش پزشكيوزارت نيرو و وزارت بهداشت درمان و آ -1
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به ) 5- 4بند (از يك ظرف آزمون كاليبره بايد . باشد 2-1- 5ابعاد نهايي اين صفحات آزمون بايد مطابق با بند 

  .استفاده شود ml 1000ظرفيت 

عمليات سخت كننده تهيه و سخت شود و بدون هيچ  شود اين محصوالت توسط توليدكننده يا تامين توصيه مي -يادآوري

شود در صورت  توصيه ميواقعي توليد باشد،  ي ونهتهيه شده نم يها براي اطمينان از اينكه نمونه. آزمون شوداضافي كردن 

  .برداري انجام شود نمونه ، روش تهيه و شرايط سخت شدننمونه تهيههاي  داده ،اطالعات اضافيهمراه با امكان از خط توليد و 

  1ختهسا پيشمحصوالت سيماني  14- 6

  كليات 14-1- 6

يا در محل كارگاه ساخته و در كارخانه تواند  ميانسان  يمحصوالت سيماني مورد استفاده در تماس با آب مصرف -1 يادآوري

  ).8-7بند (شود  

به ويژه استاندارد ملي براي استفاده روي محصوالت غيرفلزي مجموعه اين مندرج در هاي آزمون  روشاساساً  - 2 يادآوري

  .شده استگذاري   پايهتركيبات آلي 

حاوي مواد آلي بعنوان افزودني شود  اجرا ميكارگاه يا آنهايي كه در و ساخته  پيشسيماني جا محصوالت هر 

 2هاي از بين برنده تخلخل مانند پوشش(هاي آلي  يا داراي پوششو باشد ) گرها و غيره مانند پليمرها، اختالط(

 ، BS 6920-2.2.1استانداردهاي ، اين محصوالت بايد مطابق با اشدشود، ب ميكه بر روي آنها اجرا ) و غيره

BS 6920-2.3 ،BS 6920-2.4 ،BS 6920-2.5  وBS 6920-2.6 مراجعه  2-2- 14-6 به بند( آزمون شود

  ).شود

هاي آلي يا پوشش است، اين محصوالت بايد مطابق با استاندارد  جا محصوالت سيماني عاري از افزودنيهر 

BS 6920-2.6  مراجعه شود 1- 2-14-6به بند (آزمون شود.(  

هاي بخاري  ها يا ديگ لولهشامل معموالً قرار دارد، در تماس با آب مصرفي انسان كه ساخته  پيشمحصوالت سيماني  -يادآوري

 هاي بتني، از قبيل لولهدر برخي موارد محصوالت بتني هرچند . شود مياست كه داخل آن با مالت سيمان پوشش داده 

  .باشد ميمجاز انسان  يمصرفدر تماس با آب استفاده خته شده است براي سا  كارخانهكه در تاسيسات ذخيره آب و غيره 

  ساخته پيشبرداري از محصوالت سيماني  نمونه 14-1-1- 6

يك بخش، تكه يا بلوك نماينده با ابعاد مناسب مطابق با الزامات خاص ابعادي روش آزمون از يك آزمونه بايد 

  .    تشكيل شود )مراجعه شود 2-1-5و  1-1-5ي به بندها(

هاي كافي براي برآورده كردن  براي تامين آزمونهبايد ) مراجعه شود 3-1-14-6بند به (تعداد كافي آزمونه 

  .       شود 3هاي آزموني كه براي يك محصول خاص مشخص شده است، پيش تثبيت الزامات كليه روش

                                                
1 - Factory made cementitious product 
2 - Porous seal-coat 
3 - Precondition 
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  خته سا  پيشسخت شدن محصوالت سيماني  14-1-2- 6

تحت دركارخانه برداري و پيش تثبيت شود،  ها نمونه پيش از اينكه آزمونهبايد  ساخته پيشمحصوالت سيماني 

  .سخت شودتوليد شرايط معمول 

  ساخته پيشپيش تثبيت نمونه محصوالت سيماني  14-1-3- 6

  :كار زير پيش تثبيت شود بايد مطابق با روش ساخته پيشهاي سيماني  آزمونه

قرار  l 1ظرفيت  هتكميل سخت شدن، نمونه را در يك ظرف تميز و عاري از گرد و غبار ب فوراً بعد از) الف

 1اخص تهاجميبا شظرف را با آبي كه مستقيماً از يك شير متصل به شبكه آب در فشارهاي اصلي . دهيد

  :شاخص تهاجمي را با استفاده از معادله زير محاسبه كنيد. پر كنيد 12تر از  بزرگ

)(log10 AHpHI +=  

  كه در آن

A ،قليايت كل بر حسب ميلي گرم در ليتر كلسيم كربنات  

H سختي كلسيم بر حسب ميلي گرم در ليتر كلسيم كربنات.  

