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 مقدمه-1

ه عنوان ب "نتیجه آزمون"به عنوان فرآیند تولید این واحد،  "فرآیند انجام آزمون"به عنوان یک واحد تولیدی در نظر بگیریم، آنگاه، اگر یک آزمایشگاه انجام آزمون را 

ید محصول با کیفیت ،که همان قابلیت این نتایج به عنوان مهمترین مشخصه ی کیفی این محصول و پیوستگی در تول "دقت و صحت"محصول این فرآیند تولید، 

 می باشد، مهمترین عامل اعتبار و اعتماد به یک آزمایشگاه می باشد. "دقت و صحت"با حداکثر  "تکرارپذیری و تجدیدپذیری نتایج آزمون"

از  با استفاده "مقایسات بین آزمایشگاهی"انجام  تضمین نتایج آزمون استفاده می شود. از جمله ی آنفی جهت اعتبارسنجی ، کنترل کیفیت،از روش های آماری مختل

می  ASTM E-691( بر مبنای استاندارد k و hنمونه مواد همگن، و تحلیل نتایج با محاسبه شاخص های سازگاری بین آزمایشگاهی و سازگاری درون آزمایشگاهی )

 باشد.

به عنوان آزمایشگاه آکرودیته لوله های پلی اتیلن، اقدام به اجرای بزرگترین برنامه مقایسات آزمایشگاهی  آزمایشگاه شرکت کاسپین لوله طبرستاندر همین راستا 

 برای آزمون های :

Melt Flow Rate (MFR)-1 

Oxidation Induction Time (OIT)-2 

Density-3 

Carbon Black Content (C.B.C)-4 

Carbon Black Dispersion (Grade)-5 

زارش وح این گتعیین سازگاری بین آزمایشگاهی و درون آزمایشگاهی برای آزمایشگاه های پلیمری )به طور خاص پلی اتیلن( در سطح کشور نموده است، که مشربا هدف 

 در ادامه ارائه شده است.
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 گزارشاین از  یخالصه ا -2

 .باشد یشرکت کننده م 30با حضور  یشگاهیآزما نیب ساتیاطالعات مرتبط با محاسبات برنامه مقا یرو حاو شیپ گزارش

ه ترین با پیشرفت آزمایشگاههای بزرگترین و معتبرترین تولیدکنندگان لوله های پلی اتیلن در سطح کشورو این برنامه، از بهترین آزمایشگاههای مستقل پلیمری  در 

 پائینتر شرکت داشتند.و سطوح مهارتی  آزمون انجام دستگاههایدستگاههای آزمون روز دنیا، تا آزمایشگاههایی با 

 .نمودندبر مبنای روش آزمونی که کتبا طی نامه ای اعالم شد،ارائه  بار تکرار 3آزمون ها را با  جیشرکت کنندگان نتا هیکل

 این گزارش محاسبات مقایسات بین آزمایشگاهی بدون آنالیز داده های پرت بطور کامل انجام شد. 5در بخش 

مورد نظر اعالم  شگاهیگزارش به آزما نیهمراه با ا ینامه ا یکه ط داده شده است صیتخصاطالعات، یو حفظ محرمانگ ییمنحصر به فرد جهت شناسا یعدد شگاهیآزمابه هر 

 .دیگرد

برای شرکت کنندگان " بین آزمایشگاهیبخش تکمیلی مقایسات "تحت عنوان  ای انجام گرفته است که بصورت گزارش جداگانه  "آنالیز داده های پرت"، ادامه در 

 متقاض ی ارائه گردید.
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 اصطالحات و تعاریف-3

 Inter Laboratory Comparison (ILC) ( مقایسه بین آزمایشگاهی : ) آزمایشگاه سازماندهی ، اجرا و ارزیابی اندازه گیری ها یا آزمونها بر روی اقالم یکسان یا مشابه از سوی دو یا تعداد بیشتری

 مطابق با شرایط از قبل تعیین شده.

 Measurement Precision  : )نزدیکی توافق بین نتایج آزمون)دقت اندازه گیری 

 measurement Trueness  : )نزدیکی توافق بین میانگین حسابی بین تعداد بسیار زیادی از نتایج آزمون و مقدار واقعی یا مرجع پذیرفته شده)صحت اندازه گیری 

 Accuracy of Measurement  : )نزدیکی توافق بین نتیجه آزمون و مقدار مرجع پذیرفته شده)درستی اندازه گیری 

 Repeatability  : )زمانی کوتاهنتایج آزمون مستقل با یک روش روی نمونه های آزمون یکسان در یک آزمایشگاه توسط یک کاربر و با استفاده از تجهیزات یکسان در فواصل )تکرار پذیری 

 Reproducibility  : )نتایج آزمون با یک روش روی نمونه های آزمون یکسان در آزمایشگاههای مختلف توسط کاربران مختلف و با استفاده از تجهیزات مختلف)تجدیدپذیری 

 Average (X)  ) مقدار نماینده ای که اندازه ها در اطراف آن توزیع شده اند : )میانگین 

 Standard Deviation : )میزان دوری هر عضو از یک مجموع داده از مقدار استاندارد) یا مقدار استاندارد( )انحراف معیار/انحراف استاندارد 

 Variance  : )چگونگی توزیع مقادیر یک متغیر تصادفی حول میانگین(مقدار متوسط مربع اختالف مقادیر از میانگین ) )پراش 

 Confidence Level   )پارامترمیزان شک یا یقین نسبت به دربرگیری  :)سطح اطمینان 

 Critical  : )بیشترین فاصله ی اطمینان از مقدار معیارمقدار) بحرانی 

 Outlier  ( دور افتادههای پرتداده/: ) راف داشته مشاهده ایست که به طور غیر عادی یا اتفاقی از وضعیت عمومی داده های تحت آزمایش و نسبت به قاعده ای که براساس آن آنالیز می شود،انح

