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 خدا به نام

 سازمان ملی استاندارد ایران با آشنایی

 ایران، صنعتی و تحقيقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانين اصالح قانون 1 مادۀ یك بند موجب به ایران استانداردملی  سازمان

 عهده به را استانداردهای ملی )رسمی( ایران نشر و تدوین تعيين، وظيفه که است کشور رسمی مرجع تنها 3193 ماه بهمن مصوب

 .دارد

 مؤسسات علمی، و مراکز نظران صاحب سازمان،کارشناسان  از مرکب فنی های کميسيون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

 و توليدی، فناوری به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام کوششی و شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و توليدی پژوهشی،

 و کنندگان، صادرکنندگان مصرف توليدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری

 ایران ملی نویس استانداردهای پيش د.شو می حاصل غيردولتی و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز واردکنندگان،

 کميتۀ در پيشنهادها و نظرها از دریافت پس و شود می ارسال مربوط فنی های کميسيون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای

 .شود می منتشر و ایران چاپ رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی

 کميتۀ کنند در می تهيه شده تعيين ضوابط رعایت با نيز صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پيش

 تلقی ملی بدین ترتيب، استانداردهاییشود.  می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، صورت در و بررسی ،طرح ملی

سازمان ملی استاندارد ایران  که مربوط ملی استاندارد کميتۀ در و تدوین 9 شمارۀ ایران ملیمقررات استاندارد  اساس بر که شود می

 .باشد رسيده تصویب به شود می تشکيل

(ISO)استاندارد  المللی بين سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
2المللیی الکتروتکنيیك    بیين  کميسيون، 3

(IEC) و 

1 قانونی شناسی اندازه المللی بين سازمان
(OIML) 5رابط تنها به عنوان و است

 کدکس غذایی  کميسيون 
9
(CAC)فعاليت کشور در 

 علمی، های پيشرفت آخرین از کشور، خاص های نيازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند می

 شود. می گيری بهره المللی بين استانداردهای و جهان صنعتی و فنی

 و سیالمت  کننیدگان، حفی    مصرف از حمایت برای قانون، در شده بينی پيش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 استانداردهای از اجرای بعضی اقتصادی، و محيطی زیست مالحظات و محصوالت کيفيت از اطمينان حصول عمومی، و فردی ایمنی

 تواند می سازمان .کند استاندارد، اجباری عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل توليدی محصوالت برای را ایران ملی

 .کنید  اجبیاری  را آن بنیدی  و درجیه  صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای المللی بين بازارهای حف  منظور به

 بازرسیی،  آمیوز،،  مشیاوره،  در زمينیۀ  فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان برای همچنين

 وسایل (کاليبراسيون) واسنجی و مراکز ها آزمایشگاه محيطی،  زیست مدیریت و کيفيت مدیریت های سيستم گواهی صدور و مميزی

 در و کنید  می ارزیابی ایران تأیيد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد سنجش،

 یکاها، المللی بين دستگاه ترویج .کند نظارت می ها آن عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأیيد گواهينامۀ الزم، شرایط احراز صورت

 دیگیر  از اییران  ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقيقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسایل واسنجی

 .است سازمان این وظایف

 

 

                                                 
1 - International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3 - International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 اردکمیسیون فنی تدوین استاند

روش  -(DSR) دستگاه رئومتر برش دینامیکیی قیر با های رئولوژ ویژگیتعیین  –قیر و مواد قیری »

 «آزمون

 

 محل اشتغالسمت و/ یا  رئیس: 

 ، محسناسماعيلی طاهری

 ارشد مهندسی عمران( ی)کارشناس
 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانيك خاک

 

  دبیر:

 فر، الهام زمانی

 ی شيمی معدنی()دکتر
 آزمایشگاه فنی و مکانيك خاک شرکت

 

  ()اسامی به ترتيب حروف الفبا :ءاعضا
 محمد علی، اسمعيلی

 ارشد مهندسی عمران( ی)کارشناس
 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانيك خاک

  

 اسمعيلی، رضا

 (راه و ترابریارشد  ی)کارشناس
 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانيك خاک

  

 افشاری، غفار

 آلی(  ارشد شيمی ی)کارشناس
 شرکت نفت جی

  

 اصغر اکبری نسرکانی، علی

 (راه و ترابریارشد  یکارشناس)
 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانيك خاک

  

 امينی، احسان

 آلی(  ارشد شيمی ی)کارشناس
 شرکت نفت پاسارگاد

  

 پرویزی، سعيد

 ارشد راه و ترابری( ی)کارشناس
 شرکت پرشيا قير توس
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 سمت و/ یا محل اشتغال )اسامی به ترتيب حروف الفبا( اعضاء:

 پورشيرازی، محمدعلی

 ارشد راه و ساختمان( ی)کارشناس
 های ساختمانی ایران سندیکای شرکت

 

 پورعبداهلل، هادی

 شيمی کاربردی( ی)کارشناس
 قيران پخش ستاره ایرانيان

  

 ترکاشوند، مهدی

 (مهندسی معدنارشد  یکارشناس)
 ناژ مهندسين مشاور

 

 حسينی زارچ، سيد جواد

 الکترو مکانيك( -فيزیك ی)کارشناس
 شرکت نفت پاسارگاد

  

 خداپرست، بهرنگ

 مهندسی عمران( ی)کارشناس
 های راهسازی ایران انجمن شرکت

  

 داوری، ثریا

 (پليمرمهندسی  یکارشناس)
 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانيك خاک

  

 راهی، محمد

 ارشد پليمر( ی)کارشناس
 شرکت نفت پاسارگاد

  

 حميدرضا، یرمضان

 (طراحی صنعتی ی)کارشناس
 قير آکامشرکت 

  

 زاده، حميدرضا سيف

 ارشد مهندسی صنایع( ی)کارشناس
 شرکت نفت پاسارگاد

  

 شيرازیان، شهرام

 (ساختمانی شناسی ی زمين)دکتر
 مهندسان مشاور ایران استن

  

 صادقی، فاطمه

 ارشد مهندسی شيمی( ی)کارشناس
 سازی مصرف سوخت شرکت بهينه
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 سمت و/ یا محل اشتغال )اسامی به ترتيب حروف الفبا( اعضاء:

 کاظم، عارف آذر

 )کارشناس ارشد راه و ساختمان(
 های ساختمانی ایران سندیکای شرکت

  

 مسعود، عليزاده

 (نفت  شيمی مهندسی ی)کارشناس
 شرکت قير آکام

  

 مهرداد، زاده عيسی

 (نفت  شيمی مهندسی ی)کارشناس
 شرکت نفت جی

  

 فروتن، سارا

 ارشد مهندسی شيمی( ی)کارشناس
 شرکت فومن شيمی گستر

  

 فرشاد، فرناز

 شيمی( ی)کارشناس
 سازمان ملی استاندارد ایران

  

 کریميان خسروشاهی، فریبا

 ارشد مهندسی شيمی( ی)کارشناس
 شرکت آذر بام

  

 رضا محمدنيا، امير

 مهندسی مکانيك( یکارشناس)
 شرکت نفت پاسارگاد

  

 نيا، نادر محمودی

 ارشد مهندسی عمران( ی)کارشناس
 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانيك خاک

  

 معتمد، آر،

 مهندسی عمران( دکتری)
 دانشگاه صنعتی شریف

  

 منصوریان، احمد

 ی مهندسی عمران()دکتر
 و مسکن و شهرسازی مرکز تحقيقات راه

  

 منيعی، سحر

 ارشد شيمی( ی)کارشناس
 شرکت نفت پاسارگاد
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 مهرداد، سميه

 مترجمی زبان انگليسی( ی)کارشناس
 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانيك خاک

  

 نادری، کور،

 (راه و ترابریارشد  یکارشناس)
 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانيك خاک

  

 نخعی، مصطفی

 (راه و ترابریارشد  یکارشناس)
 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانيك خاک

  

 نوروز زاده، حسن

 شيمی( ی)کارشناس
 تهران مرکز مطالعات ژئوتکنيك و مقاومت مصالح شهرداری

  

  ویراستار

 اسماعيلی طاهری، محسن

 ارشد مهندسی عمران( ی)کارشناس
 شرکت آزمایشگاه فنی و مکانيك خاک
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 گفتار یشپ

رو،  -(DSR) رئولوژی قير با دستگاه رئومتر بر، دیناميکیهای  ویژگیتعيين  –قير و مواد قيری »استاندارد 