  .توان از منابع آب محلي بدست آورد اطالعات مربوط به قلياييت و سختي آب را مي -يادآوري

ظرف را تخليه و مجدداً با . گيري شود اندازه11- 2د ساعت بايد مطابق با استاندارد بن 24آب بعد از  pH) ب

آب به كمتر  pHاين فرايند را با خيساندن پي در پي ادامه دهيد تا . تازه پر كنيدمورد استفاده در آزمون آب 

تا زمان ) 1-4بند (اتيلني  نمونه را خشك كنيد و در كيسه پلي. گيري برسد اندازهبار دو  طي 0/9±1/0از 

  .كنيدسازي  ذخيرهآزمون 

داشته باشد ولي با يك قلياييت و سختي پايين  12اين امكان وجود دارد كه يك نمونه آب شاخص تهاجمي حدود  -يادآوري

در اين موارد الزم است پيش تثبيت با يك نمونه آب با شاخص تهاجمي . نرسد 9كمتر از  pHبه نمونه تهاجم كند و به مقدار  

  . انجام شودديگر قابل مقايسه 

عمل پيش . شود قبل از آزمون پيش تثبيت مي) يا كارگاهي ساخته پيش(هاي محصوالت سيماني  بطور كلي نمونه -يادآوري

باشد كه به تجربه توسط اين  مي و غيره 3ستشو با فشار آبش مانند 2پيش سرويسانجام كارهاي  تثبيت بازتابي از روش

  .دهد كاهش بگذارد معكوس آزمون اثر نتايج تواند بر  ميطي آزمون را كه در  pHامكان افزايش محصوالت بدست آمده است و 

  الزامات روش آزمون 14-2- 6

  هاي آلي ها يا پوشش عاري از افزودني ساخته پيشمحصوالت سيماني  1- 14-2- 6

  كليات 1- 1- 14-2- 6

  .آزمون شود BS 6920-2.6محصوالت سيماني عاري از افزودني يا پوشش بايد مطابق با استاندارد 

                                                
1 - Aggressivity index 
2 - Pre-service 
3 - Flushing 
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 هاي بخار و ديگ 1ها رم كنگ آبهاي داخلي  پوشش 2- 1- 14-2- 6

  .آزمون شود C 2±85˚ماي باالتر از ددر  BS 6920-2.6اين محصوالت بايد مطابق با استاندارد 

كه بر روي آنها هاي آلي  هاي آلي و يا پوشش حاوي افزودني ساخته پيشمحصوالت سيماني  3- 1- 14-2- 6

      استاجرا شده 

هاي  و ديگهاي بزرگ  گرم كن آبكه در  دشو ساخته مي محصوالت سيماني پيش اين محصوالت شامل آن

     ،BS 6920-2.2.1 ،BS 6920-2.3، BS 6920-2.4استانداردهاي بايد مطابق با  گردد و بخار استفاده مي

BS 6920-2.5  وBS 6920-2.6 آزمون شود.  

داغ  كه در تماس با آبهاي بخار  هاي بزرگ و ديگ گرم كن هاي داخلي سيماني آب مانند پوششمحصوالتي 

  .آزمون شود BS 6920-3شود، بايد مطابق با استاندارد  استفاده مي

  ه استبراي محصوالتي كه در كارگاه اجرا شدخاص الزامات  7

  كليات 7-1

كليه اخطارهاي . هاي سمي است شود داراي حالل بسياري از مواد پوششي كه در كارگاه اجرا مي - اخطار

  .زير نظر داشته باشيدا با دقت ه تهيه نمونههنگام ايمني توليدكننده را در 

كليه ، شود محصوالت سيماني كه در كارگاه اجرا ميسياري از بشامل شود،  محصوالتي كه در كارگاه اجرا مي -يادآوري

  .باشد ميهوازي  هاي بي چسب و كاري تركيبات درزگيري، لحيم ها، پوشش

و در بررسي تهيه آزمونه د استفاده در مورسازگاري با روش از نظر هاي اجراي محصول  دستورالعملبايد 

