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 »بسمه تعالی «

 آشنايى با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران
 

 است که عهده دار ی کشورمرجع رسم تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر وظیفه تعیین، تدوین و
تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 

ر این سعی ب. مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد
است که استانداردهای ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن 

تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، : آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
ستانداردهای ملی جهت پیش نویس ا.بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد

نظرخواهی برای مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات 
) رسمی( وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

 .چاپ و منتشر می شود
 و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات

شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان 
بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد . استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد

تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل میگردد به )) 5((مندرج در استاندارد ملی شماره 
 .تصویب رسیده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در 
فتهای تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشر

 .علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـای بین المـللی استفـاده می نماید
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور 
حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و 
مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد 

مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای . اجباری نماید
 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید

خشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه همچنین بمنظور اطمینان ب
مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست 
محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را 

ظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، بر اساس ضوابط ن
ترویج سیستم بین المللی . گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید

 ارتقای سطح یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای
 .استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می باشد
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 گفتار پیش
این .  تدوین شد1368 در سال ین بار نخست" روش آزمون- تعیین درجه نفوذ -قیر و مواد قیری "استاندارد

توسط شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی استاندارد بر
یکصد و مین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در دورای  بهای مربوط و تایید کمیسیون) سهامی خاص(

 تصویب 26/3/1386  مورخساختمان و مصالح ساختمانی ملی استاندارد تۀ کمیاجالس شصت و چهارمین
سسه استاندارد و مؤ قانون اصالح قوانین و مقررات 3 ۀاینک این استاندارد به استناد بند یک ماد. شد

 .شود عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می  به1371بهمن ماه، تحقیقات صنعتی ایران، مصوب 
های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات،  برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت

استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این 
بنابراین، باید .  مورد توجه قرار خواهد گرفت تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوطرائه شود، هنگاماستاندارد ا

 .همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد
 . شده است1376 سال :2950 ۀدارد ملی ایران شمارناین استاندارد جایگزین استا

 :د مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر استخذی که برای تهیه این استاندارĤمنابع و م
 

1- ASTM D5-05 (2005) “Standard Test Method for Penetration of Bituminous Materials”. 
2- AASHTO T49-97 (2000) “Standard Method of Test for Penetration of Bituminous 
Materials”. 
 

 



  روش آزمون- تعیین درجه نفوذ - قیر و مواد قیری

 هدف و دامنه کاربرد  1
 و 1 به صورت جامد مواد قیری قیر ودرجه نفوذروش آزمون تعیین  ،هدف از تدوین این استاندارد  1-1

 .باشد می 2جامد نیمه
 . قوام کمتر استی دهنده درجه نفوذ بیشتر، نشان. رود کار می گیری قوام به آزمون مذکور برای اندازه  1-2
 کاربرد 500 برای تعیین درجه نفوذ تا روش، ظروف و سایر موارد شرح داده شده در این ها سوزن  1-3

 .دارد

 35برمبنای این روش، به بخش  3های باقیمانده امولسیون ونه آزم کردنون و آزمکردنجهت راهنمایی در آماده  - یادآوری
 .مراجعه شود 3-2 بند روش آزمون

کننده از این   وظیفه استفادهبنابراین. کند منی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی این استاندارد همه موارد ای-هشدار
 .های اجرایی آنرا مشخص کند استاندارد است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت کرده و قبل از استفاده محدودیت

 4مراجع الزامی  2
. ها ارجاع داده شده است ستاندارد ملی ایران به آنمدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این ا

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

ورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده در م. مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست
 .های بعدی آنها مورد نظر است  و اصالحیهتجدید نظراست، همواره آخرین 

 : این استاندارد الزامی استیاستفاده از مراجع زیر برا
یین نقطه  روش آزمون تع- قیر و مواد قیری،1386 سال :3868استاندارد ملی ایران تجدیدنظر   2-1

 .)با ابزار حلقه و گلوله (نرمی
 

2-2 ASTM C670-03 (2005) “Practice for Preparing Precision and Bias Statements for 
Test Methods for Construction Materials”. 

2-3 ASTM D244-04 (2005) “Test Methods and Practices for Emulsified Asphalts”. 
2-4 ASTM E1-05 (2005) “Specification for ASTM Liquid – in - Glass Thermometers”. 
2-5 ASTM E77-98 (2005) “Test Method for Inspection and Verification of 

Thermometers”. 

