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  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
دهاي اسـتاندار  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 
بـه   29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   نام

  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در تاندارداس تدوين
توليـدي،   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  ةمنصـفان  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   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

ايـران   )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   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح يمل دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به هددمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  عنـوان  بـه  و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي زمانسا . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم اهيصدورگو و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  »هاويژگي -آجر ضد اسيد «استانداردتدوين كميسيون فني 

 يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس
  مير هادي ، بهمن

  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
  

  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

   :دبير
  حميدي ،عباس

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  ردكارشناس استاندا

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
  ارجمند نيا، سيروس

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  ، مجتبيحيدري
  )مهندسي عمران كارشناس ارشد(

  قطعات سفالي آريا
  
  

  شركت آجر شاهين اصفهان
  
  

  حميد ،سامانيان
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسينمحمد رزگله، عباسي
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  هما ،قعري
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  محمد كشاورز،
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  سازمان ملي استاندارد

  محمد حسين گلبخش،
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  مجتبوي، سيدعليرضا
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  حسن محرري،
  )كارشناس مهندسي عمران(

  اداره كل استاندارد استان فارس



 د 

  

  
  مرشدي ،عبدالرضا

  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  نوري ،عباس
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  كارشناس استاندارد
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  گفتارپيش
 شركت معيار گسـتر توسط  مربوط هايدركميسيون آن نويسپيش كه»  هاويژگي -جر ضد اسيدا «د استاندار

اسـتاندارد مهندسـي سـاختمان، مصـالح و      ملي كميتة اجالسونهمين سيصدوشصت در و شده تدوين و تهيه
 3 مـادة  يك بند استناد به اينك ، است گرفته رارق تصويب مورد 24/12/1390 مورخ هاي ساختمانيفراورده
 بـه  ، 1371 مـاه  بهمـن  مصـوب  ايـران،  صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان
خـدمات،   و ومعلـ  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

  .كرد فادهاست ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

 
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن

  تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي
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  هاويژگي -آجر ضد اسيد

  و دامنه كاربرد هدف   1
ضد آجرهاي  گذاري برايروش آزمون و بسته بندي و عالمت، هاويژگي ارائه استانداردهدف از تدوين اين 

ها اشاره خواهد ها در استانداردهائي كه در متن به آنهريك از ويژگي گيريهاي اندازهروش. باشداسيد مي
. ضداسيد كه در همين استاندارد مطرح خواهد گرديدآجرهاي غير از روش آزمون ه گردد، بشد مشخص مي

ميايي براساس نياز مصرف كننده بايستي به براي سنجش پايداري اين نوع محصوالت در برابر  ساير مواد شي
   .استانداردهاي موجود در ايران يا ساير استانداردهاي جهاني مراجعه نمود

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

  .شوداندارد ملي ايران محسوب ميترتيب آن مقررات جزئي از اين استبدين
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه

ها ارجاع داده شده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .ها موردنظر استهاي بعدي آناصالحيهاست، همواره آخرين تجديدنظر و 

  :جع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي استااستفاده از مر
  هاويژگي - آجر رسي: 7استاندارد ملي ايران شماره   2-1
 مصالح ساختماني ـ آجرهاي رسي سبك غيرباربر با سوراخهاي افقي: 7122استاندارد ملي ايران شماره   2-2

  رسي سبك غيرباربر با سوراخهاي افقي ـ ويژگيهاو پنلهاي آجري 

  اصطالحات و تعاريف    3
  : روددر اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي

3-1     

  ضد اسيد آجر
بجز  (استحكام  باال و مقاومت در برابر اسيدها  دليلبه درصد كه  4حداكثر با جذب آب رسي اي است فراورده

HFگيرداستفاده قرار ميمورد ) دريكيا اسيد فلوئوري .  
  . مقاومت شيميايي اين نوع آجر در برابر مواد قليايي الزامي نمي باشد -يادآوري
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  هايژگيو    4
  هاي هندسي ويژگي  4-1

  درازا، پهنا، بلندي  4-1-1
شده از سوي شود و بر اساس اندازه اسمي اعالم درازا، پهنا و بلندي آجر بنا به سفارش خريدار تعيين مي

. باشد 1عدد آجر به طور مجزا، بايد در محدوده رواداري جدول  10توليدكننده، رواداري در هر بعد و براي 
  .شودآزمون مي 1-2درازا، پهنا و بلندي آجر طبق استاندارد بند 

  رواداري ابعاد آجر -1جدول     
  رواداري محدوده اندازه هر بعد آجر

  )مترميلي(
100≤     1±  

  ±5/1     ≥150تا      <100
150>         2±  

 