  .است، نگهداري شود MSDS(2( مواداطالعات ايمني  هاي برگهي كه مربوط به فايل

اين محصوالت كه شامل . انجام باشدقابل شرايط تهيه آزمونه و سخت شدن هميشه بايد در كارگاه 

باشد، بايد توسط  واد سيماني ميهاي اپوكسي و م ، رزين3درزگيريها، مواد  ها، چسب ها، پوشش پوشرنگ

مسئوليت سخت شدن آزمونه را پيش از آزمون بر عهده دارند، تهيه پس از تهيه، كاركناني از آزمايشگاه كه 

  .باشندناظر تهيه اين محصوالت بر آنها اينكه شود و يا 

 بوط بههاي مر لعملو همراه با كليه دستورا ودهبتشكيل دهنده  يهاي اجزا ليه قسمتشامل كها بايد  نمونه

به آزمايشگاه ارسال سخت شدن نسبت به دما، يند آفرتكميل از  ايي لحظهاجرا در كارگاه، شامل اطالعات 

  .شود

هاي توليدكننده  هاي اجزاء تشكيل دهنده محصول مطابق با توصيه ها بايد با استفاده از كليه قسمت آزمونه

  :تهيه شودبصورت زير 

ايي  زيرين مربوطه را بر كليه سطوح صفحات شيشه هاي ها يا پوشش كليه آستري پيش از اجراي پوشش رويه

دقت مطابق با ه ، اين اجزاء بايد باستدر جايي كه محصول حاوي دو جزء يا بيشتر . اجرا كنيد) 2- 4بند (

                                                
1 - Calorifiers 
2 - Material Safety Data Sheet 
3 - Sealing compound  
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ضخامت فيلم . دستورالعمل توليدكننده تهيه و نسبت اختالط دقيق آنها بصورت جرمي و حجمي ثبت شود

در صورتيكه توسط توليدكننده يا تامين كننده  7510ملي ايران شماره ر هر پوشش بايد مطابق با استاندارد ت

  .گيري و ثبت شود اندازهمشخص شده باشد، 

  .هايي كه بايد انجام شود، ضروري است ي آزمونتعداد كافي صفحات آزمون براتهيه  -يادآوري

شدن، صفحات آزمون بايد به منظور اجتناب از تماس نمونه با در زمان اجراي نمونه و سرتاسر دوره سخت 

اگر  بطور معمول امكانات . شودنزن يا مسي و يا نخ نايلوني آويزان  با استفاده از سيم فوالدي زنگ تجهيزات

توسط يك پيمانكار تحت سرپرستي صفحات آزمون ، بايد الزم استبراي اجراي مواد در كارخانه ايي  ويژه

  .ركنان مجرب آزمايشگاه تهيه شوداز كايكي 

  سخت شدن 7-2

هاي  مطابق با دستورالعملصفحات آزمون بجز در دو مورد زير ، بايد عمليات اجراي پوششفوراً بعد از تكميل 

  :توليدكننده سخت شود

 21دوره سخت شدن آن از نبايد  ،ر تاسيسات زير خاك انتقال آب استفاده شودبايد داگر اين ماده  •

 .بيشتر باشد C 2±7˚ند و دماي هواي اطراف نيز از روز تجاوز ك

وره سخت شدن نبايد دها استفاده شود  در داخل منازل مسكوني يا ساير ساختمانبايد اگر اين ماده  •

 .بيشتر باشد C 2±12˚روز تجاوز كند و دماي هواي اطراف نيز از  7آن از 

  

مجهز به خانه  گرمترل دما آويزان و در صفحات آزمون بايد در شرايط كن ،در سرتاسر دوره سخت شدن

  .استضروري گير  ضمناً تهويه هوا براي جلوگيري از تجمع مواد آتش. ودنگهداري شهواكش چرخش هوا 

آن كه هواي داخل از قبيل تاسيساتي ، باشد با كنترل دما ميبرخي از محصوالت داراي رژيم سخت شدن خاصي  -يادآوري

گونه محصوالت اين براي بنابراين . شود يتنظيم مساعت  24ه مدت ب C 30˚شده و  در دماي  هاي صنعتي گرم  كن توسط گرم

 يا  C 30˚ها مجاز به درخواست شرايط سخت شدن غير استاندارد با استفاده از دماهاي سخت شدن باالتر مانند  توليدكننده

˚C 20 باشد مي.  

