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 به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    نام

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996ه سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شمار

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   شکرایط به  توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بکدی  ترتیکب    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به ، تصویب درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)اسکتاندارد   المللکی  بکی   سکازمان  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللکی الکتروتکنیک     بکی   ،کمیسکیون  1

9
(IEC) 3 قکانونی  شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML)  2رابکط  تنهکا  بکه عنکوان   و اسکت
 ککدکس غکیایی    کمیسکیون  

3
(CAC)خکا   اکا   نیازمنکد   و کلکی  شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در . کند می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، علمی پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 ، حفک   کننکدگان  مصکر   از حمایکت  برا  ، قانون در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

 اجرا  بعضی ، اقتصاد  و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  ، عمومی و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و کشور داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   ، کشکور  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  . نماید اجبار  را آن بند درجه

 ، محیطکی زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   گکواای  صدور و ممیز  ، بازرسی ، آموزش ، مشاوره در زمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ ، الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   ، سنجش وسای  ( واسنجی کالیبراسیون ) ، یکااا المللی بی  دستگاه ترویج . کند نظارت می آن اا عملکرد بر و اعطا

 . است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 
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 یش گفتارپ

 مربو اا  که پیش نویس آن در کمیسیون " اا  قطرانگیر  گرانرو  ویژه انگلر فرآوردههانداز"استاندارد 

اجحس کمیته ملی  چهارصد و پنجمی در تهیه و تدوی  شده است و در  شرکت پرشیا پژواش شریف توسط

این  به  ،مورد تصویب قرار گرفته است 3/19/21ور  اا  ساختمانی مساختمان، مصالح و فرآورده استاندارد

مصوب   ، نعتی ایراناستاندارد و تحقیقات ص موسسهقانون اصح  قوانی  و مقررات  3استناد بند ی  ماده 

 . ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود1331بهم  ماه 

، علوم و خدمات،  برا  حف  امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا  ملی و جهانی در زمینه صنایع

تکمی  ای  قع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد  که برا  اصح  و ااستاندارداا  ملی ایران در مو

 . بنابرای ،  استاندارداا ارائه شود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو  مورد توجه قرار خوااد گرفت

 . باید امواره از آخری  تجدید نظر استاندارداا  ملی استفاده کرد

 

 : منبع و ماخی  که برا  تهیه ای  استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر  زیر است
ASTM D 1665: 2009, Standard Test Method for Engler Specific Viscosity of Tar Products 
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 هاي قطرانگرانروي ويژه انگلر فرآوردهگیري هانداز

در اين استاندارد به تمام موارد ايمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نشده است. در صورت وجود چنین مواردي،  -هشدار

  .باشدمسئولیت برقراري ايمنی،  سالمتی و تعیین حدود قوانین کاربري قبل از استفاده به عهده کاربر می

 کاربرددامنه  هدف و  9

 قطران اا  مایع و فرآورده گرانرو  ویژه قطرانگیر  ، تعیی  روشی برا  اندازهاستانداردای  اد  از تدوی  

 باشد.می

نتایج تجدیدپییر گیر  گرانرو  مطل  کاربرد ندارد ولی ی  آزمون جریان تجربی است. ای  استاندارد برا  اندازه

 ای  روش آزمون قاب  دسترسی است.فقط از طری  پیرو  کام  از الزامات 

گیر  خصوصیات جریان اندازه   قطران و محصوالت تقطیر قطران به وسیلهتوصیف سازگار ای  استاندارد برا 

 اا کاربرد دارد. آن

 شوند، کاربرد دارد.مایع میبه راحتی  C 199˚برا  مواد  که در دمااا  حداکثر چنی  ا ای  استاندارد 

 الزامیمراجع   2

 اا ارجاع داده شده است. به آنمدارک الزامی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران 

 شود.ی  استاندارد ملی ایران محسوب میی از ا  ترتیب آن مقررات جزیبدی

 ا  بعد  آن نظرااا و تجدیداصححیه در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،