 /عضوی از یک مجموعه مقادیر که با سایر اعضای مجموعه ناسازگار استباشد

 )rStandard Deviation (S Repeatability انحراف استاندارد نتایج آزمون بدست آمده تحت شرایط تکرارپذیریارد تکرارپذیری( : ) انحراف استاند 

 )Llaboratory Standard Deviation (S-Between  : 

 )RReproducibility Standard Deviation (S  :)یریتکرارپذ طیآزمون بدست آمده تحت شرا جیانحراف استاندارد نتا)انحراف استاندارد تجدید پذیری 

  ( h )  : شاخص سازگاری بین آزمایشگاهیBetween-laboratory Consistency 

 ( k ) :  شاخص سازگاری درون آزمایشگاهیWithin-laboratory Consistency 
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 مراجع ، روش محاسبات -4

 روش محاسبات :  4-1

 استاندارد  روش ارائه شده درمحاسبات، یمبناASTM E-691 یشگاهیآزما نیب یشاخص سازگار نییو تع h یشگاهیدرون آزما یو شاخص سازگار k باشد. ی، م 

 یبرا یبحران ریمقاد h وk   استاندارد 5با توجه به تعداد تکرارها و تعداد شرکت کنندگان، طبق جدول ASTM E-691 هیاعالم شده توسط کل جینتا .ارائه شده است 

 دینمودار ارائه گرد لیشرکت کنندگان و تحل یتمام یمربوط به آن برا  h  ،k یارائه شد و به دنبال آن نمودارها 1.1شرکت کنندگان در جدول 

 با روش آزمونواریانس ، پرت  یداده ها ییشناسا زیادامه با آنال در Cochran-c  ییپرت، شناسا یها انسیهر آزمون،وار ی(، براسی –کوکران  ای سی –)کوچران 

پرت  یتمام داده ها ذفمراحل تا ح نیمجددا محاسبات انجام شد و ا ماندهیو با تعداد باق دیپرت، از محاسبات حذف گرد یگروه با داده ها جیو در صورت لزوم نتا

و  h  ،kتست  یبرا یبحران ریها، مقاد شگاهیاست که در هر مرحله با کم شدن تعداد آزما یهیبد.دیمربوط به آن رسم گردk  و h ینمودارها تیتکرار شد. و در نها

Cochran خواهد داشت. رییمتناسب با آن تغ زین  

 ASTM E-691برگرفته از استاندارد  kو  h: معادالت مربوط به محاسبات  4-2
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 ASTM E-691استاندارد  5جدول شماره  - kو   h: جدول مقادیر بحرانی  4-3
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 .ب آنالیز داده های پرت می باشدمنظور از نتایج اولیه ، محاسبات اولیه بدون احتسا:  نتایج اولیه آزمونها-5

 : نتایج کلی5-1
  توسط شرکت کنندگان اعالم شده آزمون نتایج:  1-1جدول 

 

 بار تکرار ارائه شده است.3اعالم شده توسط کلیه آزمایشگاهها برای آزمونهای مختلف با  در جدول فوق جواب آزمونهای

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 0.2235 0.2540 0.2543 42.60 41.30 41.50 0.9408 0.9411 0.9411 2.21 2.20 2.22 2.50 2.70 2.50
2 0.2210 0.2190 0.2230 54.00 52.00 54.00 0.9540 0.9580 0.9560 2.19 2.18 2.17 1.20 1.30 1.40
3 0.2250 0.2200 0.2230 29.30 30.00 31.10 0.9500 0.9490 0.9490 2.10 2.12 2.11 1.00 1.00 1.00
4 0.2160 0.2170 0.2180 40.00 37.00 38.00 0.9510 0.9510 0.9510 2.30 2.23 2.28 0.30 0.50 0.40
5 0.2100 0.2030 0.2050 43.00 44.00 47.00 0.9550 0.9550 0.9540 2.21 2.21 2.19 1.60 1.60 1.40
6 0.2158 0.2090 0.2140 30.40 30.20 35.40 0.9539 0.9544 0.9546 2.16 2.24 2.14 0.83 0.92 1.00
7 0.2340 0.2310 0.2320 35.60 34.70 35.20 0.9580 0.9570 0.9570 2.29 2.27 2.30 1.30 1.40 1.20

8 0.2277 0.2374 0.2271 35.22 31.74 33.25 0.9590 0.9600 0.9600 2.28 2.31 2.26 0.83 1.00 0.92

9 0.2305 0.2245 0.2235 37.00 38.27 37.94 0.9538 0.9534 0.9534 2.17 2.11 2.15 1.18 1.10 1.22

10 0.2312 0.2308 0.2245 40.17 41.78 42.20 0.9560 0.9570 0.9560 2.35 2.34 2.36 2.20 2.00 2.10

11 0.2230 0.2300 0.2220 42.40 48.50 51.00 0.9550 0.9560 0.9560 2.27 2.18 2.46 2.00 1.90 1.80

12 0.2232 0.2205 0.2132 31.88 27.18 30.80 0.9550 0.9550 0.9550 2.35 2.41 2.39 2.00 2.00 2.00

13 0.2340 0.2280 0.2300 45.20 48.20 40.80 0.9560 0.9550 0.9560 2.30 2.28 2.31 0.90 1.00 1.20

14 0.2290 0.2260 0.2300 41.80 43.30 42.30 0.9530 0.9540 0.9560 2.23 2.23 2.20 1.16 1.00 1.25

15 0.2320 0.2340 0.2400 43.17 39.31 39.61 0.9570 0.9550 0.9570 2.06 2.09 2.14 1.91 1.41 0.92