 هاي هاي دستورالعمل برگهبايد ، داشته باشد يدشرايط سخت شدن غير استاندارتوليدكننده درخواست اگر 

با جزئيات الزامات دماي سخت شدن همراه با يك جمله توصيفي در خصوص چگونگي انجام سخت كاربرد 

و در  عتبركار بايد م اين روش. دريافت شوداز توليدكننده شدن در دماي باال و نگهداري در طي سخت شدن 

آن شود بايد  ها استفاده مي شرايط سخت شدن غير استاندارد در تهيه آزمونهاز اگر . باشدقابل اجرا كارگاه 

  .درج شودگزارش آزمون اين محصول شرايط در 

  آزمون 7-3

  .آزمون شود) 5-4بند (ابعاد مناسب  اهاي سخت شده بايد در ظرف آزمون ب  نمونه
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  درزگيريتركيبات  7-4

بصورت  ها آزمونهاينكه يا و اجرا شود ) 2-4د بن(ايي  بايد بر روي صفحات آزمون شيشهدرزگيري تركيبات 

فيلم از اگر . گري شود  هريخت 1پلي اتيلني با كاربرد خوراكي هاي بين فيلم mm 5تا  mm 2به ضخامت  ورق

نيمه سخت شده جدا و  يها از ورقهساعت  48اتيلني طي  هاي پلي فيلمبايد  ،شود اتيلني استفاده مي پلي

  .سخت شدن آويزان شود  دورهطي در  1- 7ها مشابه با بند  ورقه

              2تتركيبات مورد استفاده در اتصاال 7-5

g 25/0  را ها  پستانك، شوداعمال ) 3- 4بند (يك كوپلينگ برنجي و مهره بر روي پيچ بايد از نمونه

 .ر شود، مجدداً سواها در حد سفت كردن با دست باشد فشار مهرهبايد بصورتي كه و كوپلينگ كنارگذاشته 

قرار ) 5-4بند ( ml 1000در ظرف آزمون كاليبره به ظرفيت د وآن كه كوپلينگ مجدداً سوار شبايد پيش از 

  .شودآبكشي شير متصل به شبكه آبرساني آب در دقيقه  10مدت گيرد، به 

  .سخت نشده فوراً آزمون كنيد -يادآوري

  كاري مواد لحيم 7-6

  :خته شودسا هاي زير مطابق با دستورالعملبايد زمونه آ

يك . تميز كنيد 3-4و بند  8-2را مطابق با استاندارد بند  mm 22و قطر  mm 60  دو لوله مسي به طول

 مطابق با  ) عاري از سرب(هاي لحيم داخلي  با حلقه mm 22به قطر  3كوپلينگ كاپيالري مسي مستقيم

كاري را مطابق  ماده لحيم. ي كنيدبا حذف مرحله اسيدشويي، تميزكار 3-4بند طبق  BS 2871-1استاندارد 

اتصال را  .هاي توليدكننده اجرا كنيد و اين اتصال را سوار كرده و گرم كنيد تا لحيم ذوب شود با دستورالعمل

        ،BS 6920-2.2.1 مندرج در استانداردهايمربوطه هاي  سرد كنيد و بعد از آن مطابق با روش آزمون

BS 6920-2.2.2، BS 6920-2.2.3، BS 6920-2.3 ،BS 6920-2.4 ،BS 6920-2.5  وBS 6920-2.6 اتصال 

قرار داده و فوراً آزمون ) 5- 4بند ( ml 1000آزمونه را در ظرف آزمون كاليبره به ظرفيت . كشي كنيدآبرا 

  .كنيد

ري يك كوپلينگ كاپيالكاري را توصيه كند، از  از ماده لحيمخاصي كاري اختالط  اگر توليدكننده ماده لحيم

استفاده كنيد و آن را مطابق با بند  BS 864-2مطابق با استاندارد  4با تغذيه از انتها mm 22مسي مستقيم 

استفاده كنيد و حلقوي دور اتصال شدن پر تا توصيه شده به مقدار كافي  كاري ماده لحيماز . تميز كنيد 3- 4

  .شود تعيين ميشمي قطعات با بازرسي چمقدار ماده لحيم بعد از سوار كردن اضافي 

                                                
1 - Food-grade 
2 - Jointing compounds 
3 - Straight copper capillary coupling 
4 - End-feed 
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  هوازي هاي بي چسب 7-7

