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 »بسمه تعالی «

 آشنايى با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران
 

 است که عهده دار مرجع رسمی کشور  صنعتی ایران به موجب قانون، تنهاتحقیقات و مؤسسه استاندارد

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و
تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 

سعی بر این . ی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیردمراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصاد
است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن 

تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، : آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
پیش نویس استانداردهای ملی جهت . نهادها و سازمانهای دولتی باشدبازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و

نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات 
) رسمی( وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

 .ودچاپ و منتشر می ش
پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین 
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان 

ر اساس مفاد بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که ب. استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد
تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به )) 5((مندرج در استاندارد ملی شماره 

 .تصویب رسیده باشد
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در 

 کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط
 .علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور 
 وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی

مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد 
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای . اجباری نماید

 .نرا اجباری نمایداستاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آ
همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه 
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست 

گونه سازمانها و مؤسسات را محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد این
بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، 

ترویج سیستم بین المللی . گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید
لزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار ف

 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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 گفتار پیش
 در سال ین بارنخست " روش آزمون-  تعیین نقطه نرمی با ابزار حلقه وگلوله- قیر و مواد قیری"استاندارد

مادر تخصصی توسط شرکت اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی این استاندارد بر.  تدوین شد1373
مین بار مورد تجدید دو برای های مربوط و تایید کمیسیون) سهامی خاص(آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک 

یکصد و شصت و چهارمین اجالس کمیتۀ ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی نظر قرار گرفت و در 
 قانون اصالح قوانین و مقررات 3 ۀداینک این استاندارد به استناد بند یک ما.  شد تصویب26/3/1386مورخ 

عنوان استاندارد ملی ایران منتشر   به1371سسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه، مؤ
 .شود می

های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات،  برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت
ع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این استانداردهای ملی ایران در مواق

بنابراین، باید .  مورد توجه قرار خواهد گرفت تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوطاستاندارد ارائه شود، هنگام
 .همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد

 شده است و استاندارد ملی ایران شماره 1376ال  س3868 ۀی ایران شماردارد ملناین استاندارد جایگزین استا
 .گردد ، تعیین نقطه نرمی مواد قیری باطل اعالم می1373 سال 2951

 
 :خذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر استĤمنابع و م

 
 

1- ASTM D36-95 (2005) “Standard Test Method for Softening Point of Bitumen (Ring and 
Ball Apparatus)”. 

2- AASHTO T53-96 (2000) “Standard Method of Test for Softening Point of Bitumen (Ring 
and Ball Apparatus)”. 

 
 

 



 

  روش آزمون-  تعیین نقطه نرمی با ابزار حلقه وگلوله- قیر و مواد قیری

  و دامنه کاربردهدف  1
 تعیین روش آزمون نقطه نرمی قیر و مواد قیری توسط ابزار حلقه و ،هدف از تدوین این استاندارد  1-1

 .باشد گلوله می
 درجه 157 تا 30 در محدوده دمایی آنها نقطه نرمی قیر و مواد قیری که، برای وناین روش آزم  1-2

 .کاربرد دارد باشد سلسیوس می
 تا 30،  درجه سلسیوس آب مقطر80 تا 30ی برای محدوده دمایی ور در این روش، مایع غوطه  1-3

 .باشد می 1USP11 سیرینیگل درجه سلسیوس برای 157 تا 80اتیلن گلیکول و بیش از  درجه سلسیوس 110
 هستند که نقاط ذوب معین ندارند و با افزایش )گرانروی کشسان (یسکواالستیکوقیرها موادی   1-4

بنابراین، نقطه نرمی باید با روشی قراردادی و تعریف .  شود تر می ه و کندروانی آنها کمتر شد دما به تدریج نرم
 .شده، تعیین شود تا نتایج قابل تعمیم باشند

