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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
 -)آسـفالتي (هـاي روسـازي قيـري     مخلـوط  تعيين مقدار قير اسـتخراج شـده از          -قير و مواد قيري    "استاندارد

اسـاس پيـشنهادهاي رسـيده و       ايـن اسـتاندارد بر    .  تدوين شـد   1355 در سال    ين بار  نخست "آزمونهاي   روش
هـاي   و تاييد كميـسيون   ) سهامي خاص (توسط شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك          بررسي  
 مهندسـي  ملـي    تـة  كمي در دويـست و يكمـين اجـالس       ر مورد تجديد نظر قرار گرفـت و         با اولين   براي   مربوط

اينك اين اسـتاندارد بـه اسـتناد        . تصويب شد  20/9/1387  مورخ  ساختماني هاي ساختمان و مصالح و فرآورده    
 استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمـن مـاه           ةسسمؤ قانون اصالح قوانين و مقررات       3 ةبند يك ماد  

  .شود  ايران منتشر ميعنوان استاندارد ملي  به،1371
 صـنايع، علـوم و خـدمات،        ةهاي ملي و جهاني در زمين      براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت        

د شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل ايـن            ننظر خواه  استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد      
بنـابراين، بايـد   .  مورد توجه قرار خواهد گرفت    فني مربوط  نظر در كميسيون    تجديد استاندارد ارائه شود، هنگام   

  .نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد همواره از آخرين تجديد
  

  . شده است1374سال : 1689اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شمارة 
  
  :ر استخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زيĤبع و ممن
  

ASTM D2172-01, 2005: Standard Test Methods for Quantitative Extraction of Bitumen from 
Bituminous Paving Mixtures. 
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هاي روسازي قيري  تعيين مقدار قير استخراج شده از مخلوط -قير و مواد قيري
   آزمونهاي  روش-)آسفالتي(

   كاربرد ةهدف و دامن  1
هاي آسفالتي   هاي روسازي آسفالت گرم و نمونه       قير در مخلوط   مقدار تعيين   هدف از تدوين اين استاندارد     1-1

مطـابق  بنـدي    دانهونها ممكن است براي انجام آزم      اين روش   آمده از  دست بهمصالح سنگي   . باشد روسازي مي 
  .استفاده شوند 5-2 و 3-2با استانداردهاي بند 

كننده از اين استاندارد  بنابراين استفاده. كند  موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش را بيان نميتمام اين استاندارد -هشدار
. را مشخص كند هاي اجرايي آن را رعايت كرده و قبل از استفاده محدوديتموظف است كه موارد ايمني و اصول بهداشتي 

  . ارائه شده است1-7هاي احتياط ويژه در بند  محدوده

تر  هاي قديمي نمونه.  باشندون ممكن است متاثر از سن مصالح مورد آزمونآزمهاي   روشدست آمده از اين هنتايج ب - يادآوري
ها پس از زمان  ها و روسازي  بر روي مخلوطونآيد كه آزم  ميدست بهي وقتي ين نتايج كمبهتر. دهند درصد قير كمتري مي

ممكن است مقداري . در مورد برخي از مصالح سنگي، جدا كردن كل قير مشكل است .گيرد كوتاهي بعد از آماده شدن انجام مي
  .دني شده، اثر بگذارگير بر روي مقدار قير اندازهكلريدها، درون مواد معدني باقي بماند كه 

هاي روسازي آسفالتي گرم   قير در مخلوطمقدارتوانند براي تعيين   ميآزمون ذكر شده،هاي  تمامي روش 2-1
دهي، كنترل و تحقيقات استفاده   روسازي براي پذيرش مشخصات، ارزيابي سرويس آسفالتيهاي و نمونه

. كند  ميتعيين كرد، استفاده ون در روش آزم بتوانديگري را كهگر  واكنشنوع ها و هر  هر روش، حالل. شوند
روش آزمون ضروري است كه از  شود،  بازيابي ميحالل از قير وقتي كه 9- 2  استاندارد بندوندر روش آزم

  . استفاده شودالف

  مراجع الزامي  2
. اده شده استها ارجاع د مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

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

 به آنها ارجاع داده شده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست
  .هاي بعدي آنها مورد نظر است نظر و اصالحيه است، همواره آخرين تجديد

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
 براي تعيين دانسيته ون استاندارد آزم-، قير و مواد قيري 1386سال : 3872 ةاستاندارد ملي ايران شمار 2-1

  . روش آزمون- )روش پيكنومتر(جامد مواد قيري نيمه 
  .كار  آيين-گيري از آسفالت جاده  نمونه- آسفالت، 1386سال : 1688 ة استاندارد ملي ايران شمار2-2
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2-3 ASTM C117-04, 2005: Test Method for Materials Finer than 75-µm (No. 200) Sieve in 

Mineral Aggregates by Washing. 

2-4 ASTM C128-04: 2005: Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), 

and Absorption of Fine Aggregate. 

2-5 ASTM C136-04, 2005: Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates. 

2-6 ASTM C670-03, 2005: Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test 

Methods for Construction Materials. 

2-7 ASTM D604-05, 2005: Specification for Diatomaceous Silica Pigment. 

2-8 ASTM D1461-85, 2005: Test Method for Moisture or Volatile Distillates in Bituminous 

Paving Mixtures. 

2-9 ASTM D1856-03, 2005: Test Method for Recovery of Asphalt from Solution by Abson 

Method. 

2-10 ASTM D2111-02, 2005: Test Methods for Specific Gravity of Halogenated Organic 

Solvents and Their Admixtures. 

2-11 ASTM D6368-05, 2005: Specification for Vapor-Degreasing Grade and General Grade 

normal–Propyl Bromide. 

2-12 Federal Specifications O-T-634 (latest) normal Propyl Bromide, Technical. 

2-13 Federal Specifications O-T-620 (latest) 1.1.1 Trichloroethane, Technical (Inhibited 

Methyl Chloroform). 

  1اصطالحات و تعاريف   3
  :رود كار مي  اصطالحات و تعاريف زير به،در اين استاندارد

3-1     
  1قير خالص

 روان يا غيرروان كه به دليل افزايش قوام و كيفيت براي توليد مخلوط آسفالت مصرفي در  نفتيقير
 100 و تحت بار وسسلسي درجه 25 درجه نفوذ اين قيرها در دماي .گيرد ها مورد استفاده قرار مي روسازي

  .است 500 تا 50 ثانيه بين پنجگرم در مدت 

                                                           
1- Asphalt cement 



 3

3-2     
  1قير قطراني

 اجزاء اصلي آن حاصل هستند وجامد  صورت مايع و يا نيمه  بهاز نظر قوام اي كه  ماده قيري سياه يا قهوه
و يا آلي اد هاي نفتي، چوب و يا ساير مو ميعان در فرآيند تقطير تخريبي موادي چون زغال سنگ، نفت، شيل

  . باشد است، مي �2موادي كه پس از تقطير، قسمت عمده آن زفت

   اصول آزمون  4
 تجهيزات استخراج كـه بـراي روش        ومتيلن كلريد     يا بروميد پروپيل نرمال  اتيلن،   كلرو روسازي با تري   مخلوط
اج شده، مقدار رطوبـت  مقدار قير از تفاوت جرم مصالح سنگي استخر  .شود  مي استخراج كاربرد دارند،    موردنظر

هاي عاري از رطوبـت      مقدار قير به صورت درصد جرمي مخلوط      . شود و مواد معدني استخراج شده محاسبه مي      
  .شود گزارش مي

  وسايل   5 
  .سلسيوس درجه )110±5(داري دما در   با توانايي نگهخانه گرم  1- 5

  .متر  ميلي25و عمق  متر  ميلي203 عرض، متر  ميلي305طول با  مسطح ظرف  2- 5

  . درصد جرم نمونه01/0 تا نزديكا دقت  يا ترازوهايي بترازو  3- 5

  .زياد  ومتوسط ،كمتنظيمات قابليت با  يا  پيوسته وات700 با توان ،برقي داغ صفحه كن گرم  4- 5

ظرف مدرج و يا (ليتر   ميلي2000 يا ليتر  ميلي1000 ظرفيت با كوچك دهان مدرج ظروف  5- 5
  .)ليتر  ميلي100 با ظرفيت ياختياردهان كوچك 