هاي توليدكننده  مطابق با دستورالعمل) 3-4بند (يك كوپلينگ برنجي پيچ دو ر روي هوازي بايد ب چسب بي

هاي توليدكننده  مجموعه بايد مطابق با دستورالعملاين . سوار شودمجدداً اعمال شود و سپس كوپلينگ 

  .چسب سخت شود

  . قرار گيرد) 5-4بند ( ml 1000ظرف آزمون كاليبره به ظرفيت اين مجموعه بايد در يك 

  شود    محصوالت سيماني كه در محل اجرا مي 7-8

  )مراجعه شود 14-6و يادآوري بند  1-7به بندهاي (

  مقدمه 7-8-1

قرار شود و در تماس با آب مصرفي انسان  از نظر انجام آزمون، محصوالت سيماني كه در محل اجرا مي

  :شود قه اصلي زير تقسيم مي، به دو طبگيرد مي

  ،محصوالتي كه حاوي افزودني نيست) الف

اضافه بر جزء سيماني  )انحصاراً غير فلزينه بطور كلي غير فلزي ولي (محصوالتي كه حاوي يك افزودني ) ب

  .باشد) معدني(

  :شود بندي مي طبقهموارد زير شود به  مورد ب از محصوالتي كه در كارگاه اجرا مي

  ،باشد بصورت فرموله شده مي) عموماً يك پليمر آلي(افزودني شامل يك كه محصوالتي  )1

 .شود در محل اضافه مي 1اختالطيجزء بعنوان يك محصوالتي كه  )2

مانند مواد آلي آزاد نسبت به محتواي (بسته به طبيعت شيميايي محل اجراي محصول  8-7الزامات خاص در بند  -يادآوري

يعني هم فرموله شده و هم (شود  موجود در محصولي كه در محل اجرا مي) آلي يا معدني(ني و اين نكته كه هر افزود) آلي

  .كند ، تغيير مي)اضافه شده در محل

الزامات خاص آزمون، . ارائه شده است 2-8- 7برداري، سخت شدن آزمونه و پيش تثبيت آزمونه در بند  الزامات كلي نمونه

 ، 3- 8-7  در بندهايو شناسايي  2و  1هاي الف،  شود و به طبقه كه در محل اجرا ميمتناسب با انواع متفاوتي از محصوالت 

  .شده استدرج  5-8- 7و  4- 7-8

  كليات 7-8-2

  شود برداري از محصوالت سيماني كه در محل اجرا مي نمونه 1- 7-8-2

ا اجرنزن  بر روي صفحه آزمون فوالد زنگباشد كه از اين محصول  ايي قدار نمايندهميك آزمونه بايد شامل 

متناسب با الزامات كافي و داخل يك قالب سخت با ابعاد يا اينكه و ) مالحظه شود 2- 2-4بند (شود  مي

  .شود گيري مي قالب) مراجعه شود 2-1- 5و  1-1- 5به بندهاي (آزمون   ابعادي روش

هاي  ايي بين راديكالنزن، به منظور رفع امكان هر گونه مهاجرتي كه باعث واكنش شيمي صفحات آزمون فوالد زنگ -يادآوري

  .شود ايي ترجيح داده مي شود، به صفحات شيشه حاصل از سيمان و شيشه مي

                                                
1 - Admixture  
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هايي كه براي يك محصول خاص  شود و مطابق با الزامات كليه روشبرداري  نمونهها بايد  تعداد كافي از آزمونه

  .شود) 3-1- 14- 6بند (مشخص شده است، پيش تثبيت 

  شود ميبرداري  نمونهمحصوالت سيماني اجرا شده در محل هايي كه از  سخت شدن آزمونه 2- 7-8-2

  .آزمون شود 2-7شود بايد مطابق با بند  هاي محصوالت سيماني كه در محل اجرا مي نمونه

تواند شامل الزامات اضافي براي حداقل رطوبت  كننده در خصوص سخت شدن مي هاي مكتوب تامين دستورالعمل -يادآوري

اگر چنين الزامات اضافي مشاهده شود . مونه بصورت پوشيده در يك قسمت از دوره سخت شدن باشدنسبي يا براي نگهداري ن

