گروه فنی ،مهندسی ،قراردادی و حقوقی امورپیمانها
گروه امورپیمانها در سال  ،1394با هدف ارتقای سطح دانش مهندسین و
همکاران ،با محوریت مطالب مرتبط با فهرستبها و امورپیمان ،در بستر
فضای مجازی تلگرام ،تشکیل شد.
به واسطه دغدغههای روزانه و عالقهمندی مهندسان و همکاران عزیز ،این
گروه در سال  1399با تعریف سه دپارتمان در دیگر بسترهای فضای مجازی
(سایت ،اینستاگرام ،تلگرام و آپارات) با آموزش موضوعات مختلف در
عرصههای گوناگون ،فعالیت خود را گسترش داد .دپارتمانهای گروه
امورپیمانها به شرح ذیل میباشد:
 دپارتمان فنی و اجرایی(آموزش نرمافزارهای عمران و معماری ،بررسی نکات فنی و اجرایی پروژهها و )...

 دپارتمان فهرستبها و امورپیمان(آموزش مناقصات  /متره ،برآورد و صورتوضعیت نویسی  /تفسیر فهارسبها  /امورپیمان  /تاخیرات پروژه و )...

 دپارتمان حقوقی(آموزش مباحث حقوقی ،دعاوی ،کلیم و )...

حتما به صفحه اینستاگرام و سایت ما ،برای آموزشهای بیشتر رجوع کنید.

INSO

جمهوري اسالمی ايران
Islamic Republic of Iran

استاندارد ملی ايران

2930-1

سازمان ملی استاندارد ايران

0392-1

1st.Edition

Iranian National Standardization Organization

چاپ اول

Jan.2014

1930 بهمن

:1 قسمت-  مالت و دوغاب،افزودنیهاي بتن
الزامات مشترک

Admixtures for Concrete, Mortar and
Grout –Part 1: Common Requirements

ICS: 91.100.30

به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاده 3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکه اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیی  ،تدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مکور  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333مور  29/3/92جهت اجرا ابحغ شده است .
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناسان سازمان  ،صاحب نظران مراکز و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانه صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دولتی و غیر دولتی حاص می شود  .پیش نویس
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پکس از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عحقه مند و ذ صح نیز با رعایت ضوابط تعیی شده تهیه می کننکد
درکمیته ملی طر و بررسی و درصورت تصویب  ،به عنوان استاندارد ملی ایکران چکاپ و منتشکر مکی شکود  .بکدی ترتیکب ،
استاندارداایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایکران شکماره  3تکدوی و در کمیتکه ملکی
استاندارد مربو که سازمان ملی استاندارد ایران تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سکازمان بکی المللکی اسکتاندارد )، 1(ISOکمیسکیون بکی المللکی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بی المللی اندازه شناسی قکانونی ) 3(OIMLاسکت و بکه عنکوان تنهکا رابکط 2کمیسکیون ککدکس غکیایی
)3(CACدر کشور فعالیت می کند  .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلکی و نیازمنکد اکا خکا
کشور  ،از آخری پیشرفت اا علمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازی پیش بینی شده در قانون  ،برا حمایکت از مصکر کننکدگان  ،حفک
سحمت و ایمنی فرد و عمومی  ،حصو اطمینان از کیفیت محصوالت و مححظات زیست محیطی و اقتصاد  ،اجرا بعضی
از استاندارداا ملی ایران را برا محصوالت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبار
نماید .سازمان می تواند به منظور حف بازاراا بی المللی برا محصوالت کشکور  ،اجکرا اسکتاندارد کاالاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید  .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعا
در زمینه مشاوره  ،آموزش  ،بازرسی  ،ممیز و صدور گکواای سیسکت اکا مکدیریت کیفیکت و مکدیریت زیسکتمحیطکی ،
آزمایشگاه اا و مراکز کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،سازمان ملی استاندارد ایران ای گونه سازمان اا و مؤسسات را
بر اساس ضوابط نظام تأیید صححیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم  ،گوااینامه تأیید صححیت به آن اا
اعطا و بر عملکرد آن اا نظارت می کند  .ترویج دستگاه بی المللی یکااا  ،کالیبراسیون ( واسنجی ) وسای سنجش  ،تعیکی
عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.