 هفتصد و چهل و ششمينتهيه و تدوین شده است، در های مربوط  نویس آن در کميسيون که پيش« آزمون

تصویب  2/33/3159های ساختمانی مورخ  اجالسيه کميته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده

  قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران، 1ند یك ماده شد، اینك به استناد ب

 شود. ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می3193مصوب بهمن ماه 

ساختار و شيوۀ  -)استانداردهای ملی ایران  9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

های ملی و جهانی در زمينه  شوند. برای حف  همگامی و هماهنگی با تحوالت و پيشرفت مینگار،( تدوین 

صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پيشنهادی که برای 

ورد توجه قرار خواهد اصالح و تکميل این استانداردها ارایه شود، هنگام تجدید نظر در کميسيون فنی مربوط م

 گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

 

 منبع و ماخذی که برای تهيه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

 
ASTM D7175: 2015, Standard Test Method for Determining the Rheological Properties of 

Asphalt BinderUsing a Dynamic Shear Rheometer. 
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 های رئولوژی قیر با دستگاه رئومتر برش دینامیکی ویژگیتعیین  –قیر و مواد قیری 

(DSR)3- روش آزمون  

در این استاندارد تمام موارد ایمنی و بهداشتی درج نشده است. در صورت مواجهه با چنین مواردی،  -هشدار

 ایمنی مناسب و اجرای آن بر عهدۀ کاربر این استاندارد است.مسئولیت برقراری شرایط بهداشت و 

 و دامنه کاربردهدف   3

است، دیناميکی و زاویۀ فاز قيرها  رو، آزمون تعيين مدول بر،بيان استاندارد این هدف از تدوین   3-3

. این رو، آزمون گيرد قرار میيکی )نوسانی( بر، دینام تحتهای موازی  هنگامی که قير با استفاده از صفحه

 شود. ده میربه کار بمگاپاسکال  38پاسکال تا  388در محدودۀ دیناميکی  بر،مدول مقادیر برای قيرهایی با 

 38با سرعت نوسان  سلسيوسدرجۀ  44تا سلسيوسدرجۀ 5 بيندر دمای  معموالًدیناميکی  بر،مدول 

انطباق با االستيك خطی قير برای  های ویسکو ویژگیتعيين  برایآید. این رو، آزمون  رادیان بر ثانيه بدست می

 وکهای ویس جامع به تعيين همۀ ویژگیصورت  بهو باشد،  الزامات عملکردی و تعيين درجه عملکردی آن می

 پردازد. االستيك قير نمی

استاندارد  مطابق استانداردرو، آزمون  طبقپيرشده قيرهای پيرنشده،  آزمون قيرهایاین استاندارد برای   3-2

قيرهای پيرشده طبق هردو رو، یا ، ASTM D6521استاندارد  طبقپيرشده  قيرهای، 3345ملی ایران شمارۀ 

 باشد. محدود میميکرومتر  298 کوچکتر از ذرات جامد حاوی سب است. این رو، آزمون به قيرهایمناآزمون، 

 وابسته است. ،جغرافيایی بکارگيری قير محلروسازی در  ۀبه دمای تجربه شد رو، آزموندر این  دما  3-1

 یبرشمختلط شاخص سختی یا مقاومت قير در برابر تغييرشکل ناشی از بار است. مدول  یبرشمدول   3-4

. کند را مشخص میاالستيك خطی  در ناحيۀ ویسکو بر،شکل  در برابر تغييرقير مقاومت  ،فازمختلط و زاویۀ 

ملی ایران  محاسبۀ معيارهای عملکردی مطابق با الزامات استانداردهایبرای  و زاویۀ فاز مختلط یبرشمدول 

 روند. کار می هب AASHTO M320یا  32989-1شماره 

 الزامیمراجع   2

ها ارجاع داده شده است.  به آن در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی

 شود. استاندارد ملی ایران محسوب میین جزئی از ا ضوابطترتيب آن  نبدی

 نظرهای بعدی آنها و تجدید اصالحيه با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، مرجعیدر صورتی که به 

ها ارجاع داده شده است،  تاریخ انتشار به آنذکر که بدون  راجعینيست. در مورد م آور الزاماستاندارد برای این  

 است. آور الزاماستاندارد برای این های بعدی  و اصالحيه مواره آخرین تجدید نظره

                                                 
1- Dynamic Shear Rheometer 
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 این استاندارد الزامی است: کاربرد استفاده از مراجع زیر برای

2-1 ASTM C670, Practice for Preparing Precision and Bias Statements for Test Methods for 

Construction Materials. 

2-2 ASTM D140, Practice for Sampling Bituminous Materials. 

2-3 ASTM D2170, Test Method for Kinematic Viscosity of Asphalts (Bitumens). 

رو، آزمون، با - تعيين گرانروی کينماتيك قيرها -قير و مواد قيری، 3144: سال 32499استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است. ASTM D2170:2007استفاده از استاندارد 

2-4 ASTM D2171, Test Method for Viscosity of Asphalts by Vacuum Capillary Viscometer. 

2-5 ASTM D2872, Test Method for Effect of Heat and Air on a Moving Film of Asphalt (Rolling 

Thin-Film Oven Test). 

اثر گرما و هوا روی الیۀ نازک متحرکی از قير  -قير و مواد قيری، 3144: سال 33454استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است. ASTM D2872:2004رو، آزمون، با استفاده از استاندارد -  RTFOT)،خانه الیۀ نازک متحرک )آزمون گرم

2-6 ASTM D 6373, Specification for Performance Graded Asphalt Binder. 

  مشخصات قير برای استفاده در راهسازی -قير و مواد قيری، 3155 سال: 32989-1استاندارد ملی ایران شماره  -یادآوری

 تدوین شده است. ASTM D6373:2015، با استفاده از استاندارد ها ویژگی -بندی شده بر اساس عملکرد  طبقه

2-7 ASTM D6521, Practice for Accelerated Aging of Asphalt Binder Using a Pressurized Aging 

Vessel (PAV). 

2-8 ASTM E77, Test Method for Inspection and Verification of Thermometers. 

2-9 ASTM E563, Practice for Preparation and Use of an Ice-Point Bath as a Reference 

Temperature. 

2-10 ASTM E644, Test Methods for Testing Industrial Resistance Thermometers. 

2-11 ASTM E882, Guide for Accountability and Quality Control in the Chemical Analysis 

Laboratory. 

2-12 AASHTO M320, Standard Specification for Performance-Graded Asphalt Binder. 

2-13 AASHTO R29, Practice for Grading or Verifying the Performance Grade of an Asphalt 

Binder. 

2-14 AASHTO T315, Standard Test Method for Determining the Rheological Properties of 

Asphalt Binder Using a Dynamic Shear.Rheometer. 

2-15 DIN 43760, Standard for Calibration of Thermocouples. 
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 اصطالحات و تعاریف 1

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

1-3  

 گرمادهی
annealing 

 را شده و آنبه اندازۀ کافی روان قير تا  است با حرارت دادنقير  3ساختاری شدگی بين بردن سختفرآیند از  

 ریخت. بتوان به آسانی

1-2 

 قیر

asphalt binder
 

 دست آمده است.  به ها است با پایه قير خالص که از پسماند نفتی با افزودن یا بدون افزودن اصالح کننده ای ماده

1-1  

 (*G) مختلطبرشی مدول 

complex shear modulus 

منهای (     ) تنش برشی ماکزیمم)( τ)کل  یبرشتنش مقدار مطلق برابر نسبت  (   مدول برشی مختلط )

منهای کرنش  (    ) کرنش برشی ماکزیمم)(  )کل  یبرشکرنش مقدار مطلق به ( (    ) تنش برشی مينيمم

 د:شو محاسبه می 3مطابق رابطه باشد که  میسينوسی  در بارگذاری سيکلی ((    ) برشی مينيمم
 

(3) 
   

         
         

 

1-4  

 (کنترلی) آزمونۀ کمکی
dummy test specimen 

 بر،رئومتر  موازی دستگاههای  صفحهبين دمای قير  کنترلبرای که است سایر پليمرها  از قير یاای  آزمونه

 شود. می ، تهيه(DSRدیناميکی )

                                                 
1 - Steric 
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کار  هدما بهای  تصحيحبرای تعيين شود فقط  نمیهای رئولوژی قير استفاده  گيری ویژگی اندازهآزمونۀ برای این 