اا ارجاع داده شده تاریخ انتشار به آنذکر استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون  مورد نظر ای 

 ها مورد نظر است.اا  بعد  آننظر و اصححیهاست، امواره آخری  تجدید

 : استفاده از مراجع زیر برا  ای  استاندارد الزامی است

2-1 ASTM D 140, Practice for Sampling Bituminous Materials  

2-2  ASTM E1, Specification for ASTM Thermometers  

2-3  ASTM E 11, Specification for Wire Cloth and Sieves for Testing Purposes 

 اصطالحات و تعاريف        1

 رود:در ای  استاندارد اصطح  و تعریف زیر به کار می
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1-9 

 9گرانروي ويژه انگلر

سنج انگلر در ی  ماده برحسب ثانیه با استفاده از گرانرو  ml 39 جار  شدن  از تقسی  زمان حاص نسبت 

 C 93˚حج  مساو  از آب در دما  برا   جار  شدندما  انتخاب شده به ضریبی که نشان دانده زمان 

 C 93 ،˚C 29 ،˚C 39˚ شام  گرانرو  ویژه مواد قطرانگیر  اندازهبرا  باشد. دمااا  معمو  برحسب ثانیه می

 نشود. 23تر از شود که گرانرو  ویژه بیشا  انتخاب میباشند و معموال دما به گونهمی C 199˚و 

 اصول آزمون       4

تجدیدپییر و دما   تحت ی  ارتفاع فشار  9خروجیزمان برا  عبور حج  ثابتی از مایع از میان ی  لوله 

به ضریب  جریانشود. سپس گرانرو  ویژه انگلر با تقسی  زمان گیر  میکنتر  شده دقی  برحسب ثانیه اندازه

 شود.  محاسبه می ،یکسانی برا  آب جریانگیر  با انجام اندازه تعیی  شده سنجکالیبراسیون گرانرو 

 وسايل        5

 باشد:تجهیزات زیر میکه شام   1مطاب  شک   ،رسنج انگلگرانروي  5-9

 A ،mm 9/1 ±mm  9/196ا  شک  برنجی روکش شده با طح دارا  قطر داخلی،ظر  استوانه، فنجان   5-9-9

مخروطی از جنس  جریانا  ظر  ی  لوله شود. به انتها  دایرهپوش دوجداره بسته میسرکه در باال با ی  

، Eو قطر داخلی آن در باال،  H ،mm 9/9 ±mm  9/99دار شده متص  است که طو  آن، پحتی  که با فلز روکش

mm 99/9 ±mm  29/9  ، و در پاییF ،mm 99/9 ±mm  39/9  .که  3غح باید در میان  جریانلوله است

خارجی ادامه یابد. قطر  غح ، زیر mm 9/9 ±mm  9/3 ،G طراحی شده و به اندازه  کندفنجان را احاطه می

گیر  نقطه اندازه 3، باشد. mm 9/9 ±mm  3/2 ،Iشود باید که شام  فلز احاطه کننده آن می جریانانتها  لوله 

به سمت داخ   mm 3اا بسته شده و حدودا قرار دارند، به کنارهدور فنجان فلز  که به اندازه یکسانی از یکدیگر 

 mmفاصله در به طور عمود  که شود تیز میآن اا نوکانتها   وعمود باال آمده  زاویهبا یابند، سپس ادامه می

3/9 ±mm  9/39  جریانباالتر از انتها  پایینی لوله ،D و ،mm 9/1 ±mm  9/93  تری  بخش باالتر از پایی

        ای  نقا  برا  نشان دادن زمان تراز بودن دستگاه و گیرند.، قرار میCفنجان،  ا استوانه جداره جانبی

 روند.است، به کار می ml 939گیر  ظرفیت مواد که حدودا اندازه

                                                 
1- Engler specific viscosity 

2- Efflux tube 

3- Jacket  
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که به عنوان حمام را شود که آب یا مایع مناسب دیگر  احاطه می غح  ی  فنجان به وسیله ،غالف   5-9-2