  .ليتر  ميلي125ظرفيت با  احتراق ظرف  6- 5
  .)خشكانه (3دسيكاتور  7- 5
  . عدديترازوي  8- 5

  ها گر واكنش  6
  هاگر واكنشخلوص   6-1

 بايـد   گرها تمام واكنش شرط اوليه اين است كه      . كردي استفاده   ي شيميا گر نوع  واكنش  از ها بايد  ون آزم ةدر هم 
  .كه دقت تعيين مقادير را كاهش دهد، مجاز باشد  استفاده از آن بدون اينتابوده  خلوص ي ميزان كافداراي

  .[2CO3(NH4)]محلول كربنات آمونيوم، محلول اشباع معرف گروه آمونيوم كربنات   6-2
                                                           

1- Tar 
2- Pitch 
3- Desicator 
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  .ا ببينيد ر7 بند ـ هشدار .صنعتينوع  متيلن كلرايد  6-3

  .)11- 2بند استاندارد مطابق (بروميد پروپيل نرمال   6-4
  ).12-2بند استاندارد مطابق ( يك، صنعتينوع اتيلن  كلرو يتر   6-5

  احتياط   7
  هشدار  7-1
 فقـط بايـد   اي از سمي بودن هـستند،   داراي درجه6 بنددر هاي ذكر شده     محلولبا توجه به آن كه        7-1

   .در زير هواكش با سيستم مناسب جريان هوا استفاده شوند

  گيري  نمونه  8
  . باشد2- 2بند استاندارد گيري بايد مطابق  نمونه   8-1

  ها سازي آزمونه آماده  8-2
را در يـك      نرم نباشـد، آن    )بيلچه(ماله   كافي براي جدا كردن با يك كاردك يا          اندازه هاگر مخلوط ب     8-2-1

 يـا   مخلـوط را بتـوان      آن  فقط تا زمـاني كـه      سلسيوس درجه   )110 ±5( تا دماي    ،هقرارداد بزرگ    مسطح ظرف
 دسـت  بـه  ونمصالح را نصف يا چهار قسمت كنيد تا مقدار جرم مصالح الزم براي آزم             . ، گرم كنيد  كردفاده  است
  .آيد

مقـادير  سمي مصالح سنگي مخلوط پيـروي كـرده و بـا            ا بايد از حداكثر اندازه      وناندازه نمونه آزم     8-2-2
  . باشدت داشته مطابق1 شده در جدول  ارايهمورد نيازجرم 

 مناسب يها تواند به قسمت  ميآزمونه، )براي يك روش خاص( از ظرفيت تجهيزات بيشتر باشد آزمونهي جرم  وقت-يادآوري
  .)12 بندطبق ( براي محاسبه مقدار قير به نحو مقتضي تركيب شوند ايج شود، و نتونتقسيم شده و آزم

 اسـتخراج،  آزمونةاز اخذ    پس   بالفاصله ،الزم است ) 9 بندطبق  ( تعيين رطوبت در مخلوط      كه هنگامي 8-2-3
  . بگيريد رطوبت براي تعيينمانده نمونه مخلوط،  از باقيآزمونه يك

  آزمونه،بجاي تعيين مقدار رطوبتمجاز است  الزم نباشد، استخراجون  آمده از آزمدست به اگر بازيابي قير از محلول - يادآوري
طبق  (كرد خشك سلسيوس درجه )110 ±5( با دماي خانه گرمتا رسيدن به جرم ثابت در يك  استخراجقبل از   راكل آزمونه

  .)9بند 

   مقدار رطوبت   9
  . تعيين كنيد8-2بند استاندارد مطابق  )را ببينيد 2-2-8 بند(مقدار رطوبت مخلوط را   9-1

در جـرم   ) 1-9بنـد   (با ضرب كردن درصـد جرمـي آب،         ) 1-12، بند   2W( جرم آب آزمونة استخراجي را      9-2
  .محاسبه كنيد) 1-12، بند 1W( خراجيآزمونة است
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   اندازه نمونه-1 جدول

 مصالح  حداكثر اندازه اسمي
 حداقل جرم نمونه  اندازه الك  )متر ميلي(

  )كيلوگرم(

  5/0  4شماره   75/4

5/9  3
  1   اينچ8

5/12  1
  5/1   اينچ2

0/19  3
  2   اينچ4

  3   اينچ1  0/25

5/37  11   4   اينچ2
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 آزمون الف  10

   وسايل   10-1
  :  وسايل زير الزم استروش آزمون الفبراي ، 5 بندعالوه بر وسايل ذكر شده در 

 داده شـده و وسـايل        نـشان  1چـه در شـكل        شامل يك كاسه تقريباً مشابه آن      استخراجوسايل    10-1-1
  چـرخش  سـرعت .  دقيقـه بچرخنـد    رد دور   3600 قابـل كنتـرل تـا        متغير سرعت  با دنتوان ميداخل كاسه كه    

 بايد به ظرفي براي      استخراج وسايل.  از قبل تنظيم شده، كنترل شود      چرخش  با يك سرعت    يا  دستي دتوان مي
. دن مجهـز باشـ     بـراي انتقـال حـالل       تخليه لولهد و نيز به يك      نشو  مي پاشيدهف  را كه به اط   حاللجمع كردن   

 تهويـه هـوا     )سـامانه  (تمس داشته و در زير هواكش كه مجهز بـه سيـ           انفجاري ويژگي ضد وسايل ترجيحاً بايد    
  .باشد، نصب شوند

  . استمجازتر  از وسايل مشابه با اندازه بزرگاستفاده  -يادآوري

  .ارهاي كاسه شيباهم اندازه  كاغذي يا نمدي ،هاي صافي حلقه  10-1-2

مجـاز  ) 2-1-10(كاغذي با خاكستر كم بجـاي حلقـه صـافي نمـدي              صافي   هاي حلقهاستفاده از     10-1-3
 . باشند متر  ميلي )27/1±03/0( ضخامت   با بايد شامل كاغذ صافي كم خاكستري         صافي هاي چنين حلقه  .است

 كيلـوگرم  )150±14(بايـد   ) متر ميلي 965 در   متر ميلي 635 – برگي   500(وزن اسمي كاغذ براي يك دسته       
  .بيشتر باشد) حلقهبراي هر  گرم 034/0تقريباً ( درصد 2/0مقدار خاكستر كاغذ نبايد از . باشد

  
  .هاي متريك ببينيد  را براي معادل2جدول : يادآوري
  )آزمون الف( كاسه استخراج -1شكل 

  آلومينيوميدرپوش
  پرداخت شده كامالً

كاسة آلومينيومي
  پرداخت شدهكامالً
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  ها هاي متريك براي شكل  معادل-2جدول 
   پوند–واحدهاي اينچ 
  اينچ

معادل متريك 
  سانتي متر

   پوند–واحدهاي اينچ 
  اينچ

معادل متريك 
  سانتي متر

 پوند –واحدهاي اينچ 
  اينچ

معادل متريك 
  سانتي متر

1
8  32/0  111 16  3/4  75 8  9/14  
3
16  48/0  3

41  4/4  6  2/15  
7

32  56/0  32 16  5/5  16 8  5/15  
1
4  63/0  72 32  6/5  3616  7/15  
5
16  79/0  52 16  9/5  16 4  9/15  
3
8  95/0  12 2  4/6  16 2  5/16  
1
2  27/1  52 8  9/6  37 8  7/18  
5
8  59/1  132 16  2/7  8  7/20  
3
4  9/1  3  6/7  39 4  7/24  

1  5/2  33 4  6/9  10  4/25  
118  86/2  4  2/10  110 8  7/25  
3116  02/3  14 4  8/10  12  5/30  
131 32  57/3  5  7/12  14  5/35  
11 2  8/3  75 16  8/13  114 2  37  
518  1/4  ---  ---  ---  ---  

  

  الفآزمون انجام  روش   11
  . تعيين كنيد9 بندرطوبت مصالح را طبق   11-1

 ح داده شدههاي شر  براي روش پيوست الفبه.  گرم از آزمونه را داخل كاسه بريزيد2500 تا 650  11-2
  .عه كنيدمراج 5-11 بند به و  حالتدر اين