 رود.  می

1-3  

 االستیک خطی ویسکو
linear viscoelastic 

1-6  

  ساختاری گیشد سخت
steric hardening 

1-7 

 برش نوسانی
osillatory shear 

ۀ

1-8 

 صفحۀ موازی 
parallel plate geometry 

 یبرشفشرده شده و بار نوسانی  ،موازیصلب شود که در آن آزمونه ميان دو صفحۀ  اطالق می بخشی از دستگاهبه 

 شود. اعمال میبه آن 
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1-1 

 زاویۀ فاز
phase angle 

تنش سينوسیی حاصیل از آن در آزمیون کیرنش      و شده اعمالکرنش سينوسی بين بر حسب درجه  تاخير زمانی

 شود. ( ناميده میδزاویه فاز )در آزمون تنش کنترل شده، و کرنش حاصل از آن اعمال شده کنترل شده، یا تنش 

1-31 

 سنجش دما قابل حمل ابزار 
portable temperature measuring device 

ترموکوپل یا شامل ای  مجزا بوده، و شامل یك حسگر )ميلهدیناميکی  بر،که از دستگاه رئومتر ابزار الکترونيکی 

 .است نمایشگرو  مدار الکتریکیالمان مقاومتی(، 

1-33 

 ابزار سنجش دمای مرجع
reference temperature measuring device 

 شود. میاستفاده که در یك آزمایشگاه استاندارد  استانداردقابل ردیابی یا الکترونيکی  در شيشه دماسنج مایع

1-32  

 دماییتعادل 
thermal equilibrium 

 .کند میتغيير نزمان  گذشتآزمون با موازی بين دو صفحۀ قرار گرفته شرایطی که دمای آزمونۀ 

 آزمون اجرایروش  خالصۀ  4

( قيرها با استفاده از δ) فاز( و زاویۀ *G)مختلط برشی مدول گيری  اندازه رو،ِشامل این استاندارد   4-3

 .استهای موازی  صفحهدیناميکی و  بر،رئومتر دستگاه 

مناسب مگاپاسکال  38پاسکال تا  388دیناميکی بين  بر،مدول  برای تعييناستفاده از این استاندارد   4-2

 5 بيندمای در  معموالًقير، پيرشدگی بسته به درجه، دمای آزمون، و ميزان  یبرشمدول  محدوده. این است

 .آید  بدست می، درجۀ  44تا 

 هشتمتر و قطر  ميلی دوضخامت متر یا  ميلی 29متر و قطر  ميلی یكضخامت اسمی  یی باها زمونهآ  4-1

  .شوند آماده میهای موازی فلزی  متر بين صفحه ميلی
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ای  و دامنه تغييرشکل زاویه 3های موازی نسبت به صفحۀ دیگر با بسامد یکی از صفحه آزمون،انجام هنگام   4-4

بستگی دارد.  مورد بررسیقير مختلط برشی مدول مورد نياز به مقدار  دامنهکند.  نوسان می مشخص( گشتاور)یا 

  د.باشقير در محدودۀ رفتار خطی  گيری اندازهقيرها، اغلب شود که برای  ای انتخاب می این دامنه به گونه

دمایی یا قرار شده در محيط کنترل  یپایينو  موازی باالییهای  کردن صفحهبا محصور آزمونه را مای د  4-3

 .کنيد حف دمای آزمون  سلسيوسدرجۀ  ± 3/8 با دقتدادن در محفظۀ آزمون 

رادیان بر ثانيه  398تا رادیان بر ثانيه  3 محدودۀتواند در  دارد میبسامد بارگذاری نوسانی در این استان  4-6

( δ) فاز( و زاویۀ *G)مختلط برشی شود. مدول  رادیان بر ثانيه انجام می 38امد استاندارد در بسکند. آزمون تغيير 

سط عرضه شده تو افزار مناسب رئومتر با استفاده از نرمدستگاه عمليات عنوان بخشی از  خودکار بهصورت  به

 شود. محاسبه می دستگاهسازندگان 

 ها محدودیت 3

به ميکرومتر،  298تر از  ذرات بزرگ ميکرومتر باشند. 298تر از  در قير باید کوچكاندازۀ ذرات حل نشده   3-3

حل حاوی ذرات  فازِدو  وادِدقيق ممشخصات تعيين  برای. نزدیك هستند (ميکرومتر 3888) ها هصفحفاصله بين 

 باشد. حل نشدهترین اندازۀ ذرات  حداقل چهار برابرِ بزرگ، ضخامت آزمونه باید نشده

تا حد زیادی ( DSRرئومتر ) دستگاههای بدست آمده از  بر اساس دادهمختلط برشی محاسبۀ مدول   3-3-3

های آزمون در نظر  فرآیند، قطر آزمونه برابر با قطر صفحه. در این بستگی داردگيری قطر آزمونه  به دقت اندازه

 گردد.  2آزمونه به خوبی پرداخت سطح جانبیاین فرض تنها هنگامی معتبر خواهد بود که  شود. گرفته می

پيشينۀ . باشد میبسيار حساس  ،شیپيشينۀ گرمایبه دمای آزمون و  هاهای فيزیکی قير ویژگی  3-3-2

با . کنترل دمای آزمون شده استدفعاتی است که نمونۀ قيری پيش از انجام آزمون گرم  تعدادقير،  گرمایشی

فقط یك بار گرم قير پيش از انجام آزمون ) دفعات گرم کردن تعدادو محدود کردن  سلسيوسدرجۀ  ± 3/8 دقت

بين آزمایشگاهی  در یك آزمایشگاه یا تجدیدپذیرِ تکرارپذیرنتایج  بدست آوردنشود( برای  کردن توصيه می

  است.ضروری 

 وسایل 6

 (DSRدینامیکی ) برشدستگاه رئومتر   6-3

ابزار بارگذاری و  ری برای کنترل دمای آزمونه،فلزی موازی، ابزا های صفحه شاملدیناميکی  بر،دستگاه رئومتر 

کند که ه ارایرا  ای تایيد شدهمعتبر هينامۀ دستگاه باید گوا. سازندۀ استها  آوری داده سامانۀ کنترل و جمع

                                                 
1- Frequency 
2-Trim 
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ها  گيری اندازهمحدودۀ این تر در  یا کم 3%را با دقت  گيری شده اندازه یاکنترل  گشتاورتغييرشکل و زاویه بسامد، 

 تأیيد کند.

 های آزمون  صفحه  6-3-3

 ،فوالد یا آلومينيم، با سطوح صاف پرداخت شده از جنس شکلای  های فلزی استوانه صفحهبرای انجام آزمون به 

( 88/29 ± 89/8) متر و دو صفحه به قطر ( ميلی88/4 ± 82/8) دو صفحه به قطربرای این منظور است.  نياز

باشد به شرطی که ضخامت ترین ضخامت ممکن را داشته  کم بایدهای آزمون  . صفحهشود کار برده می بهمتر  ميلی

ها اجزای  . این صفحهوجود داشته باشدآزمونه  پرداختبرای  فاصله کافیتا متر کمتر نباشد  ميلی 9/3ها از  صفحه

نصب  در دستگاه رئومترداده شده  نشان 3چه در شکل  دهند که مطابق آن اصلی دستگاه آزمون را تشکيل می

 شوند. می
باشند. در حال حاضر هيچ رو، مناسبی برای کنترل کردن این با یکدیگر  مرکز هم باید پایينیو  باالییهای  صفحه -یادآوری 

گونه  وجود ندارد. صفحۀ متحرک آزمون باید بدون هيچ  پایينیو  باالیی ها صفحه مرکز بودن همبه جز مشاهدۀ چشمی  مرکزی هم

در  3گيری ساعت اندازهیك  باصورت چشمی یا  توان به میاین مورد را  که. بچرخد ،ای قابل مشاهده عمودیِافقی و  )لق زدن( لنگی

 .کردکنترل  ،چرخشدر حال  متحرکِ تماس با لبۀ صفحۀ

 

 

 های آزمون  ابعاد صفحه -3شکل 

 دمایی هممحفظۀ   6-3-2

را محفظۀ نباید خصوصيات قير این درون  کردن سردیا ابزار گرم . است ها ای برای کنترل دمای آزمونه محفظه 

از  یا با آرایش مناسبینيتروژن یا آب، سيال مانند گاز توان با گرد، یك  . دمای درون محفظه را میتغيير دهد

                                                 
1-Dial Gage 
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( کنترل کرد. هنگامی 3هپلتيحالت جامد )به عنوان مثال عناصر اطراف آزمونه حرارتی کننده های کنترل  لماناِ

