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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 

 ج



 

  كميسيون فني تدوين استاندارد 
 متراكم با استفاده (HMA)تعيين وزن مخصوص حقيقي مخلوط آسفالتي گرم  –قير و مواد قيري "

  " روش آزمون-   با پوشش پارافينهاي از آزمونه
  )تجديد نظر اول(

  يا نمايندگي/ سمت و   رئيس
  اسماعيلي طاهري، محسن

  )رشد مهندسي عمرانكارشناس ا(
  مدير كل دفتر پژوهش و تحقيقات علمي

  شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك
    

    دبير

  اسدي مهماندوستي، الهام 
  )كارشناس ارشد زمين شناسي(

  كارشناس دفتر پژوهش و تحقيقات علمي
  شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

    
    ):يب حروف الفبااسامي به ترت(اعضاء 

  شرقي، عبدالعلي
  عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي  )دكتري مهندسي عمران(

    
  زاده، ابوذر شريف

  شركت پااليش نفت جي  )كارشناس شيمي(

    
  فخري، منصور

  عضو هيأت علمي دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي  )دكتري مهندسي عمران(

    
  كارگر، محمد حسن

  )زمين شناسيكارشناس ارشد (
  كارشناس دفتر امور فني 

  شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك
    

  نيا، نادر محمودي
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(

  كارشناس آزمايشگاه مقاومت مصالح 
  شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

    
  مدرس، امير

  يت مدرسدانشگاه ترب  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(

    
  مرشدزاده، علي

  شركت نفت پاسارگاد  )كارشناس شيمي نفت(

    
  ميرحسيني، سيد محسن

  كنندگان و توليدكنندگان سازمان حمايت مصرف  )كارشناس مديريت(
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  گفتار پيش
متراكم بـا اسـتفاده      (HMA) تعيين وزن مخصوص حقيقي مخلوط آسفالتي گرم         - قيري قير و مواد  "استاندارد
ايـن اسـتاندارد بـر اسـاس        .  تدوين شـد   1374 نخست در سال   " روش آزمون  - با پوشش پارافين   هاي از آزمونه 

و ) سهامي خـاص  (توسط شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك          پيشنهادهاي رسيده و بررسي     
 ر مورد تجديد نظـر قـرار گرفـت و در دويـست و پنجمـين اجـالس                  براي اولين با   هاي مربوط  يسيونتاييد كم 

اينـك ايـن    . تصويب شد  30/7/1387 مورخهاي ساختماني    مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده      ملي   ةكميت
قـات صـنعتي     اسـتاندارد و تحقي    ةسـس مؤ قانون اصالح قـوانين و مقـررات         3 ةاستاندارد به استناد بند يك ماد     

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

ح و تكميل    پيشنهادي كه براي اصال    گونه لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر       صورتاستانداردهاي ملي ايران در     
بنابراين، . اين استاندارد ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت               

  .بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد
  

  .شود مي 1374سال : 1690 ةدارد ملي ايران شمارناين استاندارد جايگزين استا
  

  :ذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استخĤمنابع و م
  

1- AASHTO T275-07, Standard Method of Test for Bulk Specific Gravity of Compacted Hot 
Mix Asphalt (HMA) Using Paraffin-Coated Specimens. 

2- ASTM D 1188-96 (Reapproved 2002), Standard Test Method for Bulk Specific Gravity 

and Density of Compacted Bituminous Mixtures Using Coated Samples 

 
  

 و



 1

متراكم  (HMA) مخلوط آسفالتي گرم 1تعيين وزن مخصوص حقيقي-قير و مواد قيري
    روش آزمون- با پوشش پارافينهاي با استفاده از آزمونه

    و دامنة كاربردهدف  1
شده   متراكمحقيقي مخلوط آسفالتي گرم تعيين وزن مخصوص  هدف از تدوين اين استاندارد  1-1

  .باشد مي
هايي كه داراي فضاهاي خالي باز يا فضاهاي  بايد براي نمونه )2-2ستاندارد بند طبق ا (اين روش   1-2

  . مورد استفاده قرار گيرد دارند، درصد حجمي0/2  بيشتر ازو يا جذب آب خالي به هم پيوسته
 مخلوط استفاده جرم واحد محاسبه  برايتواند ميگرم  آسفالتي مخلوط حقيقيوزن مخصوص    1-3

  .شود

  زاميمراجع ال  2
. ها ارجاع داده شده است 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
هاي بعدي آن ها و تجديد نظر در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

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

  
  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  
2-1 AASHTO M 231-07, Weighing Devices Used in the Testing of Materials. 
2-2 AASHTO T166-07, Bulk Specific Gravity of Compacted Hot-Mix Asphalt Using 

Saturated Surface-Dry Specimens. 