ها  عنوان عاملی جهت تایید یکنواختی محموله بندی قیرها و به منظور دسته توان به از نقطه نرمی می  1-5
تواند تمایل مواد را به جاری شدن در دماهای باال که به هنگام  د، که مییا منابع تامین شده قیر استفاده نمو

 .دهد شوند، نشان  دهی با آن مواجه می سرویس

کننده از این   وظیفه استفادهبنابراین. کند  این استاندارد همه موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی-هشدار
 .های اجرایی آنرا مشخص کند صول بهداشتی را رعایت کرده و قبل از استفاده محدودیتاستاندارد است که موارد ایمنی و ا

 2مراجع الزامی  2
. ها ارجاع داده شده است مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن

 . ندشو بدین ترتیب آن مقررات، جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می
ها و تجدیدنظرهای بعدی آن  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه

در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده . مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست
 .رد نظر استهای بعدی آنها مو است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

 : این استاندارد الزامی استیاستفاده از مراجع زیر برا
  بازبه طریق  قیر اشتعالهطنقگیری   اندازهروش ،1373سال  :2954استاندارد ملی ایران تجدیدنظر   2-1
 از آسفالت برداری  روش نمونه–آسفالت جاده ، 1364سال : 1688استاندارد ملی ایران تجدیدنظر   2-2

 جاده
 

2-3 ASTM C670-03 (2005) “Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test 
Methods for Construction Materials”. 

                                                 
United States Pharmacopeia -1  

-2  Normative references  



 

2-4 ASTM D3461-97 (2005) “Test Method for Softening Point of Asphalt and Pitch (Mettler 
Cup and Ball Method)”. 
2-5 ASTM E1-05 (2005) “Specification for ASTM Thermometers”. 

 1اصطالحات و تعاریف  3
 :رود کار می  اصطالحات و تعاریف زیر به،در این استاندارد

 2نقطه نرمی  3-1
دهند  ها اجازه می طوری که به گلوله  از دو قرص به حد کافی نرم شده، بهممیانگین دماهایی که در آن هر کدا

 .شود نوان نقطه نرمی گزارش میع متر را سقوط نمایند، به  میلی25ای معادل  در آنها فرو رفته و فاصله
 3قیر خالص  3-2

ها  قیری روان یا غیرروان که به دلیل افزایش قوام و کیفیت برای تولید مخلوط آسفالت مصرفی در روسازی
 گرم در مدت 100 و تحت بار سلسیوس درجه 25 درجه نفوذ این قیرها در دمای .گیرد مورد استفاده قرار می

 .ست ا500 تا 5 ثانیه بین 5
 4قیر قطرانی  3-3

اجزاء اصلی آن حاصل هستند و جامد  صورت مایع و یا نیمه بهاز نظر قوام ای که  ماده قیری سیاه یا قهوه
 و یا آلیهای نفتی، چوب و یا سایر مواد  میعان در فرآیند تقطیر تخریبی موادی چون زغال سنگ، نفت، شیل

 . باشد ، می است5موادی که پس از تقطیر، قسمت عمده آن زفت

 ونخالصه روش آزم  4
 هر کدام،  روی واند گیری شده قالب دار  لبههای برنجی  در حلقهطور افقی  بهدو قرص از قیر که  4-1

 میانگین .شوند ای حرارت داده می  کنترل شدهنرخبا در یک حمام مایع ، قرار داده شده است فوالدی ای گلوله
دهند در آنها  ها اجازه می طوری که به گلوله به ،ص به حد کافی نرم شده از دو قرم هر کدا در آندماهایی که
 .شود گزارش میعنوان نقطه نرمی  به سقوط نمایند، متر را  میلی25 معادل ای فاصلهفرو رفته و 

 مورد نیاز وسایل  5
 ) الف-1( ره شماداده شده در شکل دار برنجی که با ابعاد نشان دارنده لبه  دو حلقه نگه:ها حلقه  5-1