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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پیشگفتار
استاندارد «افزودنیاا بت  ،محت و دوغاب  -قسمت :1الزامات مشترک» که پیشنکویس آن درکمیسکیون-
اا مربو توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوی شکده و در چهارصکدوپنجاهوششکمی اجکحس
کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان ،مصالح و فرآوردهاا ساختمانی مور  1329/19/3مورد تصویب
قرار گرفته است ،این به استناد بند ی ماده  3قانون اصح قوانی و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات
صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  ، 1331به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود .
برا حف امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینه صنایع ،علکوم و خکدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ایک
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفکت  .بنکابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و ماخی که برا تدوی ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
EN 934-1:2008, Admixtures for concrete, mortar and grout – Part 1: Common requirements

و

مقدمه
ای استاندارد الزاماتی که برا تمامی افزودنیاا متداو استند را در بر میگیرد ،الزامات عمومی جا گزی
موارد شده است که از قب در قسمتاا  9تا  3استاندارداا  EN 934آمده بود .آناا الزاماتی برا اثر
رفتار خوردگی انگامی که افزودنیاا در بت  ،محت یا دوغاب دارا فلز مدفون اسکتفاده مکیشکوند را در بکر
میگیرند.
الزامات رفتار خوردگی در ای استاندارد مشتم بر ی فهرست مصوب و ی فهرسکت اظهارشکده از اجکزا
فعا بهکاربرده شده در برخی از افزودنیاا است .ای فهرستاا برمبنا تجربیاتی استند که نشان میداند
استفاده از افزودنیاایی که فقط دارا اجزا مندرج در فهرست مصوب استند ،منجر به پیشرفت خوردگی
فوالد مدفون نمیشوند.
الزامات خا که مشخصکننده عملکرد افزودنی در ی مخلو سیمانی است ،به تفصی در قسمتاا 9
تا  3ای استاندارد آورده شده است.
الزامات ویژه موضوع جدید بوده و با استفاده خا از افزودنیاا و/یا اثر آناا بر محیط ،مرتبط است.
ای استاندارد یکی از مجموعه استاندارداا افزودنیاا بت  ،محت و دوغاب است.

ز
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هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوی ای استاندارد تعیی الزامات مشترک برا تمامی انواع افزودنیاا بت  ،محت و دوغاب که
در استاندارداا ملی  9239-2 ،9239-3 ،9239-9و  9239-3آورده شده است میباشد .استاندارداا
ذکر شده شام الزامات اختصاصی برا ار نوع از افزودنیاا است.
 0مراجع الزامی
مدارک الزامی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است.
بدی ترتیب آن مقررات جزیی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصححیهاا و تجدیدنظراا بعد آن
موردنظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده شده
است ،امواره آخری تجدیدنظر و اصححیهاا بعد آناا موردنظر است.
استفاده از مراجع الزامی زیر برا ای استاندارد الزامی است:
 1-0استاندارد ملی ایران شماره  ،216پحستی – اندازهگیر مقدار کلر در پلیمراا و کوپلیمراا وینی
کلراید
 0-0استاندارد ملی ایران شماره  ،1629سیماناا ایدرولیکی – روشاا آزمون شیمیایی – اندازهگیر
عناصر اصلی
 9-0استاندارد ملی ایران شماره  ،9626فرآوردهاا شیمیایی مایع مورد مصر در صنعت – روش اندازه
گیر دانستیه در  99درجه سانتیگراد
 4-0استاندارد ملی ایران شماره  ، 9239-9افزودنیاا بت  ،محت و دوغاب – قسمت :9افزودنیاا بت –
ویژگیاا
 5-0استاندارد ملی ایران شماره  ، 9239-3افزودنیاا بت  ،محت و دوغاب – قسمت :3افزودنیاا محت
بنایی -ویژگیاا
 6-0استاندارد ملی ایران شماره  ،9239-2افزودنیاا بت  ،محت و دوغاب – قسمت :2افزودنیاا دوغاب
تاندوناا پیشتنیده -ویژگیاا
 7-0استاندارد ملی ایران شماره  ،9239-3افزودنیاا بت  ،محت و دوغاب – قسمت :3افزودنیاا بت
پاششی -ویژگیاا
 8-0استاندارد ملی ایران شماره  ،3133-13زدایندهاا – روش اندازهگیر  PHمحلو اا آبی – روش
پتانسیومتر
1