16 0.2390 0.2450 0.2430 37.76 36.14 29.86 0.9500 0.9520 0.9490 2.13 2.08 2.25 1.84 1.58 1.33

17 0.2392 0.2394 0.2408 40.00 41.00 42.00 0.9560 0.9550 0.9540 2.21 2.24 2.24 1.10 1.20 1.30

18 0.1830 0.1870 0.1860 18.00 20.00 18.50 0.9590 0.9550 0.9550 2.27 2.22 2.25 1.70 1.80 2.00

19 0.2230 0.2230 0.2250 41.60 42.10 42.20 0.9490 0.9500 0.9500 2.22 2.26 2.27 3.00 3.00 3.00

20 0.2201 0.2222 0.2213 40.00 40.90 39.90 0.9590 0.9590 0.9580 2.18 2.17 2.21 2.15 2.20 2.10

21 0.2495 0.2476 0.2462 26.50 25.50 26.00 0.9537 0.9532 0.9527 2.21 2.25 2.23 1.00 1.00 1.00

22 0.2180 0.2130 0.2170 47.00 47.00 46.00 0.9570 0.9550 0.9560 2.26 2.26 2.27 0.10 0.00 0.00

23 0.2220 0.2220 0.2210 37.60 38.58 38.75 0.9566 0.9553 0.9562 2.23 2.23 2.23 1.20 1.20 1.20

24 0.2150 0.2150 0.2150 34.50 37.00 38.00 0.9610 0.9610 0.9590 2.28 2.28 2.30 1.00 1.00 1.00

25 0.2470 0.2400 2.4300 40.50 42.20 41.30 0.9557 0.9566 0.9563 2.07 2.16 2.12 2.08 2.12 1.75

26 0.2260 0.2240 0.2240 39.10 39.40 38.70 0.9540 0.9540 0.9530 2.22 2.21 2.22 1.00 1.00 0.90

27 0.2280 0.2280 0.2270 39.50 39.38 38.70 0.9600 0.9600 0.9590 2.11 2.12 2.19 1.00 1.30 1.20

28 0.2350 0.2350 0.2340 39.00 39.00 41.00 0.9570 0.9570 0.9580 2.28 2.27 2.27 1.20 1.10 1.20

29 0.2362 0.2368 0.2350 37.98 36.25 38.40 0.9570 0.9560 0.9540 2.28 2.29 2.28 1.40 1.50 1.10

30 0.2330 0.2330 0.2350 39.50 40.30 40.60 0.9579 0.9580 0.9581 2.13 2.15 2.14 2.00 2.20 2.12

کد 

آزمایشگاه

MFI OIT DENSITY CBC DISPERSION
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 برای کلیه آزمایشگاهها  test-kو  test  -h نتایج : 2-1 جدول

 

 2.24critical:2.64 & kcriticalh:داشت :  میخواه ASTM e-691بار تکرار طبق استاندارد 3عضو و  30 یبرا

 

کد آزمایشگاه hMFR kMFR hOIT Koit hDensity kDensity hC.B.C KC.B.C hDISPERSION kDISPERSION

1 1.386 4.193 0.497 0.392 -3.652 0.186 -0.216 0.260 1.861 0.810

2 -0.429 0.474 2.218 0.647 0.296 2.143 -0.637 0.260 -0.183 0.702

3 -0.297 0.596 -1.245 0.508 -1.459 0.619 -1.620 0.260 -0.667 0.000

4 -0.746 0.237 -0.021 0.856 -1.020 0.000 0.627 0.936 -1.636 0.702

5 -1.616 0.854 0.925 1.166 -0.055 0.619 -0.309 0.300 0.193 0.810

6 -1.067 0.835 -0.966 1.650 -0.151 0.386 -0.637 1.374 -0.802 0.597

7 0.468 0.362 -0.493 0.253 0.647 0.619 0.861 0.397 -0.183 0.702

8 0.341 1.370 -0.757 0.978 1.261 0.619 0.814 0.653 -0.802 0.597

9 -0.020 0.897 -0.110 0.369 -0.353 0.247 -1.152 0.793 -0.398 0.429

10 0.191 0.890 0.435 0.600 0.384 0.619 1.750 0.260 1.108 0.702

11 -0.113 1.033 1.318 2.478 0.208 0.619 1.095 3.712 0.785 0.702

12 -0.590 1.226 -1.272 1.379 0.033 0.000 2.218 0.793 0.947 0.000

13 0.336 0.724 0.935 2.085 0.208 0.619 1.001 0.397 -0.614 1.072

14 0.151 0.493 0.596 0.428 -0.143 1.637 -0.075 0.450 -0.447 0.888

15 0.705 0.986 0.332 1.203 0.384 1.237 -1.807 1.049 -0.002 3.484

16 1.259 0.724 -0.580 2.337 -1.196 1.637 -1.011 2.269 0.274 1.789

17 1.059 0.207 0.377 0.560 0.033 1.072 0.065 0.450 -0.345 0.702

18 -3.251 0.493 -2.932 0.583 0.384 2.475 0.299 0.653 0.678 1.072

19 -0.218 0.274 0.522 0.180 -1.371 0.619 0.346 0.687 2.561 0.000

20 -0.413 0.250 0.268 0.309 0.998 0.619 -0.525 0.599 1.189 0.351

21 1.689 0.392 -1.862 0.280 -0.441 0.536 0.065 0.519 -0.667 0.000

22 -0.825 0.627 1.223 0.323 0.296 1.072 0.533 0.150 -2.228 0.405

23 -0.376 0.137 -0.024 0.348 0.305 0.713 0.037 0.069 -0.345 0.000

24 -0.904 0.000 -0.294 1.010 1.437 1.237 0.861 0.300 -0.667 0.000

25 1.338 0.832 0.427 0.476 0.349 0.491 -1.526 1.171 0.919 1.420

26 -0.139 0.274 0.089 0.197 -0.318 0.619 -0.122 0.150 -0.721 0.405

27 0.098 0.137 0.108 0.242 1.261 0.619 -1.199 1.132 -0.398 1.072

28 0.652 0.137 0.178 0.647 0.647 0.619 0.650 0.198 -0.398 0.405

29 0.758 0.217 -0.139 0.638 0.208 1.637 0.814 0.150 -0.129 1.461

30 0.573 0.274 0.248 0.319 0.822 0.107 -1.199 0.260 1.119 0.706

CBC% DISPERSIONMFR OIT DENSITY



 