 .دارندمطابقت 
 .متر  میلی75 در 50یک صفحه برنجی مسطح و صاف با ابعاد تقریبی  :ریزی مونهآزصفحه   5-2
 گرم، 50/3± 05/0متر، که هر یک دارای جرم   میلی5/9فوالدی با قطر گلوله  دو :ها  گلوله  5-3

 .باشند می
                                                 

Terms and definitions-1 
-Softening Point2 
-Asphalt cement3 
-Tar4 
Pitch-5 



 

 شکل کههای فوالدی در مرکز هر حلقه،   گلوله داشتن دو هادی برنجی برای نگه :گلوله های هادی  5-4
 .دارند مطابقت ) ب-1(  شماره شکلآن باکلی و ابعاد 

 عمقو متر   میلی85از قطر داخلی آن   که حرارتمقاوم در برابرای،   یک ظرف شیشه:مایعحمام   5-5
 .باشدن  کمترمتر  میلی120 از آن

 .کند  این شرایط را برآورده تواند میمقاوم در برابر حرارت ای  لیتری از شیشه  میلی800شر یک بِ -یادآوری
 

داری دو حلقه در حالت  دارنده برنجی طراحی شده برای نگه  یک نگه:دارنده حلقه و ملحقات نگه  5-6
 ) د-1(  شماره در شکل آنکه ملحقات ) ج-1( شماره  شده در شکلمشخصافقی مطابق با شکل و ابعاد 

  باالییمتر باالتر از سطح  میلی25دارنده حلقه باید  دار در نگه های لبه  حلقهزیرینسطح .  شده استارائه
 .متر فاصله داشته باشد  میلی16 ± 3 باید از کف حمام زیرین صفحه زیرین بوده و سطح پایینیصفحه 

 :ها سنجدما  5-7
+ 80 تا-2ده نقطه نرمی بین دارای محدوا مواد قیری، که  قیر یگیری دمای نقطه نرمی برای اندازه  5-7-1

  .استفاده کرد 5-2بند  مطابق استاندارد C15دماسنج باشد باید از  درجه سلسیوس می
 200 تا 30گیری دمای نقطه نرمی قیر یا مواد قیری، که دارای محدوده نقطه نرمی بین  برای اندازه  5-7-2

 . استفاده کرد5-2 مطابق استاندارد بند C16باشد باید از دماسنج  درجه سلسیوس می
در دستگاه قرار داده  نشان داده شده، ) د-1(  شماره که در شکلنحویدماسنج مناسب باید به   5-7-3

 از متر  میلی13حدود ای  در فاصله بوده و سطح در یک ها با کف حلقهدماسنج  حباب انتهایکه  طوری  به،شود
 .باشد ها مجاز نمی  سایر دماسنجگزینیی جا.قرار داشته باشددارنده حلقه  ا نگه با آنها یبدون تماسها  حلقه

 مواد   6
 های حمام مایع  6-1
 آب مقطر تازه جوشیده  6-1-1

که ممکن است آزمونه های هوا در سطح  برای اجتناب از محبوس شدن حباب، استفاده از آب مقطر تازه جوشیده -1 یادآوری
 .د، ضروری استدر نتایج تاثیر بگذار

 

 ، یاUSPگلیسیرین   6-1-2

 . دارد1-2بند  آزمون مطابق با روش سلسیوس درجه 160 ی معادلگلیسیرین نقطه اشتعال -هشدار -2 یادآوری
 

 . سلسیوس درجه 204 و 193نقطه جوش بین یک  اتیلن گلیکول، با 6-1-3

 با طوالنی مدت اتیلن گلیکولاز تماس مکرر و . ی است سم بخار آن یا استنشاقخوردن اتیلن گلیکول -هشدار -3 یادآوری
 1-2بند آزمون  طبق روش سلسیوس درجه 115 اتیلن گلیکولنقطه اشتعال .  اجتناب کنید آنپوست و استنشاق بخار



 

بلیت  که قاکش آزمایشگاهیباید در زیر یک هواآزمون شود،  حمام استفاده میاتیلن گلیکول به عنوان مایع وقتی از . باشد می
 .خروج بخار سمی را داشته باشد، انجام شود