  ).2- 7بند (باشد معتبر بايد اجرايي و 

  شود يبرداري م نمونههايي كه از محصوالت سيماني اجرا شده در محل  پيش تثبيت آزمونه 3- 7-8-2

مگر آن كه تثبيت كنيد  3- 1-14-6با بند شود را مطابق  هاي محصوالت سيماني كه در محل اجرا مي نمونه

  .ه باشدشد الزام براي اجرا  2-2-5-8- 7الزامات خاصي در بند 

  شود الزامات روش آزمون براي محصوالت سيماني عاري از افزودني كه در محل اجرا مي 7-8-3

  .شود فزودني است، ميهاي معدني است همان رفتاري كه با محصوالت عاري از ا محصوالتي كه حاوي افزودنيبا  -يادآوري

بايد  BS 6920-2.6الزامات خاصي براي انجام آزمون و ارزيابي نتايج حاصل از استخراج فلزات در استاندارد 

 2- 5-8- 7بند (شود  اجرا شود كه در آن افزودني معدني بعنوان يك جزء اختالطي در محل اضافه مي

  ).مالحظه شود

  كليات 1- 7-8-3

 1-1-2-14-6شود و عاري از افزودني است بايد مطابق با بند  محصوالت سيماني كه در محل اجرا مي

  .آزمون شود

  هاي بخار ديگ ها و گرم كن آبپوشش داخلي  2- 7-8-3

شود و عاري از افزودني است  هاي بخار كه در محل اجرا مي و ديگ ها گرم كن آبهاي داخلي سيماني  پوشش

  .آزمون شود 2-1- 2-14-6بايد مطابق با بند 

 وباشد  ميهاي آلي فرموله شده  ن براي محصوالت سيماني كه حاوي افزودنيالزامات روش آزمو 7-8-4

  شود در محل اجرا مي

جزء تشكيل بعنوان يك ) يك پليمر(هاي آلي  شود و حاوي افزودني محصوالت سيماني كه در محل اجرا مي

، BS 6920-2.2.1، BS 6920-2.3استانداردهاي بايد مطابق با  ،باشد دهنده محصول بصورت فرموله شده مي

BS 6920-2.4 ،BS 6920-2.5  وBS 6920-2.6 آزمون شود.  
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است و در محل اضافه و هاي آلي  الزامات روش آزمون براي محصوالت سيماني كه حاوي افزودني 7-8-5

  شود اجرا مي

كه در است و يا جزء اختالطي آلي   شود و حاوي يك افزودني محصوالت سيماني كه در محل اجرا ميبراي 

بايد ) آلي(و اجزاء تشكيل دهنده افزودني ) معدني(شود، اجزاء تشكيل دهنده سيماني  ضافه ميمحل ا

  .جداگانه آزمون شود

  .آزمون شود 1- 5-8-7جزء سيماني بايد طبق بند 

       يك بستر سيماني استاندارد بر روي غير مستقيم هم طي يك آزمون  2-5-8- 7بايد طبق بند جزء اختالطي 

ايي از نظر استخراج  آزمون مقايسههم طي يك مقدار حدي و ) مالحظه شود 1-2- 5-8-7د بنيادآوري (

  . بستر سيماني استاندارد آزمون شودكنترلي از نمونه يك فلزات نسبت به 

  شود در محل اضافه ميهاي آلي  الزامات روش آزمون براي جزء سيماني محصوالتي كه افزودني 7-8-5-1

 BS 6920-2.6شود بايد مطابق با استاندارد  اي آلي در محل اضافه ميه جزء سيماني محصولي كه افزودني

  .آزمون شود

  شود كه در محل اضافه مياجزاء اختالطي الزامات روش آزمون  7-8-5-2

  كليات 7-8-5-2-1

تهيه مالت سيمان از طي ها بايد در حداكثر دوز پيشنهادي توسط توليدكننده و بطور مستقيم در  افزودني

، آزمون 3به  1هاي جرمي  و شن به نسبت 392ملي شماره بق با استاندارد نيوتن مطا 5/42سيمان پرتلند 

  .شود

همان بر روي بايد ) مالحظه شود 2-2- 5-8-7بند (ايي براي استخراج فلزات  عالوه بر اين، آزمون مقايسه

  .مالت سيمان ولي بدون افزودني انجام شود

 mm2 15000مناسب بطوري كه يك مساحت سطح هاي محكم و  هاي شاهد بايد در قالب ها و آزمونه آزمونه

