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 خدا نامبه
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسـسة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نـشر  و تـدوين  تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
مؤسـسات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
ليـدي،  تو به شـرايط  توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،   مـصرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانة  و آگاهانـه  مـشاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پـيش  .شـود  مـي  حاصـل  دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
 از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي جعمرا به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و ايران چـاپ  )رسمي( ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها
  .شود مي منتشر
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز حصال ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

ين ترتيـب،  بـد . شـود  مـي  منتـشر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهد مي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط اندارداست
المللـي   بـين  كميـسيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

كـدكس   كميـسيون  4رابـط  هـا تن عنوان به و است 3(OIML) قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2(IEC)الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين  در.كند مي فعاليت كشور در 5(CAC)غذايي 
 .شود مي گيري بهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين از كشور، خاص

كنندگان،  مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اجـراي   اقتـصادي،  و محيطـي  زيـست  مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ
اسـتاندارد،   عـالي  شوراي تصويب اب وارداتي، ماقال يا/ و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 صـادراتي  كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري
 فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بندي و درجه

 ها آزمايشگاه محيطي، زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة
تأييـد   نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز

نظـارت   آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند يم ارزيابي ايران صالحيت
تحقيقـات   انجـام  و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند مي

  .است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي

                                                 
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization of Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal) 
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  گفتار پيش
تانة تغيير شكل پالستيك با استفاده هاي آسفالتي در آس  تعيين مقاومت مخلوط- قير و مواد قيري «استاندارد

توسط شركت مادر تخصصي  هاي مربوط كميسيوننويس آن در  كه پيش»  روش آزمون-  از دستگاه مارشال
 اجالس دويست و شصت و پنجمينتهيه و تدوين شده و در ) سهامي خاص(آزمايشگاه فني و مكانيك خاك 

قرار  تصويب  مورد7/11/1388 ساختماني مورخهاي   ملي مهندسي ساختمان و مصالح و فرآوردهميتةك
 استاندارد و تحقيقات ة قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسس3 اينك به استناد بند يك مادة گرفته است،

  .شود عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي به ،1371ماه  صنعتي ايران، مصوب بهمن
 صنايع، علوم و خدمات، ةاي ملي و جهاني در زمينه براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين ي ملي ايران در مواقع لزوم تجديداستانداردها
اين، بايد بنابر. نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفتديداستاندارد ارائه شود، هنگام تج

  .نظر استانداردهاي ملي استفاده كردجديدهمواره از آخرين ت
  

  : اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استةخذي كه براي تهيĤمنبع و م
  

AASHTO T245-97 (2004), 2008: Standard Method of Test for Resistance to Plastic Flow of 

Bituminous Mixtures Using Marshall Apparatus. 
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 تغيير شكل ةدر آستان هاي آسفالتي مقاومت مخلوطتعيين  -قير و مواد قيري
  روش آزمون– پالستيك با استفاده از دستگاه مارشال

  كاربردة هدف و دامن  1
اي مخلوط روسازي قيري در  هاي استوانه آزمونهمقاومت هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين   1- 1

  دستگاه مارشال تحت بارگذاري قرار گرفتهبا آزمونهلتي كه سطح جانبي آستانة تغيير شكل پالستيك در حا
هايي كه با قير خالص، قير محلول يا قير قطراني و مصالح   براي مخلوطآزموناين روش . باشد  مي،است

  .اند، كاربرد دارد متر ساخته شده  ميلي4/25ة سنگي با حداكثر انداز

  مراجع الزامي   2
. ها ارجاع داده شده است وي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي زير حا

  . شوند بدين ترتيب آن مقررات، جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
ها و تجديد نظرهاي بعدي آن  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

ها ارجاع داده  در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن.  استاندارد ملي ايران نيستمورد نظر اين
  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن  و اصالحيهتجديد نظرشده است، همواره آخرين 

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
  

2-1 AASHTO M92-05, Standard Specification for Wire Cloth Sieves for Testing Purposes. 
2-2 ASTM E11-04: 2008, Standard Specification for Wire Cloth and Sieves for Testing 

Purposes. 