 

 مواد ضد چسبندگی   6-2
صفحه این ، سطح ریزی برنجی آزمونه برای اجتناب از چسبندگی قیر به صفحه گیری هنگام قالب  6-2-1

 مخلوطی از گلیسیرین و  یا، سیلیکون با الیه نازکی از روغن سیلیکون یا گریسدرست قبل از استفاده باید
 .ده شود پوشانسترین، تالک یا خاک چینیدک

 به هنگام استفاده از. کنیدبا آن اجتناب ها  هآزمون و از آلوده شدن  قیر جداونا از دیگر لوازم آزمسیلیکون ر -یادآوری
 در تواند  مین با سیلیکوگیآلود.  استفاده کنید یکبار مصرفر وسایل آغشته با آنها از دستکش الستیکیها یا دیگ سیلیکون

 .ها نظیر درجه نفوذ و نقطه اشتعال خطا ایجاد کند موننتایج دیگر آز

 گیری   نمونه 7
 .گیری کنید نمونه 2-2 بند استاندارد  مطابقمواد قیریقیر یا از   7-1

  ها آزمونه 8
2 طی ی قیر قطرانیها آزمونهو   ساعت6ی قیر خالص طی ها آزمونه برای ونمراحل انجام آزم 8-1

14 
قیر را با دقت گرم کرده و هر چند یکبار برای جلوگیری از باال رفتن موضعی  آزمونه. شود تکمیل ساعت باید

زدن دقت کنید تا از محبوس شدن   در هم.آنرا هم بزنید تا به حد کافی برای ریختن روان شودحرارت 
 .جلوگیری شود آزمونههای هوا در  حباب

 است،  کیلو وات بر متر مربع37  حداقل نسبت توان به واحد سطح آنکه ای کن صفحه گرممنظور یک رای این ب -یادآوری
 .باشد مناسب می

 دمای روان شدن حرارت ندهید، در هیچ برای رسیدن به ساعت 2قیر خالص را بیش از  آزمونه  8-1-1
 . باالتر رودنتظارمورد ا  از نقطه نرمی قیرسلسیوس درجه 110حالتی این دما نباید بیش از 

 دمای روان شدن حرارت ندهید، در هیچ برای رسیدن به دقیقه 30 را بیش از یقیر قطران آزمونه  8-1-2
 . باالتر رودی قیر قطران مورد انتظار از نقطه نرمیسلسیوس درجه 55حالتی این دما نباید بیش از 

  دیگریتازه در ظرف تمیز آزمونه از گرم نکنید ورا دوباره  آزمونه شود، تکرارباید  بعداً ونآزم اگر  8-1-3
 . استفاده کنیدونهای جدید آزم آزمونه برای آماده کردن

 را حرارت ریزی آزمونهصفحه (حرارت دهید  آزمونهدو حلقه برنجی را تقریباً تا دمای روان شدن   8-2
 . ه، قرار دهید صفحه که با یکی از مواد ضد چسبندگی آغشته شد اینو آنها را روی) ندهید

 از قیر حرارت داده شده را به آرامی به داخل هر حلقه ریخته و سپس ها کمی بیش از حجم حلقه  8-3
برای موادی که در دمای اتاق نرم .  دقیقه در جریان هوا خنک شوند30ها به مدت حداقل  آزمونهاجازه دهید 

زیر نقطه نرمی  سلسیوس درجه 10مای حداقل  دقیقه در هوای با د30  حداقلها را به مدت آزمونههستند، 



 

 دقیقه سپری 240 نباید بیش از ون آزمپایانها، تا   حلقهدر  آزمونه از زمان ریختن. د انتظار خنک کنیدمور
 .شود

طوریکه هر  به. ا کاردک کمی گرم شده بردارید را با کارد ی اضافیها سرد شدند، قیر آزمونهوقتی   8-4
 . تراز باشد  باالیی حلقهسطح مسطح شده و با ،قرص

