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 خدا نامبه
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی

و  اسـتاندارد  مؤسـسۀ  مقـررات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3 مادة یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
اسـتانداردهاي   نـشر  و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ایران) رسمی(ملی 
مؤسـسات   و مراکـز  نظـران  صاحب *کارشناسان مؤسسه از مرکب فنی هاي کمیسیون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوین
لیـدي،  تو به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و تولیدي پژوهشی، علمی،
کننـدگان،   مـصرف  تولیدکننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانۀ  و آگاهانـه  مـشارکت  از که است تجاري و فناوري

نـویس   پـیش  .شـود  مـی  حاصل دولتی غیر و دولتی هاي سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان
 از دریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی هاي کمیسیون اعضاي و نفع ذي جعمرا به نظرخواهی براي ایران ملی استانداردهاي

 و ایران چاپ )رسمی( ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها
  .شود می منتشر
کننـد   مـی  تهیـه  شـده  تعیین ضوابط رعایت با نیز حصال ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

ین ترتیـب،  بـد . شـود  مـی  منتـشر  و چـاپ  ایـران  ملـی  اسـتاندارد  عنـوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ
ملـی   کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارة  ایـران  ملـی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهد می تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط اندارداست
المللـی   بـین  کمیـسیون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بـین  سـازمان  اصلی اعضاي از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

کـدکس   کمیـسیون  4رابـط  هاتن عنوان به و است 3(OIML) قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان و 2(IEC)الکتروتکنیک 
 هـاي  نیازمنـدي  و کلـی  شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهاي تدوین  در.کند می فعالیت کشور در 5(CAC)غذایی 
 .شود می گیري بهره المللی بین استانداردهاي و جهان صنعتی و فنی علمی، هاي پیشرفت آخرین از کشور، خاص

کنندگان،  مصرف از حمایت براي قانون، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند می ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
اجـراي   اقتـصادي،  و محیطـی  زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردي ایمنی و سالمت حفظ
اسـتاندارد،   عالی شوراي تصویب اب وارداتی، ماقال یا/ و کشور داخل تولیدي محصوالت براي را ایران ملی استانداردهاي از بعضی
 صادراتی کاالهاي استاندارد اجراي کشور، محصوالت براي المللی بین بازارهاي حفظ منظور به تواند می مؤسسه . نماید اجباري
 فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان براي همچنین . نماید اجباري را آن بندي و درجه
 ها آزمایشگاه محیطی، زیست مدیریت و کیفیت مدیریت هاي سیستم صدورگواهی و ممیزي بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ
تأیید  نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ ، سنجش وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  و مراکز
نظارت  آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند یم ارزیابی ایران صالحیت

تحقیقـات   انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  یکاها، المللی بین دستگاه ترویج .کند می
  .است مؤسسه این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهاي سطح ارتقاي براي کاربردي

                                                
 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسۀ *

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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  کمیسیون فنی تدوین استاندارد
  " آیین کار-) آزمون سینی(ین کاربردي میزان پخش مواد قیري  تخم– قیر و مواد قیري"
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  )کارشناس شیمی(
  شرکت نفت جی
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  فهرست مندرجات
 صفحه  عنوان

  ج   استانداردۀآشنایی با مؤسس

  د   فنی تدوین استانداردکمیسیون

  و  گفتار پیش

 1  هدف و دامنۀ کاربرد  1

 1  مراجع الزامی  2

 1  آزمون خالصۀ  3

 A  2 روش آزمون  4

 B  6 روش آزمون  5

 8  دقت  6

 8  گزارش آزمون  7

      

     

      

     

     

  
  
  
  
  
  
  
  

 ه



  گفتار پیش
که »  آیین کار-  ) سینیونآزم(یري  میزان پخش مواد ق کاربرديیینخمت - قیر و مواد قیري « استاندارد

سهامی (توسط شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك  هاي مربوط کمیسیوننویس آن در  پیش
 ملی مهندسی ساختمان و مصالح میتۀاجالس کدویست و هشتاد و هفتمین تهیه و تدوین شده و در ) خاص

