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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        نام

 جهت  اجرا ابالغ رده است .  92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کاررناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران استانداردسازمان میی 
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی پیشرفت اا 

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
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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 يش گفتارپ

تدوین رد.  1363نخستین بار در سال "  روش آزمون -تعیین مقدار خاکستر -اا  نفتیفرآورده  "استاندارد

و تایید کمیسیون اا   این استاندارد بر اساس پیشنهاداا  رسیده و بررسی توسط  سازمان میی استاندارد ایران

-فرآوردهمیی استاندارد  ۀاجالس کمیت بیست و یکمین مربوط برا  چهارمین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت ودر

 ۀمقررات مؤسس و قوانین اصالح قانون 3 ۀماد یک بند استناد به تصویب رد. اینک  12/19/29مور   اا  نفتی

  .رودمنتشر می ایران میی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد

خدمات،  و عیوم صنایع، ۀزمین در جهانی و میی اا  پیشرفت و تحوتت با اماانگی و امگامی حفظ برا 

این  تکمیل و اصالح برا  که پیشنهاد  ار و رد خوااد نظر تجدید د وم مواقع در ایران میی استاندارداا 

 بنابراین، باید . گرفت خوااد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام رود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده میی استاندارداا  تجدیدنظر آخرین از امواره

 است.1336سال  9229ی ایران رمارهاین استاندارد جایگ ین استاندارد می

 : استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر استمنبع و ماخی  که برا  تهیه این 
ASTM D 482:2012,Standard test method for ash from petroleum products                                      
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 آزمون روش - خاكستر مقدار تعيين -نفتی  فرآورده هاي و نفت 
برقرار  ررایط   تیمسئودچنین موارد ،ه است.درصورت وجود دراین استاندارد تمام موارد ایمنی و بهدارتی نورته نشد -هشدار

 ایمنی و سالمتی مناسب و اجرا  آن برعهده کاربر این استاندارد است.

 كاربرد دامنه و هدف  2

 اا سوخت مانده،باقی  ااسوختو تقطیر  از حاصل سوخت اا  خاکستر تعیین ،استاندارد این تدوین از ادف 

درصد جرمی تا   991/9محدوده در نفتی اا فرآورده دیگر و ااموم کننده،روان اا روغن خام،نفت گاز ، توربین

 به آدودگی نامطیوب یا اا ناخادصی مواد خاکسترساز اساساً ارگونه ااآن در که باردمی جرمی درصد139/9

   1یادآور  مطابق می رود.س رمار

فسفردار کاربرد  ترکیبات برخی سمانند خاکسترساز، اف ودنی حاو  مواد نفتی اا برا  فرآورده روش این

 (9آور  یادمطابق (ندارد.
 درمتورد  بته ویتژه  امر ایتن  .نمتی ماننتد   بتاقی  خاکستتر  به طور کمی در ، خاکسترساز فی ات امه اا نمونه برخی در -2 آوري ياد

 به کار برد . ا روش ویژه برا  باقی ماندن کمی فی ات در خاکستر می بایست کهاست  یرتقط از حاصل اا فرآورده

ایتن   بترا    .نتدارد  کتاربرد  اف ودنتی  مواد دارا  نکرده کار کنندهروان اا روغن خاکستر تعیین برا  استاندارد این -0 آوري ياد 

 کتاربرد  کتارکرده  موتتور  اا روغن و دارسرب  هروان کنند اا روغن برا  روش این امچنین .عمل رود 1-9اا مطابق بند نمونه

 .دندار

 برا  آن بودن چگونگی مناسب بر مبنی اطالعاتی دانده نشان فرآورده یک درساز  خاکستر مواد می ان از آگاای -9 آوري ياد 

 خاك و گرد مانند خارجی جامد مواد یا روغن یا آب در محیول فی   ترکیبات از ناری تواند می خاکستر .باردمی نظر مورد کاربرد

 .بارد زنگ و

 

 الزامی مراجع  0

 آن ترتیب بدین است رده داده ارجاع آنها به استاندارد این متن در است که مقرراتی حاو  زیر اد امی مدارك 

. در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع  رود می استاندارد میی ایران محسوب این از ج یی مقررات

  . نیست نظر این استاندارد میی ایران  مورد آن بعد  تجدید نظراا  رده بارد ، اصالحیه اا و

در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده رده است ، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه 

 اا  بعد  آنها مورد نظر است.

