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خدانامبه
ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀباآشنایی

واسـتاندارد مؤسـسۀ مقـررات وقـوانین اصـالح قـانون 3مـادة یـک بندموجببهایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
اسـتانداردهاي نـشر وتدوینتعیین،وظیفهکهاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقات

.داردعهدهبهراانایر) رسمی(ملی
مؤسـسات ومراکزنظرانصاحب*مؤسسهکارشناسانازمرکبفنیهايکمیسیوندرمختلفهايحوزهدراستانداردتدوین
تولیـدي، شرایطبهتوجهباوملیمصالحباهمگاموکوششیشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصاديوتولیديپژوهشی،علمی،
کننـدگان، مـصرف تولیدکننـدگان، شـامل نفـع، وحـق صـاحبان منـصفانۀ وآگاهانـه مـشارکت ازکـه اسـت تجاريوفناوري

نـویس پیش.شودمیحاصلدولتیغیرودولتیهايسازماننهادها،تخصصی،وعلمیمراکزکنندگان،واردوصادرکنندگان
ازپـس وشـود مـی ارسـال مربـوط فنـی يهاکمیسیوناعضايونفعذيمراجعبهنظرخواهیبرايایرانملیاستانداردهاي

ایـران )رسمی(ملیاستانداردعنوانبهتصویبصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطملیکمیتۀدرپیشنهادهاونظرهادریافت
.شودمیمنتشروچاپ
کننـد مـی تهیـه هشدتعیینضوابطرعایتبانیزذیصالحومندعالقههايسازمانومؤسساتکهاستانداردهایینویسپیش

ترتیـب، بـدین .شـود مـی منتـشر وچـاپ ایـران ملـی اسـتاندارد عنـوان بهتصویب،درصورتوبررسیوطرحملیدرکمیتۀ
ملـی کمیتـۀ دروتـدوین 5شـمارة ایـران ملـی استاندارددرشدهنوشتهمفاداساسبرکهشودمیتلقیملیاستانداردهایی

.باشدرسیدهتصویببهدهدمیتشکیلرداستاندامؤسسهکهمربوطاستاندارد
المللـی بـین کمیـسیون 1(ISO)اسـتاندارد  المللـی بـین سـازمان اصلیاعضايازایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ

کـدکس کمیـسیون 4رابطتنهاعنوانبهواست(OIML)3قانونیشناسیاندازهالمللیبینسازمانو(IEC)2الکتروتکنیک 
هـاي نیازمنـدي وکلیشرایطبهتوجهضمنایرانملیاستانداردهايتدویندر.کندمیفعالیتکشوردر(CAC)5غذایی 
.شودمیگیريبهرهالمللیبیناستانداردهايوجهانصنعتیوفنیعلمی،پیشرفتهايآخرینازکشور،خاص

مـصرف ازحمایـت بـراي قـانون، درشـده بینـی پـیش نموازیرعایتباتواندمیایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
ومحیطـی زیـست مالحظـات ومحـصوالت کیفیـت ازاطمینـان حـصول عمـومی، وفـردي ایمنیوسالمتحفظکنندگان،
ـ وارداتـی، اقـالم یـا / ورکشوداخلتولیديمحصوالتبرايراایرانملیاستانداردهايازبعضیاجراياقتصادي، تـصویب اب

اجـراي کـشور، محـصوالت برايالمللیبینبازارهايحفظمنظوربهتواندمیمؤسسه. نمایداجبارياستاندارد،الیعشوراي
ازکننـدگان اسـتفاده بـه بخـشیدن اطمینـان بـراي همچنـین . نمایداجباريراآنبنديدرجهوصادراتیکاالهاياستاندارد
وکیفیـت مدیریتهايسیستمصدورگواهیوممیزيبازرسی،آموزش،،مشاورهزمینۀدرفعالمؤسساتوزمانهاساخدمات
وهاسازمانگونهایناستانداردمؤسسۀ،سنجشوسایل)واسنجی(کالیبراسیونمراکزوهاآزمایشگاهمحیطی،زیستمدیریت

