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به نام خدا
استاندارد ایرانیملآشنایی با سازمان 

ایران،صنعتیو تحقیقاتاستانداردمؤسسۀراتمقروقوانیناصالحقانون3مادة یکبندموجببهایراناستانداردیملسازمان 
بـه را(رسـمی) ایـران  یملـ استانداردهاي نشروتدوینتعیین،که وظیفۀاستکشورمیرسمرجعتنها1371ماهبهمنمصوب
.داردعهده

ز و مؤسسـات  کـ نظـران مرا صـاحب ،ارشناسان سـازمان کب از کمریفنيهاونیسیمکهاي مختلف در ن استاندارد در حوزهیتدو
، يدیـ ط تولیو با توجه به شـرا یملشود و کوششی همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام میيو اقتصاديدی، تولی، پژوهشیعلم

ننـدگان،  کنـدگان، مصـرف  نکدیصـاحبان حـق و نفـع، شـامل تول    ۀت آگاهانـه و منصـفان  کز مشـار اهو تجـاري اسـت ك  يفناور
س ینـو شیشـود. پـ  دولتـی حاصـل مـی   و غیریدولتيهاآن، نهادها، سازمیو تخصصمیز علککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افـت  یشـود و پـس از در  یمربوط ارسـال مـ  يهاونیسیمکينفع و اعضايبه مراجع ذیایران براي نظرخواهیملياستانداردها
) ایران چـاپ و  ی(رسمیملبه عنوان استاندارد ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویملۀتیمکشنهادها درینظرها و پ
شود.یمنتشر م

کننـد  یه مـ یـ ن شـده ته یـی ت ضـوابط تع ینیز با رعاصالحذيمند و عالقهيهاناه مؤسسات و سازمکییس استانداردهاینوشیپ
ب، یـ ن ترتیشـود. بـد  چـاپ و منتشـر مـی   ایـران یملـ نـوان اسـتاندارد  ب، بـه ع یو درصـورت تصـو  یبررس،طرحیملدرکمیته 

اسـتاندارد مربـوط   یملۀن و در کمیتیتدو5رةایران شمایملاستاندارد رات مقره بر اساس کشود یمیتلقیملییاستانداردها
ده باشد.یب رسیبه تصوشودیل مکیتشایران استاندارد یملدر سازمان ه ک

و IEC(2(المللی الکتروتکنیککمیسیون بین،1(ISO)استانداردیالمللنیسازمان بیاصليران از اعضایاد راستاندایملسازمان 
در کشـور  5(CAC)کمیسـیون کـدکس غـذایی   4است و به عنوان تنهـا رابـط  3(OIML)شناسی قانونیالمللی اندازهسازمان بین
ن یشـور، از آخـر  کخـاص  يهـا يازمنـد یو نیلـ کط یتــوجه بـه شـرا   ایران ضمن یملين استانداردهایکند. در تدوفعالیت می

شود.گیري میبهرهیالمللنیبيجهان و استانداردهایو صنعتی، فنیعلميهاشرفتیپ
کنندگان، حفـظ سـالمت   ت از مصرفیشده در قانون، براي حماینیبشین پیت موازیتواند با رعایران میاستاندارد ایملسازمان 

از یبعضـ ي، اجـرا يو اقتصـاد یطـ یمحسـت یت محصـوالت و مالحظـات ز  یـ فکینـان از  ی، حصول اطمیو عموميفردیمنیو ا
يایران را براي محصوالت تولیدي داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شـوراي عـالی اسـتاندارد، اجبـار    یملاستانداردهاي 

و یصـادرات ياالهـا کاسـتاندارد  يشـور، اجـرا  کمحصـوالت  يابـر یالمللـ نیبـ يتواند به منظور حفظ بازارهـا ی. سازمان مکند
و مؤسسات فعـال در  هاآننندگان از خدمات سازمکستفادهاهببخشیدننان ین براي اطمی. همچنکنديآن را اجباريبنددرجه

هـا و  شـگاه یآزما، یطـ یمحستیت زیریت و مدیفکیت یریمدهايسامانهیگواهو صدوريزی، ممیمشاوره، آموزش، بازرسۀنیزم
و مؤسسات را بر اسـاس ضـوابط نظـام    هاآنگونه سازمنیاستاندارد ایملسازمان وسایل سنجش، )الیبراسیون(کمراکز واسنجی 