  يلوسا  3
   1آزمونه قالب ةمجموع  1- 3
قي كه بايد با گلويي الحاصفحات زيرين و  ،متر  ميلي2/76ارتفاع و متر   ميلي6/101 قطر اي با  استوانه قالب 

اي ضروري  استوانهسه قالب در اختيار داشتن  . مطابقت داشته باشند1جزئيات نشان داده شده در شكل
  .باشد  مي
  2آزمونه ةخارج كنند   2- 3

اي فوالدي به شكل   صفحه،قالبگلويي  با استفاده از آزمونه متراكم شده از قالب ةآزمونبراي خارج كردن 
 ةيك ميلچنين  هم . مورد نياز استمتر  ميلي7/12و ضخامت  متر  ميلي100ل  قطر حداقا ب)ديسك(قرص 

  . الزم استآزمونه الحاقي جهت خروج گلوييسنج به   نيروةحلقرابط مناسب براي انتقال بار از 

                                                 
1 - Specimen Mold Assembly 
2 - Specimen Extractor 
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  1چكش تراكم   3- 3
گرم ) 4536 ±9( به وزن) كشويي(، مسطح و وزنة متحرك  گردچكش تراكم كه بايد داراي سطح ضربة 
 متر باشد ميلي) 2/457 ± 524/1(با ارتفاع سقوط آزاد ) شامل محافظ انگشت اگر چنين تجهيز شده باشد(
 ). را ببينيد2شكل (

  . نشان داده شده است2كه در شكل طوري تواند مجهز به محافظ انگشت باشد، همان چكش تراكم مي -1يادآوري 

توان  مياند   توضيح داده شده5-2 و 4-2، 3-2مرتبط كه در بندهاي چكش دستي و تجهيزات   استفاده ازجاي ه ب-2يادآوري 
  .كه واسنجي شده باشد تا نتايجي قابل مقايسه با چكش دستي فراهم آورد كرد، مشروط به ايناز چكش مكانيكي استفاده 

  2 تراكمة پاي  4- 3
 كه قسمت بااليي آن با متر  ميلي)2/203×2/203×2/457 ( ابعادهچوبي باي  كُندهمركب از بايد  تراكم ةپاي 

 ةكُند. است، باشدشده ) گذاري كالهك( پوشيدهمتر  ميلي) 8/304×5/304×4/25 ( فوالدي به ابعادةيك صفح
متر  گرم بر سانتي 67/0 خشك حدودواحد ميانگين وزن  با ديگري  كاج يا چوب، بلوطچوباز چوبي بايد 
 در دال ُصلب بتني چهار قطعه نبشي بابايد  چوبي ةكُند. باشدمتر مكعب   گرم بر سانتي77/0مكعب تا 

اي به   تراكم بايد به گونهةاجزاي پاي. كالهك فوالدي بايد به طور محكم به كُنده بسته شود. محافظت شود
  .باشد هم متصل شده باشند كه كُنده شاغول و كالهك تراز 

  3آزمونه قالب ةدارند نگه   5- 3
 . مركز پايه منطبق باشدر كه مركز قالب تراكم بشود نحوي سوار  هب بايد ه تراكم روي پاي آزمونه قالبةدارند نگه
  .نگه داردمحكم  آزمونه، را در حين تراكم زيرين ةو صفحدارنده بايد قالب تراكم، گلويي  نگهچنين  هم
3 -6  4 شكستفك 

اش خورده و شعاع انحناي صورت دقيق تر كه به بااليي و پاييني اي استوانههاي   بخششامل فك شكست بايد
بخش پاييني بايد روي سطحي ).  را ببينيد3شكل ( باشد  متر است،   ميلي8/50با  برابر هاي آزمون داخلي فك

هاي راهنماي  مفصل. هايي كه به سمت باال امتداد دارند، نصب شود  راهنماي عمودي يا پايهةكه داراي دو ميل
يا حركت ) با اصطكاك ناچيز(بخش را مستقيم و بدون اتصال گيردار بخش بااليي بايد به نحوي باشند كه دو 

   .هاي راهنما قرار دهند شل روي ميله
  5جك بارگذاري  7- 3

جك بارگذاري بايد شامل يك جك پيچي نصب شده روي قاب دستگاه آزمون باشد به طوري كه حركت قائم 
الكتريكي ممكن است به دستگاه جك متصل يك موتور . كندمتر بر دقيقه را فراهم   ميلي8/50نواخت  يك
  ).  را ببينيد4شكل ( شود

                                                 
1 -Compaction Hammer 
2 - Compaction Pedestal 
3 - Specimen Mold Holder 
4 - Breaking Head 
5 - Loading Jack 
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كه در  به جاي جك بارگذاري ممكن است از دستگاه آزمون مكانيكي يا هيدروليكي استفاده كرد، مشروط به آن -يادآوري 
  .كردمتر بر دقيقه حفظ   ميلي8/50هنگام بارگذاري بتوان نرخ حركت آن را 