تا از جمع  شودکن مناسبی تجهيز  باید به خشك شود  که از هوای آزمایشگاه در گرمخانۀ همرفتی استفاده می

قرار نۀ باید دمای آزمو  کنندۀ دما دمایی و کنترل همهای آزمون جلوگيری شود. محفظۀ  شدن رطوبت بر صفحه

 با دقت دمای آزمون محدودۀ در را درون آزمونه تغيير دماییگونه هر  چنين هم های آزمون و صفحه بيندر  گرفته

محصور ها را  باال و پایين صفحهبه طور کامل باید  آنن ور. محفظه یا آب دکندکنترل  سلسيوسدرجۀ  ± 3/8

 و آزمونه را به کمترین مقدار برساند.  تجهيزاتدرون  تغييرات دمایید تا کن

دستگاه رئومتر برای پمپ آب به داخل شود حمام آب همرفتی جدا از  میاستفاده دمایی  برای همچه از سيال نچنا -یادآوری 

  .استالزم  محفظه آزمون

  کنترل کننده دما  6-3-2-3

  .آزمون هایدما های محدودهبرای تمامی  آزمونداری دمای آزمونه در دمای  با توانایی نگهکنترل کنندۀ دما 

 (DSR)رئومتر  اخلی دستگاهدمای د گیری اندازهابزار   6-3-1

 ریزنگریو  سلسيوس درجه  44تا  سلسيوس درجه  5گيری دمای  با محدوده اندازه 2دماسنج مقاومتی پالتينی

 در نزدیکی صفحۀ ثابت( DSRرئومتر ) بخشی از دستگاهبه عنوان  دمایی همکه در محفظۀ  سلسيوس درجۀ  3/8

رود و باید امکان خوانش پيوستۀ  میکار  هکنترل دمای آزمونۀ ميان دو صفحه ب برای دماسنجاین  نصب شده است.

 .کندفراهم  انجام آزمون راآوری و  در طول فرآیند نصب، عمل دما

 ابزار بارگذاری  6-3-4

د. چنانچه به آزمونه اعمال کنرادیان بر ثانيه ( 8/38 ± 3/8) سينوسی با بسامد ابزار بارگذاری که بتواند بار نوسانی

ابزار بارگذاری باید بتواند بسامد باشد.  3%تا  بایددقت آن  ،شود میرادیان بر ثانيه استفاده  38از بسامدی غير از 

  های گيری برای اندازه الزم کرنش یا تنش محدودهامکان بارگذاری در شرایط کنترل تنش و کنترل کرنش در 

 شده در این رو، آزمون را فراهم کند. بيان

 ها داده ثبت سامانه  6-3-3

دستگاه رئومتر سازندۀ  .کندرا فراهم گشتاور تغييرشکل و   زاویهها باید امکان ثبت دما، بسامد،  داده ثبت سامانه

گزار، کرده  3% حداقل را با دقتتغييرشکل و گشتاور که بسامد، زاویه  باشد ای گواهينامۀ تایيد شدهدارای باید 

 .باشد

 

                                                 
1-Solid state Peltier Element 

2- Platinum Resistance Temperature Measurement Device (PRT) 
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 قالب آزمونه )اختیاری(  6-2

 ، اما ضخامت آن بایدتواند متغير باشد میآزمونۀ قيری  دادن شکلبرای ابعاد کلی قالب الستيکی سيليکونی 

 متر باشد.  پنج ميلی حداقل
 34، حفره قالب با کف مقعر با قطر تقریبی ها فاصله بين صفحهمتر  متری با یك ميلی ميلی 29برای صفحۀ آزمون  -یادآوری 

حفره قالب با کف مقعر  ،ها فاصله بين صفحهمتر  ميلی با دو متری ميلی 4صفحۀ آزمون متر و برای  ميلی 8/2متر و عمق حداقل  ميلی

 .متر مناسب است ميلی 9/2 متر و عمق حداقل ميلی 4با قطر تقریبی 

 برشابزار   6-1

 دوایجاد شموازی  و صاف جانبی ای با سطح تا آزمونهآزمونه،  اطرافقير اضافه از  برداشتنمناسب برای  ای وسيله

  .یکسان گردد پایينیو  باالیی آزمون های قطر صفحه باقطر آزمونه  که بطوری

 دمای مرجع گیری اندازهابزار   6-4

( یا دماسنج الکترونيکی مراجعه شود 3-5-9 بندبه زیر) استاندارد قابل ردیابی  شيشه دماسنج)های( مایع در

استاندارد  سنج( باید در آزمایشگاه به عنوان دمامراجعه شود 2-5-9 بند)به زیر استاندارد قابل ردیابیدیجيتال 

  .موجود باشند

 استاندارد ردیابیقابل   دماسنج)های( مایع در شیشه  6-4-3

ریزنگری با  سلسيوس درجه  44تا  سلسيوس درجه  صفر بيندمایی محدودۀ  با شيشه مایع دردماسنج)های( 

 مشخص دانجمانقطۀ  باجزئی وری  غوطه)ها( باید دماسنج  شوند. این دماسنج کار برده می به درجه سلسيوس 3/8

و  ASTM E77 استانداردهای آزمون  رو، طبق یك بارسالی  حداقلباید  شيشه مایع درهای  باشند. دماسنج

ASTM E563 شوند. گذاری صحه 
قابليت این ابزار شود زیرا  توصيه می  شيشهدماسنج مایع در برای مشاهدۀ اختياری ای  لهعنوان وسي نوری به مشاهدۀابزار  -یادآوری 

 دهد. کاهش میشيشه مایع در را هنگام خوانش دماسنج مرجع  3دیدرا توسعه داده، اختالف  ریزنگری

 دیجیتال دما گیری اندازهابزار   6-4-2

ریزنگری و  سلسيوسدرجۀ  ± 89/8گر مقاومتی با دقت ابزار دماسنجی یا شناسا که شاملدماسنج الکترونيکی 

 شرکت معتبربوسيلۀ یك  حداقل سالی یك بار. این دماسنج الکترونيکی باید است سلسيوسدرجۀ  83/8

 واسنجی شود. ASTM E644طبق استاندارد  استاندارد قابل ردیابیکاليبراسيون با استانداردهای مرجع 

 

 

                                                 
1 -Parallax 
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 گیری دما اندازه قابل حمل ابزار  6-3

همراه مدار الکترونيکی و  ر دماسنجی یا شناساگر مقاومتی بهابزا شاملدماسنج قابل حمل واسنجی شده که 

بتواند بين دو صفحۀ آزمون  متر باشد تا ميلی 8/2از  کمترباید باشد. ضخامت شناساگر صفحه نمایش دیجيتال 

  وارد شود.

قابل جاگذاری چنانچه شناساگر آن ( مراجعه شود 2-5-9 بندبه زیردمای مرجع )گيری  اندازهابزار   6-3-3

 کار برده شود. تواند به میمنظور برای این  (،مراجعه شود 2-5-4بند به زیرباشد )در آزمونه کمکی  )قرار دادن(
 های آزمون استفاده شود. برای ارزیابی داده تواند می 2-4بند زیرراهنمای  -یادآوری 

  مواد 7

 کننده پاک وسایل  7-3

 دستگاه رئومتر  ها همناسب برای پاک کردن صفح وسایلیا دیگر  اسفنج پارچۀ تميز، دستمال کاغذی،

 کننده های پاک حالل  7-2

ای از  مانده باقیگونه  هيچ هستند که دستگاه رئومتر ها هصفحهایی برای تميز کردن  حاللهای پاک کننده،  حالل

  باقی بماند.دستگاه رئومتر  ها هصفحسطح  روی نباید برها  این حالل
های  پاک کردن صفحهمشابه برای های  حالل یاتولوئن  ،های معدنی الکل، 3اتسيتر پایه های های معدنی، حالل روغن -یادآوری 

گذارند مانند:  آزمون باقی نمی های صفحهبر روی سطح  ای مانده باقیگونه  هيچکه های آلی  حاللهمچنين هستند. مناسب آزمون 

 کار برده شوند. آزمون بههای  صفحهسطح روی  ازها  حالل باقی ماندۀزدودن رای توانند ب می ،ن یا اتيل الکلتهپتان، اس

 گذاری  صحه  8

در ، اندازی شده به تازگی راه رئومتر دستگاهکه  هنگامیرا  آن اجزایو ( DSR) دیناميکی بر،دستگاه رئومتر 

مورد آن  اجزاییکی از  یا/و رئومتر دستگاه و درستی یا هنگامی که صحت/وجایی به مکان جدید  صورت جابه