  اصطالحات و تعاريف   3
  :رود كار مي ريف زير به تعدر اين استاندارد اصطالح و

3-1  
  وزن مخصوص حقيقي براي جامدات

وذپذير و نفوذناپذير فشامل فضاهاي خالي معمولي ن( حجم واحد مصالح نفوذپذير يك  در هواينسبت جرم
 در يك  بدون هوا به جرم در هواي معادل با چگالي يك حجم برابر از آب مقطرمعيندر يك دماي ) مصالح
  :شود  كه به شكل زير بيان مياستمعين دماي 

                                                           
1 - Bulk Specific Gravity 
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  رجه سلسيوسبر حسب د x  ،y دروزن مخصوص حقيقي
  :كه در آن

 x؛ دماي مصالح  
yدماي آب  .  

  ها آزمونه   4
گيري شـده از روسـازي مخلـوط          نمونه ياهي و    آزمايشگا  گرم متراكم  آسفالتيد مخلوط   نتوان  مي ها آزمونه 4-1

، كننـده  تسطيح يا اليه    آستر، اليه   قشر رويه اليه سطحي يا    مربوط به   توانند   ها مي  مخلوط. آسفالتي گرم باشند  
  . آسفالتي گرم باشنداساس هاي يا مخلوط

  :شود كه   توصيه ميها اندازه آزمونه 4-2
ابـر   برچهـار  حداقل ،اره شده  ةآزمون يا طول سطوح جانبي ،مغزهيا متراكم شده   اي    استوانه يها آزمونهقطر   -1

  .باشدبزرگترين اندازه مصالح سنگي 
  . باشدمصالح سنگي اندازه ترين بزرگنيم برابر  و  حداقل يكها آزمونهضخامت  -2
  . شوداخذ و يا ساير ابزار مناسب 1 اره كربوراندوم  اره الماسي وگير، مغزه  بايد به وسيله مته آزمونه 4-3
در حـين و پـس از برداشـت از روسـازي يـا        آزمونهخوردگي   خميدگي و ترك  ،انحراف  از براي جلوگيري  4-4

  .داري شود  بايد در محلي خنك و امن نگه آزمونه.  به عمل آيدمراقبت كافي قالب بايد
 كاغذ و يـا  ، خاك،4 راه  پي،3 اندودهاي سطحي  ،2بند ي از مواد خارجي مانند اندودهاي آب      ر بايد عا   آزمونه 4-5

  . باشدورقه آلومينيومي
  .كردهاي روسازي جدا  با اره يا ابزار مناسب ديگر از ساير اليهتوان  مي را ها آزمونه 4-6

  الف وشر  5
   وسايل   1- 5
   ترازو 1-1- 5

 )1- 2استاندارد بند طبق ( خواندنقابل يا بيشتر  آزمونه جرم درصد 1/0تا ،  بايستي ظرفيت كافي داشتهترازو
كه از مركز  هنگامي آزمونهن يوزتمناسبي مجهز باشد تا امكان  ي دارنده ترازو بايد به لوازم آويز و نگه. باشد

  .ود داشته باشدآويزان است وجكفه سنجش 
  لوازم آويز 1-2- 5

لوازم .  به كمترين ميزان برسدوري  غوطه باشد تا تاثير تغيير طولنازك اي  بايد به اندازه آزمونه سيم آويز سبد
درون ،  مورد نياز استآزمونه گيري وزن  كه جهت اندازهعمقي را تا آزمونهسبد اي باشد كه  گونه ه بايد بآويز

  .ور سازد آب غوطه

                                                           
1 -Carborundum 
2 - Seal coat 
3- Tack coat 
4  - Foundation material 
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  حمام آب  1-3- 5
 سرريز يك كه مجهز به  آب هنگامي كه از ترازو آويزان شده است داخلآزمونهوري  غوطهاز حمام آب براي 