هـا آنرد کاعطا و بر عملهاآنهت بید صالحیینامۀ تأیط الزم، گواهیکند و در صورت احراز شرامییابیران ارزیت اید صالحییتأ
ياربردکـ قـات  یار فلزات گرانبها و انجام تحقین عییل سنجش، تعیاها، واسنجی وسایکیالمللنیج دستگاه بی. تروکندمینظارت 

.استسازمانن یف ایایران از دیگر وظایمليسطح استانداردهايارتقايبرا

1- International Organization for Standardization
2- International Electrotechnical Commission
3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)
4- Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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استانداردتدوینفنیکمیسیون
»روش آزمون- فضاي فوقانیياکسان به روش کروماتوگرافی گازدي-4،1ن مقداریتعی-شامپو «

:اشتغالمحلیا/وسمت:رئیس
ارفه، عکمپانی سعید

)شیمیدکتري (
ایرانانجمن صنایع شوینده و بهداشتی و آرایشی

:دبیر
، باقرگرگرياحسانی

کارشناسی شیمی)(
پژوهشگاه استاندارد

)الفباحروفترتیببهاسامی(:اعضا

آتش، امیر فرزین 
)ارشد شیمیرشناسیکا(

شرکت یونیلیور ایران 

آریانسب، فضه
دکتري شیمی)(

پژوهشگاه استاندارد

آزمایشگاه معیار دانش پارساردشیري، حمید
(دکتري شیمی)

زاده، ندااسداله
کارشناسی ارشد شیمی)(

انجمن صنایع شوینده و بهداشتی و آرایشی

مهناز،باجانیبا
)ارشد شیمیکارشناسی(

گلتاششرکت 

بیات، مژگان
)شیمیکارشناسی(

شرکت اکتیو

بنکدارسخی، علیرضا
)کارشناسی ارشد شیمی(

شرکت پاکشو

سازان، مهدي چیت
)کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(

آزمایشگاه آزما نانو سیستم

وند، ناهیدخالقی
)کارشناسی ارشد شیمی(

انی صحتشرکت صنعتی و بازرگ
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:اشتغالمحلیا/وسمت)الفباحروفترتیببهاسامی(: اعضا
جباري، عادله  

)کارشناسی ارشد شیمی(
آزمایشگاه همکار مهر طاهر

جوادي، افسانه 
(کارشناس مهندسی فناوري شیمی)

اداره کل نظارت بر اجراي استاندارد صنایع غیر فلزي 

رنجبر، مینا
)میارشد شیکارشناسی(

شرکت پاکسان  

زاده، افسانه  زینال
)کارشناسی شیمی(

شرکت سهامی عام کف 

سمیعی، اعظم 
)ارشد شیمیکارشناسی(

شرکت مهد تاژ

شاهی، مریم  
(دکتري شیمی)

آزمایشگاه همکار مهر طاهر

ضیائیان، مونا
)ارشد شیمیکارشناسی(

شرکت اکتیو

عابدي، غزاله
یمی)(دکتري ش

دانشگاه الزهرا

پور، سمیه عاصمی
)ارشد شیمیکارشناسی(

شرکت سهامی عام کف

پژوهشگاه استانداردنسب، اللهعدل
(دکتري شیمی)

غفاري نطنزي، پري
)ارشد شیمیکارشناسی(

آزمایشگاه همکار مهر طاهر

نازفاطمی، پري
)کارشناسی ارشد شیمی(

د تهراناداره کل استاندار

قاسم پور، علیرضا
(دکتري شیمی)

دانشگاه شهید بهشتی



1397(چاپ اول): سال 15698ایران شمارةملیاستاندارد 

ح

:اشتغالمحلیا/وسمت)الفباحروفترتیببهاسامی(: اعضا
قیصري، محمد مهدي

(دکتري شیمی)
آزمایشگاه معیار دانش پارس

لطفی، صابر
)ارشد شیمیکارشناسی(

آزمایشگاه آزما نانو سیستم

رضامحب علی، علی
(دکتري شیمی)

آزمایشگاه کنترل مرکزي قم  

مفاخري، شیرین 
)کارشناسی شیمی(

شرکت صنعتی و بازرگانی صحت

محمدبیگی، نسرین 
)ارشد شیمیکارشناسی(

شرکت گروه بهداشتی فیروز

نبی، مهدي
(دکتري شیمی)