زمان . كلرايد بپوشانيد  يا متيلن و بروميد پروپيل نرمال يااتيلن  كلرو با تريدر كاسه روي آزمونه را   11-3
كاسة محتوي آزمونه و حالل را . براي جدا كردن نمونه توسط حالل منظور كنيد)  يك ساعتحداكثر(كافي 
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را تعيين كرده و سپس در شيار كاسه جاي  نحلقه صافي را خشك و جرم آ.  قرار دهيداستخراجدر دستگاه 
 براي جمع آوري مواد خروجي قرار لوله تخليهشري را زير قسمت روي كاسه محكم كرده و بِرا درپوش . دهيد
  .دهيد

ر دقيقه يا تا وقتي كه ب دور 3600تدريج سرعت را تا حداكثر  ه را با سرعت كم شروع و ب1گريزانه  11-4
 يا كلرواتيلن ليتر تري  ميلي200اجازه دهيد دستگاه متوقف شده و . افزايش دهيد نشود، تخليهحالل ديگر 

ليتر حالل اضافي   ميلي200از . كلرايد اضافه و همان عمل را تكرار كنيد يا متيلنبروميد پروپيل نرمال و 
 مواد خروجي . نباشد، استفاده كنيدنتر از رنگ كاهي روش طوري كه مواد خروجي تيره هب) حداقل سه مقدار(

  .و شسته شده را در يك ظرف مدرج مناسب جمع كنيد

هاي صافي نمدي اسـتفاده شـده        اگر از حلقه  . حلقه صافي را از كاسه برداشته و در هوا خشك كنيد            11-5
 با دماي   خانه گرمحلقه را در    . را تراشيده و به مصالح سنگي اضافه كنيد        است، مواد معدني چسبيده به رويه آن      

ـ   . درجه سلسيوس تا رسيدن به جرم ثابت خشك كنيد      )110 ± 5( داخـل   همحتويات داخل كاسه را با دقـت ب
صفحه داغ بـا دمـاي      گرمكن   يا روي    خانه گرم سپس در    ،يك ظرف فلزي ريخته و در حمام بخار خشك كنيد         

 كلـرواتيلن يـا     تـري   اسـتخراجي  اگـر حـالل   .  درجه سلسيوس تا رسيدن به جرم ثابت خشك كنيد         )5±110(
جـرم مـصالح    .  اسـت صـرف نظـر شـود        مجاز از خشك كردن اوليه در حمام بخار         ،بروميد پروپيل نرمال باشد   

هـاي صـافي     افزايش جـرم حلقـه  ه اضافه برابر با جرم مصالح سنگي داخل ظرف ب، W3سنگي استخراج شده،
  .باشد مي
  : به كار بريدن زير را، فرآيند جايگزيشود هاي صافي كم خاكستر استفاده مي وقتي از حلقه  11-5-1

طبق بند ( شده شرح داده به روش .هاي صافي را در يك ظرف فلزي تميز قرار دهيد  مصالح سنگي و حلقه
حلقه صافي را با افروختن . دقت تازده و روي مصالح سنگي قرار دهيد هحلقه صافي را ب. خشك كنيد) 11-5

  .)3W (ج شده در ظرف را تعيين كنيدجرم مصالح سنگي استخرا. آتش كبريت يا فندك بسوزانيد
د جرم نكن گيرند، رطوبت جذب مي كه مصالح سنگي خشك وقتي كه در معرض هواي مرطوب قرار مي ييجا آن  از-يادآوري

  .شدن و رسيدن به دماي مناسب تعيين كنيدخنك مصالح سنگي استخراجي را بالفاصله پس از 

  : زير تعيين كنيد آزمونهاي از روشد معدني خارج شده را به يكي امقدار مو  11-6
   روش خاكستر  11-6-1

جرم ظرف  .يادداشت كنيد) 4-11طبق بند (حجم كل مواد استخراج شده در ظرف مدرج را  11-6-1-1
ليتر از آن   ميلي100زده و بالفاصله حدود  د استخراج شده را كامالً هما مو. كنيد را تعيين2احتراقمخصوص 

 رويرا  تبخير حالل و خشك شدن مواد استخراج شده، آنبراي .  بريزيدتراقاحرا داخل ظرف مخصوص 
. حمام بخار استفاده نكنيددر صورت استفاده از حالل بنزن از  . قرار دهيدار صفحه داغ يا حمام بخگرمكن

حرارت داده تا ) قرمز تيره( سلسيوس درجه 600تا  سلسيوسدرجه  500دماي مواد باقي مانده را در 
                                                           

1- Centrifuge 
2- Ignition Dish 
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  هر گرم خاكستره ازايليتر محلول كربنات آمونيوم اشباع ب  ميلي5كنيد و خنك   سپس آن را،شودر خاكست
 درجه 100 با دماي خانه گرمدر سپس . قرار دهيدساعت در دماي اتاق  مدت يك ه ببه آن اضافه كنيد و آن را

  .را تعيين كنيد ن و در يك دسيكاتور خنك كرده و جرم آكرده تا رسيدن به جرم ثابت خشك سلسيوس
  :محاسبه كنيد 1مواد استخراج شده را با كمك معادله  در كل حجم ،W4جرم مواد معدني،  11-6-1-2

  
)1(        W = G V /(V - V )4 1 1 2

⎡ ⎤
⎣ ⎦   

  :كه در آن
G   ؛برحسب گرممواد استخراج شده حجم كل خاكستر در   

V1  ؛ليتر حجم كل برحسب ميلي   
V2  ليتر  برداشتن مايع جهت تعيين خاكستر برحسب ميلي بعد ازمانده  باقيحجم.   

  

  گريزانهروش    11-6-2
از نوع ) يشتر يا بg 3000با شتاب  ( پر سرعت مناسبگريزانه هر نوع ونبراي اين روش آزم 1- 11-6-2

  .رد استفاده كتوان  مي1جريان پيوسته
.  قرار دهيدگريزانه را در دستگاه آنو  گرم تعيين 01/0 را با دقت خالي گريزانه تميز كاسه جرم 2- 11-6-2

همه مواد .  قرار دهيدگريزانه ازخروجي آوري مواد استخراجي  جمعيك ظرف به شكل ناوداني براي 
) ... و فلكهشير يا ( را به ظرف تغذيه مناسب كه به سوپاپ كنترل )ههاي الف، ب، د يا  از روش (استخراجي

از كيفيت انتقال مواد استخراجي به ظرف تغذيه، ظرف مواد بايد براي اطمينان . مجهز است، منتقل كنيد
 را گريزانهعمل . شودمواد شسته شده نيز به ظرف تغذيه اضافه  چندين بار با مقدار كمي حالل تميز شود و

 و SMM دقيقه براي نوع بر دور 9000براي مثال  (شروع كرده و اجازه دهيد تا به يك سرعت ثابت برسد
 دستگاه درونخط تغذيه را باز كرده و مواد استخراجي را  .)Sharples دقيقه براي نوع بر دور 20000بيش از 
 از استخراج شدهكه همه مواد  بعد از اين.  دقيقه وارد كنيدبرليتر   ميلي150ليتر تا  ميلي 100 با نرخ گريزانه
با افزودن چندين ) چرخد  هنوز ميگريزانهكه  در حالي( تغذيه را دستگاه عبور كرد، گريزانه دستگاه طريق

رنگ شود،   عبور داده، شستن را تا زماني كه خروجي بيگريزانه طريقها را از  مرتبه حالل، تميز شسته و آن
  .ادامه دهيد

 تميز تازه را با حالل كاسهاطراف . را برداريد) كاسه( متوقف شده و جام گريزانهاجازه دهيد كه  3- 11-6-2
مانده در زير دودكش يا سيستم هواكش تبخير شده و سپس محتويات ظرف را  حالل باقياجازه دهيد . كنيد

 را خنك كرده و فوراً جرم كاسه.  خشك كنيدسلسيوسدرجه ) 110 ± 5 ( با دماي كنترل شدهخانه گرمدر 
ه  شدجاستخرادر مواد ) 1-12طبق بند (، W4 ، جرم مواد معدني كاسهافزايش جرم. آن را دوباره تعيين كنيد

   .باشد مي

                                                           
1- Continuous flow type 
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  روش حجمي   11-6-3