 22 از 10 فحهص        ی خلیلی                      مدیر ارشد آزمایشگاه: عل   AK-CLT-Test97-NK01کد سند :    CLT-CRM-97/1کد نمونه:    97 بهمن – یشگاهیآزما نیب ساتیگزارش مقاآزمایشگاه شرکت کاسپین لوله طبرستان    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشند. یم برای آزمایشگاههای مربوطه شکست در آزمون مربوطه انگریقرمز ب یسلولها

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمایشگاههایی که در هر یک از آزمونهای فوق دچار شکست شده اند در جدول ذیل لیست شده اند

C.B.D C.B.C% DENSITY OIT MFR شگاهیآزما کد  

  h  k 1 

 k  k  11 

K     15 

 k  K  16 

  k h h 18 



 

 22 از 11 فحهص        ی خلیلی                      مدیر ارشد آزمایشگاه: عل   AK-CLT-Test97-NK01کد سند :    CLT-CRM-97/1کد نمونه:    97 بهمن – یشگاهیآزما نیب ساتیگزارش مقاآزمایشگاه شرکت کاسپین لوله طبرستان    

 برای کلیه آزمونها chart-h  :1-1نمودار

 

 برای کلیه آزمونها chart-k  :2-1نمودار

 

  با توجه به نمودارh  در آزمون  1آزمایشگاه شمارهDensity   در تستهای   18و آزمایشگاه شمارهMFR   وOIT .دچار شکست شدند 

  با توجه به نمودارK  در تست  1آزمایشگاهMFR  در تست  11، آزمایشگاه شمارهOIT  وC.B.C ، در تست  15آزمایشگاه شمارهDispersion ،  در تست 16آزمایشگاه شماره OIT و C.B.C  ، 

 دچار شکست شدند. Densityدر تست  18آزمایشگاه شماره و 



 

 22 از 12 فحهص        ی خلیلی                      مدیر ارشد آزمایشگاه: عل   AK-CLT-Test97-NK01کد سند :    CLT-CRM-97/1کد نمونه:    97 بهمن – یشگاهیآزما نیب ساتیگزارش مقاآزمایشگاه شرکت کاسپین لوله طبرستان    

  MFRنتایج تست  :5-2

 MFRتست  -اولیه   kو   h آنالیز: 3-1جدول 

 

2.24

 

1 2 3 h K

1 0.2235 0.254 0.2543 0.2439 0.02 0.00031 0.02 1.39 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 4.19

2 0.221 0.219 0.223 0.2210 0.00 0.00000 -0.01 -0.43 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.47

3 0.225 0.22 0.223 0.2227 0.00 0.00001 0.00 -0.30 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.60

4 0.216 0.217 0.218 0.2170 0.00 0.00000 -0.01 -0.75 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.24

5 0.21 0.203 0.205 0.2060 0.00 0.00001 -0.02 -1.62 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.85

6 0.2158 0.209 0.214 0.2129 0.00 0.00001 -0.01 -1.07 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.83

7 0.234 0.231 0.232 0.2323 0.00 0.00000 0.01 0.47 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.36

8 0.2277 0.2374 0.2271 0.2307 0.01 0.00003 0.00 0.34 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.37

9 0.2305 0.2245 0.2235 0.2262 0.00 0.00001 0.00 -0.02 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.90

10 0.2312 0.2308 0.2245 0.2288 0.00 0.00001 0.00 0.19 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.89

11 0.223 0.23 0.222 0.2250 0.00 0.00002 0.00 -0.11 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.03

12 0.2232 0.2205 0.2132 0.2190 0.01 0.00003 -0.01 -0.59 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.23

13 0.234 0.228 0.23 0.2307 0.00 0.00001 0.00 0.34 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.72

14 0.229 0.226 0.23 0.2283 0.00 0.00000 0.00 0.15 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.49

15 0.232 0.234 0.24 0.2353 0.00 0.00002 0.01 0.71 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.99

16 0.239 0.245 0.243 0.2423 0.00 0.00001 0.02 1.26 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.72

17 0.2392 0.2394 0.2408 0.2398 0.00 0.00000 0.01 1.06 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.21

18 0.183 0.187 0.186 0.1853 0.00 0.00000 -0.04 -3.25
عدد h  بدست آمده از مقدار بحران  بیشیر است 

د نتیجه ی این گروه یم بایست مورد برریس قرار گی 
0.49

19 0.223 0.223 0.225 0.2237 0.00 0.00000 0.00 -0.22 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.27

20 0.2201 0.2222 0.2213 0.2212 0.00 0.00000 -0.01 -0.41 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.25

21 0.2495 0.2476 0.2462 0.2478 0.00 0.00000 0.02 1.69 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.39

22 0.218 0.213 0.217 0.2160 0.00 0.00001 -0.01 -0.82 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.63

23 0.222 0.222 0.221 0.2217 0.00 0.00000 0.00 -0.38 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.14

24 0.215 0.215 0.215 0.2150 0.00 0.00000 -0.01 -0.90 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.00