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است :

اا  روان سودفاته روغن اندازه گیر  خاکستر-روان کننده  روغنها ، 122استاندارد میی ایران رماره   0-2

 روش آزمون-کننده و مواد اف ودنی

 اا  نمونه بردار روش –فرآورده اا  نفتی  ،2132استاندارد میی ایران رماره  0-0
2-3 ASTM D 4177 Practice for automatic sampling of petroleum and petroleum products 
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2-4  ASTM D 4928 Test methods for water in crude oils by Coulometric Karl Fischer titration 

 

2-5 ASTM D 6299 Practice for applying statistical quality assurance and control charting 

techniques to evaluate analytical measurement system performance 
 

2-6  ASTM D 6792 Practice for quality system in petroleum products and lubricants testing 

laboratories 

 اصول آزمون   9

 .بماند باقی آن کربنی مواد و خاکستر فقط تا میشود سوزانده مناسب بوته یک درون نمونه

 و خاکستررده به ،تبدیل حرارت دیده سیسیوس درجه 333 دما  در ادکتریکی کوره یک دری کربن باقیمانده

 .گرددمی توزین ردن خنک از پس

 و / يا واكنشگرها مواد  9

 پروپانل-0         9-2
 .رود منفجر تواندمی خشکی، نقطه به رسیدن یا ردن تبخیر صورت گیراست و دراین ماده آتش  -هشدار

  تولوئن 9-0

 .است گیرآتش و این ماده سمی - هشدار

 (QC)كيفيت كنترل هاي نمونه          9-9

توان می .باردمورد نظر می اا نمونه نماینده پایدارکه مایع نفتی فرآورده چند یا یک از ااییقسمت ترجیحاً

 .کمک گرفت 19 بند طبق QC آزمون مراحل بودن معتبر اثبات برا  QC اا این نمونهاز

  وسايل    5

 از وسایل زیر استفاده کنید.ی، آزمایشگاا معمودی عالوه بروسایل

 بوته      2 -5

 .مییی دیتر 199 تا مییی دیتر 29 گنجایش با چینی یا سیییس پالتین، جنساز 

 الكتريكی كوره    5-0

 و جیو مناسب در اا  روزنه دارا  بهتر است و را دارته بارد سیسیوس   درجه333±93 (دما  تأمین قابییت 

 باردتا اوا به آرامی جریان یابد. عقب

 آن معادل يا گازي مشعل  5-9

 مكانيكی تكاننده  5-2

  برداري نمونه   6

 که کنید دقت، بوته به آزمونه انتقال از پیش .داید انجام 3-9یا 9-9بند اا استاندارد طبق را بردار نمونه

 .است ضرور  نمونه ردید دادن به این منظور تکان  .بارد نمونه کل واقعی نماینده رده بردارته نمونه
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  آزمون نجاما روش 7

 داید، دقیقه حرارت 19 کمینه مدتهب سیسیوس درجه 399 تا سیسیوس درجه 399 دما  در را بوته  2 -7

 وزن مییی گرم 1/9دقت با و کنید خنک کننده، خشک عامل بدون دسیکاتور یک در محیط دما  تا را آن سپس

 .کنید
 دسیکاتور در بیشتر  اا برا  مدتبوته است تزم اگر .گیرد انجام آنها ردن خنک از پس بالفاصیه باید بوته اا توزین - يادآوري

 .گیرد صورت دسیکاتور، درون مساو  زمان درمدت آنها محتویات و اابوته ماندن از پس باید متوادی اا توزین امه بمانند، باقی

 به منظورپخش اختالط .کنید مخیوط کامالً را آن توزین، از پیش بارد، روان کافی قدرهب زمانی که نمونه  7-0

 که رودمی حاصل زمانی معموتً مطیوب اختالط .است ضرور  نمونه کل در مواد دیگر و کاتادیست ری  ذرات

 .رود داده تکان مکانیکی تکاننده یک از استفاده با یا و دستی به صورت دقیقه 19 مدت به نمونه