 3 اینک به استناد بند یک مادة قرار گرفته است،  تصویب مورد9/3/1389 هاي ساختمانی مورخ و فرآورده
عنوان  به ،1371ماه   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمنۀقانون اصالح قوانین و مقررات مؤسس

  .شود استاندارد ملی ایران منتشر می
م و خدمات،  صنایع، علوۀهاي ملی و جهانی در زمین براي حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت

نظر خواهد شد و هر پیشنهادي که براي اصالح و تکمیل این ي ملی ایران در مواقع لزوم تجدیداستانداردها
این، باید بنابر. نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفتدیداستاندارد ارائه شود، هنگام تج

  .ردنظر استانداردهاي ملی استفاده کهمواره از آخرین تجدید
  

  : این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر استۀخذي که براي تهیآمنبع و م
  

ASTM D 2995 – 99 (Reapproved 2004), 2008: Standard Practice for Estimating Application 
Rate of Bituminous Distributors. 
 

  و 
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  کار  آیین– ) سینیونآزم(قیري  میزان پخش مواد  کاربرديینخمت -قیر و مواد قیري

  کاربردۀ هدف و دامن  1
لیتر در هدف از تدوین این استاندارد تعیین میزان پخش طولی و عرضی مواد قیري بر حسب   1-1

  .باشد مترمربع می
 ماشـین   بـا  د قیري پاشیده شـده در سـطح روسـازي   مقدار موا توان   با استفاده از این روش آزمون می        1-2
  . کردورد یرپاش را برآق

بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد اسـت  . کند  این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی      -هشدار
  . هاي اجرایی آنرا مشخص کند قبل از استفاده محدودیتو که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت 

  مراجع الزامی  2
. ها ارجاع داده شده است مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنمدارك الزامی زیر حاوي 

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

ها ارجاع داده  در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن. تاندارد ملی ایران نیستمورد نظر این اس
  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن  و اصالحیهتجدید نظرشده است، همواره آخرین 

  :استفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامی است
  

2-1 ASTM C670 – 03: Standard Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test 
Methods for Construction Materials. 

2-2 ASTM E177 – 08: Standard Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM 
Test Methods. 

  خالصۀ آزمون  3
  Aآزمون   3-1
قرار ) واسنجی شده(قیرپاش اه در جلو ماشین روي سطح ر ، برصفحات واسنجی از قبل توزین شده  3-1-1

 سپس صفحات .کند کند از روي صفحات عبور می که قیر را پخش می پاش، در حالیماشین قیر. شوند داده می
وزن  کردن کم را با  صفحاتر رويوزن قیر پاشیده شده ب. شوند ح راه برداشته و دوباره توزین میاز روي سط

  .شودیزان پخش آن محاسبه می م،ین کرده صفحات تعیۀاولی

  Bآزمون   3-2
ف در مـدت زمـان معـین     مواد قیـري بـه داخـل ظـرو    داده،پاش قرار نازل ماشین قیر  زیر هر   ظروفی    3-2-1

 یکنواختی عرضـی مـواد      .شود قیري پاشیده شده در این مدت زمان، محاسبه می        حجم مواد   . شوند  پاشیده می 
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آید و پخش طولی مواد قیري بر روي روسازي       دست می  ه این محاسبه ب    روسازي، از  قیري پاشیده شده بر روي    
  .دشو میاش محاسبه به صورت تابعی از سرعت ماشین قیر پ

  A روش آزمون  4

  یلوسا  4-1
  . گرم1/0ترازو با حساسیت تا  1- 4-1
اه استفاده جعبه توزین یا محافظ ترازو، براي حفاظت ترازو از باد، هنگامی که ترازو در محل کارگ 4-1-2
  ). را ببینید1شکل (شود  می

  .میز ترازو و میز کار، براي وزن کردن 3- 4-1
  

  
  

   جعبه توزین و ترازو- 1شکل 

  مواد   4-2
متـر در    میلـی 8/304 ةو انـداز  گرم بـر متـر مربـع        25/271با حداقل وزن    ،  1صفحات ژئوتکستایل   4-2-1
  .متر  میلی8/304
  .متر  میلی4/152متر و طول   میلی8/50 عرض با، نوار با روکش آلومینیومی  4-2-2
 بـراي حفاظـت موقـت صـفحات      متـر 56/289متـر در    میلـی 762با اندازه  ،  50 نمره   2کاغذ بوخر   4-2-3