25 0.247 0.24 0.243 0.2433 0.00 0.00001 0.02 1.34 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.83

26 0.226 0.224 0.224 0.2247 0.00 0.00000 0.00 -0.14 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.27

27 0.228 0.228 0.227 0.2277 0.00 0.00000 0.00 0.10 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.14

28 0.235 0.235 0.234 0.2347 0.00 0.00000 0.01 0.65 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.14

29 0.2362 0.2368 0.235 0.2360 0.00 0.00000 0.01 0.76 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.22

30 0.233 0.233 0.235 0.2337 0.00 0.00000 0.01 0.57 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.27

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

0.23 0.013 0.00

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

k-critical

عدد k  بدست آمده از مقدار بحران  بیشیر است نتیجه 

د ی این گروه یم بایست مورد برریس قرار گی 

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

تعداد آزمایشگاههای 

کت کننده شر
تعداد تکرار آزمون

330

h-critical

MFR نتایج آزمون
آزمایشگاه

MFR-  Interlaboratory Comparison - h & k Test2.64 2.24

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

MENU



 

 22 از 13 فحهص        ی خلیلی                      مدیر ارشد آزمایشگاه: عل   AK-CLT-Test97-NK01کد سند :    CLT-CRM-97/1کد نمونه:    97 بهمن – یشگاهیآزما نیب ساتیگزارش مقاآزمایشگاه شرکت کاسپین لوله طبرستان    

MFR تست  - اولیه   kو   h: نمودار 3-1نمودار

 

 

  با توجه به نمودارh  ه استددچار شکست ش 18آزمایشگاه شماره  مشخص است که 

  با توجه به نمودارk  با شکست مواجه شده است. 1مشخص است که آزمایشگاه شماره 

 

 



 

 22 از 14 فحهص        ی خلیلی                      مدیر ارشد آزمایشگاه: عل   AK-CLT-Test97-NK01کد سند :    CLT-CRM-97/1کد نمونه:    97 بهمن – یشگاهیآزما نیب ساتیگزارش مقاآزمایشگاه شرکت کاسپین لوله طبرستان    

  OIT: نتایج تست 5-3

 OITتست  - اولیه   kو   h: آنالیز 4-1جدول 

 

 

 

 

1 2 3 h K

1 42.6 41.3 41.5 41.8000 0.70 0.49 3.33 0.50 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.39

2 54 52 54 53.3333 1.15 1.33 14.86 2.22 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.65

3 29.3 30 31.1 30.1333 0.91 0.82 -8.34 -1.24 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.51

4 40 37 38 38.3333 1.53 2.33 -0.14 -0.02 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.86

5 43 44 47 44.6667 2.08 4.33 6.19 0.92 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.17

6 30.4 30.2 35.4 32.0000 2.95 8.68 -6.47 -0.97 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.65

7 35.6 34.7 35.2 35.1667 0.45 0.20 -3.31 -0.49 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.25

8 35.22 31.74 33.25 33.4033 1.75 3.05 -5.07 -0.76 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.98

9 37 38.27 37.94 37.7367 0.66 0.43 -0.74 -0.11 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.37

10 40.17 41.78 42.2 41.3833 1.07 1.15 2.91 0.43 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.60

11 42.4 48.5 51 47.3000 4.42 19.57 8.83 1.32 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 2.48

12 31.88 27.18 30.8 29.9533 2.46 6.06 -8.52 -1.27 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.38

13 45.2 48.2 40.8 44.7333 3.72 13.85 6.26 0.93 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 2.08

14 41.8 43.3 42.3 42.4667 0.76 0.58 3.99 0.60 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.43

15 43.17 39.31 39.61 40.6967 2.15 4.61 2.22 0.33 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.20

16 37.76 36.14 29.86 34.5867 4.17 17.41 -3.89 -0.58 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 2.34

17 40 41 42 41.0000 1.00 1.00 2.53 0.38 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.56

18 18 20 18.5 18.8333 1.04 1.08 -19.64 -2.93
عدد h  بدست آمده از مقدار بحران  بیشیر است 

د نتیجه ی این گروه یم بایست مورد برریس قرار گی 
0.58

19 41.6 42.1 42.2 41.9667 0.32 0.10 3.49 0.52 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.18

20 40 40.9 39.9 40.2667 0.55 0.30 1.79 0.27 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.31

21 26.5 25.5 26 26.0000 0.50 0.25 -12.47 -1.86 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.28

22 47 47 46 46.6667 0.58 0.33 8.19 1.22 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.32

23 37.6 38.58 38.75 38.3100 0.62 0.39 -0.16 -0.02 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.35

24 34.5 37 38 36.5000 1.80 3.25 -1.97 -0.29 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.01

25 40.5 42.2 41.3 41.3333 0.85 0.72 2.86 0.43 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.48

26 39.1 39.4 38.7 39.0667 0.35 0.12 0.59 0.09 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.20

27 39.5 39.38 38.7 39.1933 0.43 0.19 0.72 0.11 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.24

28 39 39 41 39.6667 1.15 1.33 1.19 0.18 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.65

29 37.98 36.25 38.4 37.5433 1.14 1.30 -0.93 -0.14 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.64

30 39.5 40.3 40.6 40.1333 0.57 0.32 1.66 0.25 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.32

تعداد آزمایشگاههای 

کت کننده شر
تعداد تکرار آزمون h-critical k-critical

30 3 2.64 2.24 OIT- Interlaboratory Comparison - h & k Test

آزمایشگاه
OIT نتایج آزمون

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

عدد k  بدست آمده از مقدار بحران  بیشیر است نتیجه 

د ی این گروه یم بایست مورد برریس قرار گی 

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

عدد k  بدست آمده از مقدار بحران  بیشیر است نتیجه 

د ی این گروه یم بایست مورد برریس قرار گی 

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

38.47 6.699 1.79

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

MENU



 

 22 از 15 فحهص        ی خلیلی                      مدیر ارشد آزمایشگاه: عل   AK-CLT-Test97-NK01کد سند :    CLT-CRM-97/1کد نمونه:    97 بهمن – یشگاهیآزما نیب ساتیگزارش مقاآزمایشگاه شرکت کاسپین لوله طبرستان    

 OIT تست  - اولیه   kو   h: نمودار 4-1نمودار

 

 

  با توجه به نمودارh   ه استددچار شکست ش 18مشخص است که آزمایشگاه شماره 

  با توجه به نمودارk  با شکست مواجه شده اند 16و  11مشخص است که آزمایشگاه شماره. 



