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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
 " روش آزمون-)يروش بوته نيكل(نيمه جامد جامد و تعيين چگالي مواد قيري  - قير و مواد قيري "داستاندار
توسط شركت اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي اين استاندارد بر.  تدوين شد1373 در سال ين بارنخست

 بار اولين ي براهاي مربوط و تاييد كميسيون) سهامي خاص(مادر تخصصي آزمايشگاه فني و مكانيك خاك 
 و  ساختمان و مصالحمهندسياجالس كميتة ملي در دويست و پنجمين مورد تجديد نظر قرار گرفت و 

 قانون 3 ةاينك اين استاندارد به استناد بند يك ماد.  شدتصويب 30/7/1387  ساختماني مورخهاي فرآورده
عنوان   به1371وب بهمن ماه، سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصمؤاصالح قوانين و مقررات 

  .شود استاندارد ملي ايران منتشر مي
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 است1373سال : 2956اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شمارة 
  

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

ASTM D3289-03, 2005: Standard Test Method for Density of Semi-Solid and Solid 

Bituminous Materials (Nickel Crucible Method). 

 
 

 

  

 و
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 -)يروش بوته نيكل(نيمه جامد جامد و قيري چگالي مواد  تعيين -اد قيريقير و مو
  روش آزمون

    و دامنه كاربردهدف  1
ها  ردن آن وزن كاز طريقجامد و نيمه جامد، قيري تعيين چگالي مواد هدف از تدوين اين استاندارد   1- 1

 .استدر هوا و آب 

 براي مواد بسيار روان . است1-2 بند استانداردطبق جامد و نيمه جامد قيري   چگالي موادبراي تعيين روش ديگر -يادآوري
  .شود  استفاده مي4-2  بندندارند از استانداردكه قابليت استفاده در اين روش را 

به يك دماي شده يري گ دماي اندازه  در براي تبديل حجم به جرم و براي تصحيح حجمچگاليمقادير   1-2
  .كاربرد دارد 5-2بند  انداردطبق است استاندارد،

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

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

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

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

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
نيمه جامد و  تعيين چگالي مواد قيري -، قير و مواد قيري1386سال : 3872 استاندارد ملي ايران شمارة 1- 2

   روش آزمون-)روش پيكنومتر(جامد 
  

2-2 ASTM C670-03, 2005: Standard Test Method for Practice for Preparing Precision and 

Bias Statements for Test Methods for Construction Materials. 

2-3 ASTM D140-01, 2007: Standard Test Method for Practice for Sampling Bituminous 

Materials. 

2-4 ASTM D3142-05, 2005: Standard Test Method for Density of Liquid Asphalts 

(Hydrometer Method. 
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2-5 ASTM D4311-04 e1, 2005: Standard Test Method for Practice for Determining Asphalt 

Volume Correction to a Base Temperature. 
2-6 ASTM E1-07: Standard Test Method for Specification for ASTM Thermometers. 
2-7 CRC Handbook of Chemistry and Physics, 74th Edition, 1993-1994, PP. 6-12. 
 

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

3-1   
  1چگالي

  . گويندچگاليجرم واحد حجم يك ماده را  
3-2   

   2بي نسچگالي
  .شود  به نسبت جرم حجم مشخصي از يك ماده به جرم آب هم حجم آن، در دماي يكسان اطالق مي

  .شود مخصوص نيز تعبير مي نسبي به عنوان وزن چگالي -يادآوري

   اصول آزمون  4
. شـود  در دماي آزمون توزين ميو  سپس در آب ابتدا در هوا و شده، ريختهبوته نيكلي داخل  در  نمونه   4-1

  .دشو ، محاسبه مياستگيري شده  كه در آب اندازه زماني نآو جرم ظاهري آزمونه  جرم ازآزمونه  چگالي

  وسايل   5
 41حـدود    قطـر  و متـر   ميلـي  43 حـدود  ارتفـاع  با،  يليتر  ميلي 30 گنجايشبا  ،  لند نوع ب  بوته نيكلي   5-1

  .متر ميلي
درجـه   ±1/0  محـدوده مجـاز    در  را ي آزمون  دما  داشتن نگهثابت   كه توانايي     دماي ثابت   با حمام آب    5-2

  . داشته باشدسلسيوس
ـ      اي، از نـوع غوطـه      شـده شيـشه    واسـنجي   دماسـنج    ها دماسنج   5-3 ا محـدوده مناسـب و بـا        وري كامـل ب