  شكل  4-1-2
وديت خاصي از باشند ولي محدمي) مربع يا مستطيل(توليدي به شكل چهارگوش  آجرهايگرچه اكثريت 

هاي آنها از جمله اندازه و كليه ويژگي باشند بايدكه به اشكال ديگر ميآجرهايي و  اين نظر وجود ندارد
  .شوندباشد كه روي آنها منطبق ميآجر چهارگوشي ترين ندارد كوچكضخامت طبق مشخصات استا

ها و همچنين قطعات با ها و كنارهضد اسيد نظير قطعات مخصوص لبهآجرهاي اين استاندارد براي كليه 
ولي از نظر  ؛شودروند از نظر شكل و اندازه محدوديت خاصي قائل نميكار ميهاشكال خاص كه در مخازن ب

گردد اسمي هر يك كه توسط سازنده تعيين ميهاي مربوطه بايستي با توجه به اندازه هاي ها و روادارياندازه
از . هم اندازه شرايط ذكر شده در اين استاندارد را دارا باشند آجرهايهاي ها و رواداريو با توجه به اندازه
اشكال غير از چهار گوش مي باشند قطعات ضد اسيدي  كه به  ،هاي فيزيكي و شيميايينقطه نظر ويژگي

  .در اين استاندارد را دارا باشندمندرج هاي بايستي كليه ويژگي

  تحدب و تقعر   3- 4-1
تر متر بيشميلي 2حداكثر مقدار تقعر نبايد از شود، آزمون مي  1- 2هنگامي كه آجر طبق استاندارد بند 

  . تر باشدبيشمتر ميلي 1باشد و حداكثر مقدار تحدب نيز نبايد از 

  مقاومت فشاري  2- 5
 5آزمون شود، بايد مطابق با جدول  1-2، هنگامي كه براساس استاندارد بند ضد اسيدمقاومت فشاري آجر 

 .باشد
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  مقاومت فشاري – 5جدول 

  نوع آجر 
  حداقل مقاومت فشاري

  )متر مربعكيلوگرم بر سانتي(
  آجر منفرد آجر10ميانگين

  600  700  1درجه 
  400  500  2جه در

 
و %) 20(از  درجه يكنسبت به ميانگين، براي آجر با مقاومت فشاري هر آزمونه ضريب تغييرات مقاومت 

  .نبايد تجاوز نمايد%) 30(از  درجه دو نبايد

  مقاومت خمشي 3- 5
 6آزمون شود، بايد مطابق با جدول  2- 2، هنگامي كه براساس استاندارد بند ضد اسيدمقاومت خمشي آجر 

  .باشد
  خمشي مقاومت  – 6جدول 

  نوع آجر 
  خمشيحداقل مقاومت 

  )متر مربعكيلوگرم بر سانتي(
  آجر منفرد  آجر10ميانگين

  85  100  1درجه 
  60  70  2درجه 

و %) 20(نسبت به ميانگين، براي آجر با مقاومت فشاري خيلي زياد از هر آزمونه ضريب تغييرات مقاومت 
  .يد تجاوز نمايدنبا%) 30(ساير انواع از 

  جذب آب    4- 5
  . باشد 7جذب آب آن بايد مطابق با جدول شود، آزمون مي 1-2هنگامي كه آجر بر اساس استاندارد بند 

   جذب آب – 7جدول 

  نوع آجر 
  حداكثر جذب آب

)%(  
  آجر منفرد آجر10ميانگين

  5  4  1درجه 
  5/2  2  2درجه 

  

   مقاومت در برابر اسيد    5- 5
شود، مقدار افت وزني در برابر اسيد نبايد از مقادير مندرج در آزمون مي 7كه آجر بر اساس بند  هنگامي
  .تر باشدبيش 8جدول 
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  مقاومت در برابر اسيد  – 8جدول 

  حداكثر افت وزني در برابر اسيد  نوع آجر 
)%(  

  5/1  1درجه 
  3  2درجه 

   

  زدگيمقاومت در برابر يخ    6- 5
، مقدار افت انجام شود 1- 2مطابق با استاندارد بند  ضد اسيدآجرزدگي مقاومت در برابر يخ آزمونهنگامي كه 

  .تر باشدبيشجرمي درصد  3آن نبايد از  جرم

  هاي ظاهريويژگي    7- 5
شود بايد درجه در زير نور فلورسنت مشاهده مي 45سطوح آجرها هنگامي كه از فاصله يك متري تحت زاويه 

هاي سنگي كوچك، ذرات آهك منبسط شونده و پريدگي، حفره، پوسته شدگي، دانهبعاري از ترك، ل
  . هرگونه ناهمواري سطحي باشد