فالسك را .  شده قرار دهيدواسنجي كه قبالً توزين و 1)دمابان ( را در فالسكيه شدجاستخرامواد  11-6-3-1
 قرار داده و اجازه دهيد تا به دمايي كه در آن سلسيوسدرجه  ±1/0تا در حمام با دماي كنترل شونده 

 سطح مايع .ر حاصل شد، فالسك را با حاللي به همان دما پركنيدوقتي دماي مورد نظ.  شده برسدواسنجي
 شدهداخل فالسك را تا گلويي باال آورده، سرپوش را قرار دهيد و مطمئن شويد كه مايع از لوله موئين سرريز 

 گرم 1/0تا را  فالسك را به آهستگي پاك كرده و خشك كنيد و جرم آن. و فالسك را از حمام خارج كنيد
  اگر از روش. كنيديادداشت» ه شدجاستخراجرم مواد + جرم فالسك «نيد و اين جرم را به عنوان تعيين ك

  .ببينيدرا پيوست ب ، كنيد استفاده نمين از حمام با دماي كنترل شونده آ حجمي كه در ونآزم
  :زير محاسبه كنيد 2با كمك معادله  ه شدجاستخراها را در مواد  حجم قير و ريزدانه 11-6-3-2
  

) 2(        (M - M )1 2V = V -1 2 (G1)
  

  :كه در آن
V1 ؛ه شدجاستخراها در مواد  حجم قير و ريزدانه   

V2  ؛حجم فالسك  

M1  ؛جرم محتويات فالسك   
M2  ؛ها منهاي جرم مصالح سنگي استخراجي جرم كل نمونه= ها در مواد استخراج شده  جرم قير و ريزدانه   

G1  تعيين شده است001/0تا نزديك  10-2تاندارد بند وزن مخصوص حالل كه طبق اس .  

  : محاسبه كنيد3با كمك معادله ها را در مواد استخراج شده  جرم ريزدانه 11-6-3-3
  

)3(        M = k(M - G V )3 2 3 1  
  :كه در آن

M3 ها در مواد استخراج شده؛ جرم ريزدانه   

G2 ؛ است تعيين شده4- 2د  بناستانداردها كه طبق  وزن مخصوص ريزدانه   

G3  ت؛عيين شده اس ت1-2  بنداستانداردوزن مخصوص قير كه طبق  

K شود  محاسبه مي4 طبق معادله:  
 )4(         

32

2

GG
Gk
−

=    

V1  داده شده است2-3-6- 11چه كه در بند  طبق آن .   
M2  داده شده است2-3- 6-11چه كه در بند  طبق آن .  

                                                           
1- Flask 
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   محاسبه مقدار قير   12
  :محاسبه كنيد 5با كمك معادله را آزمونه درصد قير در    12-1

  

)5(      ( W - W ) - (W + W )1 2 3 4 ×100
W - W1 2

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

   برحسب درصد قيرمقدار =

  : كه در آن
W1   ؛آزمونهجرم   
W2   ؛آزمونه جرم آب در   
W3  ؛جرم مصالح سنگي معدني استخراج شده   
W4  جرم مواد معدني در مواد استخراج شده.   

  .اضافه كنيد W4 به شوند، افزايش جرم حلقه صافي نمدي را هاي صافي بدون خاكستر استفاده نمي وقتي حلقه -1 يادآوري

 در روش آزمون الفقير قطراني استفاده شده است، تصحيحي براي  هاي روسازي كه در آن از براي مخلوط -2يادآوري 
  . بيان شده است 3-الفپيوست 
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  آزمون ب   13

  وسايل 13-1
  : وسايل زير الزم استروش آزمون ب براي ،5 ند در ب شدهبر وسايل ذكرعالوه 

  . نشان داده شده است2مشابه آنچه در شكل  استخراج وسايل 13-1-1
 ساير  يا، خراش   ظرف بايد عاري از ترك    . ساده، مقاوم در برابر حرارت     اي اي استوانه  ظرف شيشه  13-1-1-1

  .شود  دنحرارت دار به شكستن ظرف در هنگام  كه منجداليلي
هاي بـا طـول كـافي باشـد          يني بايد داراي پايه   ي پا قابك.  يك يا دو عدد    اي  فلزي استوانه  1قابك 13-1-1-2
 اسـتفاده  قابك  زماني كه از دو.دارد   باالي حالل نگهمستقيم سرقيف فلزي و كاغذي را به صورت طوري كه  به
 قابـك  حلقـه داشتن قيف فلزي وكاغـذي در بـاالي          راي نگه هاي با طول كافي ب      بااليي بايد پايه   قابك ،شود مي

منظـور   بـه .  در حلقه قابك زيـرين نـصب شـوند          بااليي بايد به صورت ايمن     قابكهاي   پايه. داشته باشد زيرين  
جـنس  . نـصب شـود   ها   قابك بااليي هر يك از      حلقهدستگيره كوچكي در داخل      ممكن است  سهولت استفاده، 

اي باشد كه در برابر حالل مورد استفاده در ايـن روش واكـنش                قابك بايد به گونه    فلز مورد استفاده در ساخت    
  .ناپذير باشد

  
  )آزمون ب( تجهيزات استخراج -2شكل 

                                                           
1- Frame 
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هاي  ساير شكل . كره و سر مخروطي ناقص است      كننده به صورت نيم    داراي سطح خنك   1چگالنده 13-1-1-3
مصالح مورد استفاده   .  كردن و جريان مايع استفاده كرد      توان براي انجام عمل خنك     هندسي مناسب را نيز مي    

هـاي   داراي ورودي و خروجي بايد  واكنش نداده و    مورد استفاده   با آب و حالل     ضرورتاً   چگالنده بايد    در ساخت 
  .باشندآب مناسب 

اي باشـد كـه       قطر كاغذ بايد به گونه    . كننده با زهكشي سريع    ، درجه متوسط، صاف   صافي كاغذي  13-1-1-4
  .، باشد و بايد كامالً روي سطح قيف فلزي داخل قابك قرار گيرد1-2-15هنگام تا زدن طبق بند 

متركـه بـه عنـوان عـايق بـين ظـرف              ميلي سه با ضخامت حدود      با پوشش آزبست   توري سيمي  13-1-1-5
  .گيرد اي و گرمكن صفحه داغ قرار مي شيشه

 ابعاد مناسب و ظرفيـت گرمـايي كـافي           با )تاتيبا كنترل ترموس   (گرمكن صفحه داغ الكتريكي    13-1-1-6
  .ده است تشريح ش5-2-15وسيله حرارت دادن كه در بند  براي بازگشت حالل به

  سازي آزمونه آماده   14
  .آماده كنيد 8 بندفرآيند تشريح شده در مطابق با ، براي تعيين رطوبت و استخراجرا  اي آزمونه

   بآزمونانجام  روش   15
  . تعيين كنيد9بند بق  را ط رطوبت مخلوطزانمي -رطوبت 15-1
   استخراج 15-2
هـر  . و جرم آن را براي هر قابك مورد اسـتفاده تعيـين كنيـد     هر برگ از كاغذ صافي را خشك كرده         15-2-1

كاغذ را از قطر تا كرده و دو انتهاي آن را روي هم آوريد و آن را به طور مناسب باز كنيد تـا كـامالً در داخـل                             
  .زي جاي گيردقيف فل

. ها را يادداشت كنيـد     جرم.  گرم تعيين كنيد   5/0تا نزديك    جرم هر قابك و كاغذ صافي همراه آن را           15-2-2
  .ها، آنها را شماره گذاري كنيد براي مشخص كردن قابك

 كنيـد، آزمونـه را بـه طـور         اگر از دو قابك اسـتفاده مـي       . ها قرار دهيد    آزمونه را داخل قابك يا قابك      15-2-3
 حاوي آزمونـه     جرم هر قابك  . سطح باالي آزمونه بايد در زير لبه كاغذ قرار گيرد         . مساوي بين آنها توزيع كنيد    

 .  گرم توزين و دوباره آن را يادداشت كنيد5/0تا نزديك را جداگانه 

ريخته و  اي   اند را داخل استوانه شيشه      معرفي شده  5-6 يا   4-6 يا   3-6هايي كه در بند       يكي از حالل   15-2-4
چنانچـه از دو قابـك   . سطح حالل بايد تا زير نـوك قابـك پـاييني باشـد            . قابك پاييني را داخل آن قرار دهيد      

