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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (اسـتانداردهاي ملـي    نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
  .دارد عهده به را ايران

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ      
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  كارشناسـان سـازمان ،   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

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

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 بدين ترتيب، استانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 مربـوط كـه   ملي اسـتاندارد  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيك  بين ،كميسيون 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران ملي استانداردسازمان 
 كشـور  در (CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

پيشـرفت   آخـرين  از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي

 و سالمت كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي
 استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني

 مـي  سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي

 اجبـاري  را آن بنـدي و درجـه  صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند

 آمـوزش،  مشـاوره،  در زمينـة  فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد

كاليبراسـيون   و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  محيطـي، زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي،
 تأييـد صـالحيت   نظـام  ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(

 .كنـد  نظارت مـي  آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران
 براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي

                                                 
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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 كميسيون فني تدوين استاندارد

  »گيري مقاومت اكسايشي گرمايي اندازه - الياف كربن-نساجي «
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رييس
  بهزاد، آيباقي

  )دكتراي شيمي(
  

  دامغاندانشگاه  هيات علميعضو 

   :دبير
  دايي، مينا

  )فوق ليسانس شيمي(
  كارشناس شركت پرشيا پژوهش شريف

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
  مژگان، آتشي

  )ليسانس شيميفوق (

 
  كارشناس شركت زرگستر روبينا

  
  سحرواري، اد
  )ليسانس شيمي(
  

  اطلسي، شهال
  )ليسانس فيزيك(
  

  آفاقي، جميله
  )فوق ليسانس مديريت نساجي(
  

  چراغي، حسين
  )فوق ليسانس مهندسي مواد(
  

  حاتمي، امير
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  خوشنام، فرزانه
  )فوق ليسانس شيمي(
  
  

  
  اروند شركت پارس ليان نساجي كارشناس آزمايشگاه

  
  

  كارشناس استاندارد 
  
  

  رييس آزمايشگاه نساجي و چرم پژوهشگاه استاندارد
  
  

  استاندارد استان خوزستان كارشناس اداره كل
  
  

  مدير عامل شركت پرشيا پژوهش شريف
  
  

  كارشناس اداره كل استاندارد استان خوزستان
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  الههرويشد زاده، 
  )ليسانس علوم و صنايع غذايي(
  

  زرگر، مريم
  )ليسانس زمين شناسي(
  

  شهني، كامبيز
  )ليسانس مهندسي شيمي(
  

  عباسي نورآبادي، مهسا
  )فوق ليسانس مهندسي عمران(
  

  عقيلي، ميترا
  )ليسانس مهندسي مساجي(
  

  فتاحي نيا، مهناز
  )فوق ليسانس شيمي(
  

  كريمي چشمه علي، مريم
  )شيميفوق ليسانس (
  

  محمودي، اكرم
  )ليسانس شيمي(
  

  نجفي، زينب                                                         
  )فوق ليسانس شيمي(
  
  

  شركت پرشيا پژوهش شريف - كارشناس استاندارد
  
  

كارشناس تاييد صالحيت جامعه كنترل كيفيت 
  خوزستان

  
  كارشناس خدمات فني كربن ايران

  
  

  پالستمدير كنترل كيفيت شركت پيشگام 
  
  

  ستاندارد قزويناهاي رييس اداره اوزان و مقياس
  
  

  كارشناس شركت زرگستر روبينا
  
  

  مدير فني شركت پارس ليان اروند
  
  

  كارشناس
  
  

  كارشناس شركت پرشيا پژوهش شريف
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 يش گفتارپ

هاي آن در كميسيونكه پيش نويس  "گيري مقاومت اكسايشي گرمايي اندازه -الياف كربن-نساجي "استاندارد 
اجالس كميته  يكمينو  سيصد و چهلتهيه و تدوين شده است و در  شركت پرشيا پژوهش شريف توسط مربوط

، اينك به استناد بند  مورد تصويب قرار گرفته است 31/2/92 مورخ هاي نساجيپوشاك و فرآوردهملي استاندارد 
، 1371مصوب بهمن ماه   ، استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موسسهقانون اصالح قوانين و مقررات  3يك ماده 