  گذارينشانه   8- 5
  : گذاري بايد شامل موارد زير باشدنشانه

  ج نام يا نشان تجاري توليد كننده بر روي هر قالب آجر؛ در 1- 8- 5
  :موارد ذيل درج گردد برداريو برگ نمونه برگ فروش ،بارنامه  براي هر محموله از آجر بايد بر روي 2- 8- 5
  ؛نوع آجر و درجه آن  1- 2- 8- 5
  ؛ابعاد اسمي  2- 2- 8- 5
  ؛نام و يا نشان تجاري واحد توليدي  3- 2- 8- 5
  و كد پروانه؛ عالمت استاندارد ملي ايران در صورت اخذ پروانه كاربرد  4- 2- 8- 5
  . و درج عبارت آجر ضد اسيد شماره اين استاندارد ملي  5- 2- 8- 5
  بردارينمونه      6

ها از آنمعرف انبوه اجرهايي باشند كه .... هاي انتخاب شده بايد از لحاظ رنگ، بافت سطحي، اندازه و نمونه
  .شده است بردارينمونه

  هاي مورد نيازتعداد نمونه 6-1
هاي مختلف به تعداد تعيين ز آن براي آزمونعددي يا كمتر ا 15000تعداد نمونه الزم از هر محموله كمينه 

  .خواهد بود 9شده در جدول 
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  هاي مورد نيازكمينه تعداد نمونه - 9جدول     
 تعداد نمونه نوع آزمون

  10  هاي هندسيويژگي
  10  مقاومت فشاري

  10  جذب آب
  5  يخ زدگي

  5  مقاومت در برابر اسيد

توان در شوند ميهاي اندازه گيري ابعاد و جذب آب استفاده ميه براي آزمونهايي را كبه سبب اين كه نمونه -1يادآوري 
 كليطوربه. عدد خواهد بود 20 هامورد نياز براي انجام كليه آزمون هاي ديگري استفاده نمود، كمينه تعداد آجرهايآزمون
  .ا و آزمون همزمان را در نظر گرفتهتوان شكستن اتفاقي  بعضي از نمونهتعداد مناسبي است كه مي ،عددي 30نمونه 

توان فقط به تعداد مورد نياز براي انجام اين آزمونها ها مورد نظر باشد، ميهنگامي كه فقط انجام بعضي از آزمون -2يادآوري 
  .نمونه تهيه كرد

نمونه  10باشد بايد  1هاي مورد نياز، مندرج در جدول هاي تهيه شده مضربي از نمونههنگامي كه تعداد نمونه -3يادآوري 
  .الزم براي هر آزمون را با روش ده قسمت كردن كل نمونه و انتخاب يك آجر از هر يك از اين ده قسمت بدست آورد 

  برداريروش نمونه 6-2
گردد كه براساس يكي از برداري  بطور معمول برحسب شكل فيزيكي محموله تعيين ميانتخاب روش نمونه

  :گيردهاي زير صورت ميروش

  برداري تصادفينمونه 6-2-1
طور تعداد مناسب آجر به. ها براي ظاهر شدن در نمونه شانس مساوي خواهند داشتدر اين روش كليه آجر

اي در مورد گونه مالحظهكه هيچشوند بدون آنهاي مختلف در سرتاسر محموله انتخاب ميتصادفي از محل
  .  ذيردهاي انتخابي،صورت پشرايط يا كيفيت آجر

شوند و يا وقتي به بندي حمل ميها به صورت باز و غير بستهبرداري تصادفي وقتي مناسب است كه آجرنمونه -يادآوري
  . هاي زيادي تقسيم شده باشنددسته

  ) معرف(نمونه برداري نماينده  6-2-2
اينده بايد مورد استفاده برداري نمبرداري تصادفي غيرعملي و نامناسب باشد، روش نمونههنگامي كه نمونه

دهند و يا دسترسي به تعداد معدودي براي مثال وقتي كه آجرها محموله بزرگي تشكيل مي. قرار گيرد
  .هاي محموله ميسر است آجر
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  برداري از دستهنمونه 1- 6-2-2
قالب  4تعداد مساوي كه بيش از . محموله بايد به كمينه شش بخش مساوي واقعي يا مجازي تقسيم شود

اي -گونه مالحظهنبايد هيچ. نمونه مورد نياز تهيه گردد طور اتفاقي از هر بخش انتخاب شود تا تعدادنباشد به
  .در مورد شرايط و كيفيت آجرهاي انتخاب شده صورت پذيرد