 زن و گیره دماسنج است.مجهز به ی  ا  غح دارد. در نوع شر  داده شده، نگه می ،روددما  ثابت به کار می

حم  رود را ا  که برا  گرم کردن حمام به کار میچنی  مشع  حلقهداشته و ا ی  سه پایه دستگاه را نگه

-، تکیه اا  دیگر  از حمامروند. آرایشاا  قاب  تنظی  سه پایه برا  تراز کردن دستگاه به کار میکند. پایهمی

چندی  فنجان استاندارد شده در ی  حمام مورد نظر اا  خارجی خصوصا انگامی که استفاده از زنگاه، و ا 

 باشد، قاب  قبو  است.

درون فنجان با گیاشت  یا برداشت  ی  درپوش مخروطی از جنس چوب سخت  جریانلوله  ،درپوش   5-9-1

 تواند با استفاده از پی  برنجی خود از قحب رو  پوشششود. وقتی که لوله باز است درپوش میبسته یا باز می

دارا  ی  پی  سیمی  mm 3و قطر  mm 139به طو  گرد، آویزان شود. درپوش باید ی  میله چوبی صا ، 

قرار  انتها  پایینی mm 39باشد که در امتداد قطر میله در فاصله  mm 33/1و قطر  mm 99برنجی به طو  

منتهی  mm 9/9تا  mm 6/1قطر  اببه ی  صفحه مدور  وبه صورت یکنواخت باری  شده زیر ای  پی   گرفته و

در باال  پی ، میله باید به منظور جلوگیر  از ار گونه احتما  محدودیت جریان اوا، در ار چهار طر  . شودمی

 شیار دار شود.

 ، مطاب  زیر دو نوع گیرنده مورد نیاز است:هاگیرنده   5-2

 را ببینید(. 9) شک   C 99˚و کالیبره شده در دما   ml 39، مدرج با ظرفیت بالن آزمون   5-2-9

( که لبه آن 3باید موجود باشد) شک   1ی  بال  کولراش به منظور استاندارد ساز ، بالن کالیبراسیون   5-2-2

کالیبره شده  C 99˚در دما   ml 1/9± ml 999بند  کشیده شده و برا  گنجاندن حج  باال  نشانه درجه

 است. 

در صورت نیاز و مطاب  الزامات مشخص شده  C 93 ،C 92 ،C 93اا  گرانرو  انگلر ، دماسنجدماسنج   5-1

 ASTM E1در استاندارد 

تر با صحتی در ثانیه یا ک  9/9اا  گیر  زمان، مدرج در قسمتکرونومتر یا دیگر وسای  اندازهسنج، زمان   5-4

 دقیقه 69انگام آزمون در ی  دوره زمانی  1/9محدوده % 

 ASTM E 11مطاب  استاندارد  mm 399ال   ،فیصا  5-5

 

 

                                                 
 یا معاد  آن استفاده کنید. (Kohlrauschاا  مخروطی با نام تجار  کولراش )از بال  -1
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 نمونه برداري       6

برداشته شده و  ASTM D 140اا یا مخازن تولید باید مطاب  با استاندارد اا  حاص  از محمولهنمونه   6-9

گیر ، اندازهنمونه را بحفاصله قب  از برداشت  بخشی نماینده برا  اا  تمام قسمتعار  از مواد خارجی باشند. 

 گرم کرده و ا  بزنید.