  . به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود
هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، مي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتبراي حفظ همگا

هادي كه براي اصالح و تكميل اين قع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنااستانداردهاي ملي ايران در مو
  ،  بنابراين.  ، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت استانداردها ارائه شود

  . بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد
  

 : گرفته به شرح زير استمنبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار 

  
ASTM D 4102: 2008, Standard test method for thermal oxidative resistance of carbonfibers
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  گيري مقاومت اكسايشي گرمايياندازه -الياف كربن -نساجي
در صورت وجود چنين . استاندارد به تمام موارد ايمني مرتبط با كاربرد آن اشاره نشده استدر اين  -هشدار

   .باشدمواردي، مسئوليت برقراري ايمني،  سالمتي و تعيين حدود قوانين كاربري قبل از استفاده به عهده كاربر مي

  دامنه كاربرد هدف و   1
در معرض هواي داغ  كه گيري كاهش وزن الياف كربناندازه، تعيين روشي براي استاندارداين هدف از تدوين 

  .باشدو وسايل مربوطه است، ميمقاومت اكسايشي آنها  اي براي توصيفوسيلهعنوان به و قرار گرفته محيط
انتخاب پايدارترين الياف  اي برايوسيلهعنوان به گيري مقاومت اكسايشي الياف كربناين استاندارد براي اندازه

  .الياف در دماي باال كاربرد دارد شده با تقويت ركبهاي مدر سيستم دموجو
كربن الياف درمورد  توسعهتحقيق و  همچنين انجامهاي مواد و براي كنترل كيفيت، ويژگي اين استاندارد
  . كاربرد دارد اصالح شده

  الزاميمراجع    2
  . ها ارجاع داده شده استبه آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران 

  . شودين استاندارد ملي ايران محسوب مين ترتيب آن مقررات جزئي از ابدي
  ها و تجديد نظرهاي بعدي آن اصالحيه ، در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد

ها ارجاع داده تاريخ انتشار به آنذكر در مورد مداركي كه بدون . استاندارد ملي ايران نيست مورد نظر اين
  .ها مورد نظر استهاي بعدي آنمواره آخرين تجديد نظر و اصالحيهشده است، ه
  : جع زير براي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مر

2-1  ASTM C 613/C 613M, Test method for constituent content of composite prepreg by 
soxhlet extraction  

  اصطالحات و تعاريف          3

  :رودكار ميدر اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به
3-1  

  بنالياف كر
ساخته      از پيروليز الياف قير يا الياف پليمري سنتزي  بوده وكربن وزني  90% داراي حداقل  ي كهالياف
  .هستند GPa 70حداقل  مدول  و داراي شوندمي

3-2   
  مواد اوليه
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، PAN(1(پلي اكريلونيتريل از معموال . شونداز طريق پيروليز آنها تهيه مي كه الياف كربنهستند الياف آلي 
  .دشواستفاده مي قيرو  يونر ويسكوز

3-3  
  ليف تكميليماده 

سازگاري ليف و يا تامين ترشوندگي بهتر و  كاركردمنظور تسهيل به بر روي الياف پوشش سطحي كه
  .رودكار ميهب) يا هردو( 2ماتريكس

  اصول آزمون     4
        C 375˚در معرض هوا با دماي در بخش اول شرايط قرارگيري . اين روش آزمون شامل دو بخش است

در  .شودمي تعيين كربنكاهش وزن الياف ، مشخص وگيري تسريع شدهاندازه انجامبراي ساعت  24مدت به
گيري ساعت براي انجام اندازه 500به مدت  C 315˚قرارگيري در معرض هوا با دماي شرايط  ،بخش دوم

  .شودمي تعيينحاصل دار، مشخص و كاهش وزن مدت

      وسايل      5
  mg 1/0با قابليت توزين با تقريب  ترازو،   1- 5
  C 80˚تر در دماي يا كم kPa 3/1با قابليت تامين خال  گرم خانه خال،   2- 5
موجود در محفظه و قابليت تغيير هواي  مناسببا نرخ جريان  گرم خانه مجهز به سيستم گردش هوا،   3- 5