تأییـد گواهینامـۀ الزم،شـرایط احـراز صـورت دروکنـد مـی ارزیابیایرانصالحیتتأییدنظامضوابطاساسبررامؤسسات
وسـایل )واسـنجی (کالیبراسـیون یکاهـا، المللیبیندستگاهترویج.کندمینظارتآنهاعملکردبرواعطاهاآنبهصالحیت
ایـن وظـایف دیگرازایرانملیاستانداردهايسطحارتقايبرايکاربرديتحقیقاتانجاموگرانبهافلزاتعیارتعیینسنجش،
.استمؤسسه

ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردموسسۀ*
1- International organization for Standardization
2 - International Electro technical Commission
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission



د

استانداردتدوین کمیسیون فنی 
"هاآب  میوهمحتويگیري قند براي اندازههانمارسنج"

نمایندگییا / سمت و: رئیس
دریکوند، زهره

)دکتراي شیمی معدنی(
ت علمی دانشکده شیمی ئعضو هی

آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم

:دبیر
غزاله، کوچک زاده

)کارشناس ارشد شیمی فیزیک(
عضو هیئت علمی دانشکده شیمی 

آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم

)اسامی به ترتیب حروف الفبا(: اعضاء

آرش، معصومه
)لیسانس شیمی(

کارشناس شرکت آب و فاضالب 
لرستان

آهور، مجتبی
)کارشناس مهندسی شیمی(

کارشناس مسئول آزمایشگاه شیمی 
شرکت مهندسین پرکاب

آهور، مصطفی
)لیسانس مهندسی مکانیک(

کارشناس شرکت مهندسین پرکاب

زینب،پورقبادي
)کارشناس ارشد شیمی کاربردي(

عضو هیئت علمی دانشکده شیمی 
آباددانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم

سراجی، محمد
)دکتراي شیمی تجزیه(

عضو هیئت علمی دانشکده شیمی 
دانشگاه لرستان

مژگان،مرادي دوره
)شناس ارشد شیمی کاربرديکار(

کارشناس حفاظت محیط زیست 
لرستان
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گفتارپیش
هاي نویس آن در کمیسیونکه پیش"ها گیري قند محتوي آب  میوهها براي اندازهنمارسنج"استاندارد

اجالس کمیته ملی بیست و دومین تهیه و تدوین شده و در یکصد و سین پرکاب شرکت مهندمربوط توسط
مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد 6/11/88ها مورخشناسی و اوزان و مقیاساستاندارد اندازه

اه قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن م3ماده 1بند 
.شودبه عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371
, علوم و خدمات ,و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت هاي ملی و جهانی در زمینه صنایع همگامیحفظ براي

تکمیل این واصالح براياستانداردهاي ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پشنهادي که 
، بنابراین. قرار خواهد گرفت توجهمورد در کمیسیون فنی مربوطهنگام تجدید نظر , ه شود استانداردها ارائ

.استانداردهاي ملی استفاده کرداز آخرین تجدید نظرهموارهباید 
:شرح زیر استبهمورد استفاده قرار گرفتهکه براي تهیه این استاندارد خذيأو ممنبع

OIML R108 : 1993; Refractometers for the measurement of the sugar content of fruit juices.
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آب میوه هامحتوي براي اندازه گیري قند هانمارسنج

هدف و دامنه کاربرد1
یی است که از آنها براي تعیین کسر جرمی نمارسنجهاهاي ویژگیهدف از تدوین این استاندارد تعیین

شکست آنها نمارگیري اندازهه وسیلهب) وکز و فروکتوز در آب میوه هاساکارز، شربت اینورت، گل(قندها
.شوداستفاده می

از ترکیبات دیگر و . هاي ساکارز در آب در نظر گرفته می شونددر این استاندارد ، آب میوه ها به عنوان محلول-یادآوري
.تفاوت هاي بین انواع مختلف قندها نیز صرف نظر می شود

1و تعاریفاصطالحات 2

:رود در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار می
2-1

هانمارسنج
هاي مناسبی داشته باشند، در صورتی که درجه بندي. دستگاههاي اندازه گیري نمار شکست هستند

باید براي تعیین مقدار قند در مایعات به کار می روند، بر این اساس رابطه بین کسر جرمی و نمار شکست 
.معین باشد