د: قطر صفحۀ آزمون، مبدل دار گذاری هصحنياز به  ،کنيد. چهار مورد گذاری هصح 4طبق بند  تردید است،

قبل از را  رئومتر دستگاهدمای . رئومتر دستگاهقابل حمل و دمای آزمونۀ  دماسنج، رئومتر دستگاهگشتاور 

 .کنيد گذاری هصح، گشتاورمبدل  گذاری هصح

 آزمون  قطر صفحه گذاری هصح  8-3

سه  ميانگينمتر ) ميلی 82/8ترین  را تا نزدیك ، قطر آنپایينییا  باالیی پيش از اولين استفاده از صفحۀ آزمون 

های آزمون مطابق  گيری کنيد. بررسی کنيد که صفحه ( اندازه درجه 328 زاویهبا مختلف نقطۀ  سهگيری در  اندازه

                                                 
1-Citrus-based Solvents 
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ها به  که صفحهای  گونه به ثبت کردهگيری شده را  . فهرستی از قطرهای اندازهدنباش 3-3-9بند زیربا الزامات 

  .مشخص شده باشندهای معين  وضوح با اندازه

 دماسنج قابل حمل گذاری هصح  8-2

های زمانی شش  ( در بازهشود استفاده می آزمون ها هصفحگيری دمای بين  دماسنج قابل حمل را )برای اندازه 

 5-9 بندبه زیردماسنج مرجع ) کنيد. اگر از گذاری هصحماهه یا کمتر با استفاده از دماسنج مرجع آزمایشگاهی 

شود، آن  استفاده می آزمون صفحهگيری دمای بين دو  اندازه برایعنوان دماسنج قابل حمل  ( بهمراجعه شود

های الکترونيکی نيز باید با همين مقياس و  . دماسنجشود گذاری هصح 3-1-4بند زیردماسنج نيز باید مطابق 

 د.شون گذاری هصح د،نرو میبکار های دما  گيری هنگام اندازهکه کشی(  مدارهایی )سيم

 پیشنهادی گذاری هروش صح  8-2-3

و  یکنترل ترموستاتيکمجهز به  حمام آبِدر  ،قابل حمل دماسنجحسگر  نزدیك با در تماسِدماسنج مرجع را 

 بينهدایت الکتریکی ایجاد جلوگيری از (. برای مراجعه شودیادآوری به ) سيستم گرد، آب قرار دهيد

در دسترس  زدایی شده یون . چنانچه آبکنيداستفاده  زدایی شده یوناز آب  ،3دماییحساس الکترودهای المنت 

 حمام آب، با یك کيسۀ پالستيکی آباز قرار دادن در  قبلقابل حمل را  دماسنجنيست، دماسنج مرجع و حسگر 

ی آزمون بدست آورید، هااز محدودۀ دما بيشتر سلسيوسیدرجۀ  شش فواصلرا در  ها گيری  بند بپوشانيد. اندازه

قابل حمل و دماسنج مرجع  دماسنجاز خوانده شده برسد. اگر عدد  تعادل دماییحمام در هر دما به  اجازه دهيد

عنوان تصحيح دمایی ثبت کرده،  را به یا بيشتر اختالف داشتند، اختالف در هر دما سلسيوسدرجۀ  3/8

 کنيد. داری نگهلی ثبت و را در جدو های دمایی تصحيح
مانند ند ک کنترل می سلسيوسدرجۀ  ± 3/8دما را با دقت زن است که  دارای همحمام آب  استفاده از پيشنهادی،رو،  -یادآوری 

در قابل حمل را  دماسنج. ميلۀ شود استفاده می ASTM D2171و  ASTM D2170بندهای  در استانداردهای کهحمام گرانروی 

ر و غوطهرا در حمام آب  . مجموعهاستفاده کنيداز نوار الستيکی توانيد  برای این کار می. دارید نگهدماسنج مرجع  تماس نزدیك با

 کنيد. یادداشترا  ها دماسنجرسيد، دمای هر کدام از  تعادل دمایی. هنگامی که مجموعه به سانيدبر تعادل دماییبه را حمام کرده و 

 2دمایی اصالح  8-1

دمای آزمونه و دمای نشان داده شده توسط  بيناختالف  باعث دتوان رئومتر می دستگاه در دمایی 1تغييرات 

 این . هنگامی کهرود( شود کار می هب رئومتر دستگاهبرای کنترل دمای  همچنينرئومتر ) دماسنج دستگاه 

نصب شده در  دمایی شناساگرضریب اصالح دمایی را با استفاده از  باشد،یا بيشتر  سلسيوسدرجۀ  3/8 ها اختالف

کمکی( بين  ۀآزمون) قير آزمونه( یا با قرار دادن مراجعه شود 3-1-4 بندبه زیرالستيکی سيليکونی ) قرص

                                                 
1-Resistive Temperature Sensitive Element   

2-Temperature Offset 

3-Gradient 
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( تعيين کنيد. هر وقت که مراجعه شود 2-5-4 بندبه زیر) درون قير دمایی شناساگر گذاشتنو آزمون  های صفحه

 شود. بررسیدمایی نيز باید  اصالح ،شود می گذاری هصح ،دماسنج قابل حمل

 الستیکی سیلیکونی روش استفاده از قرص  8-1-3

های باالیی و پایينی را به یکدیگر  و صفحهمتری قرار دهيد  ميلی 29های آزمون  صفحه بينقرص الستيکی را  

 در صورت نياز،. گيردهای باالیی و پایينی قرار  صفحهتا الستيك سيليکونی در تماس کامل با سطوح  نزدیك کنيد

بين الستيك  فضای( مراجعه شود 3یادآوری به ) 3کننده پٌریا ترکيبات  با استفاده از یك الیۀ نازک گریس نفتی

ها  صفحه بين حرارتی انتقال اطمينان ازبرای کامل طور کامل پر کنيد. تماس  های آزمون را به سيليکونی و صفحه

  طبق(. تصحيح دمایی مورد نياز را مراجعه شود 2یادآوری به ) است یو قرص الستيکی سيليکونی ضرور

  .)انجام دهيد( تعيين کنيد 1-1-4 ندبزیر
 .کنند را آلوده میدرون دستگاه  درگرد،ِهای  آب ،های نفتی بسيار کمتر از گریس در دسترسکننده  پٌرترکيبات  -3یادآوری 

 متر است. ميلی 29تر از  متر ضخامت دارد و قطر آن اندکی بزرگ ميلی دو ،قرص سيليکونی موجود -2یادآوری 

 استفاده از آزمونۀ کمکی  روش  8-1-2

 ند، ساخته شود.گير میهای آزمون شکل  بين صفحهبه آسانی  که ییپليمرها سایرآزمونۀ کمکی باید از قير یا 

آزمونۀ کمکی  ونقابل حمل را در دماسنج (حسگرشناساگر )، قرار دادههای آزمون  بين صفحهآزمونۀ کمکی را 

متر برای  تنظيم کنيد )یك ميلی آزموندر رو،  ها صفحهفاصله بين  به اندازهرا  ها صفحهبين  فاصلهوارد کنيد. 

را در مرکز آزمونۀ کمکی بطور  شناساگر، متری( ميلی 4های  متر برای صفحه متری و دو ميلی ميلی 29های  صفحه

طور کامل  اجازه دهيد تا آزمونۀ کمکی بهرا گرم کرده،  ی آزمونها دارید. در صورت نياز صفحه اعی نگهقائم و شع

مواد ماندن  باقیاما از  کنيدنيست که سطح آزمونۀ کمکی را پرداخت  الزمهای آزمون را پر کند.  بين صفحه فاصله

ایجاد کنيد.  ASTM E882اهنمای رطبق کنترلی را  های ولکنيد. جدجلوگيری های دو صفحه  اطراف لبه ،اضافی

  تعيين کنيد. 1-1-4 ندبزیر طبقتصحيح دمایی مورد نياز را 
به همين دليل استفاده از آن ، باقی بگذارد ی آزمونها را بر سطح صفحه ماندۀ روغن سيليکون باقیتواند  یم 2بتونه خمير -یادآوری 

 شود. عنوان آزمونۀ کمکی پيشنهاد نمی به

 دمایی اصالحتعیین   8-1-1

 یسلسيوس ۀدر فواصل دمایی شش درجقابل حمل  دماسنجو ( DSR) رئومتردستگاه  زمان دما را با دماسنج هم

، دمای نشان داده شده با تعادل دمایی، پس از رسيدن به دما. در هر گيری کنيد اندازهدماهای آزمون  تا محدودۀ