گيري  در تماس با يك ليتر آب مقطر در دماي آزمون و در طي آزمون داشته باشد، قالباز حجم كل آزمونه 

  .شود

  .را مالحظه كنيد 3-2- 8-7و  2-2- 8-7براي عمليات سخت شدن و پيش تثبيت به ترتيب بندهاي  -يادآوري

استانداردهاي مندرج در هاي آزمون  روشكليه خل بستر مالت سيمان مطابق با آلي بايد در دااجزاء اختالطي 

BS 6920-2.2.1 ،BS 6920-2.3 ،BS 6920-2.4 ،BS 6920-2.5  وBS 6920-2.6 آزمون شود.  

  استخراج فلزات 7-8-5-2-2

هاي  همراه با نمونه) مالحظه شود 1-2- 5-8-7يادآوري بند (آلي داخل بستر مالت سيمان اجزاء اختالطي 

          بايد پيش از اينكه در روش آزمون استخراج فلزات در استانداردجزئ اختالطي ت سيمان بدون مال

BS 6920-2.6 وري پيش  تعداد مراحل غوطههمان به روش يكساني سخت و با استفاده از  ،آزمون شود

مندرج  pHالزامات ق با در توافكنترلي بصورت حداقل تعداد الزم كه براي يك آزمونه يا آزمونه (تثبيت شود 

  ).شود تعيين مي 3- 1-14-6بند در 
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با كنترلي   و آزمونه  اين نتايج آزمون بايد بر اساس آخرين استخراج و با مقايسه تفاوت حاصل بين آزمونه

  .ارزيابي شود 7171- 1ملي ايران شماره در استاندارد  1مشخصات مندرج در جدول شماره 

  نمونهشرح مشخصات  8

  .نگهداري شود 9محصول طبق بند هاي  آزمونهاز  يات دقيقاطالعبايد 

  

  آزمون گزارش 9

  كليات 9-1
،      BS 6920-2.2.1 ،BS 6920-2.2.2 ،BS 6920-2.2.3عالوه بر الزاماتي كه در مجموعه استانداردهاي 

BS 6920-2.3 ،BS 6920-2.4 ،BS 6920-2.5  وBS 6920-2.6 هر گزارش بايد شامل ذكر شده است ،
  .ها باشد مرتبط با آزمونه يا آزمونهخاص  اطالعات

 )ها كليه نمونه(محصول مورد آزمون  9-2

  :زير باشدهاي  داراي آگاهيگزارش هريك از محصوالت مورد آزمون بايد 

  تركيب كلي محصول 9-2-1

  آنعالمت تجاري توليدكننده و يا كامل نشاني  9-2-2

  ماهيت ماده، مانند الستيك نيتريل، پلي اتيلن 9-2-3

  )ه و سالمابه (تاريخ توليد  9-2-4

  )به ماه و سال(تاريخ انقضا قابليت مصرف  9-2-5

  دهد ميسازماني كه محصول را براي آزمون تحويل  9-2-6

 )متفاوت است 5-2-9اگر با بند (ها  سازمان مسئول در تهيه نمونه 9-2-7

 )اگر معلوم است(برداري  يند نمونهآشرحي از فر 9-2-8

 بـا محصـول مـورد آزمـون     در تمـاس كـه  بندي  توسط آزمايشگاه، شامل بستهدريافت نمونه شرايط  9-2-9
 باشد مي

 آغاز آزمونزمان نمونه و دريافت زمان در فاصله بين نگهداري شرايط  9-2-10

، ظـاهر، مـاتي و نـوع    )متـر  بر حسب ميلي(شرح كاملي از آزمونه شامل نوع ماده، رنگ، شكل، ابعاد  9-2-11
 )الزم باشداگر (اجزاء تشكيل دهنده 

از آب مورد استفاده در آزمون قرار گرفتـه و  اين محصول كه در معرض از يك نمونه مساحت سطح  9-2-12
 آن محاسبه شده استروي ابعاد واقعي 

 اين محصول كه براي رسيدن به مسـاحت سـطح كـل الزم بـراي يـك آزمـون       از  يهاي تعداد نمونه 9-2-13
)mm

 الزم شده است )15000 2

  .     ه استشد استفاده منفرد كه براي يك آزمون ) برحسب ليتر(آزمون مورد استفاده در حجم آب  9-2-14
  .مي باشد 7171- 2-2-1روش آزمون طبق استاندارد ملي ايران شماره   2-15- 9
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  محصوالت سيماني 9-3

