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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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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  " روش آزمون- شناوري مواد قيري -قير و مواد قيري"

  )اولتجديد نظر (
  

  يا نمايندگي/ سمت و   رئيس
  اسماعيلي طاهري، محسن

  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  مدير كل دفتر پژوهش و تحقيقات علمي

  ني و مكانيك خاكشركت مادر تخصصي آزمايشگاه ف
    

    دبير

  اسدي مهماندوستي، الهام 
  )كارشناس ارشد زمين شناسي(

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

    
    )اسامي به ترتيب حروف الفبا( اعضاء

  احمدنيا، فرهاد 
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(

  ومت مصالح مدير آزمايشگاه مقا
  شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك

    
  محمد  اسمعيلي، علي

  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  معاون آموزشي و پژوهشي 

  شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك
    

  پورشيرازي، محمدعلي 
  انجمن شركتهاي ساختماني   )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
    

   حامدخاني،
  پژوهشكده حمل و نقل وزارت راه و ترابري  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(

    
  رضايت، يحيي

  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  كارشناس دفتر امور فني 

  شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك
    

  شرقي، عبدالعلي
  دانشگاه شهيد بهشتي  )دكتري مهندسي عمران(

    
  تهغضنفري، فرش

  )كارشناس شيمي(
  سرپرست آزمايشگاه شيمي و فيزيك 

  شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك
    

 د



 

  نيا، نادر محمودي
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(

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

    
  مدرس، امير

  دانشگاه تربيت مدرس  )انكارشناس ارشد مهندسي عمر(

    
  ميرحسيني، سيد محسن

  كنندگان و توليدكنندگان سازمان حمايت مصرف  )كارشناس مديريت(

    
  نوري، نگين

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  )كارشناس شيمي(

    
  والشجردي فراهاني، مليحه

  شركت نفت پاسارگاد  )كارشناس ارشد مهندسي شيمي(

 

 ه



 

   مندرجاتفهرست

 صفحه  عنوان

  ج  آشنايي با مؤسسه استاندارد

  د  كميسيون فني تدوين استاندارد 

 ز   گفتار پيش

 1   كاربردةهدف و دامن  1

 1  مراجع الزامي  2

 2  اصطالحات و تعاريف  3

 2   آزموناصول  4

 2  وسايل مورد نياز  5

 4  احتياط  6

 5   آزمون انجامروش  7

  6  دقت و انحراف  8

 6   آزمونگزارش  9

     

  

 و



 

  گفتار پيش
اين .  تدوين شد1349 در سال ين بارنخست " روش آزمون-شناوري مواد قيري  -  قير و مواد قيري"استاندارد

توسط شركت مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي استاندارد بر
دريكصد هفتاد و  مورد تجديد نظر قرار گرفت و ن باروليا  برايهاي مربوط و تاييد كميسيون) سهامي خاص(

 تصويب 29/7/1386  ساختماني مورخهاي  و فرآورده ساختمان و مصالحمهندسياجالس كميتة ملي نهمين 
سسه استاندارد و مؤ قانون اصالح قوانين و مقررات 3 ةاينك اين استاندارد به استناد بند يك ماد. شد

  .شود عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي  به1371وب بهمن ماه، تحقيقات صنعتي ايران، مص
هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات،  براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين 
بنابراين، بايد .  مورد توجه قرار خواهد گرفت تجديد نظر در كميسيون فني مربوطد ارائه شود، هنگاماستاندار

  .همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد
  

  . شده است1349 سال :597 ةدارد ملي ايران شمارناين استاندارد جايگزين استا
  

  :ندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير استخذي كه براي تهيه اين استاĤمنابع و م
  

1- ASTM D139-95 (Reapproved, 2001): Standard Test Method for Float Test for Bituminous 

Materials. 