 درجه )25 ± 5/0(داشتن دماي آب در  منظور ثابت نگه   به.باشد داشتن سطح آب مي ي ثابت نگهبرا
  .شود  كنترل مي1 حمام آب به صورت ترموستاتيكيسلسيوس،

   ونزم آروش  2- 5
  مونه اندود نشدهجرم آز 5-2-1
منظـور از جـرم      .دهيـد  نشان   A با    را  اين جرم  .، توزين كنيد  كه تا جرم ثابتي خشك شد       بعد از اين   رامونه  آز 

جـرم  تغييرات    سلسيوس درجه   )52± 3(  خشك كردن در دماي    روند جرمي است كه در صورت ادامه        ،ثابت
 خـشك شـب   مـدت يـك     در   سلسيوس درجه   )52±3( در دماي بايد    ابتدا نمونه. نباشددرصد   05/0بيشتر از   

  .شود هاي زماني دو ساعته توزين  در بازهسپس  ،شده
   نمونه اندود شده در هواجرم 5-2-2

 مذاب با ضخامت كافي پوشـش دهيـد تـا تمـام فـضاهاي خـالي آن                  2 را به وسيله پارافين    آزمونه سطوح   تمام
بـه   سلـسيوس  درجـه  )25 ± 5(دماي اتاق افيني در هواي محيط با پار اجازه دهيد كه پوشش .بندي شود  آب

  .دهيدنشان  D با  را جرم اين.شود و سپس آزمونه توزين  شودخنك دقيقه 30  حداقلمدت
، الزم اسـت  ددار پوشـش پـارافيني      برداشـت   به هاي بعدي كه نياز    ونآزم از آزمونه در     در صورت تمايل به استفاده     -1يادآوري  

  . شوددهپوشان 3 پودر تالكآزمونه باپيش از پوشاندن سطح به وسيله پارافين روي 

 بـه  سلسيوس درجه  چهارونيم دماي تقريبيتاكننده  در يك واحد سردتوان آزمونه را  مياستفاده از پارافين  جهت  -2يادآوري  
)  ذوب پـارافين   نقطـه  از   بيـشتر  سلسيوسدرجه  ونيم   پنج(  را در پارافين گرم    آزمونه سپس    و كرد خنك    دقيقه 30  حداقل مدت
  . موجود پر شوندريز هاي شود تا همه سوراخبرس زده  پارافين داغ ا افزودنممكن است الزم شود كه سطح پارافين ب. دبر فرو 

  مونه اندود شده در آبآز جرم 5-2-3
نـشان   Eبـا     را اين جرم . زين كنيد  تو سلسيوس درجه   )25±1(  در دماي   آب  حمام ون در  را  اندود شده  آزمونه
  .دهيد

   پارافينوزن مخصوص 5-2-4
اين مقدار  كنيد و   تعيين   سلسيوس درجه   )25±1( در دماي بودن  ن علومدر صورت م  را   پارافين   وزن مخصوص 

  .هيدنشان د F بارا 
  محاسبات   3- 5

ترين عـدد تـا       به نزديك  دست آمده را    مقدار به  -  كنيد  به صورت زير محاسبه     را آزمونهوزن مخصوص حقيقي    
  .كنيد رقم اعشار گرد و گزارش سه

                                                           
1 -Thermostatically 
2 -Paraffin 
3 Talk powder 
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  وزن مخصوص حقيقي = 

  آندر كه 
A  ؛ برحسب گرم خشك در هواةآزمون جرم  
D  برحسب گرم؛پارافيني در هوا خشك به اضافه پوشش ةآزمون جرم   
E   گرم؛ برحسب خشك به اضافه پوشش پارافين در آب ةآزمونجرم  
F  سلسيوسدرجه  )25±1( پارافين در دماي وزن مخصوص.  
  

  ب روش  6
   وسايل  6-1
   ترازو 6-1-1
 اسـتاندارد بنـد     طبـق ( قابل خواندن  آزمونه يا بيشتر  جرم   درصد   1/0 كافي داشته باشد و تا       ظرفيترازو بايد    ت
  .باشد )2-1
   حمام آب 8-2
سلسيوس، حمام آب به صورت ترموستاتيكي  درجه )25 ± 5/0(داشتن دماي آب در  منظور ثابت نگه  به.