کنيد.  یادداشت سلسيوسدرجۀ  3/8ترین  تا نزدیكقابل حمل را  دماسنجو  (DSR) رئومتردستگاه  دماسنج

                                                 
1 - Anti-seize Compound 

2 - Silly Putty 
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بيشتر از   پنج دقيقه مدتقابل حمل در  دماسنجو  رئومتردستگاه هنگامی که دماهای نشان داده شده با دماسنج 

 همه محدودۀ شاملکه بيشتر های  گيری . اندازهرسيده است تعادل دمایی به ،نکندتغيير  سلسيوسدرجۀ  3/8

  .انجام دهيدرا  شود میدیناميکی  بر،مدول  گيری اندازهدمایی 

 در برابر دمای آزمون )اختیاری(دما  اصالحترسیم نمودار   8-1-4

دما را در برابر دمای  گيری اندازه بين دو، نمودار اختالف 1-1-4 ندبزیرهای بدست آمده از  استفاده از دادهبا 

تصحيح دمایی است  ،ین اختالف(. امراجعه شود 2شکل به ترسيم کنيد ) ،قابل حمل دماسنجگيری شده با  اندازه

 هدو صفح بين آزمونۀ ، بهمورد نظربه دمای  رسيدنبرای  (DSR) رئومتردستگاه دمای کنندۀ  باید کنترلکه 

عنوان  را بهبين دو صفحه تصحيح شده را از روی نمودار و دمای  ی آزموندما مربوط به. تصحيح دمایی کنداعمال 

های  این تصحيح ای نوشته شود که گونه تواند به میدستگاه  افزار . به عنوان جایگزین، نرمکنيدن گزار، دمای آزمو

   را انجام دهد.دمایی 
مای آزمون و دمای دبين   با اختالفو  نباشدثابت ممکن است  معينبرای یك رئومتر گيری دما  اندازهدو  بيناختالف  -یادآوری 

در آزمونه و تغييرات دمایی علت گيری دما به  اندازهدو بين تغيير کند. اختالف  ،محيط ینوسانات دمای و همچنين محيط آزمایشگاه

  شود. تجهيزات ایجاد می

 

 دمایی اصالحتعیین  -2شکل 

 دینامیکی برشدستگاه رئومتر  گذاری صحه  8-4

جابجا شده، هر  اندازی شده، راه تازگی بهدستگاه که  ای را هنگامی و مبدل تغييرشکل زاویهگشتاور دقت مبدل 

های  گيری دقت اندازه درتردید  ددر صورت وجو یا شود بررسی میکه تصحيح دمایی  زمانی  شش ماه یکبار، هر

 کنيد. گذاری صحه دستگاه رئومتر،انجام شده توسط 
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مورد شان  بررسی شوند تا صحت 5-4 بندزیرطبق رو، صورت هفتگی  یا تعمير شده باید بههای تازه نصب  دستگاه –یادآوری 

، گذاری صحهانجام در برابر تاریخ  هشد گذاری ههای صح در قالب ترسيم نمودار کنترلی اندازهها  داری داده نگه. تایيد قرار گيرد

 (.مراجعه شود بپيوست به شود ) پيشنهاد می

 گشتاور مبدل  گذاری هصح  8-4-3

گرانروی دیناميکی سيال مرجع گيری  اندازه هنگامی کهیا مبدل گشتاور مورد تردید است هنگامی که واسنجی 

 تجهيزاترا با استفاده از سيال مرجع یا  مبدل گشتاورواسنجی دهد که دستگاه نياز به واسنجی دارد،  نشان می

 کنيد. گذاری صحه ،دستگاهتهيه شده توسط سازندگان 

 (مراجعه شود الفپیوست به با سیال مرجع )گشتاور مبدل  گذاری صحه  8-4-3-3

گرانروی گزار، شده توسط توليدکنندۀ  1% محدودۀباید در  دستگاه رئومترگيری شده با  اندازهمختلط گرانروی 

تقسيم مدول  به صورترا مختلط  . گرانرویگشتاور مورد تردید باشدکه واسنجی مبدل  مرجع باشد مگر اینسيال 

برآورده  ندای بر حسب رادیان بر ثانيه محاسبه کنيد. چنانچه الزامات این ب ( بر بسامد زاویه*G)مختلط برشی 

تایيد صالحيت های خدماتی  را متوقف کرده، با سازندۀ دستگاه یا دیگر سرویس دستگاهاستفاده از این ، شود نمی

 . کنيدمشورت  شده،

 دستگاه تجهیزات سازندهبا گشتاور مبدل  گذاری صحه  8-4-3-2

العمل ارائه دستور طبق، را گشتاورواسنجی مبدل رس باشد، در دست ه دستگاهتوليدی سازند تجهيزاتچنانچه 

نظر  صرفاز این الزامات  يستمناسب در دسترس ن تجهيزاتکنيد. چنانچه  گذاری صحهشده توسط سازندۀ آن 

 کنيد.

 ای مبدل تغییرشکل زاویه گذاری صحه  8-4-2

بار یا هنگامی که  رس باشد، واسنجی را هر شش ماه یكدر دست ه دستگاهتوليدی سازند تجهيزاتچنانچه  

از این  يستمناسب در دسترس ن تجهيزاتچنانچه . کنيد گذاری صحهمورد تردید است،  دستگاه رئومتر واسنجی

 صرف نظر کنيد.الزامات 

 سازی دستگاه آماده  1

مختلف سازندگان و ها  مدلبرای  الزاماتآماده کنيد.  آن های سازنده توصيه طبق انجام آزموندستگاه را برای 

 متفاوت است.  رئومتردستگاه 
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 های آزمون صفحهبینی باز  1-3

های عميق  های گرد یا خرا، لبه ،ناهموار سطوح دارایهای  صفحهاز کنيد.  بينیهای آزمون را باز سطح صفحه 

 استفاده نکنيد.

 های آزمون صفحهسازی  آماده  1-2

یا سيترات های پایه  های معدنی، حالل های معدنی، الکل روغن مانند،های آلی  را با حالل ی آزمونها سطوح صفحه

ارچۀ نرم آغشته به یا پ اسفنج باها را  حالل ماندۀ باقیپاک کنيد. هر گونه  ،قير مانده باقیهر گونه تولوئن از 

یا پارچۀ نرم  اسفنج نخی، با استفاده از در صورت لزوم. الکل یا استون پاک کنيدنند هپتان، اتيل ماهای آلی  حالل

 باقی نمانده است.های آزمون  هيچ گونه رطوبتی بر روی صفحه مطمئن شوید کهخشك 

 های آزمون  نصب صفحه  1-1

. دنباش یکدیگرموازی  ها تا صفحه چشمی دقت کنيد، بصورت قرار داده دستگاه رئومتر های آزمون را در صفحه

 مطمئن شویدقرار گيرند.  رئومتردر دستگاه  مناسبشانکنيد تا در محل  محکمهای دستگاه را  ها و گيره صفحه

 . هستندها موازی یکدیگر  صفحه که

 ها کردن فاصله بین صفحه صفر  1-4

 هنگامی که ازانتخاب کنيد.  ،مورد انتظار قير یا برنامۀ از پيش تعيين شدۀ آزموندرجه  طبقدمای آزمون را 

آزمون مورد دماهای وسط )ميانه( محدوده را در  ها بين صفحهفاصله  ،شود میاستفاده  مختلفدماهای آزمون 

دمای  سلسيوسدرجۀ  ± 3/8ت شده در محدودۀ به دمای تثبي رئومتردستگاه اجازه دهيد تا کنيد. صفر  ،نظر

 سلسيوسدرجۀ  ±32بيش از  ،تنظيم شده ها صفحهفاصله بين که در آن از دمایی دمای آزمون  اگرآزمون برسد. 