                                                 
1- Solid 
2- Semi-Solid 
3-Emulsion residue 
4-Normative references 



2-6 ASTM E1137-04 (2005) “Specification for Industrial Platinum Resistance 
Thermometers”. 

2-7 ASTM E2251-03 (2005) “Specification for Liquid-in-Glass ASTM Thermometers 
with Low-Hazard Precision Liquids”. 

2-8 ANSI1 B46.1 (2005) “Surface Texture”. 
2-9 ISO2 Standard 468 (2005) “Surface Roughness-Parameters, Their Values and General 

Rules for Specifying Requirements”. 

 3اصطالحات و تعاریف  3
 :رود کار می  اصطالحات و تعاریف زیر به،در این استاندارد

  4 نفوذدرجه  3-1
طور  که بهمتر  برحسب دهم میلیبراساس طولی از یک سوزن استاندارد مواد قیری طبیعی  5قوامسنجش  

 . شود ند، بیان میک ، زمان و دما نفوذ میگذاری قیر تحت شرایط مشخص بارآزمونهقائم در 
  6 قیر خالص 3-2

ها  قیری روان یا غیرروان که به دلیل افزایش قوام و کیفیت برای تولید مخلوط آسفالت مصرفی در روسازی
 گرم در مدت 100 و تحت بار سلسیوس درجه 25 درجه نفوذ این قیرها در دمای .گیرد مورد استفاده قرار می

 .است 500 تا 50 ثانیه بین 5
  7قیر قطرانی  3-3

 اجزاء اصلی آن حاصل هستند وجامد  صورت مایع و یا نیمه بهاز نظر قوام ای که  ماده قیری سیاه یا قهوه
و یا ی لآهای نفتی، چوب و یا سایر مواد  میعان در فرآیند تقطیر تخریبی موادی چون زغال سنگ، نفت، شیل

 . دباش  است، می8موادی که پس از تقطیر، قسمت عمده آن زفت

  ونخالصه روش آزم  4
وسیله آن یک  نفوذ با نفوذسنج که بهمیزان . شود شده، ذوب و سرد می تحت شرایط کنترل آزمونه  4-1

 .شود گردد، اندازه گرفته می اعمال می آزمونهسوزن استاندارد تحت شرایط معین به 

                                                 
1-American National Standard Institute 
2-International Standard Organization 
3- Terms and definitions 
-4 Penetration 

5-Consistency 
6-Asphalt cement 
7-Tar 
8-Pitch 



 مورد نیازوسایل   5
  نفوذدستگاه  5-1

 ند حرکت کناچیز، اصطکاک ا به صورت قائم و ب آن)1رقاصک دوکی شکل(زن  سودارنده نگهای که   هر وسیله
 وزن رقاصک باید . ، قابل قبول خواهد بودنشان دهدمتر   میلی1/0 عمق نفوذ را با دقت بتواندو 
 . گرم باشد0/50 ± 05/0 وزن کل مجموعه سوزن و رقاصک باید وده و گرم ب5/47 ± 05/0

 ی گرم200 و 100 های گذاری نیز باید برای باری گرم100 ± 05/0 و 50 ± 05/0های   وزنه در صورت لزوم
با این ) میله نفوذ(گیرد باید مسطح بوده و زاویه محور  روی آن قرار می آزمونهسطحی که ظرف . آماده شوند

 بتواند  رقاصک بایدمنظور کنترل وزن،  به.دترازیاب باشدارای دستگاه  بهتر است وده و درجه ب90سطح حدود 
 .به آسانی جدا شود

 . سالی یکبار تایید شودل، حداق با یک تراز دستیباید ترازیاب صحت  5-1-1
 سوزن نفوذ  5-2
.  ساخته شود60 تا HRC 54زنگ آب داده معادلضد کاری شده  سختسوزن باید از جنس فوالد 5-2-1

 ها سوزن قطر همه وده و بمتر  میلی60 بلندی ها سوزنمتر  و در   میلی50طول سوزن استاندارد باید حدود 
 7/9 و 7/8با زاویه بین بایست  به صورت مخروطی شکل  میسوزن انتهای . باشدمتر   میلی02/1 تا 00/1باید 

 تغییرات کل محور از محل تقاطع بین وده وراستا ب مخروط باید با محور سوزن هم. درجه، باریک شود
 در ینوک تراشیده شده مخروط باید دارای قطر. کند تجاوز متر   میلی2/0باید از نشدگی و محور  مخروط