آزمایشگاه معیار دانش پارس

:ویراستار
حسن ،زرخانه

)رشناسی ارشد شیمیکا(
پژوهشگاه استاندارد
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گفتارپیش
» روش آزمون-اکسان به روش کروماتوگرافی گازي فضاي فوقانیدي-4،1تعیین مقدار-شامپو «استاندارد 

یکهزار هاي مربوط توسط سازمان ملی استاندارد تهیه و تدوین شده است و درنویس آن در کمیسیونپیشکه
مورد تصویب 19/12/1397کمیته ملی استاندارد شیمی و پلیمر. مورخ یهاجالسنهمین و و ششصد و هشتاد

قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات 3قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 
، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.1371مصوب بهمن ماه صنعتی ایران ،

هاي ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات ، حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتبراي
استانداردهاي ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادي که براي اصالح و تکمیل این 

رار خواهد گرفت. بنابراین استانداردها ارائه شود ، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه ق
باید همواره همواره از آخرین تجدید نظر آن ها استفاده کرد.

منابع و ماخذي که براي تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:
اکسان دي-4،1شناسایی و تعیین مقدار"با عنوان 9503015نتایج حاصل از طرح تحقیقاتی به شناسه 1

.1397توسط پژوهشگاه استاندارد در سال "بهداشتی–باقیمانده از فرآیند تولید در محصوالت آرایشی
و همکاران، آزمایشات شیمیایی، شرکت گلتاش مهناز، باباجانی2
بنکدارسخی، علیرضا و همکاران، آزمایشات شیمیایی، شرکت پاکشو3
گاه همکار آزما نانو سیستمچیت سازان، مهدي و همکاران، آزمایشات شیمیایی، آزمایش4
جباري، عادله و همکاران، آزمایشات شیمیایی، آزمایشگاه همکار مهر طاهر 5
زاده، افسانه و همکاران، آزمایشات شیمیایی، شرکت داروگر زینال6
مهدتاژو همکاران، آزمایشات شیمیایی، شرکت اعظم، سمیعی7
انجمن صنایع شوینده و بهداشتی و آرایشی ایرانو همکاران، آزمایشات شیمیایی، عارفه ، کمپانی سعید8
علی، علیرضا و همکاران، آزمایشات شیمیایی، آزمایشگاه همکار کنترل مرکزي قم محب9

محمدبیگی، نسرین و همکاران، آزمایشات شیمیایی، شرکت فیروز10
نبی، مهدي و همکاران، آزمایشات شیمیایی، آزمایشگاه همکار معیار دانش پارس11
بازرگانی صحتو ند، ناهید و همکاران، آزمایشات شیمیایی، شرکت صنعتی خالقی و12
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روش آزمون- اکسان به روش کروماتوگرافی گازي فضاي فوقانیدي-4،1تعیین مقدار-شامپو 

مـواردي چنـین بـا مواجهـه صورتدرست. اهنشددرجبهداشتیوایمنیمواردتماماستانداردایندر-هشدار
.استاستاندارداینکاربرعهدةبرآناجرايومناسبایمنیوبهداشتشرایطبرقراريتسئولیم

کاربرددامنههدف و 1

به روش شـامپو فـرآورده اکسـان در دي–4،1ناخالصـی  مقـدار گیـري انـدازه هدف از تدوین ایـن اسـتاندارد،   
.باشدمیکروماتوگرافی گازي فضاي فوقانی 

الزامیمراجع2

سـت. اهارجـاع داده شـد  هاآنهصورت الزامی بیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد بهدر مراجع ز
شوند. ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میبدین

ها و تجدیدنظرهاي بعدي آن براي که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهدرصورتی
ـ .آور نیستاین استاندارد الزام سـت،  اهارجـاع داده شـد  هـا آنهدر مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار ب

آور است.هاي بعدي براي این استاندارد الزامخرین تجدیدنظر و اصالحیهاههموار
ارد الزامی است:ز مراجع زیر براي کاربرد این استانداهاستفاد

هـاي  هـا و روش ویژگی-مورد مصرف در آزمایشگاه تجزیه-آب،1728استاندارد ملی ایران شماره 2-1
آزمون

اکســان در دي–4،1تعــین مقــدار -، مــواد فعــال در ســطح13820اســتاندارد ملــی ایــران شــماره2-2
فوقانیفضايگازي فی گرابه روش کروماتوسولفاتاتوکسیمحصوالت الکیل