 

 22 از 16 فحهص        ی خلیلی                      مدیر ارشد آزمایشگاه: عل   AK-CLT-Test97-NK01کد سند :    CLT-CRM-97/1کد نمونه:    97 بهمن – یشگاهیآزما نیب ساتیگزارش مقاآزمایشگاه شرکت کاسپین لوله طبرستان    

  DENSITY: نتایج تست 5-4

 DENSITYتست  - اولیه   kو   h: آنالیز 5-1جدول 

 

1 2 3 h

1 0.9408 0.9411 0.9411 0.9410 0.00 0.000000 -0.01 -3.65
عدد h  بدست آمده از مقدار بحران  بیشیر است 

د نتیجه ی این گروه یم بایست مورد برریس قرار گی 
0.19

2 0.954 0.958 0.956 0.9560 0.00 0.000004 0.00 0.30 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 2.14

3 0.95 0.949 0.949 0.9493 0.00 0.000000 -0.01 -1.46 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.62

4 0.951 0.951 0.951 0.9510 0.00 0.000000 0.00 -1.02 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.00

5 0.955 0.955 0.954 0.9547 0.00 0.000000 0.00 -0.05 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.62

6 0.9539 0.9544 0.9546 0.9543 0.00 0.000000 0.00 -0.15 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.39

7 0.958 0.957 0.957 0.9573 0.00 0.000000 0.00 0.65 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.62

8 0.959 0.96 0.96 0.9597 0.00 0.000000 0.00 1.26 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.62

9 0.9538 0.9534 0.9534 0.9535 0.00 0.000000 0.00 -0.35 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.25

10 0.956 0.957 0.956 0.9563 0.00 0.000000 0.00 0.38 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.62

11 0.955 0.956 0.956 0.9557 0.00 0.000000 0.00 0.21 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.62

12 0.955 0.955 0.955 0.9550 0.00 0.000000 0.00 0.03 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.00

13 0.956 0.955 0.956 0.9557 0.00 0.000000 0.00 0.21 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.62

14 0.953 0.954 0.956 0.9543 0.00 0.000002 0.00 -0.14 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.64

15 0.957 0.955 0.957 0.9563 0.00 0.000001 0.00 0.38 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.24

16 0.95 0.952 0.949 0.9503 0.00 0.000002 0.00 -1.20 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.64

17 0.956 0.955 0.954 0.9550 0.00 0.000001 0.00 0.03 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.07

18 0.959 0.955 0.955 0.9563 0.00 0.000005 0.00 0.38 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 2.47

19 0.949 0.95 0.95 0.9497 0.00 0.000000 -0.01 -1.37 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.62

20 0.959 0.959 0.958 0.9587 0.00 0.000000 0.00 1.00 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.62

21 0.9537 0.9532 0.9527 0.9532 0.00 0.000000 0.00 -0.44 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.54

22 0.957 0.955 0.956 0.9560 0.00 0.000001 0.00 0.30 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.07

23 0.9566 0.9553 0.9562 0.9560 0.00 0.000000 0.00 0.30 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.71

24 0.961 0.961 0.959 0.9603 0.00 0.000001 0.01 1.44 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.24

25 0.9557 0.9566 0.9563 0.9562 0.00 0.000000 0.00 0.35 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.49

26 0.954 0.954 0.953 0.9537 0.00 0.000000 0.00 -0.32 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.62

27 0.96 0.96 0.959 0.9597 0.00 0.000000 0.00 1.26 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.62

28 0.957 0.957 0.958 0.9573 0.00 0.000000 0.00 0.65 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.62

29 0.957 0.956 0.954 0.9557 0.00 0.000002 0.00 0.21 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.64

30 0.9579 0.958 0.9581 0.9580 0.00 0.000000 0.00 0.82 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.11

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

0.95 0.004 0.00093

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

عدد k  بدست آمده از مقدار بحران  بیشیر است نتیجه 

د ی این گروه یم بایست مورد برریس قرار گی 

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

DENSITY- Interlaboratory Comparison - h & k Test

آزمایشگاه
DENSITY نتایج آزمون

 

تعداد آزمایشگاههای 

کت کننده شر
تعداد تکرار آزمون h-critical k-critical

30 3 2.64 2.24

MENU



 

 22 از 17 فحهص        ی خلیلی                      مدیر ارشد آزمایشگاه: عل   AK-CLT-Test97-NK01کد سند :    CLT-CRM-97/1کد نمونه:    97 بهمن – یشگاهیآزما نیب ساتیگزارش مقاآزمایشگاه شرکت کاسپین لوله طبرستان    

DENSITY تست  -اولیه   kو   h: نمودار 5-1نمودار

 

  با توجه به نمودارh   ه استددچار شکست ش 1مشخص است که آزمایشگاه شماره 

  با توجه به نمودارk  با شکست مواجه شده است. 18مشخص است که آزمایشگاه شماره 

 