  

  
   قالب تراكم-1شكل 

  
   چكش تراكم-2شكل 

 پايه
 مفصل

 راهنماي فنري

 كششميلة 

  گرم4536چكش با وزن
نگه دارنده

ش 
چك

راي
د دا

باي
زاد 

ط آ
سقو

 
2 /

45
2

لي
 مي

 
متر

شد
 با

. 
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  فك شكست-3شكل 
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  3 و 1هاي  ها معادل براي شكل  جدول اندازه-1جدول 
هاي  اندازه

 مرسوم
آمريكايي 

  اينچ

هاي  معادل
متريك 

  متر ميلي

هاي  اندازه
 مرسوم

آمريكايي 
  اينچ

هاي  معادل
متريك 

  متر ميلي

هاي  اندازه
 مرسوم

آمريكايي 
  اينچ

هاي  معادل
متريك 

  متر يميل

هاي  اندازه
 مرسوم

آمريكايي 
  اينچ

هاي  معادل
متريك 

  متر ميلي
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11  1/38  496/0  6/12  

6 4/152  990/3  35/101  
8
51  3/41  499/0  67/12  
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16  8/158  995/3  47/101  

4
31  4/44  
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1

 7/12  

8
57  7/193  4 6/101  2 8/50  

16
9

 3/14  

27 8/685  005/4  73/101  
4
12  2/57  

8
5

 9/15  
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  1 نيروسنجةحلق   8- 3
   كيلونيوتن حساسيت آن به ميزان 45/4 كيلونيوتن كه تا ظرفيت 2/22حلقة نيروسنج با ظرفيت 

باشد   نيوتن مي2/111 كيلونيوتن، حساسيت آن 2/22لونيوتن تا  كي45/4هاي بين    نيوتن و براي ظرفيت5/44
 0025/0ريزسنج بايد با تقسيمات . حلقة نيروسنج بايد به يك ريزسنج مدرج، مجهز باشد).  را ببينيد4شكل (

 براي بستن آن به قاب آزمون و انتقال بار به 2اتصاالت باال و پايين حلقة نيروسنج. متر مدرج شده باشد ميلي
  .باشد ك شكست الزم ميف

گيري بار ممكن است استفاده شود، مشروط به آن كه   مناسب براي اندازهة به جاي حلقة نيروسنج، از هر وسيل-يادآوري 
  .ظرفيت و حساسيت ذكر شدة فوق را دارا باشد

  
   دستگاه آزمون تراكم-4شكل 

  3سنج رواني   9- 3
پين متحرك .  باشد5)گيج (سنج  و يك اندازه4راهنما) غالف( اتصالي ةسنج بايد شامل يك گير رواني
 راهنما، بايد آزادانه ةگير.  قرار گيرد، راهنمايي كه مقاومت اصطكاكي ناچيزي داردة بايد داخل گير،سنج اندازه

سنج را بايد در حالي كه روي فك شكست قرار گرفته و  گيج رواني.  راهنماي فك شكست بلغزدةباالي ميل

                                                 
1 - Ring Dynamometer Assembly 
2 - Micrometer dial 
3 -Flowmeter 
4  - Guide Sleeve 
5 -Gage 
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متر   ميلي25/0 سنج بايد سنج رواني تقسيمات اندازه. هاي شكست قرار دارد، صفر كنيد ن فكآزمونه نيز بي
  .باشد 

متر براي   ميلي25/0 كرنش با تقسيمات –سنج ممكن است از صفحه مدرج ريزسنج يا ثَبات تنش  به جاي رواني -يادآوري 
  .گيري تغيير شكل استفاده شود اندازه

  هاي صفحه داغ  كن يا گرم خانه گرم   10- 3
هاي آزمونه،  داغ بايد گرمايش الزم براي مصالح سنگي، مواد قيري، قالب هاي صفحه كن گرمخانه يا  گرم

توصيه . گيري فراهم كنند كردن و قالب هاي تراكم و ديگر وسايل را تا دماهاي مورد نظر مخلوط چكش
داشتن دماي مورد نياز را   قابليت ثابت نگه كه)ترموستات(  دستگاه تنظيم گرماشود واحدهاي گرمايشي با مي