کننـده و مـواد مـوثر    بندي نمونه در مـواد پـاك  هاي تقسیمروش،3095استاندارد ملی ایران شماره 2-3
سطحی
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آزمون اصول3

،بنـدي زاز درس. ویال پشودبه آن اضافه میتوزین شده و محلول کالیبراسیون1فضاي فوقانینمونه در ویال
. پـس از تبخیـر و تجمـع    داده شده تا به تعادل دمایی برسدقرار اي فوقانیدستگاه فضذاريگدر محل نمونه

بـا اسـتفاده از سـرنگ مخصـوص بـه      از بخـار بـاالي نمونـه    صی حجم مشخ، در فضاي فوقانی ویالفرارمواد
سـاز یـونش   شـود. از آشکار آنـالیز مـی  ،ریزي دمـایی مشـخص  کروماتوگراف گازي تزریق شده و با یک برنامه

شود.ین مقدار استفاده مییبراي تعو روش افزایش استاندارد )FID(2ايشعله

روش آزمون4

و/یا واکنشگرهامواد 4-1

جرمی جرمی/98%با خلوص اکسان دي-4-1-14،1

جرمی/جرمی98%اکسان با حداقل خلوص دي-3،1-متیل-4-1-24

999/99%گاز حامل : نیتروژن یا  هلیم با خلوص 4-1-3

4-1-4N،N- دي متیل استامید)DMA ( با خلوصHPLC

هاي دیگر نیز استفاده کرد. قابلیت کاربرد حالل باید با اعتبارسنجی مناسب ارزیـابی  توان از حاللمیDMAبه جاي یادآوري:
توان استفاده کرد عبارتند از:هایی که میشود. از جمله حالل

-N،N-متیل فرمامید (ديDMF(؛

؛)DMSOتیل سولفوکسید (مدي-

؛)DEFاتیل فرمامید (دي-
.فرمامید-

وسایل 4-2

اي معمول آزمایشگاهلوازم شیشه4-2-1

ايریزي دمایی و آشکارساز یونش شعلهمجهز به تجهیز برنامه، )GC(گازي فکروماتوگرا4-2-2

اجزاء مخلوطقادر به جداسازي ،ستون موئین4-2-3

1- Head space
2- Flame Ionization Detector
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فنیـل  5% با فاز ساکنµm3و ضخامت mm53/0متر ، قطر داخلی 50یلیکاي ترکیبی به طول سستون موئین: یاد آوري
مناسب است. با آنمعادلهاي ستونیا TRB-G43مانند متیل سیلیکون 95% سیلیکون و

به همراه ملزومات آنتجهیز فضاي فوقانی خودکار یا دستی،4-2-4

مجهز به درپوش پیچشی، ml20با ظرفیتفضاي فوقانی ايویال شیشه4-2-5

ml01/0±ml1ظرفیتبا،سرنگ نوع گازي4-2-6

g0001/0با دقت ،ترازو4-2-7

با قابلیت تنظیم دما ، آون4-2-8

کالیبراسیون هايسازي محلولآماده4-3

Aمحلول کالیبراسیون 1- 4-3

mg1mg.دمنتقل کنیml50بالن حجمیبه را DMAحالل از ml40حدود  3،1-متیـل –4از±100
به حجم برسانید، کامال به هم بزنید تا محلول یکنواخت گردد. DMAکسان را درون آن وزن کرده و با دي-

µl200 از این محلول را به بالنml100 منتقل کرده و باDMA به حجم برسانید

.باشداکسان میيد-3،1متیل -4از g/mlµ4شامل  Aمحلول نهایی

Bمحلول کالیبراسیون 2- 4-3

mg1mgمنتقل کنید.ml50را به بالن حجمیDMAحالل از ml40حدود  اکسـان  دي–4،1از ±100
mg1mgو  کـامال بـه   به حجم برسانید،DMAو با کنیداضافهبه بالن اکساندي-3،1-متیل-4از ±100

بـه  DMAمنتقل کـرده و بـا   ml100از این محلول را به بالن µl200نواخت گردد. هم بزنید تا محلول یک
حجم برسانید.