  ونروش آزم  9
 را باشند، برای نقطه نرمی مورد انتظار مناسب می های زیر که های حمام و دماسنج یکی از مایع  9-1

 .انتخاب کنید
 .C15 با استفاده از دماسنج سلسیوس درجه 80 و 30آب مقطر تازه جوش برای نقاط نرمی بین   9-1-1

 .  باشدسلسیوسدرجه  5 ± 1 باید ونروع آزمدمای حمام به هنگام ش
 با استفاده از سلسیوس درجه 157 تا سلسیوس درجه 80 برای نقاط نرمی باالی USPگلسیرین   9-1-2

 .باشدسلسیوس  درجه 30 ± 1باید حداقل  آزمون دمای حمام به هنگام شروع .C16دماسنج 
 دمای .C16 با استفاده از دماسنج سلسیوسجه  در110 و 30اتیلن گلیکول برای نقاط نرمی بین   9-1-3

 .باشدسلسیوس  درجه 5 ± 1باید  آزمونحمام به هنگام شروع 
و همه نقاط آب   باید در حمامسلسیوس درجه 80 تا  ، همه نقاط نرمی داوریهنگام نیاز بهدر   9-1-4

 .  باید در حمام گلیسیرین تعیین شودسلسیوس درجه 80  از باالتر نرمی
 در و دماسنج گلولههای  ادی، هآزمونههای  حلقهکنید که  نصبای  گونه در زیر هواکش بهوسایل را   9-2

. متر باشد  میلی105 ± 3 عمق مایع با وسایل داخل آن تا حمام را پرکنید، سپس .دنموقعیت خود قرار گیر
طور مناسبی بخار  ه و بهکنید، اطمینان حاصل کنید که هواکش روشن بود گلیکول استفاده می اگر از اتیلن

 کارگیری هطوریکه قبل از ب  فوالدی را در ته حمام قرار دهید بهگلولهبوسیله پنس، دو . کند سمی را خارج می
 . برسند آزمونشروع دمای    به،مجموعه

در صورت لزوم، حمام را در آب یخ قرار دهید، یا به آرامی حرارت دهید تا حمام به دمای مناسب   9-3
مواظب باشید که مایع حمام .  دقیقه با وسایل داخل آن در این دما بماند15رسیده و به مدت  آزمونشروع 

 . آلوده نشود
 گلولههای  ها را از ته حمام برداشته و در هر یک از هادی گلولهدوباره با استفاده از پنس، هر یک از   9-4

 .قرار دهید
 5 یکنواخت نرخمای نشان داده شده توسط دماسنج با طوریکه د حمام را از زیر حرارت دهید به  9-5

حمام  ییی از هدر رفتن گرماها لیحادر صورت لزوم با استفاده از .  بر دقیقه افزایش یابدسلسیوسدرجه 
حداکثر اختالف قابل قبول برای هر . میانگین نگیرید آزمون افزایش دما در طول مدت نرخاز .  کنیدجلوگیری

 افزایش دمای آن در این نرخ که  راونیهر آزم. باشد  میسلسیوس درجه ± 5/0قه اول  دقی3دقیقه بعد از 
 .مردود کنیدمحدوده نباشد، 



 

 از گرمکن برقی یا استفاده.  ضروری استذکر شده، برای حصول نتایج تکرارپذیر افزایش دمای نرخ از کامل پیروی -یادآوری
را مطابق  افزایش دمانرخ  باشد، تا بتوان حساسیت باال از نوع قابل تنظیم با بایدگرمکن برقی ، اما پذیر است امکانشعله گاز 

 .داشت  نگه،آنچه تشریح شده
 با کف ای که قیر دور گلوله  دمای نشان داده شده با دماسنج را در لحظه گلوله وحلقهبرای هر  9-6

اگر تفاوت بین دو دما بیش . دهیچ تصحیحی برای دماسنج انجام ندهی.  کنیدثبتکند،  میصفحه تماس پیدا 
 . را تکرار کنیدآزمون باشد، سلسیوساز یک درجه 