 .داید ادامه را اختالط بودن، امگن نا صورت در .کنید بررسی 3-3بند مراحل از پیش را نمونه 

 کنمخیوط یک از توانبود می تردید  مورد این در یا و نشد امگن مکرر اختالط اا  از پس نمونه اگر 7-0-2

 ررح 2-9بند  استاندارد ادف پیوست در وسییه این .نمود استفاده که حباب اوا ایجاد نکند، زیاد برری سرعت با

 .است رده داده

 .کنید تهیه دیگر  نمونه و بگیارید کنار آنرا نشد، امگن اگر نمونه  7-0-0

 تا داید حرارت دقت با را بوته بارد، بات گرانرو  دارا  یا جامد محیط دما  در نمونه که صورتی در 7-0-9

 مناسب بادما  آون یک از توانمی منظور این برا  .کنید مخیوط دقت با را آن سپس رود، مایع کامالً نمونه

 .نمود استفاده

 و جوریده آون، درون دادن حرارت از پس موجود آب صورت این بارد، در آب دارا  است ممکن نمونه 7-0-9

یل ازوسا بایددای حرارت ادامه برا  آزمایشگر بنابراین .گرددمی نمونه کردنکف یا ردن پاریده به منجر

 دقت انجام با باید اانمونه نوع این اختالط .نماید استفاده دستکش و ایمنی عینک مانند رخصی محافظتی

 .است ترمناسب دادنتکان به نسبت زدنا  حادت این در .گیرد

ا  که برا  می ان نمونه ممکن است برجا  بماند، خاکستر مقدار بسته به این که چه ،1 جدول به توجه با 7-9

 و خیر یا دارد نیاز دایحرارت به نمونه آیا کهاین به توزین روش امچنین متفاوت است. رودآزمون بردارته می

 .دارت خوااد گردد،بستگی توزین باید بخش یک از بیش یا

 گرم  1/9با تقریب  بوته در  را آزمون مورد نمونه کافی مقدار گردد،می باز بات از آن دریچه که ترازویی  با  7-9

  .نیاید دستهب خاکستر گرممییی 99 از بیش کهبطور  کنید وزن

بدست  است، رده وزن محیط دما  در که نمونه بوته نهایی و اودیه جرم اختالف از را آزمون جرم نمونه مورد

 را11-3تا  6-3بنداا   مراحل بود کافی انجام رد و توزین بار یک 1 جدول بر پایه تجربه یا با توجه بهاگر .آورید

 .داید انجام
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 انجام   3-3و1-6-3را سبا در نظر دارتن بنداا   6-3 بند مراحل است، نیاز مورد یک توزین از بیش اگر 7-5

 به دما  ذکر رده  2-3دربند  که امانطور(بیشتر نمونه اف ودن از پیش بوته یا گنجایه تا داید اجازه و داید

 را انجام داید. 11-3تا  6-3  بنداا  مراحل برسد.درادامه محیط

 
 

 
 خاكستر و آزمون مورد نمونه جرم -2جدول 

 انتظار مورد خاکستر

 )درصد جرمی(

 موردآزمون نمونه جرم

 )گرم(

 خاکستر جرم

 )ميلی گرم( 

13/9 11 99 

19/9 99 99 

93/9 29 99 

92/9 39 99 

99/9 199 99 

91/9 199 19 

991/9 199 1 

 

 طور  را رعیه ور رود.حرارت آن محتویات تا داید حرارت دقت به گاز  مشعل یک ککم با را بوته  7-6

 فقط جایی که رعیه قطع رود و تا داد ادامه سوختن به مالی  و یکنواخت سرعت با نمونه که کنید تنظی 

 .نمود صفحه داغ استفاده یک از توانمی مرحیه این در .بماند بجا کربنی باقیمانده

 ایمنی عینک باید پس آزمایشگر رود ضمن حرارت دیدن ،پاریده که بارد آب دارا  است ممکن نمونه 7-6-2

و یک نمونه  بگیارید کنار را نمونه آن ، ریخت بیرون بوته از ردید در اثر پارش مواداگر دارته بارد. دستکش و