هاي ماسه بايد  اي يا حمام هاي مناسب، صفحات تيغه سپر. كنترل شوند سلسيوس دارد، ةدرج 8/2هاي  در گام
  .هاي زياد موضعي را به حداقل برسانند داغ قرار گيرند تا حرارت هاي صفحه گرمكنروي سطوح 

   گرمايشةوسيل   11- 3
يك حمام ماسه، المپ مادون قرمز يا  ، گرمايشي متغير قابل تنظيم كوچك با نرخداغ  صفحه گرمكنيك  

 در دسترس باشند تا مصالح و مواد  زير جام اختالط مناسبتامين حرارتوسايل مناسب ديگر بايد جهت 
ك تور شود، بايد يمي  استفاده داغ صفحه كن گرماگر از .  كنندحفظ دماي دلخواه  اختالط درهنگامقيري را 

م كن براي جلوگيري از حرارت مستقي    و جام مخلوطداغ صفحه كن گرم را بين يديگر مشابه ةمادسيمي يا 
  .قرار داد

  مخلوط كردنوسايل    12- 3
كه تواند استفاده شود مشروط به آن كن مكانيكي مي هر نوع مخلوط. مكانيكي الزامي است مخلوط كردن 

بتواند دماي الزم براي مخلوط كردن را حفظ كند، مخلوط يكنواخت با پوشش مناسب و مقدار الزم را در 
همچنين ممكن است، يك ظرف يا جام .  را در آن مخلوط كرد1بچزمان مجاز فراهم آورد و ضرورتاً بتوان كل 

  .كن دستي نيز مورد استفاده قرار گيرد فلزي با ظرفيت كافي و مخلوط
   حمام آب   13- 3
كه  متر عمق داشته و بايد با ترموستات دماي آن كنترل شود به طوري  ميلي4/152حمام آب بايد حداقل  

مخزن بايد به . دارد نگه سلسيوس ثابت ة درج)8/37 ± 1( سلسيوس يا ةدرج)  60 ± 1(دماي حمام را در 
ها را  كه آزمونه طوري ها مجهز باشد به هداري آزمون  مشبك قابل جابجايي يا به يك قفسه براي نگهةيك صفح
  .متر باالتر از كف حمام مجهز نگه دارد  ميلي8/50به اندازه 

  حمام هوا    14- 3
 )25 ± 1(هاي آسفالتي با قير محلول، بايد با ترموستاتي كه، بتواند دماي هوا را در  حمام هوا براي مخلوط 

  .سلسيوس ثابت نگه دارد، كنترل شود ةدرج

                                                 
1 -Batch 
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  وسايلاير س  15- 3
  . هاي فلزي با كف مسطح يا ظروف مناسب ديگر ظرف براي گرم كردن مصالح سنگي، تابه  1- 15- 3
مناسب براي ظروف و يا هرگونه ظرف براي گرم كردن مواد قيري، هر نوع پيمانه حلبي، بشرها،   2- 15- 3

  .، ممكن است استفاده شوندقيرريختن 
يا كاردك، براي هم زدن و مخلوط ) نوع باغبانياز (فوالدي  هر نوع بيلچه - وسايل مخلوط كردن  3- 15- 3

  .كردن دستي
براي تعيين دماي مصالح سنگي، قير و رقومي اي يا   نوع عقربهفلزيهاي   دماسنجها دماسنج  4- 15- 3

 ة درج204 تا سلسيوس ة درج9/9محدوده ها  الزم است اين دماسنج. شوند هاي آسفالتي توصيه مي مخلوط
  .سلسيوس را دارا باشند ة درج8/2ساسيت  با حسلسيوس

 حمام ماي دمايي كافي جهت تعيين دةمحدودو  سلسيوس ة درج2/0با حساسيت هايي  دماسنج  5- 15- 3
  .الزم استآب و هوا 

  .گيري شده هاي قالب  آزمونهجهت وزن كردن  - گرم1/0 حساسيت  كيلوگرم و2 با ظرفيت ترازو  6- 15- 3
  .ها مخلوط جهت پيمانه كردن - گرم0/1يلوگرم، حساسيت  ك5 با ظرفيت ترازو  7- 15- 3
   . براي جابجايي وسايل داغ دستكش  8- 15- 3
   .ها از حمام آب  براي خارج كردن آزمونه الستيكي دستكش  9- 15- 3
  . ها  براي مشخص كردن آزمونهگذاري عالمت مداد شمعي  10- 15- 3
  . ي مصالح سنگكردنبراي پيمانه  با كف مسطح كمچه  11- 15- 3
   .هاي آزمونه  براي ريختن مخلوط در قالببزرگ بيلچه  12- 15- 3