 سازي نمونهآماده       7

اا  اوا، نمونه را تا زمانی که امگ  شود ا  بزنید. در صورت لزوم از حرارت استفاده کنید. از ورود حباب   7-9

نمونه را به گیارند، جلوگیر  کنید. بخش نماینده از اتح  مواد فرار یا اثرات دیگر که رو  گرانرو  تاثیر می

عم  کنید. ترجیحا مواد را به طور مستقی  درون  2منظور حی  ذرات با ی  صافی صا  کرده و مطاب  بند 

 سنج صا  کنید. گرانرو 

 سنجاستانداردسازي و کالیبراسیون گرانروي       8

  قبو  باید بی  سنج انگلر قاببا ی  گرانرو  C 9/99˚آب مقطر در دما   ml 999زمان جریان برا     8-9

      آب مقطر در دما  ml 9/39گر زمان جریان برا  ثانیه باشد. ای  زمان و ضریب  نمایان 9/39ثانیه تا  9/39

˚C 9/93   گیر  کنید. اندازه 6-1-3تا  1-1-3را مطاب  بنداا 

چندی  بار شستشو با اا  مناسب و در نهایت با سنج را با حح ظر  داخلی و لوله جریان گرانرو    8-9-9

 و چندی  بار آبکشی با آب مقطر تمیز کنید. 23متی  الک  خالص یا اتی  الک  % 

گیر  به کار سنج اقدامات احتیاطی خاصی برا  جلوگیر  از صدمه به لوله جریان و نقا  اندازهدر تمیزکار  گرانرو  -يادآوري

دستما  نرم برا  لوله جریان استفاده کنید. از سی  یا مواد مشابه و مایعات برید. فقط از ی  پارچه نرم برا  فنجان و از ی  

خورنده اجتناب کنید. برا  جلوگیر  از درزبند  در برابر اوا، سرپوش و لبه فنجان را امیشه تمیز نگه دارید. پس از آن که 

ننده انتها  پایینی لوله جریان به کار برید. انجام سنج با مواد قیر  استفاده شد، توجه خاصی برا  تمیزکار  فلز احاطه کگرانرو 

 ندادن کام  ای  امر ممک  است منجر به نتایج نامنظ  و خطا شود. 
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 اادماسنج

درپوش از جنس چوب 

 سخت

 گیر  و تراز کردن سیست  اندازه

 سرپوش

 پوشاننده

 فنجان

 زنا 

 قحب

 ا مشع  حلقه

 گیر بال  اندازه

 لوله خروجی

 پیچ تنظی  کننده
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 راهنما:

A   mm 9/1 ± mm 196 F   mm 99/9 ± mm 3/9 K    تر از کmm 39 

B   mm 3 ) فاصله بی  دماسنج و کف ظر( G   mm 3/9 ± mm 3/9 L   mm 3 ± mm 33 

C   mm 9/1 ± mm 93 H   mm 1/9 ± mm 99 M     حداقmm 3 

D   mm 3/9 ± mm 39 I   mm 9/9 ± mm 3/2 N   mm 9/1 ± mm 19 

E   mm 99/9 ± mm 2/9 J     حداقmm 99 P   بند خط درجه 

Q   mm 3 ± mm 139   

 سنج انگلرگرانروي -9شکل 

 

 
 ml 55سنج انگلر درحال استفاده از استوانه مدرج گرانروي -2شکل 

صح در تماس با قطران، روغ  یا مواد مشابه ا با ی  درپوش که بحفاصلهسنج، پس از تمیزکار  گرانرو    8-9-2

 تثبیتکه برا   C 99˚تر یا باالتر از را ببندید. حمام خارجی را با آب در دما  کمی پایی  جریاننبوده، لوله 

تقریبا تا  C 99˚ظر  داخلی را با آب مقطرتازه جوشیده با دما  الزم است، پر کنید.  C 99˚دما  داخلی در 
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ا  مواز  با گیر  در صفحها  که نقا  اندازهگیر  ثابت پر کنید. دستگاه را تراز کنید به گونهباال  نقا  اندازه

امه نقا   نقا  انتهاییپت آب را ک  و زیاد کنید تا وقتی که سطح آب با سطح آب قرار گرفته و با استفاده از پی