.باشدمیاکساندي-4،1از g/mlµ4واکساندي-3،1-متیل-4از g/mlµ4شامل  Bمحلول نهایی 

Cمحلول کالیبراسیون 3- 4-3

mg1mgمنتقل کنید. ml50را به بالن حجمی DMAاز حالل ml40حدود  اکسـان  دي–4،1از ±200
mg1mgو  به حجم برسانید، کـامال بـه   DMAاکسان به بالن اضافه کنید و با دي-3،1-متیل-4از ±100

بـه  DMAمنتقل کـرده و بـا   ml100از این محلول را به بالن µl200هم بزنید تا محلول یکنواخت گردد. 
حجم برسانید.
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باشد اکسان میدي-4،1از g/mlµ8واکسان دي-3،1-متیل-4از g/mlµ4شامل  Cمحلول نهایی 

Dمحلول کالیبراسیون4- 4-3

mg1mgمنتقل کنید. ml50را به بالن حجمی DMAاز حالل ml40حدود  اکسـان  دي–4،1از ±300
mg1mgو  به حجم برسانید، کـامال بـه   DMAاکسان به بالن اضافه کنید و با دي-3،1-متیل-4از ±100

بـه  DMAمنتقل کـرده و بـا   ml100از این محلول را به بالن µl200ا محلول یکنواخت گردد. هم بزنید ت
حجم برسانید.
باشد.اکسان میدي-4،1از g/mlµ12واکساندي-3،1متیل–4از g/mlµ4شامل  Dمحلول نهایی

ي کالیبراسـیون نشـان داده   هـا اکسان و استاندارد داخلی در هر کدام از محلولدي-4،1غلظت 1در جدول 
شده است.

کالیبراسیون تهیه شدههاي اکسان و استاندارد داخلی در محلولدي-4،1غلظت -1جدول 

محلول 
استاندارد

دي اکسان- 3،1-متیل- 4غلظت 
g/ml)µ(

دي اکسان               -4،1غلظت
)g/mlµ(

A40محلول 
B44محلول 
C48محلول 
D412محلول

بردارينمونه5

تهیه نمونه مورد آزمون1- 5

انجام دهید3095مطابق استاندارد ملی ایران شماره را بردارينمونه 

هاي نمونه مورد آزمونتهیه محلول2- 5

با را اضافه کنید. از نمونه مورد آزمونg01/0±g2مقدار )، 5-2-4بند زیردر چهار ویال فضاي فوقانی (
مراحل زیر را انجام دهید:) 6- 2-4زیربند (ml1استفاده از سرنگ گازي 

با استفاده از را به اولین ویال اضافه کنید. بالفاصله Aاز محلول کالیبراسیون ml01/0±ml1مقدار - الف
به شدت تکان دهید تا محلول یکنواخت شود.گازبند و ابزار مخصوص پرس ویال را دربندي کرده، 
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را به دومین ویال اضافه کنید. بالفاصله با استفاده از Bل کالیبراسیون از محلوml01/0±ml1مقدار -ب
گازبند و ابزار مخصوص پرس، ویال را دربندي کرده، به شدت تکان دهید تا محلول یکنواخت شود.

است.، به عنوان استاندارد داخلی،اکسان اضافه شدهدي- 4،1از mg/kg2این محلول حاوي

را به سومین ویال اضافه کنید. بالفاصله با استفاده از Cاز محلول کالیبراسیون ml01/0±ml1مقدار -پ
نواخت شود.ده، به شدت تکان دهید تا محلول یکبندي کرزگازبند و ابزار مخصوص پرس، ویال را در

است.، به عنوان استاندارد داخلی،اکسان اضافه شدهدي- 4،1از mg/kg4این محلول حاوي

را به دومین ویال اضافه کنید. بالفاصله استفاده از Dاز محلول کالیبراسیون ml01/0±ml1ر مقدا-ث
گازبند و ابزار مخصوص پرس، ویال را دربندي کرده، به شدت تکان دهید تا محلول یکنواخت شود.