 رامی حرارت داده و با یک آکنید به اضافه میبه آن   پروپانل-9 مییی دیتر  9±1س دیگر برداریدو ضمن اینکه 

عمل  6-3گردد. سپس طبق بند  جامد است، مایع تقریباً یا جامد نمونه اگر ا  ب نید تاهآن را بریشه ا   مییه

   مییی دیتر 19± 1)استفاده از  با سوم آزمونه رو  بر را مراحل نبود، موفقیت آمی  عمل این کنید. اگر

-ریشه مییه به چسبیده نمونهدر ار دو حادت  کنید تکرار پروپانل -9 و تودوئن حجمی درصد   39± 3)مخیوط

بند  طبق را سوزاندن .رود برگردانده گنجایه به خاکستر بدون صافی کاغی از باریکی نوار از استفاده با میتواند ا 

 ادامه داید. 3-6

 .نشوند راا توجه بدون سوختن، حال در اا نمونه که بارد مراقب کامالً باید آزمایشگر  7-7

 نشدهسوخته مواد رو  ااییپوسته کشتی اا سوخت نظیر سنگین اا نمونه به ویژه اانمونه برخی در  7-8

 ازمییه استفاده با پوسته این .بارندمی سوختن پایان از پس بیشتر  دایحرارت نیازمند که روند،می ایجاد
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 بدون کاغیصافی از باریکی نوار از استفاده با است، چسبیده مییه به ا پوسته چنانچه .رودمی رکسته ا ریشه

 .بسوزانید را نمونه باقیمانده سپس و برگردانیدبوته  به را آن خاکستر

 به .کارگیردهب را تزم دقت باید آزمایشگر بنابراین ،دارند کف ایجاد به تمایل ترسنگین مواد  7-4

 اثرحرارت بر بوته و نمونه تا بپرای ید نمونه حد از بیش دادن حرارت از خاکستر، مقدار کااش از منظورجیوگیر 

 پوسته جیوگیر  حد از بیش ردن گرم از تا بارد بیندتر بوته دبه از نباید رعیه ارتفاع امچنین د.نگردن سر 

 .گرددخاکسترمی مالحظه قابل کااش به منجر می رود که ایجاد ااییجرقه امر، این اثر در. رود

 برود. بین از کربنی مواد تا بسوزانید سیسیوس   درجه 333  ±93(دما  با ادکتریکی کوره در را باقیمانده  7-22

 مییی گرم وزن کنید.  1/9تقریب با و نمائید خنک مناسب دسیکاتور یک در محیط دما  تا را بوته

دسیکاتور در و داید حرارت دقیقه 99 مدت به حداقل سیسیوس  درجه333±93در دما  س بوته را دوباره  7-22

 مناسب خنک و دوباره وزن کنید.

 .نبارد گرممییی 3/9 از بیش متوادی توزین دو اختالف تا داید ادامه آنقدر را توزین و کردن سرد دادن، حرارت

 

 محاسبه 8

 محاسبه کنید. زیر رابطه از اودیه نمونه جرمی درصد حسب بر راخاکستر جرم

 

   A=(w2/w1)×100 
 که در آن:

A    درصد جرمی خاکستر 

w2  جرم خاکستر بر حسب گرم 

w1   جرم نمونه بر حسب گرم 

 

 گزارش آزمون 4

 .کنید گ ارش 9جدول مطابق را نتایج 4-2

 روش گزارش نتايج -0جدول

 آزمون مورد نمونه جرم

 سگرم 

 گزارش

 اعشار از بعد رق  3 22/32تا  99/2

 اعشار از بعد رق  2رق  تا 3 بیشتر ای 99/29

 

 .کنید ثبت آزمون، مورد نمونه جرم و استاندارد این رماره ذکر با را خاکستر رده گ ارش مقدار 4-0
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 كيفيت كنترل 22

   بررسی کنید.3-3سبند  QCنمونه یک بر رو  آزمون انجام با را آزمون روش یا تجهی ات عمیکرد  22-2

 ،بارند کرده امکان انجام آزمون را قبال تایید(QA)کیفیت تضمین یا کیفیت کنترلزمانی که واحداا   22-2-2