 

 



 

 22 از 18 فحهص        ی خلیلی                      مدیر ارشد آزمایشگاه: عل   AK-CLT-Test97-NK01کد سند :    CLT-CRM-97/1کد نمونه:    97 بهمن – یشگاهیآزما نیب ساتیگزارش مقاآزمایشگاه شرکت کاسپین لوله طبرستان    

  CARBON BLACK CONTENT: نتایج تست 5-5

 CARBON BLACK CONTENTتست  -اولیه   kو   h: آنالیز 6-1جدول 

 

 

 

 

1 2 3

1 2.21 2.2 2.22 2.2100 0.01 0.00010 -0.01537 -0.22 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.26

2 2.19 2.18 2.17 2.1800 0.01 0.00010 -0.04537 -0.64 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.26

3 2.1 2.12 2.11 2.1100 0.01 0.00010 -0.11537 -1.62 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.26

4 2.3 2.23 2.28 2.2700 0.04 0.00130 0.04463 0.63 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.94

5 2.21 2.21 2.19 2.2033 0.01 0.00013 -0.02203 -0.31 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.30

6 2.16 2.24 2.14 2.1800 0.05 0.00280 -0.04537 -0.64 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.37

7 2.29 2.27 2.3 2.2867 0.02 0.00023 0.06130 0.86 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.40

8 2.28 2.31 2.26 2.2833 0.03 0.00063 0.05797 0.81 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.65

9 2.17 2.11 2.15 2.1433 0.03 0.00093 -0.08203 -1.15 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.79

10 2.35 2.34 2.36 2.3500 0.01 0.00010 0.12463 1.75 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.26

11 2.27 2.18 2.46 2.3033 0.14 0.02043 0.07797 1.09 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 3.71

12 2.35 2.41 2.39 2.3833 0.03 0.00093 0.15797 2.22 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.79

13 2.3 2.28 2.31 2.2967 0.02 0.00023 0.07130 1.00 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.40

14 2.23 2.23 2.2 2.2200 0.02 0.00030 -0.00537 -0.08 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.45

15 2.06 2.09 2.14 2.0967 0.04 0.00163 -0.12870 -1.81 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.05

16 2.13 2.08 2.25 2.1533 0.09 0.00763 -0.07203 -1.01 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 2.27

17 2.21 2.24 2.24 2.2300 0.02 0.00030 0.00463 0.07 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.45

18 2.27 2.22 2.25 2.2467 0.03 0.00063 0.02130 0.30 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.65

19 2.22 2.26 2.27 2.2500 0.03 0.00070 0.02463 0.35 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.69

20 2.18 2.17 2.214 2.1880 0.02 0.00053 -0.03737 -0.52 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.60

21 2.21 2.25 2.23 2.2300 0.02 0.00040 0.00463 0.07 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.52

22 2.26 2.26 2.27 2.2633 0.01 0.00003 0.03797 0.53 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.15

23 2.225 2.229 2.23 2.2280 0.00 0.00001 0.00263 0.04 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.07

24 2.28 2.28 2.3 2.2867 0.01 0.00013 0.06130 0.86 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.30

25 2.07 2.16 2.12 2.1167 0.05 0.00203 -0.10870 -1.53 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.17

26 2.22 2.21 2.22 2.2167 0.01 0.00003 -0.00870 -0.12 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.15

27 2.11 2.12 2.19 2.1400 0.04 0.00190 -0.08537 -1.20 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.13

28 2.28 2.27 2.265 2.2717 0.01 0.00006 0.04630 0.65 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.20

29 2.28 2.29 2.28 2.2833 0.01 0.00003 0.05797 0.81 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.15

30 2.13 2.15 2.14 2.1400 0.01 0.00010 -0.08537 -1.20 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.26

تعداد آزمایشگاههای 

کت کننده شر
تعداد تکرار آزمون h-critical k-critical

30 3 2.64 2.24 CBC% - Interlaboratory Comparison - h & k Test

آزمایشگاه
CBC نتایج آزمون

 

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

عدد k  بدست آمده از مقدار بحران  بیشیر است نتیجه 

د ی این گروه یم بایست مورد برریس قرار گی 

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

عدد k  بدست آمده از مقدار بحران  بیشیر است نتیجه 

د ی این گروه یم بایست مورد برریس قرار گی 

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

2.23 0.071 0.03851

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

MENU



 

 22 از 19 فحهص        ی خلیلی                      مدیر ارشد آزمایشگاه: عل   AK-CLT-Test97-NK01کد سند :    CLT-CRM-97/1کد نمونه:    97 بهمن – یشگاهیآزما نیب ساتیگزارش مقاآزمایشگاه شرکت کاسپین لوله طبرستان    

 Carbon Black Contentتست  - اولیه   kو   h: نمودار 6-1نمودار

 

  با توجه به نمودارh   ها دارای مقداری در محدوده ی پذیرش می باشند.آزمایشگاه کلیه مشخص است که 

  با توجه به نمودارk  ندبا شکست مواجه شده ا  16و   11مشخص است که آزمایشگاه شماره. 