  .شود كنترل مي
  دماسنج 6-1-3
 سلـسيوس  درجـه  27 تا درجه سلسيوس 19داراي محدوده دمايي . باشد 17C ASTM  (17F)مطابق با رده 

  .مدرج شده است سلسيوس درجه 1/0 تقسيمات فرعيكه با 
  1سنج حجم 6-1-4

 . شـده اسـت    واسـنجي   كـه  آزمونـه  ب ديگري با توجـه بـه انـدازه        يا ظرفيت مناس  ليتر   ميلي 1200 سنج حجم
  .با سوراخ مويينه باشد پوش باريك شوندهدرسنج بايد داراي  حجم

    آزمونروش   6-2
 )25±5( محـيط را تـا دمـاي      آزمونـه   . )1-6بند  طبق  (ثابت خشك كنيد    آزمونه را تا رسيدن به جرم        6-2-1

   . نشان دهيدC و با ادداشت يخنك كنيد و جرم خشك آن را سلسيوسدرجه 
هاي سطحي   با ضخامت كافي پوشش دهيد تا تمام حفره       را به وسيله پارافين مذاب      آزمونه  سطح  تمام   6-2-2

در  سلـسيوس  درجـه    )25± 5(  پارافيني در هواي محيط با دمـاي       پوشش  اجازه دهيد كه    . بندي شود  آن آب 

                                                           
1 - Volumeter 
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. )2-6هاي بنـد     يادآوريطبق   (شودن  يوزت زمونهآ سپس    و  شود خنك دقيقه   30  حداقل به مدت مجاورت هوا   
  .دهيد نشان C با  رااين جرم

ايـن  . كنيدو سپس توزين    پر   سلسيوس درجه   )25± 1( آب مقطر    ا را ب   شده واسنجيسنج   يك حجم  6-2-3
  . دهيد نشان D با  راجرم

 سـوراخ  ازوج مقداري آب  از خرببنديد، آن را رپوشد، سنج قرار داده  داخل حجم آزمونه اندود شده را      6-2-4
 يك تكه پارچه جـاذب آب خـشك   اسنج را ب حجمجداره خارجي  .يدشو رپوش باريك شونده مطمئن    دمويينه  

  . نشان دهيدE با  را اين جرم.كنيدسنج و محتواي آن را توزين   حجم،كرده
آن را  و  عيين  ت  سلسيوس درجه   )25± 1 (در دماي بودن  ن معلومدر صورت     را  پارافين وزن مخصوص  6-2-5
  . نشان دهيدFبا 
   محاسبات   6-3

ترين عـدد تـا      دست آمده را به نزديك      مقدار به  -  كنيد  به صورت زير محاسبه     را آزمونهوزن مخصوص حقيقي    
  .كنيد رقم اعشار گرد و گزارش سه

)]([
F

ACCED

A
−

+−−
  وزن مخصوص حقيقي= 

   :كه در آن
A  ؛ گرمحسببر  در هوا خشكةآزمون جرم  
C  ؛ گرمحسببردر هوا اندود شده با پارافين  ةآزمون  خشكجرم   
D  ؛ گرمبرحسب سلسيوس درجه )25±1( سنج پر از آب در دماي  حجمجرم   
E  برحـسب  سلـسيوس  درجـه    )25±1( در دمـاي   با پوشش پارافيني و آب     آزمونهحاوي   سنج  حجم جرم 

   ؛گرم
F  لسيوسس درجه 25± 1 پارافين در دماي وزن مخصوص حقيقي.  

  دقت   7
 با نتايج قبلـي  كاربروسط همان  تحقيقي گيري وزن مخصوص  چنانچه نتايج حاصل از تكرار آزمون اندازه      7-1

  . تفاوت نداشته باشد، نتايج از دقت كافي برخوردار خواهند بود02/0بيش از 

  مونگزارش آز 8
  :گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد

 ؛1690شماره ارد ملي ايران انجام آزمون طبق استاند   1- 8

 تاريخ تحويل نمونه به آزمايشگاه؛   2- 8

 تاريخ انجام آزمون؛  3- 8
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