  ها  آزمونه  4
  ها تعداد آزمونه   4-1

  . قير، آماده كنيددرصد  حداقل سه آزمونه براي هر تركيبي از مصالح سنگي و هر
  آماده كردن مصالح سنگي   4-2

خشك  سلسيوس ة درج110ا  تسلسيوس ةدرج 105 مصالح سنگي را تا رسيدن به وزن ثابت در دماي 
  :هاي زير تفكيك كنيد را به بخشبندي خشك مصالح سنگي  به روش دانهسپس . كنيد

  متر   ميلي0/25متر تا   ميلي0/19 -
   متر  ميلي19متر تا   ميلي5/9 -
3 تا 4الك شمارة ( متر  ميلي5/9متر تا   ميلي75/4 -

  )اينچ 8
  )4 تا الك شمارة 8الك شمارة  از(متر   ميلي75/4 تا متر  ميلي36/2 -
  )8عبوري از الك شمارة (متر   ميلي36/2تر از   كوچك-
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   تعيين دماهاي مخلوط كردن و متراكم نمودن   4-3
استوكس باشد بايد به  سانتي) 170 ± 20( قير خالص و قير محلول 1دماهايي كه در آن گرانروي   1- 4-3

  .ن در نظر گرفته شوندعنوان دماي مخلوط كرد
استوكس باشد بايد به عنوان دماي  سانتي) 280 ± 30(دماهايي كه در آن گرانروي قير خالص    2- 4-3

  .شوند   در نظر گرفتهكردنمتراكم 
 سلسيوس ة درج60قيرهاي محلول نمودار درصد جرمي حالل بر حسب گرانروي در دماي براي    3- 4-3

 درصد حالل خود 50 سلسيوس را پس از آنكه قير محلول ة درج60گرانروي دراز اين نمودار . را تعيين كنيد
 از كاهش پس كه ، براي قير محلولگرانروي -شده از نمودار دمادماي تعيين . شود تعيين  نيزرا از دست داد،

 به عنوان دمايبايد  استوكس باشد سانتي) 280 ± 30( معادل گرانرويداراي اوليه حالل مقدار  درصد 50
  . شود  متراكم نمودن در نظر گرفته

 به ترتيب شود مي) 40 ± 5 (و) 25 ± 3( قير قطراني برابر 2دمايي كه در آن گرانروي ويژه انگلر   4- 4-3
  .باشد ميكردن دماي مخلوط كردن و متراكم 

  ها سازي مخلوط آماده   4-4
اين پيمانـه بايـد     . ايد مخلوط شود   ب  زن مكن و ه    جام مخلوط كردن  اولين پيمانه به منظور آغشته         4-4-1

زن  كـن و هـم   باقيمانده مخلوط داخل جام مخلوط. شودزن تميز   پس از اختالط، خالي شده، سطوح جام و هم        
كه تغييـري   اين پاك كرد يا با حالل شست، مگر    ارچهپد اما نبايد با     ني تميز ك   كوچك ة خميد  يك كاردك  بارا  

   .وده، يا پايان كار باشد چسباننده بةسازي در ماد هنگام آماده
حـدود  ( را به ميزانـي    آزمونه يك پيمانه براي هر       مصالح مورد نياز   هر بخش از   هاي مجزا،   ظرف در   4-4-2

 2-4بنـد   (، وزن كنيد    متر به دست آيد    ميلي) 5/63 ± 27/1 ( متراكم شده  آزمونة باشد كه ارتفاع     ) گرم 1200
خانـه قـرار    كن صفحه داغ يا در گرم    ظروف را روي يك گرم     .نيدرا مخلوط ك  هر ظرف    درون    مصالحِ ).ببينيد را

 سلـسيوس  ة درج 28 تقريباً دماي اختالط     3-4 اختالط مقرر شده در بخش       ماي مخلوط را حداكثر تا د     .دهيد
مقـدار  بـه   .  براي قير محلول حرارت دهيد     سلسيوس ة درج 14براي قير خالص و قير قطراني و دماي اختالط          

مـصالح سـنگي    .  در هر ظرف تا دماي اختالط مقرر شده، حرارت دهيـد           پيمانهبراي هر   را  ي  مواد قير از  كافي  
 و  را ايجاد كنيـد   قيف  يك  مصالح سنگي خشك مخلوط شده شكل       در   .بريزيدجام اختالط   را درون   گرم شده   