 )± C 10˚با حد رواداري( C 375˚ تا C 25˚محدوده دمايي دقيقه و قابليت تثبيت دما در يك بار در

خانه ها، مناسب براي گرميا ساير اندازه ml 250 با ظرفيت سيليكاتبورواز جنس  اي،بشرهاي شيشه   4- 5
  )براي هر نمونهيك عدد (

  آزمون هوا در حينشفتگي آمنظور كاهش براي بشرها بهشبكه فلزي، ي با يهادرپوش   5- 5
، با اتصال ml 500 يا ml250از جنس شيشه بوروسيليكات، با ظرفيت  يا بالن جوش، ماير ارلن   6- 5

  مخروطي استاندارد
  6-5بند  شده در ذكر هايسيليكات براي بالنبورواز جنس  اي،متراكم كننده شيشه   7- 5
  صفحه داغ  8- 5
  نزن از جنس فوالد زنگ انبرك،  9- 5

  يا واكنشگرها/ د وموا       6

                                                 
1- Polyacrylonitrile 
2- Matrix  
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يا ساير  C 0/81˚ تا C 0/70˚ و محدوده نقطه جوش 5/99% با خلوص  ،)بوتانون-2(متيل اتيل كتون    
  ASTM C 613استاندارد با هاي پيشنهادي مناسب مطابق حالل

شود شده و توصيه مي محسوبآتش سوزي خطرناك براي محرك و ماده عنوان يك بهمتيل اتيل كتون  -هشدار
  .مناسب استفاده شود و در معرض مستقيم گرما يا شعله قرار نگيرددر محلي با تهويه 

  بردارينمونه    7
جابجايي  در هاي خارجي را كه ممكن استويژه آلودگي با نمك، اليهمنظور جلوگيري از هرگونه آلودگي، بهبه

 الياف كربناز بسته هاي تميز با استفاده از دستكش قرارگيري در محيط اطراف آلوده شده باشند،قبلي يا 
از قبل (را در اطراف دو انگشت  g 2از ليف تازه به وزن حدود  كميمقدار  .باز كرده و دور بريزيدمورد آزمون 

به راحتي  درآيد كه به شكل يك حلقه زمونههم قراردهيد تا آ يدو انتها را رو بپيچانيد و )بپوشيد دستكش
  .باشدقابل جابجايي 

  تهيه آزمونه     8
مونه را از هر نمونه آزمون كنيد اما براي ارزيابي زآكنترل كيفيت، حداقل دو  به منظور ها،تعداد آزمونه   8-1

ازنظر  4- 11صورت شرح داده شده در بند به زمون كرده و نتايج راآزمونه را آ 10 حداقل، ليف كاراييكمي 
  .آماري ارزيابي كنيد

جايي، ترشوندگي و چسبندگي منظور قابليت جاببه الياف كربن سياري ازب از ليف، ماده تكميليحذف   8-2
حضور  1%  حدود هايغلظتا در عموماين مواد . شوندآلي پوشش داده مي ماده تكميليبا يك  به ماتريكس

در صورت  ماده تكميلي. پايدار نيستند ،ستانداردا معرض دماهاي شرح داده شده در اينو معموال در دارند 
حذف ) DMF(ست با استخراج به وسيله حالل داغ مانند متيل اتيل كتون يا دي متيل فرماميد وجود ممكن ا

از استخراج با سوكسله  توصيه مي شود كه حذف آنها مشكل است ميليمواد تكبراي شود توصيه مي. شود
ديگر ممكن است با روش ارايه  تكميلي موادبا اين وجود  .استفاده شودASTM C 613 استاندارد  مطابق 

   .شوند استخراج 4-3-10تا  1- 3-10     بندهاي درشده 
     استفاده  ماده تكميليبدون حذف معموال  الياف كهازآنجايي مانده روي ليف،باقي ماده تكميلي   8-3

مواد و انتخاب الياف با  چنين توصيف هماهي از مقاومت اكسايشي ليف تكميل شده و د، اغلب آگنشومي
هايي به اين دليل وجود روش. مفيد استمواد تكميلي مختلف آگاهي از اثرات نسبي بهينه براي  تكميلي