اسـتاندارد   طبـق  سلـسيوس  درجه   1/0 و حداكثر خطاي مقياس      سلسيوس درجه   1/0هاي حداقل     بندي درجه
  تـر  هـاي قـديمي   دماسـنج از . كـرد  اسـتفاده  ASTM 63C از دماسـنج  تـوان   مـي طـور معمـول   بـه . 6-2بنـد  

                                                 
1 - Density 
2 - Relative Density 
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 ASTM 63Fتوانـد مـورد    ل داشته باشد، مـي هر وسيله سنجش دما كه دقتي معاد. كردتوان استفاده   نيز مي
  .استفاده قرار گيرد

 مطـابق ،  2 و سـبد سـيمي     1كمكيكفه  بايد براي استفاده با     ترازو  .  گرم 001/0  تا  توزين تواناييبا   ترازو   5-4
  .باشدمناسب ، 1شكل 

 انآويـز از ميلـه تـرازو    را زماني كهآب يا درون  بوته در هوا و داري  توانايي نگه   بايد كمكي كفهسبد و     5-5
يـا معـادل آن     متـري     ميلـي  81/0 از سـيم مـسي نـرم         مجاز است سبد  . ، داشته باشند  1مطابق شكل    اند، شده

 طراحـي  طـوري متري ساخته شده و      ميلي 81/0 آلومينيومي   ورق از   مجاز است  كمكيكفه  . ساخته شده باشد  
  .كندبتواند آزادانه حركت  كفه وشر روي آن تكيه كند كه بِشده باشد 

  
  
  

  
  

  .كمكيوري و كفه  دارنده بوته، سبد غوطه  مجهز شده با نگه3تحليلي ترازوي -1شكل 

  مواد    6
  . شده4دو بار تقطيريا آب  تازه جوشيده و خنك شدهمقطر آب  آب  6-1

                                                 
1 -  Pan Straddle 
2 - Wire basket 
3 - Analytical Balance 
4- Deionized water 

 بوته

 كفه كمكي

 سبد
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  گيري  نمونه  7
  . نمونه بايد عاري از مواد خارجي باشد. باشد  مي3-2بند استاندارد  ها مطابق نمونه برداشت  7-1
  . مخلوط كنيدبه طور كاملنمونه را قبل از برداشتن آزمونه،   7-2

  روش آزمون  8
سـپس آن را    .  كنيد آويزان بازوي ترازو    ازقرار داده و آن را      ي خشك و تميز را در سبد سيمي         بوته نيكل   8-1

  .نشان دهيد W1و با كرده توزين گرم  يك ميليتا نزديك 
 سـرد   ون تا رسيدن بـه دمـاي آزمـ        كهليتري را با آب مقطر تازه جوشيده          ميلي 400 1شر گريفين بِيك    8-2

كـه  آويزان كنيـد    اي    حاوي بوته خالي را به گونه      سبد.  قرار دهيد  كمكيكفه  شر را روي     بِ . پر كنيد  ،استشده  
 W2وزن ظـاهري آن را بـا         گـرم تـوزين و      يك ميلـي   تا نزديك  آن را    و شودور    در داخل آب غوطه    ونبوته آزم 

  .ن دهيدنشا
  .كنيدخارج كرده و خشك  بوته را از سبد   8-3
را هـم     موضـعي دمـا، آن     افـزايش براي جلوگيري از    دقت حرارت داده،       نمونه را به   آماده سازي نمونه      8-4

 سلـسيوس  درجـه    55 در هيچ حالتي دمـا نبايـد بيـشتر از         . قدر كافي براي ريختن روان شود       بزنيد تا نمونه به   
 نقطـه نرمـي    بـاالي  سلـسيوس  درجـه    110 قيـر قطرانـي و يـا بيـشتر از            شـده  بينـي  يش پـ   نقطه نرمي  باالي
و بـه هـم پيوسـتن        از ورود    ، دقيقـه حـرارت نـداده      60نمونـه را بـيش از       .  باشد )آسفالت ( قير شده بيني پيش
  .به داخل آن جلوگيري كنيد) زدن آرام با هم(هاي هوا  حباب

 شده بوته خشك  . دقيقه گرم كنيد   10 به مدت    سلسيوس درجه   120 با دماي    اي خانه گرمبوته را داخل       8-5
.  به دماي محيط برسـد     ، شده خنك دقيقه   40به مدت    حداقل اجازه دهيد  پر كنيد و   نمونه  تقريباً كامل از     را