2- AASHTO T50-99, 2000: Standard Method of Test for Float Test for Bituminous Materials. 
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   روش آزمون- شناوري مواد قيري -قير و مواد قيري 

  هدف و دامنه كاربرد  1
  . است شناوري مواد قيريروش آزمون تعيين ،هدف از تدوين اين استاندارد  1-1
  .كند آزمون شناوري، رفتار رواني يا قوام مواد قيري را مشخص مي  1-2

  . اين آزمون مختص مواد قيري است-يادآوري
عنوان معياري از يكنواختي محموله يا منابع مورد استفاده مفيد           همون در تعيين قوام قير ب      اين روش آز    1-3

  .است

 اين استاندارد است وظيفه كاربر بنابراين. كند  موارد ايمني مربوط به كاربرد اين روش را بيان نميتمام اين استاندارد -هشدار
هاي  محدوده .هاي اجرايي آنرا مشخص كند  از استفاده محدوديتكه موارد ايمني و اصول بهداشتي را رعايت كرده و قبل

  . ارائه شده است1-6 بنداحتياط ويژه در 

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

  . شوند ايران محسوب ميبدين ترتيب آن مقررات، جزئي از اين استاندارد ملي 
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  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 ASTM C 670-03, 2005: Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test 
Methods for Construction Materials. 

2-2 ASTM D 140-01, 2005: Practice for Sampling Bituminous Materials. 
2-3 ASTM D 244-04, 2005: Test Methods and Practices for Emulsified Asphalts. 
2-4 ASTM D 2170-01, 2005: Test Method for Kinematic Viscosity of Asphalts (Bitumens). 
2-5 ASTM E 1-05, 2005: Specification for ASTM Thermometers. 
2-6 IEC 60854, 1986: Methods of Measuring the Performance of Ultrasonic Pulse-Echo 

Diagnostic Equipment. 



 2

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

   1 قير خالص  3-1
 روان يا غيرروان كه به دليل افزايش قوام و كيفيت براي توليد مخلوط آسفالت مصرفي در  نفتيقير

 100 و تحت بار سسلسيو درجه 25 درجه نفوذ اين قيرها در دماي .گيرد ها مورد استفاده قرار مي روسازي
  .است 500 تا 50 ثانيه بين 5گرم در مدت 

  2 قير قطراني  3-2
 اجزاء اصلي آن حاصل هستند وجامد  صورت مايع و يا نيمه بهاز نظر قوام اي كه  ماده قيري سياه يا قهوه

و يا ي آلهاي نفتي، چوب و يا ساير مواد  ميعان در فرآيند تقطير تخريبي موادي چون زغال سنگ، نفت، شيل
  . باشد است، مي 3موادي كه پس از تقطير، قسمت عمده آن زفت

   آزمون اصول   4
 در دماي معـين  مون سپس در حمام آز    غالف و   شناور. شود ريخته مي  مخروطي شكل    غالف از قير در     يمقدار

 عنـوان   بـه  برحـسب ثانيـه،   زمان بين قرار گرفتن لوازم برروي آب و عبـور آب از ميـان مـاده     .دنشو شناور مي 
  .شود مي در نظر گرفته ونگيري قوام مواد تحت آزم اندازه

  وسايل مورد نياز   5
  شناور  1- 5

 مطابقـت   1جـدول    ساخته شده و با مشخـصات        مآلومينييم يا آلياژي از     نيبايد از جنس آلوم   ) 1شكل   (شناور
  :داشته باشد

   مشخصات شناور-1جدول 
  حداكثر  معمول  حداقل  مشخصات شناور

  10/38  90/37  70/37  ر، برحسب گرمجرم شناو
  0/36  0/35  0/34  متر ميلي برحسب ،ارتفاع كل شناور

  5/27  0/27  5/26 متر ميلي برحسب ،ارتفاع قسمت بااليي تا لبه پاييني شانه
  5/1  4/1  3/1  متر ميلي برحسب ،ضخامت شانه
  2/11  1/11  0/11  متر ميلي برحسب ،قطر سوراخ

  

                                                 
1- Asphalt cement 
2- Tar 
3  - Pitch 
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   گرم90/37 ± 20/0وزن شناور 
   گرم80/9 ± 20/0وزن غالف 