 .)1شکل شماره  ( درجه باشد2 بوده و زاویه آن با محور سوزن تا متر  میلی16/0 و 14/0محدوده 
اساس وقتی بافت سطحی بر. خورده مخروط باید عاری از برآمدگی و انتهای مخروط تیز باشد سطح تراش

انگین  تراشیده شده باید می مخروط اززبری سطحاندازه گرفته شود، ارتفاع  9-2ند  یا ب8-2بند استاندارد 
 125/0 تا 025/0 باید ساقه سوزن (Ra)ارتفاع زبری سطح .  را داشته باشد میکرومتر3/0 تا 2/0حسابی 
  باید گیر سوزنقطر . داشته شود  نگهضدزنگ برنجی یا فوالد گیر سوزنسوزن باید با یک .  باشدمیکرومتر

طول نمایان شده سوزن استاندارد بهتر است . متر باشد  میلی38 ± 1متر و طول آن باید   میلی2/3 ± 05/0
سوزن باید .  باشدمتر  میلی55 تا 50 بین لندب و طول نمایان شده سوزن متر  میلی45 تا 40های  در محدوده
 گیر سوزن سوزن نسبت به محور ی ازسمت سوزن و هر قسرزدگی  بیرون. داشته شود  نگهگیر سوزنمحکم در 

 . باشدمتر نباید بیش از یک میلی
ایجاد یک سوراخ در انتهای برای کنترل وزن، ( گرم باشد 50/2 ± 05/0 و سوزن باید گیر سوزنوزن مجموعه 

 هر گیر سوزن انحصاری باید بر روی صۀعالئم مشخ). باشد  می مجازر کنار آن با یک لبه پهن دگیر سوزن
 . تکرار شودآن سازنده در یک دوره سه ساله نباید توسط  و این عالئم شودحکزن سو

 جهت تطابق با مرغوبیت تعیین ون، در صورت انجام آزمها  ونمورد استفاده در آزمی ها سوزن  5-2-2
 .باشند دارا  را 1-2-5 بند شرایطمشخصات فنی باید 

 
                                                 

1- Spindle 



 
 نفوذ آزمونسوزن برای  -1  شمارهشکل

 
 آزمونهف ظر 5-3
 باشد، 1 مندرج در جدول شماره  دارای ابعاد ضرورتاًصاف که تهای   فلزی یا شیشهای شکل  استوانهیک ظرف 

 :باید استفاده شود
 

 آزمونه ابعاد ظرف -1جدول شماره 
 آزمونه                مشخصات ظرف 

 نفوذمیزان 
 قطر 
 متر میلی

 ارتفاع داخلی 
 متر میلی

 35 55 200فوذهای کمتر از  ن درجهبرای
 45-70 55-75 350 و 200 نفوذهای بین  درجهبرای
 70 55 500 و 350 نفوذهای بین  درجهبرای

 
 حمام آب  5-4

 1/0 با دقت ون یا هر دمای دیگر آزمسلسیوس درجه 25 ± 1/0 در ی آبداری دما حمامی با قابلیت نگه
 50 حداقل  محل قرارگیری آنیک طبقه مشبک باشد کهی داراحمام باید . شود  استفاده میسلسیوسدرجه 
  تعیینهای  وناگر آزم. باشد متر زیر سطح مایع در حمام  میلی100 حداقلو  از کف باالتر باشد متر میلی

. داری نفوذسنج باید تهیه شود  برای نگه مناسباستحکامبا  اضافی طبقهدرجه نفوذ در حمام انجام گیرد، یک 
 .کرد استفاده  در حمام از آب شورتوان  می پایین در دماهای  نفوذه درجبرای تعیین

، یا های آزاد  عامل، ی فعالهای سطح  عاملاز آلودگی آب حمام با . گردد استفاده از آب مقطر برای حمام پیشنهاد می -یادآوری
 .رجه نفوذ تاثیر بگذارددست آمده د ه بنتایجها ممکن است در  این آلودگی. دیگر مواد شیمیایی جلوگیری کنید

 
 

 متر  میلی16/0  تا14/0

  9° 40´ تا 8° 40´ متر  میلی02/1  تا00/1

 متر  میلی35/6 اًتقریب
 به اندازه مورد نیاز



 ظرف انتقال  5-5
لیتر و عمق کافی آب برای پوشش ظرف   میلی350در صورت استفاده، ظرف انتقال حداقل باید ظرفیت 