.است، به عنوان استاندارد داخلی،اکسان اضافه شدهدي- 4،1از mg/kg6این محلول حاوي

آزمونانجامروش 6

از نمونهاکسان استخراج دي1- 6

فضاي گذاري مخلوط را جداگانه در قسمت نمونههاي) آماده کنید. هر یک از نمونه2-5نمونه را مطابق (بند 
از فضاي ml1) 6-2- 4قرار دهید. سپس با سرنگ گازي (زیربند min30به مدت C◦70در دماي فوقانی

.) تزریق و تعیین را انجام دهید2- 6کروماتوگراف گازي با شرایط بند (فوقانی را استخراج و به 

شرایط کروماتوگرافی2- 6
تواند با توجه به جداسازي مناسب بستگی دارد و میاتوگرافی به ابزار مورد استفاده انتخاب شرایط کروم

اي ستون ذکر شده در ترکیبات مورد نظر، نسبت به آنچه که در زیر ارائه شده، متفاوت باشد. شرایط زیر بر
باشد:) مناسب می2-5(بند 

:ستون به صورت زیر استدمایی تنظیمات 
؛C200°دماي محل تزریق-
؛min3و ماندگاري در این دما C60°دماي اولیه -
؛C80°تا رسیدن به دماي حد واسط min /°C4سرعت برنامه دمایی اولیه -
؛C300°تا رسیدن به دماي نهایی min /°C30نهاییسرعت برنامه دمایی -
؛min5زمان ماندگاري در دماي نهایی -
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؛ml/min10گاز حامل سرعت جریان-
.C325°سازي دماي آشکار-

د مطابق با پیشنهاد سازنده دستگاه بهینه شود. دماي حمام یبافضاي فوقانیسازي نمونه در شرایط آماده
باشد.min30تعادل باید و زمان C70°نمونه آزمون باید 

کروماتوگرامارزیابی 7

نشان داده شده است.1در شکل میک نوع کروماتوگرا

شناسایی کنید.1هر یک از اجزاء نمونه را با توجه به شکل 
- 3،1- متیل–4کسان و مساحت ادي-4،1مساحت سطح پیک الکترونیکیگیربا استفاده از انتگرال

را تعیین کنید.اکساندي

راهنما:
اکسان، دي-4،1: 1پیک 

اکسان (استاندارد داخلی)، دي-3،1متیل - 4: 2یک پ
(حالل)DMA: 3پیک 

کروماتوگرافی گازي فضاي فوقانیاکسان با استفاده از روش دي-4،1کروماتوگرام تعیین - 1شکل 
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نتایجبیان 8

-3،1-متیـل –4مساحت سـطح پیـک   اکسان بر دي-4،1م مساحت پیک ییک نمودار از مقادیر حاصل تقس
اي که محـور  )، رسم کنید. خط را در نقطهX(محور اکسان دي-4،1) را بر حسب مقدار Y(محور اکساندي
Xاکسـان دي-4،1یابی کنید. این تقـاطع مقـدار   کند، برونرا قطع می ،Cd،    موجـود در نمونـه را برحسـب

mg/kgکند.بیان می

پذیريحد تکرار8-1
بین دو نتیجه آزمون مستقل یکسان (به دست آمده توسط یک آزمایشگر با استفاده از روش و تفاوت مطلق

دست آمده) کسان در یک فاصله زمانی کوتاه بهمواد یکسان، در یک آزمایشگاه و با استفاده از تجهیزات ی
موارد نخواهد بود.5نامیده و بیش از % » rحد تکرار پذیري «

) و به منظور محاسبه حد تکرار پذیري 1به تکرار پذیري از آزمون حلقه براي مقادیر کم (نمونه به منظور محاس-یادآوري
گیري براي مقادیر کمتر ، نتیجه باید به عنوان میانگین پنج اندازه(m/m)دي اکسان بر حسب درصد - 4و 1(متناسب با مقدار 

دو رقم اعشار محاسبه شود. تا ≤mg/kg20یا سه اندازه گیري براي مقادیر mg/kg20از 

پذیريحد تجدید8-2
گرهاي مختلف با استفاده از تفاوت مطلق بین دو نتیجه آزمون مستقل یکسان (به دست آمده توسط آزمایش

» Rحد تجدید پذیري «هاي متفاوت و با استفاده از تجهیزات متفاوت) را روش و مواد یکسان در آزمایشگاه
واهد بود.موارد نخ5نامیده و بیش از % 

آزمونگزارش9

گزارش آزمون باید حداقل شامل اطالعات زیر باشد:

؛ارجاع به این استاندارد ملی9-1

؛همه اطالعات الزم براي شناسایی نمونه9-2

؛گیري مورد استفادهازهددست آمده و روش اننتایج به9-3

ن اسـت نتـایج را   هر گونه عملیاتی که در این روش معین نشده یا اختیاري در نظر گرفته شده و ممک9-4
ر قرار دهد.یتحت تأث