  .متر است  ابعاد بر حسب ميلي-يادآوري
  

   شناوريآزموندستگاه  -1 شكل
  

  غالف   2- 5
  . باشد2جدول بايد از برنج ساخته شده و مطابق با مشخصات ) 1 شكل (غالف

  غالف مشخصات -2جدول 
  حداكثر  معمول  حداقل

  00/10  80/9  60/9  ، برحسب گرمغالفجرم 
  7/22  5/22  3/22  متر ميلي برحسب ،غالفارتفاع كل 

  92/12  82/12  72/12  متر ميليقطر داخلي در پايين، برحسب 
  75/9  70/9  65/9  متر ميلي، برحسب قطر داخلي در باال

  
  . شودتر شانه پيچ ر محكم در لبه پايين بايد به طوغالفقسمت باالي 

٠/٩٢±٠/٢

١/٠±۴/١

٠ /٠ ± ١ /
٣۵  

۵ /٠ ±٠ /
٢٧  

   
   

   
   

١/١١ 
١/٠ ±  

۵/٠/١٩ ± ٠  
        

  6/53  شعاع

  5/9  شعاع

شناور
 )آلومينيومي(

غالف
 )برنجي(

  3  
٢ /٠± ۵ /

٢٢  
   

   
   

   

٧٠/٩ 
٠۵/٠ ±  

82/12 
10/0 ±  

10/٠ ± 40/1  

10/٠ ± 40/1  

قالويز استاندارد 
88/15  

ضخامت با توجه به وزن 
  شود استاندارد تنظيم مي

ضخامت با توجه به وزن 
  شود استاندارد تنظيم مي
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   مجموعه1واسنجي  3- 5
 متر بـاالي سـطح آب       ميلي 5/8 ± 5/1 بايد بر روي آب شناور شوند به طوري كه شانه            غالفعه شناور و    مجمو

دن كـر  تنظـيم    .اسـت  گرم   2/53 آن   ي تا سطح زيرين پر شده و جرم كل        غالف ذكر است كه     شايان. قرار گيرد 
  .باشد  ميمون در حمام آزوري غوطه عمق واسنجيجرم كل مجموعه فقط به منظور 

  ماسنجد  4- 5
 داراي محـدوده  وبندي شـده    نقطه نرمي پايين كه برحسب درجه سلسيوس يا فارنهايت درجه          تعيين دماسنج

 5-2 بنـد     ، كـه در    F15˚ يا   C15˚ بوده و مطابق با مشخصات الزم براي دماسنج          سلسيوسدرجه  + 80 تا   -2
  .گيرد مورد استفاده قرار مي شده است،  دادهحشر
نـشان  گر كه قادر بـه       شنماي و يك    K نوع   AWG30 2سنج اندازهي ترموكوپل با    يك دماسنج كه حاو     5-4-1

ايـن  .  طـول داشـته باشـد      متـر   سانتي 76 تا   61ترموكوپل بهتر است    . باشد سلسيوس درجه   260 تا   25 دادن
 ،Kهاي نوع  براي ترموكوپل 6-2بند  فناوري استاندارد و موسسه مليولتاژ  / بايد مطابق با جدول دمادماسنج

 J وTباشد .  
  حمام آزمون  5- 5

يـا حمـام    و    بـوده   آب متـر  ميلي 185  حداقل عمق  حاوي كه متر ميلي 185حمام مدور با حداقل قطر داخلي       
 110  شامل حداقل عمـق آب  كه طول   متر ميلي 300 عرض و    متر ميلي 150چهارگوش با حداقل ابعاد داخلي      

.  باشـد  متـر  يميلـ  40 بايـد حـداقل      ظرفباالي    آب تا  سطحارتفاع  . گيرد مورد استفاده قرار مي   ،  استمتر ميلي
داري  دارنده مناسب كـه قـادر بـه نگـه          يك پايه يا نگه   .  گرم شود  ديگر ، گاز يا وسايل مناسب    برقحمام بايد با    

  . باشد، الزم استون آزمطيدماسنج در وضعيت مناسب در حمام 
  لسيوس درجه س5حمام آب در    6- 5