دست آوردن یک سطح محکم و غیر لرزان  هاین ظرف ممکن است به منظور ب. را داشته باشدآزمونه بزرگ 
 نقطه اتکا برای ظرف، جهت اطمینان از این منظور راه مناسبی یک سه پایه با سه. باشدآزمونه برای ظرف 

 .است
 سنج   وسیله زمان 5-6

  وسنج الکتریکی سنج مناسب مانند زمان  وسیله زمان استفاده از هرگونههای دستی سنجبرای نفوذ
 ثانیه 1/0 بندی درجه به شرط آنکه دارای ،باشد پذیر می شونده با فنر امکان یا دیگر وسایل فعال، کرونومترها

 یک ضربان در هر نیم  تنظیمشمار صوتی با یک ثانیه. باشد  ثانیه60 ثانیه برای هر ± 1/0یا کمتر با تغییرات 
 سنج زمانهر وسیله .  ثانیه طول بکشد5 ± 1/0 باید ضربان 11زمان برای . دگردتواند استفاده  ثانیه نیز می

 ثانیه ± 1/0 را با دقت ون شود تا زمان مطلوب آزمواسنجی دقت ه که به نفوذسنج وصل شود باید بخودکار
 .فراهم نماید

 ها   دماسنج 5-7
 درجه 1/0مقیاس با خطای بندی و حداکثر   شده با محدوده مناسب با تقسیمواسنجیای  های شیشه دماسنج

ها باید  سنجدما.  و حساسیت معادل باید استفاده شوندصحت ا هر وسیله دماسنجی دیگر با دقت، یسلسیوس
ها باید مطابق با مشخصات  سایر دماسنج. باشند 7-2بند یا  4-2بند مطابق با مشخصات الزم در استاندارد 

 .باشند 6-2الزم در استاندارد بند 
 ارایه 2 در جدول شماره باشند  استفاده می موردطور معمول ههای مناسب که ب دماسنجمشخصات  5-7-1

 .اند شده
 

 نواع دماسنج و مشخصات آنها ا-2جدول شماره 

 درجه سلسیوسحسب بر دمایی محدوده شماره

C 17 19 27 تا 

C 63 8- 32 تا+  

C 64 25 55 تا 

 
 واسنجی 5-2بند  استاندارد طبق به صورت متناوبهای مورد استفاده برای حمام آب باید  دماسنج 5-7-2

 6-2بند  استانداردای مطابق با  ه صورت دورهطور متناوب نیز باید ب هشده ب واسنجیهای  دماسنج. شوند
 .گردند واسنجی



  آزمونه سازی آماده 6
را به دقت حرارت داده و برای جلوگیری از باال آزمونه  نباشد، روانبه اندازه کافی آزمونه چنانچه   6-1

 التی دما نبایددر هیچ ح. به حد کافی برای ریختن روان شودآزمونه  آنرا هم بزنید تا ،حرارتموضعی رفتن 
تر از نقطه نرمی مورد باال سلسیوس درجه 60بیش از  1-2بند استاندارد  آزمون طبق روش یبرای قیر قطران

 دقیقه 60ها را بیش از  نهزموآ .نرمی باشد از نقطه باالتر سلسیوس درجه 90 بیش از  برای قیر خالصانتظار و
آزمونه از محبوس شدن حباب هوا در داخل . اخت گرددرا هم بزنید تا کامالً یکنوآزمونه . حرارت ندهید
 .جلوگیری کنید

 حداقل آن خنک شد، ارتفاع ونتا دمای آزمرا به داخل ظرف تا ارتفاعی بریزید که وقتی آزمونه   6-2
متر قطر   میلی65 کمتر از دارنده نگهچنانچه ظرف . رود سوزن نفوذ کند  عمقی باشد که انتظار می درصد120

 .  نمونه جداگانه تهیه نمایید4 ،ونآزم در شرایط  برای هر تغییر باشد،200شده بیشتر از   نفوذ فرضداشته و

 صورت آن نزدیکی لبه تاآزمونه دن ظرف شود که پر کر  کافی در دسترس باشد، پیشنهاد می به اندازهچنانچه مواد -1 یادآوری
 .گیرد