ای  از هر باری که آزمونه قبلرا  ها صفحهفاصله بين کنيد. صفر دوباره را  ها هحفاصله بين صف، اختالف داشته باشد

  صفر کنيد.گيرد،  میقرار ها  د بين صفحهجدی
در به جای تنظيم توان  میرا  ها فاصله بين صفحهرا داشته باشد  3حرارتی شکاف )فاصله(قابليت جبران  دستگاهاگر  -3یادآوری 

به بسيار مهم است که  ها صفحهفاصله بين  صفر کردنو  . تنظيمکرددماهای آزمون برای اولين دمای آزمون تنظيم  محدودۀ ميانه

 ،است نشان داده شده 1چه در شکل  دار مطابق آن معنی هایسبب بروز خطا ها صفحهفاصله بين . تنظيم نادرست درستی انجام شود

 .شود می

  کنند. بيان میبرای انتخاب دماهای آزمون را یی هاراهنما AASHTO R29و  32989-1ملی ایران شماره استاندارد  -2یادآوری 

                                                 
1-Thermal Gap 
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 ها فاصله بین صفحهاثر خطا در  -1شکل 

 ها هبین صفح فاصله صفرتعیین   1-4-3

 های زیر صفر کنيد. را طبق یکی از رو، ها صفحهفاصله بين 

  دستی ها به روش بین صفحه فاصله صفرتعیین   1-4-3-3

کم را  ها فاصله بين صفحهصفحۀ متحرک در حال چرخيدن است، در حالی که رک را بچرخانيد، حصفحۀ مت 

شد، صفحۀ ثابت تماس پيدا کند. هنگامی که چرخش صفحۀ متحرک متوقف  که صفحۀ متحرک با زمانیتا  کنيد

  صفر شده است. ها فاصله بين صفحه

 (عمودینرمال )مبدل نیروی  ها به روش بین صفحه فاصله صفرتعیین   1-4-3-2

و  ها صفحهکم کردن فاصله بين را با  ها صفحهفاصله بين ، (عمودینرمال )ی های نيرو برای رئومترهایی با مبدل 

است، فاصله صفر  تقریباًای که نيروی قائم  ها، در نقطه . پس از تماس بين صفحهصفر کنيد ،مشاهدۀ نيروی قائم

 را صفر کنيد. ها صفحهبين 

 خودکار  ها به روش بین صفحه فاصله صفرتعیین   1-4-3-1

  کنيد.دستگاه صفر  ۀسازندطبق دستورالعمل صورت خودکار  را به ها صفحهفاصله بین 
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 های آزمون صفحه گرم کردن پیش  1-3

 تقریباًکنيد تا دور  یکدیگر ازحرکت داده و ها را  صفحه صفر شد، 3-5-5 بندزیر طبق ها صفحههنگامی که فاصله 

قير و  بينچسبندگی  ،ها گرمایش صفحه پيش .کنيدگرم  ها را  صفحه شود. ایجادآزمون انجام  فاصله الزم برای

 دهد. افزایش می ميانیها را به ویژه در دماهای  صفحه

 متری میلی 23صفحۀ  کردن گرم پیش  1-3-3

 برسانيد. ، دمای آزمون کمترینهای مختلف، به در دما آزمون انجام در صورتیا  انجام آزمونها را به دمای  صفحه

 متری میلی 8صفحۀ  گرم کردن  پیش  1-3-2

 گرم کنيد. درجه سلسيوس  59تا درجه سلسيوس  15 بينتا رسيدن به دمایی های آزمون را  صفحه 

  قالباستفاده از  هنگامگرمایش  . پيشکردگرم  را باید ها  صفحه ،های آزمون قير و صفحه بينچسبندگی مناسب  برای -یادآوری 

. است متری ضروری ميلی 4های  با صفحه ونمانجام از و ها های قيری و انتقال آن به صفحه آزمونهسازی  سيليکونی برای آماده

و قير، حرارت انتقال یافته از ها  برقراری تماس ميان صفحه از زمان ،شود میهنگامی که از رو، جایگذاری مستقيم استفاده 

ماهيت قير  و به درجه ،برای چسبندگی مناسب مورد نيازگرمایش  شود. دمای پيش ها به قير موجب بهبود چسبندگی قير می صفحه

در  ویژه قيرها تر، به درجۀ سفت با ی. برای قيرهایداردمتری( بستگی  ميلی 29یا متری  ميلی 4های آزمون  و دمای آزمون )صفحه

چسبندگی سلسيوس ممکن است برای اطمينان از درجۀ  59ها تا دمای  گرم کردن صفحهپيش بسيار زیاد، گی اصالح شد سطح

  شود. میمتری انجام  ميلی 4های  و آزمون با صفحه بودهسيليکونی  قالب اگرویژه  ، بهنباشدکافی  ها بهتر قير به صفحه

 ها سازی آزمونه آماده  31

 . دانجام شو ASTM D140طبق استاندارد  برداری باید نمونهشود،  ون میو آزم برداری نمونهاگر قير پير نشده 

 قیررمادهی گ  31-3

 ۀقابل ریختن باشد. روی نمون شده وداخل گرمخانه گرم کنيد تا به اندازۀ کافی روان  ظرف حاوی نمونه قير را

های  حبابقير همگن و یکنواخت شده و هم بزنيد تا  گهگاهی آن را کردن در طول فرآیند گرم قير را پوشانده و

شدگی  سختپذیر ) گشترباز بين رفتن تجمع مولکولی  باعثآزمون انجام از  قبل ادهیرمهوا از آن خارج شود. گ

آزمون انجام از  قبلهای سرد باید   دهد. نمونه در دمای محيط رخ می ،م انبارهنگامعموالً شود که  ( میساختاری

دمای شود.  98تا %افزایش مدول  ممکن است موجب زمان انبار، تغيير کرده و. ساختار قير در شوند ادهیگرم

، شود. اما برای قيرهای اصالح شده با گرانروی باالبيشتر  سلسيوسدرجۀ  391نباید از رمادهی گقير هنگام 

از  برای جلوگيریداشته باشد.  نياز سلسيوسدرجۀ  391 قير به دمای بيشتر ازرمادهی گ ،ممکن است

های  گرمکن های قير از گرم کردن نمونه . برایگرم کردن را به حداقل برسانيددما و زمان قير، شدگی  سخت

 . نکنيد استفاده داغ صفحه



 3116 سال )چاپ اول(:33411استاندارد ملی ایران شمارۀ 

34 

خيلی اما است  قابل ریختندر دمای محيط به راحتی آن قير دارای قوامی است که که در کمترین دما برای ریختن  -یادآوری 

. اما برای برخی از قيرهای دکنياجتناب  سلسيوسدرجۀ  319از  بيش. از گرم کردن قيرهای پيرنشده شود روان نيست، توصيه می

باشد. اما در همه ضرورت داشته  سلسيوسدرجه  319از  بيش روانی و سيال شدنپير شده، ممکن است دمای  بسياراصالح شده یا 

پوشيده شود و هر از گاهی برای همگنی و باید  قير نمونهروی ، حداقل بوده و در طول فرآیند گرم کردنباید  موارد زمان گرم کردن

  هوا در قير ایجاد نشود. های حتياط کرد تا حبابزدن باید ا هم هنگام یکنواختی هم زده شود.

 آزمون  انتقال قیر به صفحه  31-2

مراجعه  2-2-38 بندبه زیر(، انتقال مستقيم )مراجعه شود 3-2-38 بندبه زیرریختن ) های یکی از رو، قير را با

  .انتقال دهيدآزمون   به صفحه( مراجعه شود 1-2-38 بندبه زیرقالب سيليکونی ) با استفاده از( یا شود

 ریختنروش  هب آزمون  انتقال قیر به صفحه  31-2-3

 بر روییا  رئومترنصب شده در دستگاه  یصفحۀ آزمون پایين رویبر  به طور مستقيمقير داغ را از محفظۀ گرم 

هایی مجاز  ها فقط در دستگاه بریزید. بيرون آوردن صفحه یا صفحهرئومتر های جدا شده از دستگاه  یکی از صفحه

ها بدون هيچ تأثيری بر  ز شده باشد که امکان بيرون آوردن و نصب مجدد صفحهمجهای  است که رئومتر به صفحه

 39در فاصلۀ  حداقلوجود داشته باشد. هنگام ریختن قير، ظرف حاوی نمونه را  ،ها تنظيمی بين صفحهفاصله 

ه دارید. بخشی از لبۀ خارجی صفحه را بدون پوشش بگذارید. باالی صفحۀ آزمون نگ یمتر ميلی 29تا  یمتر لیمي

از صفحه برای ریختن قير )اگر  دستگاه رئومترصفحه در  قرار دادنو  صفحه رویقير داغ  ریختنپس از  بالفاصله

ایجاد  مورد نياز برایفاصله آزمون به اضافۀ  هفاصلرا تا رسيدن به  ها فاصله بين صفحه (خارج شده باشد دستگاه

 طبق و ایجاد برآمدگی جانبی بر، قير اضافی پرداخت آزمونه و  بهبالفاصله  .تنظيم کنيد ،3برآمدگی جانبی

  کنيد. اقدام 1-38 بندزیر

 آزمون  قیر به صفحه مستقیم انتقال  31-2-2

منتقل آزمون  های به یکی از صفحهمشابه یا ابزاری  2قاشقكای،  قير داغ را با استفاده از یك ميلۀ فلزی یا شيشه

طبق ایجاد برآمدگی جانبی و بر، قير اضافی پرداخت آزمونه و  به، بالفاصله پس از انتقال قير داغکنيد. 