شاخص تهاجمي آب به انضمام گزارش هريك از محصوالت سيماني بايد شامل جزييات هرگونه پيش تثبيت، 

  اضافه بر . باشدمتوالي ت پيش تثبيهاي عمليات  كدام از ليچيتهر pHعمليات پيش تثبيت، همراه با مقادير 
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از سيمان شخصي به جرم مجزء اختالطي كه ، گزارش نهايي بايد شامل حجم اجزاء اختالطياينكه براي 

  باشدنيز شود،  اضافه مي

  ساخته پيشمحصوالت  9-4

  شود هايي كه توسط توليدكننده يا تامين كننده تهيه مي ها و آزمونه پوشش 9-4-1

تعداد و يعني شامل ش اين محصوالت بايد شامل روش تهيه آزمونه باشد، گزار ،در صورتي كه مشخص باشد

، روش اجراي محصول، دماي محيط در زمان تهيه، تاريخ )ها شامل آستري(هاي اجرا شده  ضخامت پوشش

آيا محصول اينكه ، شرايط سخت شدن، زيرآيندي كه اين محصول بر روي آن اجرا شده است و آزمونهتهيه 

  .هاي اجرا تهيه شده است لطبق دستورالعم

هـاي   سازها، سـيمان  ها، روان شود، مانند گريس محصوالتي كه در سوار كردن قطعات استفاده مي 9-4-2

  استاندارد تهيه شده استاين ها توسط آزمايشگاه و طبق  حاللي و غيره و آزمونه

آيا ني شامل اينكه يعگزارش اين محصوالت بايد شامل روش تهيه آزمونه باشد، در صورتي كه مشخص باشد 

آغاز آزمون زمان شرايط سخت شدن پيش از اينكه آيا هاي اجرا تهيه شده است و  نمونه طبق دستورالعمل

  .ه استشد استفاده 

  شود محصوالتي كه در محل اجرا مي 9-5

  :ير باشدهاي ز داراي آگاهيشود بايد  گزارش محصوالتي كه در محل اجرا مي

  نوع كاربرد محصول 1- 9-5

ي كـه  و ساير محصـوالت درصـورت  (شده است در محل اجرا  تي كهمحصوالهاي بهر  رهيا شماشماره  2- 9-5

  شودعنوان بايد در گزارش نهايي  يستاگر اين اطالعات در دسترس ن). اشدعلوم بم

سـخت  چگونگي انجام قابل اعتمـاد  ، قابل دستيابي است در محلكه سخت شدن  بينانه شرايط واقع 3- 9-5

  )الزم باشدچنانچه ( C12˚يا  C7˚دماهاي باالي شدن در 

هاي كاربر تهيه شده است و  هاي تهيه آزمونه شامل اينكه آيا اين آزمونه مطابق با دستورالعمل روش 4- 9-5

  هاي اجرا شده و شرايط سخت شدن و غيره تعداد و ماهيت پوشش

، زمان و دماي سخت )الزم باشدچنانچه ( ءهاي اختالط اجزا جزييات كامل تهيه آزمونه شامل نسبت 5- 9-5

  ن و توصيف نمونهشد

تنظيم شده  2-7بجز شرايطي كه در بند ( اگر شرايط سخت شدن غير استاندارد براي محصول استفاده شده است -يادآوري

  .شودو واضح ضميمه يك جمله درشت اين شرايط با ، بايد )است
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د در گزارش آزمايشگاه تهيه شده است، اطالعات اضافي زير بايغير از هايي كه در محلي  براي آزمونه 6- 9-5

  :شودذكر آزمون 

  محل 1- 6- 9-5

  ايي كه آزمونه تهيه شده است شرح تجهيزات مورد استفاده و ناحيه 2- 6- 9-5

  بهرهاي  هاي اختالط و شماره تهيه آزمونه، نسبتاز روش امل شرحي ك 3- 6- 9-5

به آزمونه و روش انتقال به آزمايشگاه و نمودار تغييرات دماي  1كنترل و انتقال و دسترسىزنجيره  4- 6- 9-5

  سخت شدن نهاييبه منظور م انتقال به آزمايشگاه آزمونه در هنگا

  زمان و دماي سخت شدن نهايي 5- 6- 9-5

        

                                                
1 - Chain of custody 
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