نیم یک و  به مدت یک تا سلسیوس درجه 30 تا 15ین در دمای بیا  و دمای محیطدر را  ها نهزموآ  6-3
. کنیدو یک و نیم تا دو ساعت برای ظروف بزرگتر، خنک ) متر  میلی55 در 35(ساعت برای ظروف کوچکتر 

 در دمای تشریح شده برای  که ظرف انتقال در صورت استفاده، در حمام آبیهمراه را بهها  نهزموآسپس 
به مدت یک تا یک و نیم ) متر  میلی55 در 35(اجازه دهید ظروف کوچکتر . دهیدداشته شده، قرار   نگهونآزم

 . باقی بمانند در حمامساعت و ظروف بزرگتر  به مدت یک و نیم تا دو ساعت

 .شر را وارونه بر روی ظرف قرار دادتوان یک بِ  می محافظت در برابر گرد و غبارمنظور هب -2یادآوری

  ونشرایط آزم 7
 25به ترتیب  دما، بار و زمان باید ؛ به صورت خاص ذکر نشده باشدون که شرایط آزمواردیمدر   7-1

های  ونحاالت دیگری که ممکن است برای آزم.  شودنظر گرفته در ثانیه 5 گرم و 100، سلسیوسدرجه 
 : آمده است3در جدول شماره خاص استفاده شود 

  شرایط آزمون-3جدول شماره 
 دما

 وسسلسی درجه برحسب
 بار

 حسب گرمبر
 زمان

 حسب ثانیهبر
0 200 60 

4 200 60 

45 50 5 

1/46 50 5 

 . باید گزارش شوندوندر چنین حاالتی شرایط خاص آزم



 روش آزمون 8
چنانچه .  کنیدبررسیدیگر  مواد خارجی  سوزن را از نظر نداشتن آب و و میله راهنمایدارنده نگه  8-1

. تفاده شود در غیر این صورت از سوزن کوتاه اس، باشد از سوزن بلند350ر از نفوذ بیشتدرجه رود  انتظار می
 داخل در با پارچه تمیز خشک کنید و سوزن را ،های مناسب تمیز کرده ن یا دیگر حاللسوزن نفوذ را با تولوئ

بار وارده  که کل طوری  به گرمی را باالی سوزن قرار دهید50غیر از حالت خاص، وزنه . قرار دهیدنفوذسنج 
 .  گرم باشد100 ± 1/0
. را کامالً با آب حمام بپوشانید  نهزموآشود، ظرف  ها با نفوذسنج در حمام انجام می وناگر آزم  8-2

رف انتقال قرار داده و را در داخل ظنه زموآشود، ظرف   با نفوذسنج خارج از حمام انجام میمونچنانچه آز
 روی را در محل خود انتقال و ظرف غرقاب نمودهثابت  درجه حرارت دارایحمام  آب درطور کامل  ظرف را به

 .نفوذسنج قرار دهید
 .از دستگاه ترازیاب جهت اطمینان از تراز بودن وسایل استفاده نمایید 8-3
ظرف انتقال را در .  نفوذسنج یا شاخص روی صفر تنظیم شده باشدعقربهید که کناطمینان حاصل  8-4

نه زموآن آورده تا نوک آن با سطح  به آرامی پایی رادر چنین حالتی، سوزن. رار دهیدمحل خود در نفوذسنج ق
 توسطنه زموآ سطح آن روی نوک واقعی سوزن با تصویر منعکس شده مماس کردن با عملاین . شودماس م

 زمان  سوزن را سریعاً برای مدتدارنده نگه. شود  انجام میاستمنبع نوری که در جای مناسبی قرار گرفته 
 از ،کند اگر ظرف حرکت . گیری نمایید اندازهمتر  حسب دهم میلی بر راوذ نفمیزانو معین شده آزاد کنید 
 .نتیجه صرف نظر کنید

 از حداقلکه از لبه ظرف و از یکدیگر نه زموآ در نقاطی بر روی سطح  بارحداقل سهگیری را  اندازه  8-5
ظرف انتقال را در و نه زموآشود،  اگر از ظرف انتقال استفاده می. یدداشته باشند، انجام دهمتر فاصله   میلی10

 از یک سوزن تمیز استفاده گیری اندازهبرای هر . ها به حمام با دمای ثابت برگردانید گیری بین اندازهفواصل 
 گیری اندازهاستفاده کنید تا سه نه زموآ است، حداقل از سه سوزن در 200اگر درجه نفوذ بیشتر از . کنید