هايي كه در     هاي قابك بااليي را در سوراخ       پايه ، قابك بااليي را داخل قابك پاييني قرار دهيد        ،كنيد استفاده مي 
  .، چفت كنيدلبه باالي قابك زيرين قرار دارند

                                                           
1- Condenser 
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  .ها ريخته شود تا كاغذ صافي را تر كند  ممكن است روي آزمونه)الكل معمولي(ايتليك مقدار كافي الكل  -ييادآور

. محافظ اليي حرارتي را روي گرمكن صفحه داغ قرار دهيد و سپس استوانه را روي آن بگذاريد 5- 15-2
دماي . النده برقرار كنيدجريان پايداري از آب سرد را داخل چگ. درپوش چگالنده را روي آن قرار دهيد

  خنك شده از حالليكنواختبه آرامي بجوشد و جريان  تنظيم كنيد تا حالل  طوري داغ راگرمكن صفحه
 داغ را طوري تنظيم كنيد كه گرمكن صفحه در صورت لزوم، دماي .شود داخل قيف برقرار چگالندهدستگاه 

مراقب باشيد تا حالل . با محلول چگالنده بپوشانند مناسب، آزمونه را به طور كامل نرخبخارات حالل با يك 
  جاري ازرا تا زماني ادامه دهيد كه حاللجريان برگشتي عمل  . از قيف صافي سر ريز نشودچگالندهدستگاه 

 داغ الكتريكي صفحه گرمكن  در اين زمان.)در برابر زمينه سفيد(كاهي روشن باشد قيف پاييني داراي رنگ 
زماني كه جوشش به .  سرد شوندچگالندهدستگاه ازه دهيد تا تجهيزات توسط آب داخل را خاموش كنيد و اج

قطع  را جريان آب دستگاه چگالنده، شد كه بتوان آن را با دست گرفتخنك پايان رسيد و استوانه به حدي 
  .كرده و آن را از روي استوانه برداريد

خشك شود و سپس ) واكشزير ه(در هوا  قابك و ملحقات آن را از استوانه جدا كنيد و اجازه دهيد 6- 15-2
طبق ( درجه سلسيوس خشك كنيد )110±5( با دماي خانه گرمآن را تا رسيدن به جرم ثابت درون 

  ).1- 5- 11يادآوري بند 
و مقدار ماده ) 5-5طبق بند (خل استوانه مدرج ريخته  مقدار معين از مايع استخراج شده را دا7- 15-2

هاي شرح داده شده  توان توسط روش مقدار ماده معدني را مي.  تعيين كنيد1- 6- 11معدني آن را مطابق بند 
در اين صورت احتياجي نيست كه محصول استخراج را از .  نيز تعيين كرد3-6-11 يا 2-6- 11در بندهاي 

توان مستقيماً از استوانه استخراج به  شده را مي مايع استخراج. وانه مدرج انتقال داداستوانه استخراج به است
  .)2-2-6- 11طبق بند  ( انتقال دادگريزانهمنبع تغذيه 

    قيرمقدارمحاسبه   16
  . محاسبه كنيد12 درصد قير آزمونه را مطابق بند 16-1
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  آزمون ج  17
   وسايل  17-1

  : وسايل زير الزم استروش آزمون جبراي ، 5عالوه بر وسايل ذكر شده در بند 
هاي  انواع مناسب در شكل. باشد  شامل يك محفظه، درپوش چگالنده و پايه ميتجهيزات استخراج 17-1-1
ظرف . ها با اشكال ديگر نيز استفاده شود  البته ممكن است از استخراج كننده، نشان داده شده است4 و 3

 آنچه مهم ،صرف نظر از شكل استخراج كننده. اي اين كار مناسب است ليتر بر25نيومي با ظرفيت يآلوم
است اين است كه دستگاه داراي درپوش مناسب و به اندازه كافي بزرگ باشد تا مقدار مورد نياز از آزمونه را 

  .هاي خنك كننده به منظور عمل جريان برگشتي باشد همچنين داراي پره. در خود جاي دهد
  .كننده  براي آزمونه يا هر شكل طراحي شده مناسب با دستگاه استخراج3با شكل  مطابق سبد 17-1-2

. گيـرد   قـرار مـي    )4 ةشـمار (متر    ميلي 75/4كه بر روي الك     ) چشمه (185 شماره   اي صافي پارچه  17-1-3
هاي  راختر از سو   وشاند تا جلوي تمام مصالح با اندازه بزرگ       پشكل آن بايد طوري باشد كه كامالً داخل سبد را ب          

  .اي را بگيرد صافي پارچه
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  .هاي متريك ببينيد  را براي معادل2جدول شماره : يادآوري

  
  )روش آزمون ج( استخراج وسايل -3شكل 

 ديد از باال

 ديد از روبرو

 ديد از پايين

  رديف برجستگي7
ها به صورت  برجستگي

گي يك در ميان در هر زيگزا
 گيرند  رديف قرار مي

 استخراجظرف آلومينيومي 
   ليتري6/24با گنجايش 

 درپوش چگالنده

دارنده الك   نگههايلبه
 كــه صــافي 4شــماره 
ــه ــه پارچــ  اي را نگــ

كاغـذ صـافي     (دارد مي
ــشان داده   ــكل ن در ش

 )نشده است

 سبد استخراج پايه سبد
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  سازي آزمونه آماده 18

  .آماده كنيد 8مطابق با بند ، براي تعيين رطوبت و استخراجرا  ها آزمونه 18-1

  جآزمون انجام روش    19
  . تعيين كنيد9بند بق  را ط رطوبت مخلوطميزان -وبترط 19-1
   استخراج19-2
بدون (يك گرم داخل يك سبد با جرم مشخص         ا نزديك   )  گرم 10000 گرم تا    3500( نمونه را     جرم 19-2-1

ليتر تري كلرو اتـيلن يـا         ميلي 1250ليتر تا    ميلي 1150. تعيين كنيد )  وزن سبد و ملحقات آن     در نظر گرفتن  
درپـوش اسـتخراج كننـده را محكـم     . روي آزمونه بريزيد) 6بند طبق  (وپيل نرمال و يا متيل كلرايد       بروميد پر 

عمل گرمايش را توسط شعله گاز يا يـك گـرمكن صـفحه داغ              . ببنديد و اجازه دهيد تا جريان آب برقرار شود        
  .برقي انجام دهيد

دهيد تا تمام قيـر از مـصالح اسـتخراج           ساعت ادامه    سه ساعت تا    5/1عمل جريان برگشتي نمونه را       19-2-2
آزمونـه را   . دستگاه استخراج را بعد از يك ساعت و نيم خاموش كنيد و آزمونه را مورد بررسي قرار دهيد                 . شود

  .به كمك ماله مخلوط كنيد و عمل استخراج را تا پايان ادامه دهيد

ررسي آزمونه هـيچ اثـر رنگـي از قيـر روي مـصالح و يـا                  زماني عمل استخراج به طور كامل پايان يافته است كه با ب            -يادآوري
  .اي كه براي هم زدن مخلوط استفاده شده است، مشاهده نشود ماله

 با خانه گرمسبد حاوي آزمونه را خارج كنيد و نخست در هوا و سپس در گرمكن صفحه داغ يا  19-2-3
  .م ثابت خشك كنيد درجه سلسيوس تا رسيدن به جر)110±5(دماي 

شده  مواد استخراج. شده را از دستگاه تخليه و آن را با حالل تازه كامالً شستشو دهيد مواد استخراج 19-2-4
  . را با هم در داخل يك استوانه مدرج بريزيد دهنده و مايع شستشو

  .تعيين كنيد 3-6- 11 يا 2- 6-11، 1- 6-11شده را مطابق با بندهاي  جرم مواد معدني استخراج 19-2-5

   قير مقدار محاسبه   20
  . محاسبه كنيد12 درصد قير آزمونه را مطابق با بند 20-1
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  .هاي متريك ببينيد  را براي معادل2جدول : يادآوري

  )آزمون ج( استخراج وسايلمجموعه  -4كل ش

  اي الگوي برش صافي پارچه
 )چشمه( 185  شمارهاي پارچه صافي 

  استاندارد4 شمارهتوري

  سبد
 با دو دسته

شـود تـا باعـث خـم       پين چفت مـي يك جلويي باهايپايه
شدن به سمت عقب، در هنگام تخليـه دسـتگاه اسـتخراج            