  .و بدون آن مطلوب است ماده تكميليبراي تعيين مقاومت اكسايشي الياف با 

  و خشك كردن سازيشرايط آماده     9
ساعت  16قرار داده و به مدت  C 77˚ در گرم خانه خال با دماي هاي توري رابشرها و درپوش ،هاآزمونه 

  .خشك كنيد 2-4-10و  1- 4-10 هايبندآزمون در حين مراحل تحت فشار 
  

itechpolym
er.com

https://www.itechpolymer.com


4 

  

  روش انجام آزمون    10
وزن اوليه . وزن كنيد mg 1/0با تقريب ) 7به دست آمده از آزمون بند  صورتهمان  به(آزمونه را    10-1
،Wiخشك و تميز ) 9- 5بند (از انبرك ها توزين تمامي و در اين مرحلهها براي انتقال آزمونه. ، را ثبت كنيد

  .استفاده كنيد
در استاندارد  كهطورهمانسوكسله  بااستخراج  ، از)را ببينيد 2-8بند ( ماده تكميليحذف براي   10-2

ASTM C 613  ،را  4- 3-10تا  1-3-10بندهاي  شده در شرح دادهاستفاده كنيد يا مراحل پيشنهاد شده
 ازو نظر كرده صرف 4- 3-10تا  1-3-10از مراحل بندهاي  ماده تكميليعدم حذف  درصورت. دنبال كنيد

  .ادامه دهيد 4-10بند 
  ماده تكميليحذف    10-3
متيل اتيل كتون  حالل ml 200 تا ml 100 آزمونه را در يك بالن خشك گذاشته و سطح آن را با   10-3-1

بالن را روي صفحه داغ يا . ب خنك كننده را باز كنيدي بالن قرار داده و شير آمتراكم كننده را رو. بپوشانيد
. بخيسانيد اندقيقه در حالل جوش 15مدت آزمونه را به. آيدحرارت دهيد تا حالل به جوش كن حمام گرم

  .ا خارج كنيدزمونه رآو  جدا، حالل را سر ريزمتراكم كننده را 
تر خشك يا كم kPa 3/1در فشار  C 77˚ دقيقه در گرم خانه خال با دماي 30مدت آزمونه را به   10-3-2

  .كنيد
  .را ثبت كنيد آنوزن و  توزين mg 1/0 آزمونه خشك شده را با تقريب   10-3-3
تكرار  ،ثابت بماند mg 1/0± كه وزن در محدودهرا تازماني  3-3-10تا  1- 3- 10مراحل بندهاي    10-3-4

  .را ثبت كنيد )We( وزن نهايي. كنيد
  خشك كردن   10-4
تر خشك يا كم kPa 3/1در فشار  C 77˚ در گرم خانه خال با دماي ساعت 16مدت هر آزمونه را به   10-4-1

  .كنيد
هر آزمونه را . را ثبت كنيد )Wd(وزن كرده و وزن  mg 1/0 آزمونه را بعد از خشك كردن با تقريب   10-4-2

  .كنيدتوزين  ،از قبل وزن شدهاي كه در بشر يا بوته
  )كوتاه مدت( الفآزمون روش     10-5
هاي موجود زمونهآگرم كرده و اطمينان حاصل كنيد كه  C 375˚ گرم خانه هوا را از قبل تا دماي  10-5-1

  .اند، قرار گرفته3-5مشخص شده در بند و نرخ گردش هواي  C 5± ˚C 375˚در گرم خانه در دماي
  . بشرها را با آزمونه در گرم خانه قرار داده و زمان شروع را ثبت كنيد   10-5-2
 با تقريب سپس در دسيكاتور خنك كرده و خارج كردهساعت از گرم خانه  0/24ها را بعد از آزمونه  10-5-3

mg 1/0 وزن )Wa( را ثبت كنيد.  
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              )بلند مدت( بآزمون  روش  10-6
هاي موجود زمونهآگرم كرده و اطمينان حاصل كنيد كه  C 315˚ گرم خانه هوا را از قبل تا دماي  10-6-1