بـا قيـر    هـايي كـه      بـراي مخلـوط   . در مخلوط بريزيد  معلوم  وزن    را با  از مواد قيري پيش گرم شده     كافي  مقدار  
 قبل از عمـل مخلـوط كـردن، وزن          ،كن قرار داده   مخلوطجام  كن را داخل      مخلوط ةشوند، تيغ  محلول تهيه مي  

 هنگـام مخلـوط كـردن و      مراقـب باشـيد   . كـن تعيـين كنيـد       مخلـوط  جام و تيغة  كل مخلوط را همراه با وزن       
گي و مـواد قيـري، بايـد در         دماي مصالح سن  لحظه  در اين   .  از بيرون ريختن مخلوط جلوگيري شود      ،جابجايي
مصالح سنگي و مواد قيري را تا پوشش كامـل، بـا سـرعت              .  باشد 3-4بند  طبق   دماي مخلوط كردن     ةمحدود

                                                 
1 -Viscosity 
2 -Engler 
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 را به   11-3هاي شرح داده شده در بند        توان يكي از روش    براي حفظ دماي مناسب اختالط، مي     . مخلوط كنيد 
  .كار برد

دار بـا دمـاي    خانه تهويـه   در يك گرم    را شده با قير محلول   ساخته   هاي پس از مخلوط كردن، مخلوط     4-4-3
كن ادامـه دهيـد      آوري را در جام مخلوط     عمل.  بيشتر از دماي تراكم، عمل آوريد      سلسيوس ة درج 1/11تقريباً  

در را مخلـوط  تـوان   مـي . كاهش يابـد تر   يا بيش  درصد   50 به ميزان     حالل از قبل تعيين شده     كه وزن  تا زماني 
در اين صورت بايد مراقـب      . تر صورت گيرد    حالل سريع  كاهشزد تا    هم آوري، به  ن در مدت عمل   ك جام مخلوط 

 متـوالي   در فواصـل زمـاني     ابتداآوري مخلوط را ،      در مدت عمل  . باشيد تا از هدر رفتن مخلوط جلوگيري شود       
 10ي كمتـر از     صل زماني متـوال    در فوا  ، درصدي وزن حالل   50 از رسيدن به كاهش       بعد  و سپس  اي  دقيقه 15

  . يددقيقه وزن كن
  ها  آزمونهكردنمتراكم    4-5
هـا را در داخـل آب جـوش،      قالب آزمونه و سطح چكش تراكم را كامالً تميز كنيـد و آن             ةمجموع   4-5-1

سلـسيوس   ة درجـ  9/148 و   سلـسيوس  ةدرجـ  3/93 دماي بين     با خانه صفحه داغ يا در يك گرم     كن    گرمروي  
 ته قالب بريده شده، قبل از ريختن مخلـوط          ة كاغذي كه به انداز    ةذ صافي يا حول   يك قطعه كاغ  . حرارت دهيد 

 15شـده بـا نيـروي زيـاد       تمام پيمانه را در قالب بريزيد و با يك بيلچه يا كاردك گـرم   .در ته قالب قرار دهيد    
 بـا بيلچـه   گلويي قالب را برداشـته و سـطح مخلـوط را   .  ضربه به داخل آن بزنيد  10ضربه به اطراف مخلوط و      

 دمـاي تـراكم طبـق       ةدماي مخلوط بالفاصله قبل از تراكم بايد در محدود        . صاف كرده، سطح آن را گرد كنيد      
  . باشد3-4بند 

ـ                     4-5-2  كاغـذي   ةگلويي قالب را دوباره در جاي پيشين قرار داده، سپس يك تكه از كاغذ صافي يـا حول
دارنده  مجموعه قالب را روي پايه تراكم، در نگه       گذاشته،  باالي مخلوط   باشد را   بريده شده   مناسب   ةبه انداز كه  

 2/457بـا چكـش تـراكم كـه از ارتفـاع            . شـده باشـد   درخواست  اي ديگر    به گونه كه   اينقالب قرار دهيد، مگر     
در حين تراكم، محور چكش تـراكم را        .  ضربه اعمال كنيد   75 ضربه يا    50كند، تعداد    متر سقوط آزاد مي    ميلي

را   زيـرين و گلـويي را برداريـد، قالـب را برگردانيـد و آن               ةصـفح .  داريد   قالب تراكم نگه   ةجموع م ةعمود بر پاي  
 زيـرين را  ةبعـد از تـراكم، صـفح   . آزمونه نيز وارد كنيدته مجدداً سوار كنيد و همان تعداد ضربات تراكم را به          