 200 انتظار بیشتر از  موردمتر قطر داشته و درجه نفوذ  میلی65 کمتر از دارنده نگهچنانچه ظرف . شودانجام 
 . انجام دهید2-6 نفوذ در سه ظرف جداگانه تهیه شده در بند گیری  اندازه، یکباشد

، 200شده بیش از  بینی جه نفوذ پیشبا درآزمونه متری و یک   میلی55 سوزن در یک ظرف دارنده نگهقرار دادن  -یادآوری
های معمول، استفاده از   ونبرای آزم. باشد ذیر نمی امکانپادم با دو سوزن دیگر عمدتاًبرای تعیین سومین مقدار نفوذ بدون تص

نفوذ از مقادیر درجه چنانچه اختالف بین بیشترین و کمترین مقدار . یک ظرف برای هر سه سوزن نفوذ قابل قبول است
 .توان دو سوزن اولیه را جابجا کرد تجاوز نکند، در صورت لزوم می 4جدول شماره ص شده در مشخ

  تفاوت مقادیر.را به صورت عدد صحیح گزارش کنید درجه نفوذ گیری اندازهمیانگین سه   8-6
 :باشد بیشتر 4جدول شماره از حدود تعیین شده در ها نباید  گیری اندازه

 
 ها  آزمون درجه نفوذواداری پذیرشدامنه ر – 4جدول شماره 

500 تا 250 249 تا 150 149 تا 50 49 تا 0 درجه نفوذ
 20 12 4 2  نفوذمیزانحداکثر تفاوت بین بیشترین و کمترین 



 دقت و انحراف   9
آزمایشگاه مبنای مواد آشتو   های نمونه  براساس دادهونزده شده برای این آزم دقت تخمین 9-1

11)AMRL(درجه 25نفوذ در درجه  آزمون تکرار 16000 داده دوتایی نمونه که بیانگر تقریباً ، شامل 
تفاده شده در مواد اس. باشد، است  میسلسیوس درجه 4نفوذ در درجه  مون تکرار آز4000 و سلسیوس

 25 واحد در دمای 286 تا 29نفوذ بین درجه  متداول و قیرهای مخلوط شده با میزان ها، قیرهای خالص داده
تواند برمبنای   میونها بیانگر این است که دقت آزم تجزیه و تحلیل این داده. بوده است سلسیوسدرجه 

 :موارد زیر باشد
 

 : درجه سلسیوس25گر در   دقت عمل یک آزمون
 σ =8/0 ، آنگاهx >60 اگر

 x (03/0 + 8/0= σ -60(، آنگاه x<60اگر 

 : درجه سلسیوس25دقت عمل چند آزمایشگاه در 
 σ =5/2، آنگاه x >60اگر 

 x (05/0 + 5/2= σ -60(، آنگاه x<60اگر 

 x(02/0 ± 8/0 =σ( : درجه سلسیوس4گر در   دقت عمل یک آزمون

 x(08/0 ± 5/2 =σ( : درجه سلسیوس4دقت عمل چند آزمایشگاه در 
 

 :که در اینجا
x =واحدها(نفوذ ون درجه نتیجه آزم( 
σ = واحدها(نفوذ رجه د ون آزممعیارنتیجه انحراف( 
 
ضرب کردن انحراف ا تواند ب می)  درصد95اطمینان سطح با (محدوده قابل قبول برای دو نتیجه  9-2

 .دست آید ه ب83/2 ضریب در 1-9 بند تخمین زده شده در معیار
تعیین  ونآزمباشد زیرا مقادیر مشخص شده تنها در روش   فاقد انحراف میون این روش آزم 9-3

 .گردند می

 گزارش آزمون 10
 :گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد

 ؛2950 شماره انجام آزمون طبق استاندارد ملی ایران  10-1

 تاریخ تحویل نمونه به آزمایشگاه؛  10-2

 تاریخ انجام آزمون؛  10-3
                                                 

-1  AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Officials) Materials Reference 
Laboratory 
 



 ؛...)نام تولیدکننده، محل تولید و: شامل(شناسنامه محصول   10-4

 تاریخ تولید؛  10-5

 محل انجام آزمون؛  10-6

 ذکر هرگونه موارد مغایر با این استاندارد؛  10-7

 ؛گر  خانوادگی و امضای آزمون نام، نام  10-8

 .کننده خانوادگی و امضای تایید نام، نام  10-9
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