 .دنشو

 ظرف
  ظرفساختمان 

  باشد302-18-8  و16 از نوع و سبد بايددرپوش ظرف 

 :يادآوري
 مطلوبر  درپوش بايد به طو   

 لبـه آن     روي  و ظـرف داخل  
 قرار گيرد

  تخليهلوله
1"بايد داراي قطـر داخلـي       

 و  2
ــول  ــد 4"ط ــل باش  آن در مح

دارنـده    نگـه  لبـه مركز و بـاالي     
 .است

  درپوش چگالنده
1" با سطح ها برجستگي، برجستگي در هر رديف 12  با رديف10

با فاصله  مربع 2

"3
 . گيرند به صورت زيگزاگي يك در ميان در هر رديف قرار مي هاي برجستگي. 8
 

 كنندهتخليه
1" بــا دهانــه

، در 5" و طــول 2
صورت امكان در پايين و گوشه      

كننـده بايـد تمـام       تخليه. ها لبه
مــايع درون ظــرف را تخليــه   

بــراي شــير ســوپاپ   . مايــدن
كننده از شـير اسـتاندارد       تخليه

ــدازه  1"ان
ــه  2 ــا دهان 1" ب

 و 2
 . استفاده كنيد45˚زانوي 

1"ساخته شده از نبشي آهني پايه 
8 × "1×"1 
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  آزمون د  21

   وسايل  21-1
  : وسايل زير الزم استمون دروش آزبراي ، 5عالوه بر وسايل ذكر شده در بند 

 است كه 1سيليكاتبر ، شامل يك ظرف استخراج از جنس فلز يا شيشه 5 شكل ،وسايل استخراج 21-1-1
ظرف زيرين دستگاه چگالنده با . باشد مجهز به يك سبد مشبك و دستگاه چگالنده در باالي آن مي

نواخت روي سطح نمونه  لنده را به طور يكهاي گرد متعدد پوشيده شده است تا حالل دستگاه چگا  برجستگي
متر باالتر از ته ظرف و   ميلي7/12 كردن آزمونه در سيال بايد حداقل ور غوطهآويز سبد هنگام . توزيع كند

  ).  را ببينيد1-10ياد آوري بند (متر باالتر از ته ظرف قرار گيرد   ميلي5/76هنگام جريان برگشتي 
   2اي پارچه كيسه صافي 1-2 -21

  . به منظور آستركشي سبد3 كشسانحاشيهداراي 

  سازي آزمونه آماده   22

  .آماده كنيد 8مطابق با بند ، براي تعيين رطوبت و استخراجرا  ها آزمونه 22-1

   دونآزمانجام روش   23
  . تعيين كنيد9بند بق  را ط رطوبت مخلوطميزان رطوبت 23-1
   استخراج23-2
)  وزن ظرفدرنظر گرفتنبدون ( را آنتخراج قرار دهيد و جرم كيسه صافي را داخل سبد اس  23-2-1

اده، جرم كل را تعيين داخل كيسه صافي قرار د) 2-2- 8بند يادآوري طبق (آزمونه را . گيري كنيد اندازه
  .جرم آزمونه را محاسبه كنيد. كنيد

. قرار دهيداج  را داخل ظرف استخرمجموعه وصل كنيد و حاوي آزمونهميله آويز را به سبد   23-2-2
مجموعه درپوش چگالنده را .  بريزيدآزمونهرا روي ) 4- 6 يا 3- 6، 2-6 بندهاي(ليتر حالل   ميلي600حدود 

سبد را تا .  برقرار كنيدچگالندهجريان آب سرد را داخل درپوش دستگاه . روي ظرف استخراج قرار دهيد
اين عمل را .  استخراج باالتر از كف ظرفمتر يلي م13براي مثال در حدود  ،وري باال بياوريد باالي سطح غوطه

 كن صفحه گرمدستگاه استخراج را روي .  نگه دارنده در محفظه بااليي ميله آويز انجام دهيد4پينبا فرو كردن 

                                                           
1- Borosilicate glass 
2- Cloth filter sacks 
3- Elastic 
4- Pine 



 20

از جوشش شديد پرهيز شود .  گرمايش را تنظيم كنيد تا حالل به آرامي به جوش آيدنرخداغ قرار دهيد و 
  . به سرريز شدن از اطراف سبد شودزيرا ممكن است منجر

 ادامه دهيد و سپس دقيقه 30 تا 15 دقيقهوري را حدود  عمل گرمايش آزمونه در سطح غوطه   23-2-3
ميزان گرما را افزايش دهيد و عمل جوشش فعال را تا زماني .  باال بياوريدجريان برگشتيسبد را تا سطح 

در .  روشن باشدكاهيد در مقابل زمينه سفيد داراي رنگ چك ادامه دهيد كه قطرات حاللي كه از سبد مي
باال  را چگالنده درپوش دستگاه مجموعه سبد و ،از فوالد ضد زنگ استاستخراج كه جنس ظرف  صورتي

  .حالل خارج كنيد كشيده و براي بررسي
 خنكقيقه  داغ برداريد و اجازه دهيد تا براي چند دكن صفحه گرمدستگاه استخراج را از روي   23-2-4
 كيسه ، را ببنديددرپوش ظرف استخراج. خارج كنيدباال كشيده و  را چگالنده دستگاه مجموعهسبد و . شود

درنظر بدون (ي با جرم مشخص بريزيد و جرم خالص آنرا صافي را خارج كنيد و محتويات آن را داخل ظرف
حمام نخست روي . ي شده قرار دهيدكيسه صافي را روي مصالح بازياب. گيري كنيد اندازه)  وزن ظرفگرفتن

. درجه سلسيوس تا رسيدن به يك جرم ثابت خشك كنيد) 110±5( با دماي خانه گرمبخار و سپس داخل 
ظرف استخراج را با حالل تميز شستشو . ليتري بريزيد ميلي 1000 را داخل ظروف مدرج شده  استخراجوادم

  . اضافه كنيدشده  استخراجواد به مدهيد و مواد شسته شده را
  . تعيين كنيد6-11 ند بهاي يكي از فرآيند را مطابق با شده مواد معدني استخراج   23-2-5

   قيرمقدار محاسبه -24
  . محاسبه كنيد12درصد قير آزمونه را مطابق بند  24-1
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  .يدهاي متريك ببين  را براي معادل2جدول : يادآوري

  )آزمون د( استخراج وسايلمجموعه  -5شكل 

  

  از پايين چگالندهنماي 
  پوشش چگالندهدر

 لومينيوميپوشش آ

 سبد با كف مشبك
 پوشش آلومينيومي

  ميله آويز
 صفحه فلزي

  ظرف استخراج
متري   ميلي2/1فلز ضد زنگ با ضخامت 

 يا شيشه سيليكات بر سخت

 دارندهپين نگه
 صفحه فلزي

هاي  سوراخ
دارنده پين  نگه

"
8

1
 

"  تا"3 با قطر  سوراخ
8

1
ي دار براي نگه

 قالب ميله آويز

 ورودي
 خروجي
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  هآزمون   25

  وسايل  25-1
  : است الزم وسايل زيرهروش آزمون  براي ،5 شده در بند يادعالوه بر وسايل 

الستيكي، كاغذ صافي، شلنگ پمپ خالء، واشر، شامل  1وسيله خالء  دستگاه استخراج به   1- 25-1
  .باشد  نشان داده شده مي6چه در شكل شابه آنصفحه محافظ و حلقه قيفي شكل م

  .متر  ميلي330 كننده سريع، قطر صاف، 2 اندازه متوسطكاغذ صافي 2- 25-1
  . ليتر5/8 ظرفيت بِشر فوالدي ضد زنگ    3- 25-1
  .ليتر ميلي 4000 عدد هر يك با ظرفيت دو، اي شيشه ارلن ماير    4- 25-1
  .ترلي يل مي500اي با ظرفيت   شيشه: استوانه مدرج  5- 25-1
  .ترلي  ميلي500، با ظرفيت ي پالستيكبطري شستشو   6- 25-1
  . درجه سلسيوس82درجه سلسيوس تا  دهگيري دمايي   اندازهبازه با اي دماسنج عقربه   7- 25-1
  .متر ي ميل305 طول كن قاشق مخلوط   8- 25-1
  .متر  ميلي229طول  كاردك   9- 25-1
  .متر  ميلي25 با عرض برس سخت غضروفي   10- 25-1
  .ليتر ي ميل1000 با ظرفيت اي ارلن ماير شيشه   11- 25-1
  .متر  ميلي102 به قطر شيشه ساعت   12- 25-1
  .متر  ميلي203 تا متر ميلي 152 طولانبرك فلزي   13- 25-1