زدن دقیقه با ا  3درپوش و دماسنج را در جا  خود قرار داده و به مدت حداق  گیر  یکنواخت شود. اندازه

نگه دارید. با نگه داشت  درپوش به طور محک  و چرخاندن پوشش به عقب و   C 99˚ مکرر دما  داخلی را در 

حیط اطرا  و م جریانمحتویات فنجان داخلی را ا  بزنید. کف لوله  ،زدن حمام خارجیا گاای جلو و اطرا  و 

را پر  جریانآن را با پاک کردن، خش  کنید. درپوش را به دقت بلند کنید تا زمانی که آب وارد شده و کامح لوله 

از انتها  پایینی لوله آویزان شده و  mm 3/2کند و درپوش را تا زمانی که ی  قطره نی  کرو  با قطر حدود 

 دقیقه بماند.  1دن به مدت ربه ا  خوس اجازه داید بدون انتها  پایینی لوله را بپوشاند تنظی  کنید. سپ

زیر انتها  تخلیه قرار داده و آن را به  mm 19 ± mm 929ی  بال  کالیبراسیون خش  را در فاصله    8-9-1

برخورد کند.  آن یا کمی زیرخط کالیبراسیون ی  دبال  نز داانه ا  تنظی  کنید که جریان به قسمت باری گونه

سنج را روش  کرده و به طور امزمان درپوش را برداشته و آن را با استفاده از قحب درپوش آویزان کنید. زمان 

گیر  کنید. با شروع جریان تحت شرایط شر  داده شده در برحسب ثانیه اندازه ml 999زمان را برا  جریان 

     ثانیه تغییر 9/9تر از گیر  متوالی که بیشگیر  را تکرار کنید تا زمانی که حداق  سه اندازهای  اندازه ،باال

ثانیه نیستند،  9/9تر در محدوده گیر  یا بیشدر صورتی که نتایج حاص  از سه اندازه کنند به دست آید.نمی

تر در محدوده اا  دیگر  انجام داید تا زمانی که سه نتیجه یا بیشسنج را تمیز کرده و آزموندوباره گرانرو 

 . باشند ثانیه 9/9

گیر  مطاب  باال انجام داید. با دستگاای که به تازگی با الک  و بعد از آن اا  دیگر  از اندازهمجموعه   8-9-4

با آب مقطر شسته شده و مانند قب  دوباره پر شده است، شروع کنید. نتایج میانگی  حاص  از مجموعه دوم باید 

 C˚در دما   ml 999برا   جریان. زمان در تواف  باشند ثانیه 9/9با میانگی  حاص  از سر  او  در محدوده 

ثانیه  9/9در محدوده  در تواف  با یکدیگر،گیر  اا  حداق  دو مجموعه اندازهبه عنوان میانه میانگی را  9/99

 ثانیه باشد.  9/39ثانیه تا  9/39سنج قاب  قبو  باید بی  تعیی  کنید. ای  زمان برا  ی  گرانرو 

سنج که به تازگی تمیز شده شروع اا  دیگر  انجام داید. با ی  گرانرو گیر در صورت لزوم اندازه   8-9-5

 کنید تا زمانی که دو مجموعه متوالی در تواف  قاب  توجهی با یکدیگر قرار گیرند.

 جریانبا زمان مساو   C 9/93˚آب در دما   ml 39برا   جریانگر زمان مشخص شده ضریب نمایان   8-9-6

 است. 992/9در  ضرب C 9/99˚آب مقطر در دما   ml 999برا  

 

 

 



3 
   

 مترمیلی برحسبابعاد 

 

 

 

 بالن شکر کولراش -1شکل 

 روش انجام آزمون         1

و درپوش را قرار داید. تمیز کرده، خش  کرده  1-1-3نج را مطاب  بند سفنجان و لوله خارجی گرانرو    1-9

اا در آزمونبرا  دما  حمام حمام خارجی را پر کرده و دما  آن را به دما  مورد نیاز برا  آزمون برسانید. 