  .اند، قرار گرفته3-5خ گردش هواي مشخص شده در بند و نر C 5± ˚C 315˚ در گرم خانه در دماي
  . بشرها را با آزمونه در گرم خانه قرار داده و زمان شروع را ثبت كنيد   10-6-2
خنك ، خشك محيطدر يك  و خارج كرده ساعت از گرم خانه 0/500را بعد از  و ظروف هاآزمونه  10-6-3

  . را ثبت كنيد )Wa( وزن كرده و وزن mg 1/0 با تقريبها را آزمونه كنيد سپس

  همحاسبروش      11
  .تعيين كنيد 1را برحسب درصد وزني از رابطه  ماده تكميليمقدار  ليف، تكميلي ماده   11-1

         )1                                                                             (100)/(  ieif WWWW              

  :كه در آن
Wf   روي ليف برحسب درصد؛ ماده تكميلي  
Wi    گرم؛برحسب ميلي ماده تكميليوزن آزمونه قبل از حذف  
We    گرمبرحسب ميلي 4-3-10بند  طبق ماده تكميليوزن نهايي آزمونه بعد از حذف.  
  .كنيد محاسبه 2از رابطه  كاهش وزن در اثر خشك كردن را، كاهش وزن در اثر خشك كردن  11-2

)2 (                                  100)/(  ididr WWWW  100 يا)/(  ededr WWWW            

  :كه در آن
Wdr   برحسب درصد؛ كاهش وزن در اثر خشك كردن  
We    ؛1- 11مطابق تعريف بند  
Wi   ؛1- 11يف بند مطابق تعر 

Wd    گرمبرحسب ميلي 2-4-10مطابق بند  آزمونه بعد از خشك كردنوزن.  
 3رابطه  ازكاهش وزن نسبي اكسايشي را برحسب درصد وزني  اكسايش هوا،كاهش وزن در اثر    11-3

  .محاسبه كنيد
     )3(                                                                           100)/(  dadh WWWW 

  :كه در آن
Wh   كاهش وزن در هواي داغ برحسب درصد؛  
Wa   گرم؛وزن آزمونه بعد از قرارگيري در معرض هواي داغ برحسب ميلي  
Wd    2-11مطابق تعريف بند.  
 شاملرا براي هر نمونه  CV% و ضريب تغييرات ،  S، انحراف استاندارد ، Xميانگين، ، ارزيابي آماري   11-4

   .زير محاسبه كنيد روابط از ،ترزمونه آزمون شده يا بيشآ 10
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 دقت و درستي      12

توان ارايه نمي آزمون روش مرجع مورد قبولي در دسترس نيست، هيچ تخميني از درستي سطحكه ازآنجايي
تعريف شده است، به دليل مقدار  هاي جداگانهگيريوافق متقابل بين اندازهت عنوان ميزاندقت كه به. كرد

  .باشدها درحال حاضر قابل تخمين نميناكافي داده

  گزارش آزمون       13
  :گزارش آزمون بايد حداقل شامل اطالعات زير باشد

كد سازنده، شكل، پيشينه ) هاي(كامل مواد ارزيابي شده شامل نوع ليف، منبع، شماره مشخصات   1- 13
  ها درصورت معلوم بودن؛و غلظت ناخالصي ماده تكميلي، نوع و ماهيت اوليهمواد قبلي، نوع 

ن كه غير از موارد مشخص شده در اي، درصورتيماده تكميليو حذف  سازيشرايط آمادهروش    2- 13
  باشد؛ استاندارد

  هاي آزمون شده براي نمونه معين؛تعداد آزمونه   3- 13
  روش آزمون استفاده شده؛ مشخص كردن   4- 13
عالوه ضريب تغييرات در ه ، مقدار ميانگين و انحراف استاندارد بكردنكاهش وزن در اثر خشك    5- 13

  باشد؛ 10بزرگتر يا مساوي  Nكه صورتي
 Nكه روي ليف، مقدار ميانگين، انحراف استاندارد و ضريب تغييرات در صورتي ماده تكميليدرصد     6- 13

  باشد؛ 10بزرگتر يا مساوي 
 Nكه درصد كاهش وزن در هوا، مقدار ميانگين، انحراف استاندارد و ضريب تغييرات در صورتي   7- 13

  باشد؛ 10بزرگتر يا مساوي 
  .تاريخ انجام آزمون   8- 13
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