 3-0استاندارد ملی ایران شماره  ،3113-6افزودنیاا بت  ،محت و دوغاب – طیفسنجی مادون قرمز-
روش آزمون
 12-0استاندارد ملی ایران شماره  ،3113-3افزودنیاا بت  ،محت و دوغاب – تعیی مقدار مواد خش -
روش آزمون
 11-0استاندارد ملی ایران شماره  ،3113-19افزودنیاا بت  ،محت و دوغاب – تعیی مقدار کلرید محلو
در آب -روش آزمون
 10-0استاندارد ملی ایران شماره  ،19932-9بت  -قسمت دوم :مشخصات مواد تشکی دانده ،تولید و انتقا
بت
2-13 EN 480-12, Admixtures for concrete, mortar and grout – Test methods – Part 12:
Determination of the alkali content of admixtures
2-14 EN 480-14, Admixtures for concrete, mortar and grout – Test methods – Part 14:
Determination of the effect on corrosion susceptibility of reinforcing steel by
potentiostatic electro-chemical test

 9اصطالحات و تعاريف
در ای استاندارد اصطححات و تعاریف زیر به کار میرود:
1-9
الزامات مشترک

الزاماتی که به تمامی افزودنیاا
 9239اعما میشود.

مورد اشاره در استاندارداا ملی  9239-2 ،9239-3 ،9239-9و -3

0-9
الزامات عمومی

الزاماتی که افزودنی را با اندازهگیر اا فیزیکی و شیمیایی توصیف میکند و به تمامی افزودنیاا مورد
اشاره در استاندارداا ملی  9239-2 ،9239-3 ،9239-9و  9239-3اعما میشود.
9-9
الزامات اختصاصی

الزامات شر داده شده در استاندارداا ملی  9239-2 ،9239-3 ،9239-9و  ، 9239-3که عملکرد
افزودنی را در مخلو سیمانی توصیف میکند.

9

4-9
الزامات ويژه

الزاماتی که به افزودنیاا مورد اشاره در استاندارداا ملی  9239-2 ،9239-3 ،9239-9و  9239-3در
ارتبا با اثر آناا بر محیط یا انگام استفاده برا کاربرداا مشخص اعما میشود.
5-9
فهرست مصوب

فهرستی از اجزا به کار برده شده بهعنوان ماده تشکی دانده افزودنیاا که برا استفاده بدون نیاز به
آزمون بیشتر مرتبط با ویژگی بیان شده در فهرست ،مورد پییرش است.
يادآوري -فهرستاا مصوب برا ی

الزام تشریح شده در ای استاندارد ،اختصاصی استند.

6-9
فهرست اظهار شده

فهرستی از اجزا به کار برده شده بهعنوان ماده تشکی دانده افزودنیاا که در ارتبا با ویژگی بیانشده
در ای فهرست ،الزامی برا آزمون وجود ندارد ،اما باید اظهار شود ،زیرا مقررات و آیی نامهاا ملی برا به-
کارگیر آناا در کاربر اا خا میتواند وجود داشته باشد.
 4الزامات عمومی
تمامی افزودنیاا مورد اشاره در استاندارداا
الزامات جدو  1منطب باشند.

ملی  9239-2 ،9239-3 ،9239-9و  9239-3باید با

جدول  -1الزامات عمومی
جدول  -1ادامه

رديف
1

ويژگی
الف

یکنواختی
الف

روش آزمون

الزامات

چشمی

در انگام استفاده باید یکنواخت باشد .جداشدگی آن نباید
بیشتر از حد اعحم شده توسط تولید کننده باشد.

چشمی

یکنواخت و مشابه با توصیف اظهار شده توسط تولیدکننده باشد.

استاندارد ملی
ب
3113-6

انگامی که طیف مادون قرمز با طیف مرجع ارایه شده توسط
تولیدکننده مقایسه شود ،تغییر بااامیتی نشان نداد.

9

رنگ

3

ترکیب موثر

2

چگالی خالص
(فقط برا افزودنیاا مایع)

استاندارد ملی
پ
9626

3

مقدار ماده خش الف (درصد
جرمی)

استاندارد ملی
ت
3113-3

الف

الف

چگالی بیان شده توسط تولیدکننده را  Dفرض میکنی :
 اگر  D>1/1 kg/lباشد :چگالی اندازهگیر شده باید )D  9/93( kg/lباشد؛

 اگر  D1/1 kg/lباشد :چگالی اندازهگیر )D  9/99( kg/lباشد.