هاي داخل آجر برداري بههاي آجر بيرون آورده شود تا هنگام نمونههاي دسته يا دستهالزم است برخي از بخش - 1يادآوري 
  . هايي دسترسي وجود داشته باشدچنين بسته

بخش نيست، زيرا آلودگي از زمين يا هاي محلول در آب رضايتبرداري از يك دسته براي آزمون نمكنمونه -2يادآوري 
   .هاي ديگر ممكن است بوجود آيدمنشاء

  بندي شده هاي بستهبرداري از محمولهنمونه 2- 6-2-2
برداري شود، سپس از هر بسته به تعداد مساوي كه بيش از طور تصادفي نمونهه از هر محموله بهبست 6كمينه 

اين انتخاب . دست آيدها را بهبرداري شود تا تعداد مورد نياز براي آزمونطور تصادفي نمونهآجر نباشد  به 4
  .     اي باشد كه شرايط و كيفيت آجر لحاظ شودگونهبايد به

  يم نمونهتقس 6-2-3
ها در كنار يگديگر قرار داده شده و تعداد ها بيش از تعداد مورد نياز براي آزمون باشد كل نمونهوقتي نمونه

                                                .صورت تصادفي برداشته شودنمونه الزم به

  در برابر اسيدآزمون مقاومت  انجام روش    7
  و موادل يوسا 7-1
  درجه سلسيوس؛ 120داري دماي با قابليت تامين و نگه خشك كن 1- 1- 7
   گرم؛ 01/0ترازوي دقيق با دقت  2- 1- 7
  ؛فكي) شكنسنگ(خردكن  3- 1- 7
   متر؛ميلي 75/4متر و ميلي 3/6هاي الك 4- 1- 7
  ؛اجاق برقي 5- 1- 7
   ؛لرزاننده مكانيكي 6- 1- 7
  خشكانه؛ 7- 1- 7
  ؛)وزنيB,SPgr =1.706 60 %78( سيد ا سولفوريك 8- 1- 7
  .آب مقطر  9- 1- 7

  هاونهآزمسازي و آمادهتهيه  7-3
بنحوي باشد كه شامل مواد بايد دانه بندي مواد خرد شده  .كنيدخردكن فكي خرد را با آزمون  مورد آجرهاي

  .گردد مترميلي 3/6الك  و عبور كرده از مترميلي 75/4مانده روي الكباقي
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لرزاننده الزم است نمونه به كمك  ،م نمونه با دانه بندي مشابه شرايط فوقگر 1000پس از تهيه حدود  
  .الك شود مترميلي 75/4متر و ميلي 3/6هاي دقيقه بر روي الك 15مكانيكي به مدت 

و  كرده كامال مخلوط را ) عبور كردهمتر ميلي 3/6كه از الك (متر ميلي 75/4سپس مواد باقيمانده روي الك  
مدت نيم ساعت داخل خشك كن و در دماي   ها را بهاين آزمونه. را برداريدگرمي از اين مواد  50آزموهه  2

  .كنيددرجه سلسيوس خشك  120

  انجام آزمونروش  7-4
 اسيد ليتر سولفوريكميلي 250و بهمراه   توزين كنيدگرم 01/0 دقت بارا گرمي  50هاي آزمونههر يك از 

دهيد ساعت روي اجاق برقي قرار  48مدت   هبرا آنگاه محتويات بشر . بريزيدداخل بشر ريخته  )8- 1-7بند (
  .را خنك كرده و از صافي عبور دهيدسپس محتويات بشر . تا به آرامي عمل جوشش  صورت گيرد

و سرد شدن دقيقه 10مدت  هب جوشاندنبه محتويات بشر اضافه شود و پس از مقطر ليتر آب ميلي 250آنگاه 
و در مرحله بعد كليه محتويات  كنيدمرتبه تكرار  2اين عمل شستشو را . دهيدان صافي قبلي عبور همآن، از 

داخل يك خشك كن در درجه حرارت  را همراه محتويات آن هصافي ب .دهيداز داخل صافي  عبور را بشر 
س بطور كامل به كمك بررا مواد بجا مانده در صافي . درجه سلسيوس خشك و در خشكانه، سرد كنيد 120

  .كنيدگرم وزن 01/0  دقتها را با آنو با  كنيدتخليه 
  .آوريددست ه از فرمول زير برا  جرمدرصد كاهش 

100
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  : كه در آن 
L جرم، برحسب درصد؛ كاهش  

M1 جرم اوليه، برحسب گرم؛  
M2 جرم نهايي، برحسب گرم.  

  بيان نتايج 7-5
  .نه را به عنوان نتيجه آزمون بيان كنيدميانگين افت جرمي دو آزمو

  