 ون گلويي الحاقي آن در دستگاه آزم      مجموعه را با  .  آزمونه، قرار دهيد   ة را روي خارج كنند    آزمونهبرداشته و ته    
 آزمونه را از درون گلويي الحاقي به بيرون         .دهنده بار، فشار اعمال كنيد      انتقال ة ميل با به گلويي قالب     ،قرار داده 

 تخت به مـدت يـك شـب در           و دقت روي يك سطح صاف      ه آزمونه را ب   ،نيد، گلويي را از آزمونه باال كشيده      آبر
  . كنيدونآزمونه را وزن كرده، ابعاد آن را اندازه گرفته و آزم. داريد دماي اتاق نگه

شدن مورد نظر باشد،  خنكتر  در صورتي كه سريع.  شوندخنك 2-5-4ها بايد طبق بند  در حالت كلي، آزمونه -يادآوري 
از خارج كردن سريع هايي كه فاقد چسبندگي كافي هستند و در نتيجه پس  مخلوط. هاي روميزي استفاده كرد توان از پنكه مي

دست نياورده باشند، ممكن است در داخل قالب و در هوا تا حصول چسبندگي كافي و  اي الزم را به از قالب، شكل استوانه
  .شوند خنكاي  دست آوردن شكل استوانه به
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  روش انجام آزمون  5
ـ    ور كردن در   غوطههاي آماده شده با قير خالص يا قير قطراني را، با              آزمونه   5-1  30مـدت    ه حمام آب ب

دمـاي حمـام يـا    .  ساعت به دماي مورد نظر برسانيددوخانه به مدت      دقيقه يا با قراردادن در گرم      40دقيقه تا   
هاي آماده شده    آزمونهو براي   سلسيوس   ةدرج) 60 ± 1 (هاي آماده شده با قير خالص      خانه را براي آزمونه    گرم

هاي آماده شده با قير محلول       آزمونهبراي رساندن   . بت نگه داريد   ثا سلسيوس ة درج )8/37 ± 1(با قير قطراني    
   دمـاي حمـام هـوا را در       .  سـاعت در حمـام هـوا قـرار دهيـد           دوها را به مدت حـداقل        به دماي مورد نظر، آن    

 را قبل از انجـام      هاي آزمون  هاي راهنما و سطوح داخلي فك      ميله.  ثابت نگه داريد   سلسيوسدرجه  ) 25 ± 1 (
.  آزادانـه روي آنهـا بلغـزد       كنيد كه فك بااليي آزمونه     چرب    قدري راهاي راهنما     ميله ،مالً تميز كرده   كا مونآز

 در صورت لزوم از حمـام آب        .باشد سلسيوس ة درج 8/37 تا   سلسيوس ة درج 1/21 بايد بين    موندماي فك آز  
مت پاييني فـك شكـست قـرار    خانه يا حمام هوا خارج كرده، در قس     را از حمام آب، گرم    مونه  آز. استفاده كنيد 

 مـون  كل مجموعه را در محل خود روي دستگاه آز         ،قسمت بااليي فك شكست را روي آزمونه قرار داده        . دهيد
 در ،هـاي راهنمـا قـرار داده    سنج را در محل خود قـرار دهيـد، در محلـي روي يكـي از ميلـه               رواني. قرار دهيد 

در . سنج را روي صفر تنظيم كنيد       قرار گرفته، رواني   كه پايه آن محكم برروي قسمت بااليي فك شكست         حالي
  .داريد  طور ثابت بر روي قسمت بااليي فك شكست نگه هسنج را ب حين شروع اعمال بار، پايه قائم رواني

متـر در دقيقـه       ميلـي  8/50 مون كه قابليت حركت با نرخ ثابت      جك بارگذاري يا فك دستگاه آز     با     5-2 
حداكثر بار مـورد    .  شود مشاهده عقربه   درمال كنيد تا بار به حداكثر رسيده وكاهش بار          دارند، به آزمونه بار اع    

به محض  . كنيديادداشت  سنج،   شده از اندازه  خوانده   را با تبديل حداكثر مقدار       مونمالحظه بر روي دستگاه آز    
ـ سنج يـا ثَ     رواني ةكه حداكثر بار شروع به كاهش كرد، پاي        اين اگـر از   . اي را آزاد كنيـد     سـنج عقربـه    ات انـدازه  ب