 



 

 22 از 20 فحهص        ی خلیلی                      مدیر ارشد آزمایشگاه: عل   AK-CLT-Test97-NK01کد سند :    CLT-CRM-97/1کد نمونه:    97 بهمن – یشگاهیآزما نیب ساتیگزارش مقاآزمایشگاه شرکت کاسپین لوله طبرستان    

  CARBON BLACK DISPERSION: نتایج تست 5-6

 CARBON BLACK DISPERSIONتست  - اولیه   kو   h: آنالیز 7-1جدول 

 

 

 

1 2 3

1 2.5 2.7 2.5 2.5667 0.12 0.01 1.15 1.86 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.81

2 1.2 1.3 1.4 1.3000 0.10 0.01 -0.11 -0.18 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.70

3 1 1 1 1.0000 0.00 0.00 -0.41 -0.67 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.00

4 0.3 0.5 0.4 0.4000 0.10 0.01 -1.01 -1.64 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.70

5 1.6 1.6 1.4 1.5333 0.12 0.01 0.12 0.19 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.81

6 0.83 0.92 1 0.9167 0.09 0.01 -0.50 -0.80 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.60

7 1.3 1.4 1.2 1.3000 0.10 0.01 -0.11 -0.18 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.70

8 0.83 1 0.92 0.9167 0.09 0.01 -0.50 -0.80 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.60

9 1.18 1.1 1.22 1.1667 0.06 0.00 -0.25 -0.40 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.43

10 2.2 2 2.1 2.1000 0.10 0.01 0.69 1.11 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.70

11 2 1.9 1.8 1.9000 0.10 0.01 0.49 0.79 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.70

12 2 2 2 2.0000 0.00 0.00 0.59 0.95 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.00

13 0.9 1 1.2 1.0333 0.15 0.02 -0.38 -0.61 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.07

14 1.16 1 1.25 1.1367 0.13 0.02 -0.28 -0.45 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.89

15 1.91 1.41 0.917 1.4123 0.50 0.25 0.00 0.00 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 3.48

16 1.84 1.58 1.33 1.5833 0.26 0.07 0.17 0.27 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.79

17 1.1 1.2 1.3 1.2000 0.10 0.01 -0.21 -0.34 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.70

18 1.7 1.8 2 1.8333 0.15 0.02 0.42 0.68 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.07

19 3 3 3 3.0000 0.00 0.00 1.59 2.56 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.00

20 2.15 2.2 2.1 2.1500 0.05 0.00 0.74 1.19 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.35

21 1 1 1 1.0000 0.00 0.00 -0.41 -0.67 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.00

22 0.1 0 0 0.0333 0.06 0.00 -1.38 -2.23 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.41

23 1.2 1.2 1.2 1.2000 0.00 0.00 -0.21 -0.34 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.00

24 1 1 1 1.0000 0.00 0.00 -0.41 -0.67 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.00

25 2.083 2.116 1.75 1.9830 0.20 0.04 0.57 0.92 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.42

26 1 1 0.9 0.9667 0.06 0.00 -0.45 -0.72 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.41

27 1 1.3 1.2 1.1667 0.15 0.02 -0.25 -0.40 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.07

28 1.2 1.1 1.2 1.1667 0.06 0.00 -0.25 -0.40 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.41

29 1.4 1.5 1.1 1.3333 0.21 0.04 -0.08 -0.13 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 1.46

30 2 2.2 2.12 2.1067 0.10 0.01 0.69 1.12 این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد 0.71

تعداد آزمایشگاههای 

کت کننده شر
تعداد تکرار آزمون h-critical k-critical

30 3 2.64 2.24 Carbon Black Dispersion - Interlaboratory Comparison - h & k Test

آزمایشگاه
DISPERSION نتایج آزمون

 

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

عدد k  بدست آمده از مقدار بحران  بیشیر است نتیجه 

د ی این گروه یم بایست مورد برریس قرار گی 

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

1.41 0.620 0.14

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

این گروه دارای نتیجه ی قابل قبویل یم باشد

MENU



 

 22 از 21 فحهص        ی خلیلی                      مدیر ارشد آزمایشگاه: عل   AK-CLT-Test97-NK01کد سند :    CLT-CRM-97/1کد نمونه:    97 بهمن – یشگاهیآزما نیب ساتیگزارش مقاآزمایشگاه شرکت کاسپین لوله طبرستان    

 

 Carbon Black Dispersion تست  -اولیه   kو   h: نمودار 7-1نمودار

 

  با توجه به نمودارh   ها دارای مقداری در محدوده ی پذیرش می باشند.آزمایشگاه کلیه مشخص است که 

  با توجه به نمودارk  با شکست مواجه شده است. 15مشخص است که آزمایشگاه شماره 



 

 22 از 22 فحهص        ی خلیلی                      مدیر ارشد آزمایشگاه: عل   AK-CLT-Test97-NK01کد سند :    CLT-CRM-97/1کد نمونه:    97 بهمن – یشگاهیآزما نیب ساتیگزارش مقاآزمایشگاه شرکت کاسپین لوله طبرستان    

 

 

 سخن پایانی -6

  ,MFR , OIT ,DENSITYبرای آزمونهای  به لطف خداوند اولین دوره از بزرگترین مقایسات بین آزمایشگاهی

Carbon Black Content, Carbon Black Dispersion .به انجام رسیده است 

 در پایان بر خود الزم می دانم از تمامی عزیزانی که در تهیه و تدوین این گزارش همکاری نمودند صمیمانه تشکر نمایم.

ن محترم کیفی، مدیران محترم فنی،کارشناسان آزمایشگاهها، مدیرا محترم،مدیران کلیه شرکت کنندگان از همچنین 

که موجب ارزش و اعتبار این برنامه مقایسات بین آزمایشگاهی می آزمایشگاه و مجریان آزمون در تمامی آزمایشگاهها 

 .باشند

ش فوق ، از طریق رگزاارتقاء کیفیت مزید خرسندی خواهد بود اگر نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را پیرامون 

 اعالم نمایید.موارد زیر به اینجانب 

E-MAIL: ie.khaliliali@gmail.com 

CELL PHONE: 09111556775 

FAX: 011-42564065 

 

 

تشکربا   

 مدیر ارشد آزمایشگاه شرکت کاسپین لوله طبرستان

 علی خلیلی

mailto:ie.khaliliali@gmail.com