 .کرد استفاده آزمون نتیجه اطمینان قابییت تایید برا  توانمی آنها از

 ازپیوست بارند، نکرده تایید را آزمون انجام امکان کیفیت تضمین یا کیفیت کنترل اا واحد که وقتی 22-2-0

  .کرد استفاده توانمی QC یا QA روش  بعنوان ادف

 

 

 ريبیدقت و ا 22

 .باردمی زیر بشرح آزمایشگاای آزمون نتایج آمار  بررسی با آزمون روش این دقت 22-2

 تكرارپذيري  22-2-2

 دستهب اا  مشابهنمونه رو  یکسان ررایط و وسایل  با آزمایشگر یک توسط که نتایج دو آزمون  بین اختالف

 مقادیر از تواندآزمون می مورد 99از مورد یک در فقط آزمون، روش این مطابق مکرر اا آزمون در بارد، آمده

 .رود بیشتر 3 جدول در تکرارپییر  رده ذکر

 تجديدپذيري 22-2-0

 رو  مختیف اا آزمایشگاه در متفاوت آزمایشگر دو توسط که مستقل و جداگانه آزمون نتایج دو بین اختالف

 مورد 99از مورد یک در فقط آزمون، روش این مطابق مکرر اا آزمون در بارد، آمده دستهب مشابه اا نمونه

 .رود بیشتر 3 جدول تجدیدپییر  در  رده ذکر مقادیر از تواندمی آزمون 

 تجديدپذيري و تكرارپذيري مقادير -9 جدول
 خاكستر

 )جرمی درصد(

 تكرارپذيري

 

 تجديدپذيري

 

932/9- 991/9 993/9 993/9 

139/9- 939/9 993/9 992/9 

 

 اريبی 22-0 

 دارا  که مناسبی استاندارد مرجع ماده به دسترسی عدم ددیل به آزمون روش این انحراف مقدار تعیین

 .نیست میسر بارد، مایع نفتی ایدروکربن در خاکستر مشخصی مقدار
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فوست الپي  

 )اطالعاتی(

 كنترل كيفيت

  

 بررسی کنید. QCنمونه بر رو  یک آزمون انجام با را آزمون روش یا تجهی ات عمیکرد  2-الف

 راQCنمونهکنترل  اا محدوده و نمیانگی مقدارآزمایشگر  است تزم گیر ، اندازه مراحل بررسی از قبل  0-الف

 مراجعه کنید  3-9 بند استاندارد سبه.کند تعیین

 بانموداراا  را آنها آزمون کیی مراحل آمار  کنترل وضعیت کردن معیوم برا  و کنید ثبت راQCنتایج  9-الف 

 ازمحدوده خارج مراجعه رود .ارنتیجه 3-9بند استاندارد کنیدسبه تحییل معادل آمار  اا  روش سایر یا کنترل

 .رود ابیعیت ی باید کنترل

 مورد کیفیت به اامیت QC  آزمون تکرار آزمون، روش تزم اا ویژگی از یک ار وجود عدم صورت در 9-الف

-گیر برا  اندازه معموتً .دارد بستگی مشتر  اا نیازمند  و رده داده ررح آزمون مراحل ثبات ،گیر  اندازه

 QC اا نمونه روزمره باید اا نمونه تعداد اف ایش با کند.کفایت می  QCآزمون یک روزمره انجام اا  متعارف

 تواندمیQC آزمون تکرار است، آمار  کنترل تحت آزمون کهوقتی صورت، ار در قرارگیرد. آزمون بیشتر  مورد

 .رود بررسی کیفی، اطالعات تضمین جهت استاندارد این روش دقت با مطابق باید QC نمونه دقت .رود کمتر

 مورد روزمره نمونهمورد آزمون  نماینده ترکیبات  QCنمونه نوع امکان، صورت در که، رودمی توصیه  5-الف

 امگن انبارش ررایط موردنظر،در کاربرد در دورهضمن در دسترس بودن   QCاا  نمونه  تزم است.بارد آزمون

مراجعه  3-9بند  استاندارد به نمودار  کنترل اا روش و  QCدرباره بیشتر راانمایی . سبرا  بارند پایدار و

   رود

 