  .ژئوتکستایل در حین واسنجی

                                                
1 - Geotextile Pads 
2 - Butcher 
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  )میزان پخش عرضی (A آزمون انجام روش  4-3
 پشت سرهم روي سـطح راه قـرار   که وقتی  به طوري،تعداد کافی از صفحات ژئوتکستایل انتخاب کنید   4-3-1
  .وجود آید اي در پهناي آن به گیرند، نوار پیوسته می

هـم   بـه ) بـاال و پـایین   ( ينـوار  را بـا چـسب       هاآن از   ، یک سمت   ژئوتکستایل منظور اتصال صفحات   به 4-3-2
  ).  را ببینید2شکل (بچسبانید 

  .ریددست آو  گرم به1/0 وزن نوار اتصال و صفحات را تا نزدیک 4-3-3
که لبه نـواري شـده، رو در    هم را از طرف نوار بر روي جاده قرار دهید به طوري شده به  صفحات متصل  4-3-4

ایـن عمـل را   .  نواربندي شده به سطح فشار اعمال کنیـد ۀبراي محکم کردن صفح. رو با ماشین قیرپاش باشد    
  . مه دهید ادا، صفحات براي عرض کامل که براي واسنجی مد نظر هستندۀبراي بقی

هاي ماشـین قیرپـاش بـر روي     هایی که چرخ دو ورق از کاغذ بوخر بر روي مجموعه صفحات در محل     4-3-5
هـا بایـد طـوري     این ورق.  نشان داده شده است قرار دهید2 شکل  درچهآن افتند، مانند    صفحات می  ۀمجموع

 صـفحه، محافظـت   ۀش از روي مجموعـ هاي قیرپا  صفحه را از آسیب ناشی از عبور چرخ  ۀقرار گیرند تا مجموع   
کـه وقتـی ماشـین قیرپـاش از روي           طوري هاي جلو و عقب بچسبند، به        باید به چرخ   بوخرهاي کاغذ     ورق. کند

شـوند، در    صفحه براي دریافـت قیـري کـه بـه سـطح راه پاشـیده مـی        ۀکند، مجموع    صفحه عبور می   ۀمجموع
  . دسترس قرار گیرند

 صفحه را از روي سطح     ۀ صفحه واسنجی، هر مجموع    ۀپاش از روي مجموع    به محض عبور ماشین قیر     4-3-6
  .راه بردارید

وزن هر صفحه و موقعیت صفحه بر روي سـطح راه را، در          .  گرم وزن کنید   1/0هر صفحه را تا نزدیک       4-3-7
  .برگۀ گزارش یادداشت کنید
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  اي تعیین میزان پخش عرضی صفحات واسنجی برۀ چگونگی قرارگیري مجموع- 2شکل 

  

  )میزان پخش طولی (A  آزمون انجامروش  4-4
.  آمـاده کنیـد   را4-3-4 تـا  2-3-4شده در بنـدهاي    داده صفحات واسنجی و نوارهاي شرح  ۀمجموع  4-4-1

در جهـت  باید که میزان مواد قیري که       به طوري  ،لب به لب روي روسازي قرار دهید       تعداد کافی از صفحات را    
 مـوقعیتی صـفحات را در    .  بپوشـاند   را  نشان داده شده اسـت     3گونه که در شکل      اشیده شوند، را همان   طولی پ 

  .  تماس پیدا نکندهاآن با قیرپاشهاي ماشین  قرار دهید که چرخ
  . ، قیر را روي صفحات واسنجی پاشید، صفحات توزین را برداریدقیرپاش ماشین کهاین محض به 4-4-2
 گزارش  ۀوزن هر صفحه و موقعیت آن را در برگ        .  گرم وزن کنید   1/0 تا نزدیک حه را    صف ۀهر مجموع   4-4-3

  . یادداشت کنید
  
  

  

 هکنند جهت پخش

 کاغذ بوخر

 نوار

cm 48/30 × cm 48/30  
 شده در موقعیت صفحات واسنجی نواري

cm 48/30   
  عرض پاشش
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   صفحات واسنجی براي تعیین میزان پخش طولیۀ چگونگی قرارگیري مجموع- 3شکل 
  