2-2
2هاي دستی و نمارسنجهاي آبهنمارسنج

هاي مایع به طور دستی به کار می روند و مقادیر گیري سطح نمونههایی هستندکه براي اندازهدستگاه
.شودتعیین میتوسط یک درجه بندي

2-3
هاي خودکارنمارسنج
خودکار اندازه گیري به عمل آورده و هایی هستندکه از نمونه هاي مایع تهیه شده به طوردستگاه

.مقادیرعددي در صفحه نمایش ظاهر شده یا توسط چاپگر چاپ می شود

1 -Terms and definitions
2- Abbe
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2-4
1خودکارهاي نیمهنمارسنج

هایی هستندکه نمونه هاي مایع را به طور خودکار تهیه نکرده و مقادیر توسط صفحه نمایش یا دستگاه
.شودچاپگر نشان داده نمی

2-5
2ايي مرحلههانمارسنج

هایی هستندکه درآنها مایعی که پی در پی تهیه می شود تابع انتقال محصول است و به کیفیت و دستگاه
.روش اندازه گیري اجرا شده در این حالت مستقل از انتقال مایع است. نوع دستگاه بستگی ندارد

یکاها3
به سرعت نور در محیط 3اردیک ماده نسبت سرعت نور در هواي استاند"n"شکست نمار1- 3

).یا معادله ابعادي آن یک است(مادي است که کمیتی بدون بعد است 
کسر جرمی ساکارز در محلولهاي آبی نسبت جرم ساکارز بر حسب گرم به جرم محلول بر 2- 3

که با درصد همراه "جرمی"کلمه . (بیان شود"جرمی % "بصورت درصد با نماد بایدحسب گرم است که 
).ده است به دلیل آن است که درصد جرمی با درصد حجمی اشتباه نشودش

نظیمت4
پذیرفته و منتشر شده است جهت رابطه بین کسر جرمی ساکارز در ICUMSA4مقادیري که توسط 

، درجه سلسیوس20درنانومتر λ=589براي طول موج"n"شکست نمارآب و -محلول ساکارز
. ارزشمند است

هاگذارينشانهوهاگذاريعالمت5
:گذاري شود نشانهنمارسنجهابطوریکه پاك نشود بر روي بایدموارد زیر 1- 5

یا نمایندگی سازندهنام یا عالمت تجاري ) الف
ي سریالشماره) ب 
ي اندازه گیري گستره) ج 

1- Semiautomtic
2- Procces refrectometers

3- Standard air

4- International Commission for Uniform Methods of Suger Analysis

144در 1974در سال ICUMSAصورت جلسه اجالس شانزدهم ؛کمیسیون بین المللی جهت یکنواخت کردن روشهاي تجزیه قند
صفحه اصالح شد166در 1978درسال ICUMSAصفحه که از لحاظ تایپی اشتباه داشت در صورت جلسه اجالس هفدهم 
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سال تولید محصول ) د 
:گذاري شود ها نشانهديدرجه بنبطوریکه پاك نشود بر روي بایدموارد زیر 2- 5

."nD"مادشکست، با ننماردرجه بندي) الف
.نمایش داده می شود"جرمی% "کسر جرمی که بصورت درجه بندي) ب 
نشانه گذاري شده اند، ذکر نوع مایع به کار رفته جهت ) ب(که بر اساس هاییدرجه بنديبراي ) ج 

شکست و کسر جرمی نمارمحلولهاي آبی که رابطه بین : به عنوان مثال. ( الزم استرفرکتومترتطبیق با 
منتشر شده ICUMAدر آنها مشخص است و توسط اشخاص حقیقی یا کمیسیون بین المللی مثل 

).است
2-5تا ) الف(2-5بندهايبه وضوح و صحیح بر طبقرفرکتومتردر صورتی که نوشته هاي -یادآوري

.کفایت می کندبنديدرجهبر روي "% "و "n"هاي شود، نشانهرعایت) ج(
جذب قابل قبول بیشینهبایدبراي محلولهایی با جذب باال استفاده شود، رفرکتومترهنگامی که از 3- 5