 محاسبات   10
تعیین شده تر از نقطه نرمی  نقطه نرمی تعیین شده در حمام آب کم ،مشخص قیره آزمونبرای یک   10-1

اختالف فقط برای  است، این قراردادی تعیین نقطه نرمی  روشکهاز آنجایی .  خواهد بوددر حمام گلیسیرین
 .صادق است  سلسیوس درجه 80 بیش از  کمیهای نقطه نرمی

ناپیوستگی  ایجاد سلسیوس درجه 80 از ر باالت های  نرمیهتغییر از آب به گلیسیرین برای نقط  10-2
 درجه 5/84 قیر خالص برای گرد کردن  بعد از در گلیسیرین نقطه نرمیقابل گزارشترین حد  پایین. کند می
  در گلیسیرین کمتر از این مقادیریها نقطه نرمی.  استسلسیوس درجه 0/82 ی قطرانبرای قیر و یوسسلس
 .دن گزارش شوسپستبدیل شده و در آب  یا کمتر سلسیوس  درجه80 برابر با   به نقطه نرمیباید

در  . استسلسیوس درجه -7/1 یقطرانقیر  و برای سلسیوس درجه -2/4تصحیح برای قیر خالص  10-2-1
 . را در یک حمام آب تکرار کنیدآزمون،  داوریهنگام نیاز به

 0/80 برای قیر خالصگیری شده در گلیسیرین  چنانچه میانگین دو دمای اندازهتحت هر شرایط،  10-2-2
 را در یک حمام آب تکرار آزمونکمتر باشد،   یاسلسیوس درجه 5/77 ی قطران قیر برایو سلسیوسجه در

 .کنید
 تعیین شده در آب به مقادیر تعیین سلسیوس درجه 80های کمی بیشتر از  ی تبدیل نقطه نرمیبرا 10-3

 سلسیوسدرجه + 7/1 ی قطران قیر و برایسلسیوسدرجه + 2/4شده در گلیسیرین، تصحیح برای قیر خالص 
 . را در حمام گلیسیرین تکرار کنیدآزمون،  داوریهنگام نیاز بهدر . است

 یا سلسیوس درجه 0/85،در آبگیری شده  طی چنانچه میانگین دو دمای اندازهتحت هر شرای 10-3-1
 . را در حمام گلیسیرین تکرار کنیدآزمونبیشتر باشد، 

دست آمده با استفاده از حمام اتیلن گلیکول با مقادیری که با استفاده از آب و گلیسیرین  هنتایج ب 10-4
 :گردد  زیر محاسبه میطروابشود تفاوت خواهد داشت و توسط  تعیین می

 
 قیر خالص 

 )با گلیسیرین(نقطه نرمی  = 026583/1× ) با اتیلن گلیکول( نقطه نرمی -C 334968/1° )1(رابطه 
 )با آب(نقطه نرمی  = 974118/0× ) با اتیلن گلیکول( نقطه نرمی -C 44459/1° )2(رابطه 

 
 



 

  یقطرانقیر 
 )باگلیسیرین(نقطه نرمی  = 044795/1× ) اتیلن گلیکولبا ( نقطه نرمی – C 063574/5° )3(رابطه 
 )با آب(نقطه نرمی  = 061111/1× ) با اتیلن گلیکول( نقطه نرمی – C 413488/8° )4(رابطه 

  نتایج آزمون 11
ثبت شده شود، میانگین یا میانگین تصحیح شده دماهای   استفاده میC15های   از دماسنجچنانچه 11-1

 . گزارش کنید به عنوان نقطه نرمیسلسیوس درجه 2/0ا دقت را ب 6-9در بند 
 شده ثبت میانگین یا میانگین تصحیح شده دماهای ،شود  استفاده میC16های  از دماسنج چنانچه 11-2

 .گزارش کنید به عنوان نقطه نرمی سلسیوس درجه 5/0 را با دقت 6-9در بند 
 .ارش کنید را گزونمایع حمام استفاده شده در آزمنوع  11-3