را   نـشان داده شـده يـا معـادل آن          شود، ميـزان تغييـر شـكل       تغيير شكل استفاده مي   خواندن  سنج براي    اندازه
، از هنگام خروج آزمونـه      مونزمان سپري شده براي انجام آز     .  يادداشت كنيد   و خواندهمتر   ميلي 25/0حسب  بر
  . ثانيه بيشتر شود30يد از  بار، نبا حمام آب تا تعيين بيشترين مقداراز

متر است، بار را با ضرب كردن ضريب   ميلي5/63ها غير از  گيري شده، وقتي ضخامت آن هاي مغزه براي آزمونه -يادآوري 
  . تصحيح كنيد2مناسبي از جدول 

  بيان نتايج  6
  ؛)گيري شده از جاده آزمايشگاهي يا آزمونه مغزه مونهآز(مونه آزنوع    6-1

  متر بايد گزارش شود؛ گيري شده، ارتفاع هر آزمونه برحسب ميلي هاي مغزه راي آزمونهب -يادآوري 

  ؛ميانگين حداكثر بار حداقل سه آزمونه، كه در صورت لزوم تصحيح شده است، برحسب نيوتن   6-2
  ؛متر ميلي 25/0مقدار ميانگين رواني سه نمونه برحسب    6-3
  .مونآزدماي    6-4
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  گزارش آزمون  7
  :زمون بايد شامل موارد زير باشدگزارش آ

 ؛ اين استاندارد ملي ايرانانجام آزمون طبق  7-1
 تاريخ تحويل نمونه به آزمايشگاه؛   7-2
 تاريخ انجام آزمون؛  7-3
 ؛...)محل توليد وتاريخ توليد، نام توليدكننده، : شامل(شناسنامه محصول   7-4
 محل انجام آزمون؛  7-5
  با اين استاندارد؛ذكر هرگونه موارد مغاير   7-6
 ؛گر  ايشخانوادگي و امضاي آزم نام، نام   7-7
  .كننده خانوادگي و امضاي تاييد نام، نام   7-8
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  الف نسبت همبستگي استحكام -2جدول 

  حجم آزمونه
  متر مكعب سانتي

 ضخامت تقريبي آزمونه
 bاينچ

  ضخامت تقريبي آزمونه
  ضريب همبستگي  متر ميلي

  56/5  4/25  1  213 تا 200

  00/5  0/27  1116  225 تا 214

  55/4  6/28  118  237 تا 226

  17/4  2/30  3116  250 تا 238

  85/3  8/31  114  264 تا 251

  57/3  3/33  5116  276 تا 265

  33/3  9/34  318  289 تا 277

  03/3  5/36  7116  301 تا 290

  78/2  1/38  112  316 تا 302

  50/2  7/39  9116  328 تا 317

  27/2  3/41  518  340 تا 329

  08/2  9/42  11116  353ا  ت341

  92/1  4/44  314  367 تا 354

  79/1  0/46  13116  379 تا 368

  67/1  6/47  718  392 تا 380

  56/1  2/49  15116  405 تا 393

  47/1  8/50  2  420 تا 406

  39/1  4/52  1216  431 تا 421

12  443 تا 432 8  0/54  32/1  

  25/1  6/55  3216  456 تا 444
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 الفاستحكام نسبت همبستگي  –2جدول ادامه 

  حجم آزمونه
  متر مكعب سانتي

 ضخامت تقريبي آزمونه
 باينچ

  امت تقريبي آزمونهضخ
  ضريب همبستگي  متر ميلي

  124  470 تا 457
2/57  19/1  

  5216  482 تا 471
7/58  14/1  

32  495 تا 483 8  
3/60  09/1  

  7216  508 تا 496
9/61  04/1  

  00/1  5/63  122  522 تا 509

  9216  535 تا 523
1/65  96/0  

52  546 تا 536 8  
7/66  93/0  

  11216  559 تا 547
3/68  89/0  

32  573 تا 560 4  9/69  86/0  

  13216  585 تا 574
4/71  83/0  

72  598 تا 586 8  
0/73  81/0  

  15216  610 تا 599
6/74  78/0  

  76/0  2/76  3  625 تا 611

نه به در ضريب مربوط به ضخامت آزمونه معادل استحكام تصحيح شده براي آزمو گيري شده آزمونه ضرب  استحكام اندازه-الف
  .متر است  ميلي5/63ارتفاع 

  .متر است  ميلي6/101 ضخامت براساس آزمونه به قطر - حجم ة رابط-ب

  
  