دما  حمام  C 199˚اا در دما  برا  آزمونتر شود و بیش C 1˚حداکثر  C 39˚یا  C 93 ،˚C 29˚دما  

 تر شود.بیش C 3˚یا  C 9˚ حداکثر

گیر  انگام تراز بودن دستگاه برسد. مواد را داخ  فنجان بریزید تا حد  که دقیقا باال  سه نقطه اندازه   1-2

باشد  جریانتر از انتها  تخلیه لوله پایی  mm 3 ±  mm 139را به صورتی که انتها  بال   ml 39بال  آزمون 

یا کمی خط کالیبراسیون بال  نزدی   داانه ا  تنظی  کنید که جریان به قسمت باری قرار داده و  آن را به گونه

 .برسد آن زیر

 32قطر خارجی حدود 

3 ± 999 

 13حداق  

 39حدود 

 لبه تقویت کننده 

  13تا   13قطر داخلی 

 نشانه ظرفیت )حلقه(

 ± ml 19/9روادار  حجمی 

 19حداق  

 39حدود 
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زدن مکرر حمام را در دمایی نگه دارید که مواد ا ا سرپوش و دماسنج داخلی را درجا  خود قرار داده و ب   1-1

داشت  با نگه دقیقه نگه دارید. 3ای  شرایط را به مدت  سنج در دما  آزمون باقی بمانند.داخ  فنجان گرانرو 

دما  قرایتدقیقه او ، صحت  9محک  درپوش در جا  خود و چرخاندن پوشش در فواص  زمانی کوتاه در طو  

نزنید. وفتی چنی  شرایطی ایجاد شد، درپوش را از لوله  ا را بررسی کنید ولی در طو  آخری  دقیقه مواد را 

سنج را روش  کرده و درپوش را به وسیله قحب رو  پوشش آویزان کنید. برداشته و به طور امزمان زمان جریان

 گیر  کنید. یه اندازهسنج برحسب ثانمواد را از گرانرو   ml 39زمان جار  شدن 

ا  استفاده نکنید ولی با ک  و زیاد کردن آب با کرد، از مشع  حلقه جریانوقتی مواد شروع به جار  شدن از میان لوله  -يادآوري

شود، دما  آب ادایت می غح ا  ا  در بخش خارجی استوانهدمااا  مناسب یا با استفاده از ی  مشع  کمکی که به طور لحظه

 نیاز را تامی  کنید.  مورد

 محاسبات       95

دما  انتخاب شده به ضریبی که قبح  ماده در ml 39گرانرو  ویژه انگلر را با تقسی  زمان جار  شدن    95-9

 با استفاده از رابطه زیر محاسبه کنید. ،گیر  شداندازه

گرانرو  ویژه انگلر در دما      
 زمان جار  شدن    39 آب در دما   

 ضریب
                                                                          (1)  

 که در آن :

t   باشد.دما  انتخاب شده آزمون بر حسب درجه سلسیوس می 

 دقت و انحراف      99

 باشند:از مقدار میانگی  اختح  نداشته  1ارایه شده در جدو  تر از مقادیر بیششود نتایج توصیه می

 

 هاي دقت و انحرافداده 9-جدول

 مقدار پارامترهاي دقت

% 

 2 تکرارپییر  )ی  کاربر و دستگاه(

 6 اا  مختلف(تجدیدپییر  )کاربراا و دستگاه

 گزارش آزمون      92

 روش آزمون استفاده شده مطاب  ای  استاندارد ملی؛     92-9

 نتایج و روش بیان استفاده شده؛     92-2
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 گیر ؛ار گونه خصوصیات غیر معمو  مشااده شده در حی  اندازه    92-1

 ؛شودطور اختیار  در نظر گرفته میار گونه عملیاتی که در ای  استاندارد ملی بیان نشده یا به    92-4

 گر؛نام و نام خانوادگی آزمون   92-5

 تاریخ انجام آزمون.   92-6

 