 دقت و انحراف  12
های زیر  ارزیابی از  باید، شده استاستفاده آزمون در USP یا گلیسیرین مقطر آب در مواردی که از 12-1

 :) درصد95 سطح اطمینان( قابل پذیرش بودن نتایج استفاده شود داوریبرای 
. دست آمده است هب سلسیوس درجه 41/0 گر آزمونیک  معیار انحراف –گر آزمون یکدقت  12-1-1

 درجه 2/1قیر نباید بیش از ه آزمون یک بر روی گر آزمون یک انجام شده توسط آزمونبنابراین، نتایج دو 
 .  اختالف داشته باشدسلسیوس

. دست آمده است ه بسلسیوس درجه 70/0 چند آزمایشگاه ارزیابی انحراف –دقت چند آزمایشگاه  12-1-2
 درجه 0/2 دو آزمایشگاه نباید بیشتر از درقیر ه آزمون یکجام شده بر روی  ان آزمونبنابراین نتایج دو 

 . اختالف داشته باشدسلسیوس
های زیر برای  ارزیابی از ید با،کار گرفته شده است  به آزمون که از اتیلن گلیکول در هنگامیدر  12-2

 : قابل پذیرش بودن نتایج استفاده شودداوری
. دست آمده است ه بسلسیوس درجه 72/0 گر آزمونیک   معیارانحراف از – گر آزمونیک دقت  12-2-1

 0/2قیر نباید بیش از ه آزمون یک بر روی گر آزمون یک انجام شده توسط  آزمونبنابراین اختالف نتایج دو 
 . باشدسلسیوسدرجه 

. ت آمده استدس ه بسلسیوس درجه 08/1 چند آزمایشگاه معیار انحراف از – چند آزمایشگاه دقت 12-2-2
 درجه 0/3قیر نباید بیش از ه آزمون یک انجام شده توسط دو آزمایشگاه بر روی  آزمونبنابراین نتایج دو 

 . اختالف داشته باشدسلسیوس
های تعریف  اساس واژهبر زیرا مقادیر مشخص شده ،باشد  فاقد انحراف میآزموناین روش  -انحراف 12-3

 .ردندگ  تعیین میآزمون روش شده در این
 



 

 گزارش آزمون 13
 :گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد

 ؛3868 شماره انجام آزمون طبق استاندارد ملی ایران 13-1

 تاریخ تحویل نمونه به آزمایشگاه؛ 13-2

 تاریخ انجام آزمون؛ 13-3

 ؛...)نام تولیدکننده، محل تولید و: شامل(شناسنامه محصول  13-4

 تاریخ تولید؛ 13-5

 محل انجام آزمون؛ 13-6

 ذکر هرگونه موارد مغایر با این استاندارد؛ 13-7

 ؛گر  خانوادگی و امضای آزمون نام، نام 13-8

 .کننده خانوادگی و امضای تایید نام، نام 13-9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 .متر است ها برحسب میلی تمام مقیاس: یادآوری

 .ای دستگاه دو حلقه-دارنده حلقه و د  نگه-، ج گلوله   هادی-دار، ب لبه  حلقه-الف: 1شکل شماره 
 
 
 
 

 دارنده حلقه  نگه-ج ای  دو حلقهدستگاه-د

 دار لبه حلقه-الف

)متر  میلی 05/0تقریباً   (باید اندکی این قطر   : یادآوری
 تـا اجـازه دهـد گلولـهباشدمتر    میلی 5/9بزرگتر از   

متری به راحتی در مرکز آن  میلی 5/9فوالدی با قطر    
 .قرار گیرد

نوار گرد شده

متر اسـت تـا  میلی 0/19این قطر کامالً    : یادآوری
 .اجازه فرورفتن حلقه را بدهد

 استمتر  میلی0/23داخلی کامالًقطر 
 . تا بر روی حلقه جای گیرد

  گلوله   هادی-ب
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