شده باید

مقدار بیان شده توسط تولیدکننده را  Tو مقدار اندازهگیر
شده را  Xفرض میکنی ،
 -اگر  T 99%باشد:

3

9/23TX 1/93T

جدول  -1ادامه
ويژگی

رديف

الزامات

روش آزمون
 -اگر  T< 99%باشد:

6

مقدار  pHالف (فقط برا
افزودنیاا مایع)
الف،ج

3

کلر 1ک

3

کلرید محلو در آب

2

قلیایی (معاد سدی اکسید)
-درصد جرمی

19

رفتار خوردگی

11

مقدار سیلیسی د اکسید

الف
الف

استاندارد ملی
3133-13

مقدار اندازهگیر شده در محدوده   1نسبت به مقدار بیان
شده توسط تولیدکننده و یا در درون گستره بیان شده توسط
تولیدکننده باشد.

استاندارد ملی
چ
216

ک تر یا مساو 9/19درصد جرمی باشدث و یا ای که بیشتر از
مقدار بیان شده توسط تولیدکننده نباشد.

استاندارد ملی
3113-19

ک تر یا مساو 9/19درصد جرمی باشدث و یا ای که بیشتر از
مقدار بیان شده توسط تولیدکننده نباشد.

استاندارد
EN 480-12

استاندارد
EN 480-14
الف، ،

9/29TX 1/19T

استاندارد ملی
1629

بیشتر از مقدار بیان شده توسط تولیدکننده نباشد.
بند  3را ببینید.
بیشتر از ماکسیم مقدار بیان شده توسط تولیدکننده نباشد.

الف-ای مقادیر را باید تولید کننده مشخص کرده و به صورت اطحعات فنی به مصر کننده ارایه کند.
ب -اگر استاندارد  3113-6مناسب نباشد ،تولیدکننده باید ی استاندارد روش آزمون جا گزی را مشخص کند.
پ -استاندارد  9626روش مرجع است .روش دیگر ممک است بهکار برده شود در صورتیکه بتواند نشان داده شود نتایجی
مشابه با استاندارد 9626را میداد.
ت -اگر روش استاندارد  3113-3مناسب نباشد ،تولیدکننده باید ی استاندارد روش آزمون جا گزی را مشخص کند.
ث -درصورتیکه مقدار کلرید ک تر یا مساو 9/19درصد جرمی باشد ،ممک است افزودنی تحتعنوان «بدون کلرید» توصیف
شود.
ج -اگر مقدار کلری ک و کلرید محلو در آب اختح زیاد با ا نداشته باشند ،توصیه میشود در آزموناا بعد فقط
کلرید محلو در آب تعیی شود
چ -روش استاندارد  216باید طب موارد زیر اصح شود:
 افزایش اندازه نمونه به روش ب تا  9/1گرم از افزودنی خش ؛ استفاده از محلو اا  9/91نرما نقره نیترات و آمونی تیوسیانات. مقدار سیلیسی د اکسید فقط زمانی الزامی است که سیلیس (جدو الف )1بهعنوان ی ماده تشکی دانده افزودنیبوده و مقدار آن نیز بیش از  3درصد جرمی افزودنی باشد.
 -ای الزام به ماسه طبیعی اعما نمیشود.

 5رفتار خوردگی
 1-5آزمون و برچسبگذاري

برا افزودنیاایی که فقط از مواد فهرست مصوب الف 1-و فهرست اظهارشده الف 9-ساختهشدهاند ،ایچ
آزمونی برا رفتار خوردگی الزم نیست.
1 - Chlorine

2

افزودنیاایی که دارا ار نوع تشکی داندها بهجز آنچه در فهرست مصوب الف 1-یا فهرست اظهار شده
الف 9-آمده است باشند ،باید طب استاندارد  EN 480-14آزمون شوند و الزام بند  9-3را برآورده کنند.
بر رو برچسب افزودنیاایی که دارا تشکی داندهاایی از فهرست اظهارشده الف 9-استند باید نام آن
تشکی داندهاا درج شود.
يادآوري -برا افزودنیاا دارا کلرید و کلری  ،الزامات ردیفاا  3و  3جدو  1اعما میشود.