.براي یک اندازه گیري مطمئن داده شود

خطاهاي مجاز بیشینه6
: است خطاهاي مجاز تأیید شده بصورت زیربیشینه1- 6

 1فاصله کمی درجه بندي±5/0: براي درجه بندي هاي آنالوگ

  فاصله کمی درجه بندي ±1: براي درجه بندي هاي دیجیتال
فاصله کمی 2/0بیشتر از بایدنسلسیوسدرجه 0/20آب مقطر در “% “و “n“مقادیر 2- 6

:به صورت زیر است اسمیخطا داشته باشند ، مقادیر بندي درجه

مقدار اسمی2ندازه دها
33299/1شکستنمار
0% جرمیجزء

براي حفاظت نشانه هافضایی 7
ددستگاه، بایقطعات تنظیمیها و دیگر درجه بنديبراي اجتناب از عدم تطبیق اتفاقی و غیر مجاز 

ساس حتداخلکه نسبت به دستگاهدیگر قسمت هايتنظیم وایلها روي وسفضایی براي حفاظت نشانه
.است تعبیه شود

1- Scale inter interval
2- Measurand
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مواد8
از موادي ساخته شوند که تحت تأثیر نمونه هاي مایع و دیگر مواد قرار نگیرند بایدنمارسنجها8-1

.زیرا ممکن است نمونه ها طی اندازه گیري وارد اجزاي دستگاه شوند
مانت انجام از مواد بسیار شفاف ، یکنواخت و جامد تهیه شوند، در نتیجه ضبایداجزاي نوري 8-2

.به مدت زمان طوالنی تري افزایش می یابدوسیلهوصحت اندازه گیري توسط 

الزامات اساسی9
، ي قسمتهاي دستگاه ممکن است نتایج اندازه گیري را تحت تأثیر قرار دهد وسایل و همهنظیمت9-1

.محافظت شوند1رانشدر برابر بایدپس 

دیوپتر امکان پذیر -5دیوپتر تا + 2کمترین محدوده از عدسی چشمی یکنواخت در تنظیمباید9-2
بایددرجه بنديبا توجه به مطابقت عدسی چشمی ، خط مرزي بین نواحی روشن و تیره و ناحیه . باشد

و خط درجه بنديهاينشانهدیده شود، درجه بندياگر خط مرزي مستقیما روي . به وضوح دیده شود
آبه را رفرکتومترورتی که خط مرزي ، تارهاي متقاطع مویی در دستگاه در ص. موازي باشندبایدمرزي 

متقارن با خطوط متقاطع در محل کانونی باشددقطع نماید، بای
.در برابر رطوبت حفاظت شوندبایدها درجه بندي، عدسی ها و عادياستفادهحیندر
ر گیرند، یکی حاصل از نور منشور و نمونه مایع ممکن است در معرض دو نوع منبع نوري قرا9-3

براي بایدبه هر حال .طبیعی و دیگري یک سیستم روشنایی که نور را از منبع مناسبی تولید می کند
نانومتر استفاده شود، به عنوان نمونه، این کار می تواند با λ=3/589گیري از طول موج مرجع اندازه

ها درجه بندیبایدبا طول موج متفاوت بکار رود، اگر نوري.استفاده از یک فیلتر مناسب صورت گیرد
تصحیح شود، در این صورت علت پراکندگی و وابستگی پراکندگی به کسر جرمی نمونه مایع به کار رفته 

.نیز مشخص می شود
.بسته باشدخودکاربه آسانی عمل کند و در طول اندازه گیري به طور بایدپوشش روشنایی منشور 

.، دماي نمونه مایع و منشور توسط ترموستاتی ثابت نگه داشته می شودرفرکتومترن در انواع معی9-4

هابنديدرجه10
کلیات1- 10
عددي در محدوده دید ظاهر درجه بنديوجود ندارد که هر کدام با یک درجه بنديبیش از دو 1- 1- 10

.اسطی به وضوح جدا شوندي واي معین یا خط پیوستهتوسط فاصلهبایدها درجه بندیاین . شوندمی
.باشد1×10-3بیشتر از بایدشکست ننماربراي درجه بنديفاصله 2- 1- 10
ها ممکن است عالمت اختصاري مشخصی را در بر داشته باشند که نوع مایعات را درجه بندي3- 1- 10