عبور از صافي  واريدشهايي كه به   تنها در مخلوط2-1-26 و 13-1-25، 12-1-25، 11-1-25 از وسايل و مواد ذكر شده در بندهاي -يادآوري
  .استفاده كنيد) 2-هروش آزمون مشابه (كنند  مي

  ها و مواد گر واكنش  26
  .7-2 مطابق با مشخصات بند  ب با پوشش سيليسي، نوع3كمك صافي از جنس سيليكا 26-1
  .)الكل معمولي(اتيليك الكل  26-2
   .متيلن كلرايد 26-3

                                                           
1- Vacuum extractor 
2- Medium grade 
3- Silica 



 23

  
  

  .باشد نگيرند، تغييرات مجاز ميكرد وسايل تحت تاثير قرار   است، به شرطي كه عملمطلوب شده جزئيات ابعاد و موارد ذكر -1يادآوري
  .هاي متريك ببينيد  را براي معادل2جدول  -2يادآوري

  

  )هآزمون (كننده خالء   استخراج-6شكل 

 دارنده صافي، حلقه قيفي شكل مخزن، نگه-ديد از روبرو

ــات ــا آب -جزئي ــه، ب ــد حلق بن
لقه قيفـي    ح  و دارنده صافي  نگه

 شكل

  مخزن-ديد از باال

حلقه قيفي شـكل، -ديد از باال  
ــشانگر بخــشي از نگــه ــده  ن دارن

 صافي مشبك

حلقه قيفي شكل ساخته شده از ومخزن
 صفحه آلومينيومي

 حلقه قيفي شكل
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   آماده سازي آزمونه  27

  .آماده كنيد 8مطابق با بند ، براي تعيين رطوبت و استخراجرا  ها آزمونه 27-1

  ه ونآزمانجام روش    28
  . تعيين كنيد9بند بق  را ط رطوبت مخلوطميزان -رطوبت 28-1
  استخراج  28-2
  . و جرم آن را تعيين كنيدداده ضد زنگ با جرم مشخص قرار يشر فوالدآزمونه استخراج را داخل بِ 28-2-1
 درجه 54دهيد تا دماي كمتر از  درجه سلسيوس باشد، اجازه 54اگر دماي آزمونه بيش از  28-2-2

.  بريزيدزمونهروي آايتليك ليتر الكل   ميلي200 ، شدخنكوقتي به اندازه كافي آزمونه .  شودخنكسلسيوس 
د، و به وضوح در محلول ديده شقيركه  ليتر متيلن كلرايد به آن اضافه كرده و آن را تا زماني  ميلي700حدود 

  .هم بزنيد
 استفاده كرده و قير را از آن) 1-2-28بند  (به جاي بِشرتوان  موجود است مي 1 التراسونيك كنندهيز اگر محفظه تم-يادآوري

  . كردحل) 2-2-28(در داخل آن محفظه 

 1-هآزمون انجام روش  28-2-3

دقت كنيد تا در مركز   وداده خالء قرار وسيله  بهكاغذ صافي خشك با وزن مشخص را داخل دستگاه استخراج
  .د و پيچ و مهره آن را ببنديدقرار گير

دقت ريخته و شر به داخل دستگاه استخراج  از بِ به تدريج كنيد و حالل راروشنپمپ خالء را  28-2-4
   . كنيدمتوقف،  همه حاللپس از تخليهپمپ خال را . نريزد دستگاه استخراج به داخلشر كنيد تا مصالح از بِ

  .ايد را به ظرف نمونه اضافه كنيد و هم بزنيدليتر ديگر از متيلن كلر  ميلي700 28-2-5
 مصالححاصل شود و در حالل  روشن كاهيكه رنگ   را تا زماني5-2-28 و بند 4- 2-28مراحل بند  28-2-6

 به آهستگي تمام نمونه را داخل دستگاه استخراج ،بعد از آخرين شستشو. تكرار كنيد شودبه وضوح تميز 
به دقت . داده تا تمام مصالح به داخل دستگاه استخراج منتقل شودستشو شكامالً را  و ظرف نمونه ريخته

  .مصالح را از روي صافي جدا كنيد
 پمپ خال به مدت چند دقيقه از، بعد از شستشو براي كمك درعمليات خشك كردن آزمونه 28-2-7

نها هنگام برداشتن مصالح را از اطراف قيف به سمت مركز صافي بتراشيد تا از هدر رفتن آ. استفاده كنيد
سپس صافي كاغذي و  . ظرف خشك بريزيدداخل چسبيده را  حلقه را برداشته و مصالح. حلقه جلوگيري شود

                                                           
1- Ultrasonic 
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آزمونه را . هاي كناري آن برداشته و آن را به صورت مستقيم باال ببريد  روي بخشاز كاغذ به وسيلهمصالح را 
  . بزنيد1صافي را به داخل ظرف برسده به يدر ظرف با وزن معين قرار دهيد و مصالح چسب

 درجـه   )110±5( بـا دمـاي      خانـه  گـرم  و صافي را تا رسيدن به جرم ثابـت در             شده  استخراج مواد 28-2-8
  .سلسيوس خشك كنيد

 سپس جرم صافي و ظرف را از آن كم ، ظرف را تعيين و يادداشت كنيدداخلجرم صافي و مصالح  28-2-9
  . استخراج شده به دست آيدموادجرم كنيد تا 

 را مطابق با شده استخراجانتقال دهيد و مواد معدني ) 5- 5( را به استوانه مدرج  استخراج شدهمواد 28-2-10
 را استخراج شده، مواد معدني توان همچنين مي.  تعيين كنيد1- 6-11روش آزمون شرح داده شده در بند 

 نياز به انتقال محصول به حالتدر اين . در تعيين ك3-6-11 يا بند 2-6- 11هاي آزمون بند  مطابق با روش
منتقل ، گريزانهدستگاه ذيه  مستقيماً به منبع تغ شدهحصول استخراجاستوانه مدرج نيست و ممكن است م

  .)2-2-6- 11بند  طبق (شود 
 توان  ميشود، طي ساخت استفاده ميزماني كه از اين روش آزمون تنها براي كنترل ميزان قير مخلوط روسازي در  -يادآوري
  .كردحذف 16-2-28و 10-2-28بندهاي 

 2-هآزمون انجام روش  28-2-11

آزمونه را مطابق با روش شرح داده  ،شود به منظور استخراج موثر از مخلوط روسازي كه به كندي صاف مي
  . آماده كنيد2- 2-28 و 1-2-28 هايشده در بند

احتياط . خال قرار دهيدوسيله  به معين را داخل دستگاه استخراج  با وزن خشكصافي كاغذي 28-2-12
  .هاي آن را سفت كنيد پيچ و مهرهسپس . كنيد تا صافي در مركز قرار گيرد

 داخل ارلن مايرو  وزن كرده  را است2 گرم كمك صافي سيليكا كه داراي پوشش سيليسي50 28-2-13
هم زدن را تا زماني ادامه دهيد . ن كلريد به آن اضافه كنيدليتر متيل  ميلي500 بريزيد و ليتري  ميلي1000

  .كه سيليكا كامالً معلق شود
 كنيد و آن را تا روشن پمپ خال را سپس. به سرعت سيليكا و متيلن كلرايد را روي صافي بريزيد 28-2-14

  .ددهي، ادامه وسيله سيليكا به آهستگي شروع به ترك خوردن كند  بهپوشيده شدهزماني كه سطح 
.  روي آن بريزيد راشيشه ساعت را داخل دستگاه استخراج قرار دهيد و به آهستگي حالل آزمونه 28-2-15
باقي نمونه را به آن اضافه كنيد و مطابق با  .وسيله انبر آن را برداريد و با آب فشان آن را شستشو دهيد به