  )میزان پخش عرضی (A ونزم آمحاسبات  4-5
هـر  ( پوشـیده شـده بـا قیـر، کـم کنیـد       ۀ صـفح ۀ صفحه را از وزن کل مجموعـ  ۀوزن خالص مجموع     4-5-1

  .)اي را که کامالً با قیر پوشیده نشده است را حذف کنید صفحه
  :  صفحه بر حسب لیتر در متر مربع به شرح زیر تعیین کنیدۀ میزان پخش قیر را براي هر مجموع4-5-2

010764/0× 







G
A =میزان پخش برحسب لیتر بر متر مربع  

  : ه در آنک
A ؛ صفحه بر حسب گرمۀ وزن خالص قیر در مجموع  
G وزن مخصوص قیردر دماي پاشیدن .   

  ) میزان پخش طولی( A آزمون  محاسبات  4-6
  .  عمل کنید2-5-4 و 1-5-4بندهاي مطابق  4-6-1

 هکنند جهت پخش

cm 48/30 × cm 48/30  
شده در موقعیت نجی نواريصفحات واس  

cm 48/30   
  عرض پاشش

cm 254   

cm 254   
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  B روش آزمون  5

  یلوسا  5-1
  . گرم1/0ترازو با حساسیت تا  5-1-1
رازو، براي حفاظت ترازو از باد، هنگامی که ترازو در محل کارگاه استفاده  توزین یا محافظ تۀجعب 5-1-2
  ).شکل یک را ببینید(شود  می

  .میز ترازو و میز کار، براي وزن کردن 5-1-3
 6/228متر و قطر بزرگ   میلی9/88هاي تقریبی طول قطر کوچک  ظروف بیضی شکل با اندازه 5-1-4

  .با حجم داخلی تقریبی یک لیترمتر   میلی2/203متر و ارتفاع  میلی
  .شوند باندهاي الستیکی، با قابلیت چفت شدن آسان وقتی که پیرامون ظروف بیضی شکل کشیده می 5-1-5
  . ثانیه1/0 با توانائی ثبت تا نزدیک ،1سنج زمان 5-1-6

  مواد   5-2
 کافی بـزرگ بـه   ةاندازگیري داخل ظروف بیضی شکل با ابعاد به          هاي پالستیکی با قابلیت جاي      کیسه 5-2-1

  . برگرداندجهاي آن را به سمت خار گیرند، بتوان لبه که وقتی داخل ظروف بیضی شکل قرار می طوري

  )میزان پخش عرضی (B آزمونانجام روش   5-3
کیـسه را بـر روي لبـۀ     قـسمت اضـافی  .  پالستیکی داخل هر ظرف بیضی شکل قرار دهیـد  ۀیک کیس  5-3-1

  .با یک نوار الستیکی محکم کنیدباالیی ظرف برگردانده و 
 گـرم یادداشـت   1/0 ظروف بیضی شکل، کیسه پالستیکی و نوار الستیکی را تا نزدیـک   ۀ وزن مجموع  5-3-2

  .کنید
 زیر هر نازل براي واسنجی ماشین قیرپاش قرار دهید و اطمینان حاصل کنید       را فو ظر ۀ یک مجموع  5-3-3

  .ر از انتهاي هر نازل قرار گرفته استسطح یا باالت هممجموعۀ ظروف که لبۀ باالي 
شود کامالً بر هر یـک از    وقتی قیر از هر نازل پاشیده میکه طوريکار بیندازید به کن را به    پخش ۀ لول 5-3-4

سـنج را    ظـروف، زمـان  ۀمحض شروع پر کردن مجموعـ     به.  شود آوري  ظروف از قبل توزین شده جمع      ۀمجموع
  . بیندازیدکار به
 تقریباً    که زمانی 5-3-5

4
محـض قطـع     به؛کن را متوقف کنید  پخشۀف پرشد، جریان قیر لولو مجموعۀ ظر3

  .سنج را متوقف کنید ف، زمانوجریان قیر به داخل ظر
  . روي برگۀ گزارش یادداشت کنیده ظروف را در محل مربوطۀ وزن هر یک از مجموع5-3-6
  .  ظروف را یادداشت کنیدۀایان و جریان قیر به داخل مجموع زمان سپري شده بین آغاز و پ5-3-7