).2-5بندرجوع شود به(مشخص کند  

1- Drift
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هاي دستینمارسنج2- 10
آب مشخص -شکست و کسر جرمی ساکارز را در محلولهاي ساکارزنماربایدبنديدرجهیک 1- 2- 10

.کند
توسعه درجه بندياز نقطه مرجع براي آب مقطر تا بیشترین مقدار بایدگیري اندازهيگستره2- 2- 10

به عنوان نمونه بخش . هر چند الزم نیست محدوده اندازه گیري به طور کامل درجه بندي شود. یابد
در حد فاصل نقطه مرجع براي آب مقطر و )منقطعيگستره(گیري اندازهيگسترهه از بندي نشددرجه

تقسیم بندي معینی براي دست کم دو نوع مقادیر بایددر این حالت . وجود داردبنديدرجهحداقل مقدار 
.در دو طرف نقطه مرجع انجام شود بطوریکه نقطه مرجع خط مرزي بین دو نوع مقادیر باشد

تعبیه شده، تعیین نمی شود؛ )ج(2-5با جدولی که بنابر درجه بندييکمینه گسترهگاهی :يیادآور
. از لحاظ تطبیق و کنترل تعیین شودبایدشکست آب مقطر نمارهر چند نقطه صفر یعنی 

: بصورت زیر باشد بایددرجه بنديکمیهاي کسر جرمی ، فاصلهدرجه بنديدر مورد 3- 2- 10
 5/0% یا  2/0% ، 1/0% : آنالوگهاي بنديدرجهبراي
 1/0% : دیجیتالهاي درجه بنديبراي

هاي آبهنمارسنج3- 10
.شکست تعبیه شودنماربراي درجه بنديباید3-1- 10
نباید بیشتر ازدرجه بنديهاي اضافی کسر جرمی ، فاصله کمی درجه بنديدر مورد 3-2- 10

.باشد%5/0 
تنظیمیمقادیر 4- 10

..که قبال ذکر شده استاستICUMSAکه در ادامه آمده است شامل مقادیر 1جدول 

هادماسنج11
هایی که وسیله تصحیح دمایی خودکار ندارند، باید توسط دماسنج هایی مجهز شوند که نمارسنج11-1

.دماي منشور دستگاه را اندازه گیري کند
دماي منشور را بایدمنشور دستگاه متصل شود، دماسنج آن در صورتی که ترموستاتی جهت تعیین دماي

.تعیین کند
).oCنمادبا . ( بر حسب درجه سلسیوس تعیین شودباید دما 11-2
oC1/0 ،oC2/0ي آبه فاصله نمارسنجهاباشد؛ در مورد oC2یا  oC1بایددرجه بنديفاصله 11-3
.قابل قبول استoC5/0و

.باشدoC30تا oC10اي دست کم از شامل فاصلهبایددازه گیري انيگستره11-4
کمی فاصله oC1±هاي دستی، رفرکتومتردماسنج در مجاز براي تأییدخطاهاي ینهبیش11-5

.ي استبندکمی درجهفاصله oC5/0±هاي آبهرفرکتومتري و در بنددرجه
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ي دستی نمارسنجهاگیري دماي جهت اندازهعالوه بر اینکه دما بر حسب درجه سلسیوس است،11-6
آمده 2وسیله اي موجود باشد که مقادیر اصالح دمایی را تعیین کند ، مطابق آنچه در جدولبایداغلب 
.است

یا دستورالعمل استفاده از آن ، نشان رفرکتومترروي بایدمقادیر اصالحی براي محلول هاي ساکارز در آب 
داده شود

شناختیکنترل اندازه12
ها براي هر کشوري تحت کنترل دولت باشد ، این ها و غلظت آب میوهبراي آب میوهبایدها نمارسنج
.ملی استمقرراتشامل همه یا قسمتی از عملکردهاي زیر باشد که مطابق باید نظارت 

تصویب الگو1- 12
.تابع الگوي تصویبی باشدبایداز هر کارخانه نمارسنجهر طرح 1-1- 12
الگوي ساختمان داخلی دستگاه تقریبا تصویب شده است پس ممکن نیست بدون مصوبه دیگر 1-2- 12