ايـن دمـا     .الزم اسـت  ،  سلـسيوس  درجه   0/5 ±0/1در محدوده    دما   با قابليت كنترل  يك حمام با ابعاد مناسب      
  . شودتامينوسيله ذوب يخ  ه بتواند مي

  صفحه برنجي براي ريختن  7- 5
 كـه بايـد از چـسبيدن مـواد قيـري بـه آن               متـر  ميلـي  50 در   75صفحه برنجي صاف، مسطح با ابعاد تقريبي        

از  صفحه درست قبل از استفاده بـا اليـه نـازكي          اندود كردن ظور،  يك روش مناسب به اين من     . جلوگيري شود 
هاي ديگـر، يـا هـر        اندودصفحات يا   . باشد مي) خاك چيني ( لك يا كائولين    مخلوط گليسيرين و دكسترين، تا    

  .مورد استفاده قرار گيرندتوانند   براي رسيدن به نتيجه مشابه مي،دو

   احتياط  6
و شـناور  غـالف   آبي بـين  نشت شده و هيچ     متصل به شناور    به طور كامل   غالفبايد اطمينان حاصل شود كه      

  . وجود نداردموندر حين انجام آز

                                                 
1- Calibration 
2- Gage 
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   آزمون انجامروش  7
  . شده قرار دهيداندود روي صفحه تر آن باريكبرنجي را از انتهاي غالف    1- 7
، بـه   داشته باشد  روانلت  حا كامالً   ،تا براي ريختن آسان    را در كمترين دماي ممكن، ذوب كرده         آزمونه   7-2

 . ريختـه شـود     و مخلـوط  سلسيوس درجه   125 تا   100در دماي   استثناي پسماندهاي روغن كروزوت كه بايد       
 هـر روش    بـا غـالف   را به داخـل      سپس آن .  را كامالً هم بزنيد تا همگن شده و عاري از حباب هوا باشد             آزمونه

  . قرار گيرد آنمناسبي چنان بريزيد كه كمي باالتر از سطح بااليي
   1ي كه به حالت تعليق درآمدهقيرهاي  7-3

بـراي  . كنيـد   آزمـون  3-2بق بنـد    اطـ م  را بـاقي مانـده تقطيـر      ،براي قيرهايي كه بـه حالـت تعليـق درآمـده          
 شناوي زياد   با مانده  باقي آزمونهاگر يك   . تواند مهم باشد   دماي ريختن مي    با شناوي زياد   2ناميزههاي   باقيمانده
يـك نمونـه شـاهد و       ريختن بايد با اسـتفاده از        از دماي خاص خود ريخته شود، دما در هنگام           تركمدر دماي   

. از بـاال قـرار دهيـد      غـالف ميله ترموكوپل را بـر روي مركـز بـااليي           . شود ثبت و كنترل     1-4-5مطابق با بند    
را تـا    غـالف . كنيـد   يادداشـت  غالفدر  مانده   گيري شده را در زمان ريختن باقي       بيشترين درجه حرارت اندازه   
  . پر كرده و سپس به سرعت ترموكوپل را از آن خارج كنيدآزمونهكمي باالتر از سطح خود از 

 شـناوري   ون بـراي روش آزمـ     را ندارند  سلسيوس درجه   218 آنها   حداقل كه دماي قرائت     هايي آزمونه 7-3-1
  .گيرند مورد استفاده قرار نمي

  هاي قيري   قير و فرآورده  7-4
 دقيقه خنك كرده و سپس به مـدت         60 تا   15مدت   ه ب محيطدماي  رسيدن به    تا هاي قيري را    فرآورده  قير و 

 بـا كـاردك يـا       غـالف  از بـاالي      را  اضـافي  قير قرار دهيد، بعد از آن       سلسيوس درجه   5 دقيقه در حمام آب      5
 قرار دهيـد  يوسسلس درجه 5و صفحه را در حمام آب غالف سپس . ، برداريد  كه كمي گرم شده    فلزيچاقوي  

   . دقيقه به حال خود بگذاريد30تا  15و به مدت 
  يقطرانقير هاي   فرآورده  7-5

 ،كمـي گـرم شـده      فلـزي با كاردك يا چـاقوي       غالفپس از برداشتن قسمت اضافي مواد سرريز شده از باالي           
و غـالف   سپس  . يدور كن   دقيقه غوطه  5 به مدت    سلسيوس درجه   5 قطراني را در حمام آب        قير سريعاً فرآورده 