في و سيليكا را از جرم كل كم كنيد جرم ظرف خشك كن، كاغذ صا.  عمل كنيد9- 2- 28 و 4-2- 28بندهاي 
  . مصالح خشك به دست آيدجرمتا 

                                                           
1- Brush 
2- Diatomaceous Silica 
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 10- 2- 28 را مطابق با روش شرح داده شده در بندشده  استخراج موادجرم مواد معدني داخل  2-16- 28 
  .)مراجعه كنيد 10- 2-28بند يادآوري به  (تعيين كنيد

  )2-ه و 1-هي ها قابل استفاده در روش( قير مقدار محاسبه   29
  .كنيد محاسبه 12 ند را مطابق بقير آزمونهدرصد    29-1
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   دقت و انحراف   30
   :)1يادآوري ( درصد 25/1هاي با مصالح سنگي داراي جذب آب كمتر از  مخلوط   30-1

  

  

 قيـر  1985 تـا  1974 از سـال  AMRL1هـاي مبنـاي    دادهتحليل پايگـاه   هاي انحراف بيان شده براساس        محدوده  -1يادآوري  
. باشـد   مـي  AC  ،15- AC  ،20- AC  ،2000-AR  ،4000-AR  ،8000-AR -10هـا شـامل      ر ايـن سـال    خالص مورد استفاده د   

 درصـد  25/1 كمتـر از  ،مقدار قابليت جـذب آب .  هستندمتر  سانتي 9/1 ً مصالح سنگي مصرفي داراي حداكثر اندازه اسمي تقريبا       
  .است

پس محـدوده انحـراف بـراي هـر     . دهد لف نشان نميهاي مخت  ارزيابي آماري هيچ تفاوتي در خطاي ناشي از حالل  -2يادآوري  
  : آمده استدست بههاي زير   شامل اطالعاتي است كه با استفاده از حاللونروش آزم

  .بنزن، تري كلرو اتان، تري كلرو اتيلن، متيلن كلريد

  : درصد5/2 و كمتر از 25/1هايي با توانايي جذب آب بيش از   مخلوط  30-2
  .باشد  دقت براي مصالح سنگي با اين خصوصيات معموالً وسيع مي محدوده انحراف و30-2-1

                                                           
1- AASHTO MATERIALS REFRENCE LABORATORY 

  انحراف استاندارد   نوع و شاخص آزمايش
)s1(الف   

  محدوده قابل قبول دو نتيجه آزمايش
)s2d(الف   

  نده  يك آزمايش كنانحراف
  )3-30بند يادآوري (

  59/0  21/0  )گريزانه( روش آزمون الف
  54/0  19/0  )جريان برگشتي (، ج و دروش آزمون ب

  59/0  21/0  )پمپ خالء( هروش آزمون 
  چند آزمايشگاه  انحراف

  )3-30 بند يادآوري (
  62/0  22/0  )گريزانه( روش آزمون الف

  65/0  23/0  )جريان برگشتي (، ج و دروش آزمون ب
  59/0  22/0  )پمپ خالء( هروش آزمون 

  .اند  تشريح شده6-2هستند كه در استاندارد بند  s2d % و s1 % هاي  اين اعداد بيانگر محدوده-الف



 28

  ):يادآوري( درصد 5/2تر از  هاي با توانائي جذب آب بيش  مخلوط30-3
  

  

، گريزانـه هاي اسـتخراج      براي روش   مختلف  آزمايشگاه 30 و   42،  112  از هاي خطا براساس يك مصالح ، دو بار تكرار و به ترتيب             اين محدوده  - يادآوري
 جفت نمونـه، بـراي برنامـه طـرح       38 و   37 از   AASHTOدست آمده از آزمايشگاه مرجع مواد        هاي به  داده. اند  تعيين شده  پمپ خالء  و   جريان برگشتي 

  .اند  منتشر شده1992مخلوط قيري در سال 

   انحراف 30-4
 مناسـب نيـست، بنـابراين    وناز آنجايي كه هيچ ماده مرجع قابل قبول بـراي تعيـين انحـراف ايـن روش آزمـ              

  .كردتوان هيچ محدوده انحرافي را مشخص  ينم

  مونگزارش آز  31
  :گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد

 ؛1689شماره انجام آزمون طبق استاندارد ملي ايران   1- 31

 تاريخ تحويل نمونه به آزمايشگاه؛   2- 31

 تاريخ انجام آزمون؛ 3- 31

 ؛...)محل توليد وتوليد، تاريخ نام توليدكننده، : شامل(شناسنامه محصول   4- 31

 محل انجام آزمون؛ 5- 31

 ذكر هرگونه موارد مغاير با اين استاندارد؛   6- 31

 ؛گر  ايشخانوادگي و امضاي آزم نام، نام  7- 31

  .كننده خانوادگي و امضاي تاييد نام، نام  8- 31

  انحراف استاندارد  نوع و شاخص آزمايش
 )s1( الف  

  محدوده قابل قبول دو نتيجه آزمايش
) s2d( الف  

  يك آزمايش كننده  انحراف
  )3-30يادآوري بند (

  85/0  30/0  )گريزانه( روش آزمون الف
  54/0  19/0  )جريان برگشتي (، ج و دروش آزمون ب

  76/0  27/0  )پمپ خالء( هروش آزمون 
  چند آزمايشگاه  انحراف

  )3-30يادآوري بند (
  05/1  37/0  )گريزانه( روش آزمون الف
  05/1  37/0  )جريان برگشتي (، ج و دروش آزمون ب

  82/0  29/0  )ءپمپ خال( هروش آزمون 
  .اند  تشريح شده4-2 هستند كه در استاندارد بند  s2d % و s1 %هاي  اين اعداد بيانگر محدوده-الف
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   پيوست
  )الزامي( 

  اي ديگر آزمون الف به گونهانجام روش 
  

  اي ديگر   به گونهروش آزمون الف  1-الف
اي كـه قـبالً همـراه بـا حلقـه صـافي تـا                 را در كاسه    گرم آزمونه  2500تا  گرم   650 ،2-11 در بند    1-1-الف

  .رسيدن به جرم ثابت خشك شده قرار دهيد
جاي برداشتن حلقه صافي از كاسه و خشك كردن آن در هوا، كاسه را بـا حلقـه                ه ب ،5-11در بند    2 -1-الف  

 درجـه   )110 ± 5( اي بـا دمـاي     خانـه  گـرم به جرم ثابت زير يك المپ مـادون قرمـز يـا در              صافي تا رسيدن    
  . خشك كنيدسلسيوس

 
  اي ديگر  روش حجمي آزمون الف به گونه   2-الف
 دمـاي مـواد   ،1-3-6-11 شـده در بنـد      شرح داده جاي استفاده از حمام با دماي كنترل شونده         ه  ب  1-2-الف

  . و حالل را انجام دهيدچگالي آسفالته و تصحيح الزم براي حجم فالسك و گيري كرد استخراج شده اندازه
  

  اصالح روش آزمون الف براي تعيين قطران   3-الف
گـرمكن   بپوشانيد و كاسه را به مدت يك ساعت بر روي            1 را در داخل كاسه با جوهر قطران       آزمونه 1-3-الف

 4-11 و   3-11طبـق بنـدهاي      را   ونآزمـ . ر دهيد  قرا سلسيوس درجه   116 با دماي    خانه گرمصفحه داغ يا در     
 درجـه   116ليتر جوهر قطران قبل از اين كه به دماي            ميلي 200 با اين تفاوت كه دو بار به ميزان          ادامه دهيد 

كلـرواتيلن و    ليتر از محلول تـري      ميلي 200 بار افزودن    سه را با    آزمونه .سلسيوس برسد، به آزمونه اضافه كنيد     
  . آوريدطبق همان روش عمل

طبـق  (بخـش مـايع حـالل       با اين تفاوت كه       ادامه دهيد  1-6-11 و   5-11را طبق بندهاي    آزمون   2-3-الف
 گرمكن سپس باقي مانده حالل را روي     .  تبخير شود  روي حمام بخار تا خارج شدن تري كلرو اتيلن        ) 11-6-1

  . بسوزانيد1-6-11صفحه داغ تبخير كنيد تا خشك شود و طبق بند 
  . محاسبه كنيد12 مطابق با بند رصد قطران در نمونه راد 3-3-الف

                                                           
 

                                                           
1- Creosote 