                                                
1 - Stopwatch 
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  )میزان پخش طولی (B آزمونانجام روش   5-4
  .باید قبل از اجراي این قسمت کامل شود) 3-5بند  (Bروش آزمون   5-4-1
 در دقیقه، از سرعت سنجی که قبالً واسنجی شـده       متر ماشین قیرپاش را بر حسب       روي پیش سرعت 5-4-2

 را اي گیـري شـده   انـدازه  این وسیله طـول  کهاینتگاه نصب است، یا با اندازه گیري زمان الزم براي           و روي دس  
  .  یادداشت کنید،Gاین سرعت را با عالمت .  کنید سطح روسازي طی کند، تعیینروي

 ،H بـا عالمـت   متـر ایـن پهنـا را بـر حـسب     . گیـري کنیـد   پهنائی که قیر پاشیده شده است را اندازه     5-4-3
  . ادداشت کنیدی

  ) عرضیمیزان پخش  (Bآزمون   محاسبات  5-5
  .  نشان داده شده است، محاسبه کنید1 را به صورتی که در جدول میزان جریان قیر از هر نازل  5-5-1
ـ   نـازل .  درصد یا کمتر قابل قبول اسـت ده انحراف از میانگین میزان جریان، برابر با   5-5-2 ا انحـراف  هـایی ب

اگر میزان انحراف براي یک نازل مشخص ثابت باقی بمانـد،       . گزین و واسنجی شوند    باید جای   درصد دهبیش از   
، پمپ یا دیگر تجهیزات پخـش مـشکلی وجـود دارد و بایـد قبـل از ادامـه        کن  پخش ۀدهد که در لول    نشان می 

  . واسنجی، بررسی شوند

  ) طولیمیزان پخش  (B  آزمون محاسبات  5-6
 حرکت ماشین، به صـورت زیـر   1سازوکار پاشیدن، مستقل ازسیستمي پخش با  میزان پخش طولی برا    5-6-1

  : است
 (F)/[(G)×(H)] 746/40 =حسب لیتر بر متر مربع  بر قیرمیزان پخش  

  : که در آن
F ؛ بر دقیقهلیتر میزان پخش قیر برحسب  
G ؛ بر دقیقهمتر سرعت دستگاه قیرپاش برحسب  
H متر عرض پاشیدن برحسب.  

  هاي ماشین قیرپاش ن میزان جریان از نازل تخمی- 1جدول 
    )برحسب ثانیه(زمان سپري شده 

  ) a(   ظرفةشمار
+ کیسه + وزن ظرف
  نوار

  )برحسب گرم(

(b)   
+ کیسه+ وزن ظرف
  قیر+ نوار

  )گرم برحسب(

)c (  
  وزن قیر

  )بر حسب گرم(

)d (  
 لیتر(میزان پخش قیر 

  )دقیقهبر 







G
c)(× t 0158/0  

)e (  
انحراف از 
میانگین 

  )برحسب درصد(

            
            

      =(F) میانگین
                                                

1-Mechanism 



 8 

  دقت  6
هـاي ممکـن جهـت      مشخص کردن دقت براي این روش آزمون به دلیـل تنـوع تجهیـزات و پوشـش           6-1

  .باشد پذیر نمی  تخمین سرعت پخش مواد قیري امکان

  زارش آزمونگ  7
  :گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد

 ؛ این استاندارد ملیجام آزمون طبقان   7-1

 تاریخ تحویل نمونه به آزمایشگاه؛   7-2

 تاریخ انجام آزمون؛  7-3

 ؛...)محل تولید وتاریخ تولید، نام تولیدکننده، : شامل( محصول ۀشناسنام  7-4

 محل انجام آزمون؛  7-5

 ذکر هرگونه موارد مغایر با این استاندارد؛   7-6

 ؛گر  ایش امضاي آزمخانوادگی و نام، نام   7-7

  .کننده خانوادگی و امضاي تایید نام، نام   7-8

  
  