.تغییر کند
تأیید2- 12

.باید در معرض تأیید قرار گیردشده تنظیمجدید ، تعمیر شده یا دوباره نمارسنجهر 
اينظارت دوره3- 12

کنترل شودايبه طور دورهبایدنمارسنجهر اندازه شناختیهايمشخصه
.شرایط این نظارت ها باید توسط مقررات ملی هر کشور معین شود4- 12
بایداي جهت نظارت رسمی دارد، برچسب هاي کنترل اعالم داشتن اینکه دستگاه، مصوبه5- 12

بصورت قابل دید روي دستگاه چسبانده شود و نباید تأثیر منفی روي کارکرد دستگاه داشته با شد

درجه 20محلول آب قند در دماي محتويها براي جزء جرمی قند نمارسنجمقادیر تنظیمی -1جدول 
سلسیوس

جزء 
جرمی

(%)

20نمار شکست در دماي 
درجه سلسیوس

جزء 
جرمی

(%)

20نمار شکست در دماي 
درجه سلسیوس

جزء 
جرمی

(%)

20نمار شکست در دماي 
درجه سلسیوس

033299/13238478/16445113/1
133442/13338661/16545348/1
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233586/13438846/166342652/1
333732/13539032/16745822/1
433879/13639220/16846061/1
534026/13739409/16946303/1
634175/13839600/17046546/1
734325/13939792/17146790/1
834476/14039986/17247037/1
934629/14140181/17347285/1
1034782/14240378/17447535/1
1134937/14340576/17547787/1
1235093/14440776/17648040/1
1335250/14540978/17748295/1
1435408/14641181/17848552/1
1535568/14741385/17948810/1
1635729/14841592/182049071/1
1735891/14941799/18149333/1
1836054/15042009/18249597/1
1936218/15142220/18349862/1
2036384/15242432/18450129/1
2136551/15342647/18550398/1
2236720/15442862/1
2336889/15543080/1
2437060/15643299/1
2537233/15743520/1
2637406/15843743/1
2737582/15943967/1
2837758/16044193/1
2937936/16144420/1
3038115/16244650/1
3138296/16344881/1

درجه سلسیوس و طول 20دردماي براي اندازه گیري محلول آب قندنمارسنجمقادیر اصالح دماي -2جدول 
نانومتر3/589موج 

(%)جزء جرمی 
1015202530354045505560657075

دما
درجه (

از جزء جرمی کسر شود)سلسیوس
1059/062/065/067/069/071/072/073/074/075/075/075/075/075/0
1154/057/059/061/063/064/065/066/067/068/068/068/068/067/0
1249/051/053/055/056/057/058/059/060/060/061/061/060/060/0
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1343/045/047/048/050/051/052/052/053/053/053/053/053/053/0
1438/039/040/042/043/044/044/045/045/046/046/046/046/045/0
1532/033/034/035/036/037/037/038/038/038/038/038/038/038/0
1626/027/028/028/029/030/030/030/031/031/031/031/031/030/0
1720/٠20/021/021/022/022/023/023/023/023/023/023/023/023/0
1813/014/014/014/015/015/015/015/015/015/015/015/015/015/0
1907/007/007/007/007/008/008/008/008/008/008/008/008/008/0

با جزء جرمی جمع شود
2107/007/007/007/008/008/008/008/008/008/008/008/008/008/0
2214/014/015/015/015/015/016/016/016/016/016/016/016/015/0
2321/022/022/023/023/023/023/024/024/024/024/023/023/023/0
2429/029/030/030/031/031/031/032/032/032/032/031/031/031/0
2536/037/038/038/039/039/040/040/040/040/040/039/039/039/0
2644/045/046/046/047/047/048/048/048/048/048/047/047/046/0
2752/053/054/055/055/056/056/056/056/056/056/055/055/054/0
2860/061/062/063/064/064/064/065/065/064/064/064/063/062/0
2968/069/070/071/072/073/073/073/073/073/072/072/071/070/0
3077/078/079/080/081/081/081/082/081/081/081/080/079/078/0