 دقيقـه بـه     30 و حـداكثر تـا       15 به مدت حداقل      قرار داده و آنها را     سلسيوس درجه   5صفحه را در حمام آب      
  .حال خود بگذاريد

 دمـاي  بـا  سلـسيوس  درجـه  5/0اين دما نبايـد بـيش از      .  گرم كنيد   آزمون  را تا دماي   آزمونآب حمام      7-6
تـوان   زدن مـي   سيله مناسب براي گرم كردن حمام بدون هـم         از هر و   . متفاوت باشد  آزمونمشخص شده براي    

 زيـر سـطح آب      متـر  ميلـي  40± 2ور شده كه انتهاي حباب آن در عمق          دما را با دماسنج غوطه    . استفاده كرد 
  .باشد، تعيين كنيد

،  دقيقه نگهداري شـد    30 تا 15مدت   ه ب سلسيوس درجه   5 در حمام آب     آزمونپس از اينكه مواد مورد         7-7
مجموعه را بـه مـدت يـك دقيقـه          . را با محتويات آن از صفحه جدا كرده و به شناور آلومينيمي ببنديد            ف  غال

                                                 
1  - Emulsified Asphalts 
2- Emulsion 
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سپس آب داخل شناور را خالي كـرده و مجموعـه را بـر              . ور كنيد   غوطه سلسيوس درجه   5كامالً در حمام آب     
. يد به آن داده شود     اما حركت چرخشي نبا    است،حركت جانبي مجموعه مجاز     .  شناور كنيد  آزمونروي حمام   

 تـا اينكـه آب بـه        شـود  خارج مي غالف  وقتي توده ماده، گرم شده و جريان يابد، به سمت باال فشار آورده و از                
  . فرو رودشناور وارده شده و باعث گردد تا شناورداخل 

 سـنج    را بـا اسـتفاده از يـك زمـان          مـواد  برروي آب و عبور آب از ميان         مجموعهزمان بين قرار گرفتن        7-8
  . بگيريد در نظرآزمونتحت  مادهاي از قوام  هنشانرا به عنوان  برحسب ثانيه تعيين كنيد و آن

  دقت و انحراف    8
  : است شده ارايه 3 در جدول آزمون شناوري بدست آمده با اين روش آزمون پذيرش نتايج داوريمعيار 

  
  دقت -3جدول 

  ضريب تغييرات،  آزمونمواد و نوع 
   الف و بنگين درصدي از ميا

محدوده قابل قبول دو نتيجه،     
  الف و بدرصدي از ميانگين

  :گر ايشآزمدقت يك 
  5/6  3/2  سلسيوس درجه 50 و 32 در سنگ  زغالقطران

درجه نفوذ با ( ناميزه قير مانده  باقيقير خالص و
  8/4  7/1   سلسيوس درجه 60 در )بيشتر و 120

  :مايشگاهآزدقت چند 
  9/11  2/4  سلسيوس درجه 50 و 32 در سنگ  زغالقطران

درجه نفوذ با ( ناميزهمانده قير  قير خالص و باقي
  2/30  7/10   درجه سلسيوس60در ) بيشتر و 120

قادير داده شـده در     م. باشند  شده آزمون در ستون يك مناسب مي       شرح داده  ضرايب تغييراتي هستند كه براي مواد و حاالت          2 مقادير داده شده در ستون       -يادآوري
  .  نبايد از اين حدود تجاوز كندها آناي هستند كه تفاوت بين نتايج دو آزمون خاص انجام شده برحسب درصد  محدوده3ستون 

  .باشند  مي1-2 شده در دستورالعمل بند شرح دادههاي  محدوده) s2d(%و ) s1(%اعداد نشان داده شده به ترتيب : الف 
  .  مراجعه شود4-2نهادي به بند هاي پيش براي روش: ب 

  

  گزارش آزمون  9
  :گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد
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