 0-5الزام آزمون

وقتی که طب استاندارد  EN 480-14آزمون انجام شود چگالی جریان محاسبه شده ار کدام از سه
مخلو آزمایش در ار زمانی بی ی ساعت و  92ساعت نباید بیش از  19μA/cm2باشد .عحوه بر آن ،روند
پیشرو منحنی چگالی جریان در برابر زمان ،برا مخلو کنتر و مخلو آزمایش باید مشابه باشد.
 6الزامات ويژه
يادآوري -الزامات ویژه برا بت در تماس با آب آشامیدنی موضوعیت دارد که در حا تهیه است .الزامات افزودنیاایی که در
بت مورد مصر در ارتبا با آب آشامیدنی بهکار برده میشوند ،زمانی که در دسترس قرار گرفت ،بهعنوان اصححیه به ای
استاندارد اضافه خوااد شد.

3

پیوست الف
(الزامی)
فهرستهاي مصوب و اظهارشده براي رفتار خوردگی
الف 1-فهرست مصوب

فهرست تشکی داندهاا مصوب شام موارد زیر است:
استاتاا ()Acetates
آلکانو آمینه ()Alkanolamine
شبکهاا آنیونی و کاتیونی ()Anionic and cationic lattices
آلومیناتاا ()Aluminates
پودر آلومینی ()Aluminium powder
بنزواتاا ()Benzoates
بوراتاا ()Borates
کربناتاا ()Carbonates
سیتراتاا ()Citrates
سلولز و اتراا سلولز ()Cellulose and cellulose ethers
آمی اا اتوکسیحت ()Ethoxylated amines
اسیداا چرب و نم اا/استراا اسید چرب
پرکنندهاا (سیمان و اجزا اصلی آن و مکم اا منطب با بند  3-3استاندارد ملی )19932-9
فرمالداید ()Formaldehyde
گلوکوناتاا ()Gluconates
گلیکو اا و مشتقات ()Glycols and derivatives
ایدروکسیداا ()Hydroxides
ایدروکسیکربوکسیلی اسیداا و نم اا ایدروکسیکربوکسیلی اسید
()Hydroxycarboxilic acids and hydroxycarboxilic acid salts
الکتاتاا ()Lactates
لیگنوسولفونات ()Lignosulfonate
مالی اسید ()Malic acid
مالتودکستری اا ()Maltodextrins
محمی فرمالداید سولفونات ()Melamine formaldehyde sulfonate
رزی اا طبیعی و نم اا آناا ()Natural resins and salts thereof
6

نفتالی

فرمالداید سولفونات ( ،)Naphthalene formaldehyde sulfonateنم اا نفتالی سولفونی

اسید

نیز گفته میشود.

فوسفونی اسید و نم اا آن ()Phosphonic acid and salts thereof
فسفاتاا ()Phosphates
پلیاکریحت (پلیمراا اکریلی استر) ())Poly acrylate (acrylic ester polymers
پلیمراا پلیکربوکسیحت ( ،)Poly carboxylate polymersپلیمراا کربوکسیلی اسید نیز گفته میشود.
پلیکربوکسیحت اتراا ()Poly carboxylate ethers
پلیساکاریداا ()Polysaccharides
پلیاتراا ()Poly ethers
پلیوینی اا و مشتقات آناا ()Polyvinyls and their derivatives
ساکارز ()Saccharose
سیلیس ( : )Silicaسیلیس سنتز (سیلیس کلویید  ،نانوسیلیس)  ،دوده سیلیس
سیلیکاتاا ()Silicates
نشاسته و نشاسته اتر ()Starch and starch ether
شکر ()Sugar
سولفاتاا ()Sulfates
فعا کنندهاا سطح ()Surfactants
تارتاراتاا ()Tartrates
آبشیشه ()Waterglass
يادآوري -اجزا آلی جزیی ،برا مثا مواد جلوگیر کننده از فساد یا تغییرشک داندهاا ممک است در مقادیر مشخص
حداکثر 9/39درصد جرم افزودنی به افزودنی نهایی اضافه شود.

الف 0-فهرست اظهارشده

فهرست تشکی داندهاا اظهارشده شام موارد زیر است:
 فرماتاا ()Formates نیتراتاا ()Nitrates نیتریتاا ()Nitrites سولفیداا ()Sulfides تیوسیاناتاا ()Thiocyanatesيادآوري -1ردیف  3از جدو  1را در ارتبا با اظهار کلرید محلو در آب ببینید.
يادآوري -0حدود مقدار کلرید بت و محت در حضور فلزات مدفون در استاندارداا مرتبط با استفاده از افزودنیاا مطر
میشوند.
يادآوري -9جاییکه استفاده از اجزا موجود در فهرست اظهارشده تنظی میشود ،بهطور معمو به استفاده در بت پس
کشیده مرتبط میشود.
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