  . نشان دهيدW با  را وزن سبد و بوته حاوي نمونهكنيد، يك ميلي گرم وزن تا نزديك در سبد را آويزانبوته 
 آزمـون دمـاي   از   سلـسيوس درجـه    ±1/0 با محـدوده مجـاز      در حمام آب   ، كرده خارجوته را از سبد      ب   8-6

  . دقيقه داخل آب باقي بماند30 حداقل به مدت بوته  اجازه دهيد.ديور ساز غوطه
كـه   از آب مقطر   ر پـر شـده    ش بِ . سبد قرار دهيد    و درون  ج كرده  دقيقه بوته را از حمام خار      30پايان  در     8-7

سـبد  . قرار دهيـد   كمكي است را بر روي كفه        دماي آزمون  سلسيوسدرجه   ±1/0 محدوده مجاز  درآن  دماي  
 يـك  تـا نزديـك    آن را    ،دوشـ ور   غوطهشر   سازيد كه داخل آب بِ     آويزاناي    بوته را از بازوي ترازو به گونه       حاوي
  . نشان دهيدW3و با ن يوزتگرم  ميلي

  محاسبات   9
  :  محاسبه كنيد)1( معادلهاز  نسبي را چگالي 9-1

 )1(   
)W-(W-)W-(W

W-W
231

  چگالي نسبي= 1
  

                                                 
1- Griffin 



 5

 : در آنكه 
Wبرحسب گرم؛هوا  سبد دربا آزمونه بوته حاوي   جرم ، 

W1  برحسب گرم؛، هوا  سبد دربا ظاهري بوته خالي جرم  
W2  برحسب گرم؛،  سبد در آببا بوته خالي جرم 
W3  برحسب گرم،  سبد در آبباآزمونه  حاوي هجرم ظاهري بوت. 

  :كنيد محاسبه )2(معادله  از  راچگالي   9-2
)2(  WT × چگالي= چگالي نسبي  

  
 : كه در آن

 WTون چگالي آب در دماي آزم.  
  : به صورت زير است فيزيك و شيميCRC1 هامدستن براساس آب چگالي -يادآوري

  دماي آزمون
  درجه سيلسيوس

  چگالي آب
   بر متر مكعبكيلوگرم

0/15  1/999  
0/25  0/997  

  

  .گزارش كنيدرا دماي آزمون و )  كيلوگرم بر ليتر001/0( يك كيلوگرم بر متر مكعب نزديكچگالي    9-3

  انحرافو دقت   10
  گر   دقت يك آزمايش  10-1
 ون دو آزمـ   بنـابراين نتـايج   . استتعيين شده    00058/0 نسبي   چگالي براي   گر  ايشآزمانحراف استاندارد يك     

كيلـوگرم بـر متـر       6/1 نبايـد بـيش از    ) آسـفالت (  بر روي همان قير    معمول و صحيح انجام شده يك آزمايشگر      
  .داشته باشدمكعب اختالف 

 تعيـين شـده    00072/0 نـسبي    چگاليبراي  چند آزمايشگاه    انحراف استاندارد  دقت چند آزمايشگاه    10-2
قيـر   در دو آزمايـشگاه مختلـف بـر روي همـان             انجـام شـده   معمول و صـحيح      ونبنابراين نتايج دو آزم    .است

  .داشته باشد كيلوگرم بر متر مكعب اختالف 0/2نبايد بيش از) آسفالت(
 هـا  وندقت آزمـ . اند شدهشرح داده  2-2استاندارد بند كه در هستند  d2s و 1s  هاي   ذكر شده بيانگر محدودهمقادير -يادآوري

  .سان در نظر گرفته شده است يك سلسيوس درجه 6/15ون در  آزم با دقتسلسيوس درجه 0/15در 

  .شده استن تعيين ونآزمروش اين  انحراف انحراف  10-3

                                                 
1- CRC Handbook of Chemistry and Physics, 74th Edition, 1993-1994, PP. 6-12. 
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  گزارش آزمون    11
  :گزارش آزمون بايد شامل موارد زير باشد

 ؛2956شماره انجام آزمون طبق استاندارد ملي ايران    11-1

 تاريخ تحويل نمونه به آزمايشگاه؛   11-2

 اريخ انجام آزمون؛ت  11-3

 ؛...)محل توليد وتاريخ توليد، نام توليدكننده، : شامل(شناسنامه محصول   11-4

 محل انجام آزمون؛  11-5

 ذكر هرگونه موارد مغاير با اين استاندارد؛   11-6

 ؛گر  ايشخانوادگي و امضاي آزم نام، نام   11-7

  .كننده خانوادگي و امضاي تاييد نام، نام   11-8