  کنيد. اقدام 5-38و  1-38 بندهایزیر
شود برای جابجا  به کار برده می 1پودرها در ترازوی آناليتيکالدر توزین  که یباریك و کوچکنزن  فوالدی زنگ قاشقك -یادآوری 

را آزمونه  برای ایجاد قير یمقدار مناسب توان پيچشی میبا یك حرکت استفاده از ميله،  در صورت. استمناسب کردن قير داغ 

 پنجتا  متر ميلی چهار قطرِ ای با . ميلهکند میروی ميله را کنترل  جرم قيرمقدار رسد که حرکت چرخشی،  نظر می به برداشت.

 باشد. متری مناسب می ميلی 4  ویژه برای صفحه ای به . رو، ميلۀ شيشهاستمتر مناسب  ميلی

  

                                                 
1-Bulge 

2-Spatula 

3-Analytical Balance 
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 قالب سیلیکونیبه روش  آزمون  انتقال قیر به صفحه  31-2-1

)صاف  . سطح روی قير را پرداخت نکنيدشودقير داغ را درون قالب سيليکونی بریزید تا سطحی برآمده تشکيل 

دمای محيط، قير و قالب تا  به محض خنك شدندمای محيط خنك شود. رسيدن به  تاقالب  اجازه دهيد. نکنيد(

را روی یکی از  قير قرص  ۀکنيد. به آرامی سطح برآمد شلقير درون قالب را  ،الستيکی با خم و راست کردن قالبِ

تا قير به صفحه بچسبد. قالب پر شده باید در دمای  قرار داده و فشار دهيدگرم شده  پيشاز  آزمونِ های صفحه

خنك کردن تا دماهای ای، خنك شود.  بدون هيچ سردکننده آزمایشگاه، با قرار دادن قالب بر روی ميز محيط

در قير ایجاد کند که ممکن است بر روی مقادیر ای  دمایی ناشناختهتواند رفتار  می محيطدمای  تر از پایين

آزمونه ممکن است منجر به تشکيل  بيش از حدخنك کردن  .تأثير بگذارد فازو زاویۀ  ها مدول ۀگيری شد اندازه

ود. قير را از قالب بيرون ش ی آزمون میها که مانع چسبيدگی آزمونه به صفحه رطوبت بر سطح آزمونه بشود

 ایجاد برآمدگی جانبی،مورد نياز برای فاصله آزمون به اضافۀ  فاصلهرا تا رسيدن به  ها هصفحفاصله بين آورده، 

  کنيد. اقدام 5-38و  1-38 بندهایزیربر، قير اضافی طبق پرداخت آزمونه و  به، بالفاصله. تنظيم کنيد

تکميل  در این مدت. اگر آزمون به اتمام برسداز ریختن قير داغ درون قالب پس ساعت  چهارمدت  درآزمون باید 

 . شود در نظر گرفته نمینتایج آزمون  ،دنش
ها را  انده قير، قالبم برای از بين بردن باقیاستفاده شود.   اید از حاللهای الستيکی سيليکونی نب پاک کردن قالببرای  - 3 یادآوری

در صورتی که چسبندگی قالب مشکل ساز شوند.  های سيليکونی در صورت استفاده مکرر چسبنده می قالببا پارچۀ تميز پاک کنيد. 

 شود، از قالب استفاده نکنيد.

و  PG 52-34، PG 46-34مانند قيرهایی  خارج کرد.سيليکونی  سرد کردن از قالبتوان بدون  يرها را نمیق بعضی از -2یادآوری 

از  کردن آزمونۀ قيری را نتوان بدون خنك اگر توان در دمای محيط از قالب خارج کرد. را نمی PG 58-34قيرهای درجۀ از برخی 

 شود.مستقيم یا ریختن استفاده  های انتقال شود از رو، پيشنهاد میقالب بيرون آورد، 

 پرداخت آزمونه  31-1

گرفت،  قرارهای آزمون  شرح داده شده بر روی یکی از صفحهکه آزمونه مطابق رو، بالفاصله پس از این

مورد نياز  فاصلهآزمون به اضافۀ فاصله برابر  آنهابين فاصله  تاجابجا کنيد  به سمت یکدیگرآزمون را  های صفحه

ایجاد برآمدگی برای مورد نياز  فاصله را برای ایجاد 5-38 بندبه زیرشود )تنظيم  ایجاد برآمدگی جانبیبرای 

ای که قير با  گونه بردارید بههای آزمون  فحههای ص اطراف لبه  فی را با حرکت ابزار پرداخت(. قير اضامراجعه شود

 .شودتراز  ها هم قطر خارجی صفحه
نباشد که موجب  گرم ، اما زیادندباشد که امکان پرداخت آزمونه را فراهم ک گرم ای اندازه بهدمای ابزار پرداخت باید  -یادآوری 

 شود.  در لبۀ آزمونه قير 3(مياییيشجزیه ت) پيروليز

  

                                                 
1-pyrolyze 
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 جانبیبرآمدگی ایجاد   31-4

 سطحدر کمی ای کم کنيد که برآمدگی به اندازه را ها هفاصله بين صفحکه پرداخت آزمونه به پایان رسيد،  هنگامی

 عواملیرئومتر بوده و به  از ویژگی دستگاهجانبی  برآمدگی مورد نياز برای ایجادفاصله . ایجاد شودآزمونه  جانبی

پرداخت و دمای آزمون بستگی دارد. رو، پيشنهادی برای بين ابزار و اختالف دمای  نوع دستگاه رئومتر مانند

 29با قطر  یهای برای صفحهمعموالً شده است.  بيان ت در پيوستجانبی  برآمدگیالزم برای ایجاد  فاصلهتعيين 

 متر است. ميلی 38/8 فاصلهمتر  ميلی 4با قطر  یهای متر و برای صفحه ميلی 89/8له فاصمتر  ميلی
مقعر سطحی  جانبی، های هلبقير در  اگر. شود محاسبه میقطر آزمونه با قطر صفحۀ آزمون  برابریبا فرض  مختلطمدول  -یادآوری 

توان  مدول محاسباتی باشود.  کمتر از مقدار واقعی محاسبه می مختلطمدول مقدار تشکيل دهد، این فرضيه معتبر نخواهد بود و 

شود.  می پيشنهاد، ها فاصله بين صفحهچهارم تقریباً معادل با یك  کوچكجانبی برآمدگی یابد.  افزایش می ،صفحه چهارم شعاعِ

 .بيان شده است تپيوست در  ها بين صفحه فاصلهفرآیند تعيين 

 آزمون جرایروش ا 33

که در آن،  (5-4بند زیربا در نظر گرفتن اصالح دمایی تعيين شده طبق ی )کنندۀ دما را در دمای کنترل  33-3

در  تعادل دماییبه دستگاه رئومتر تا  اجازه دهيد. تنظيم کنيدرسد،  به دمای آزمون می ها هدمای آزمونه بين صفح

تا ده دقيقه پس از رسيدن دقيقه باید پنج  ونآزمانجام دمای آزمون برسد.  سلسيوسِدرجۀ  ± 3/8محدودۀ 

تعادل (. رو، تعيين زمان مورد نياز برای رسيدن به مراجعه شود 5شکل به آغاز شود ) تعادل دماییآزمونه به 

 بيان شده است. ثپيوست در  دمایی
کنترل  . سامانهممکن استغيرتوليد شده توسط سازندگان مختلف  های رئومترِ دستگاهیك زمان تعادل برای  تعيين فقط–یادآوی 

رو، تعيين  کند. را مشخص میزمان مورد نياز برای رسيدن به دمای آزمون اوليه، خانۀ هوا( و دمای  )حمام سيال یا گرممحيطی 

 شده است. بيان ثدر پيوست  تعادل دمایی صحيحِزمان 
 

 

 تعادل دماییتعیین زمان  -4شکل 
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، دمای مناسب 32989-1ملی ایران شماره با الزامات استاندارد  انطباق برایقير  انجام آزمونهنگام   33-3-3

 استاندارد انتخاب کنيد. آن 3آزمون را از جدول 

برای  وترین دما  کمرا از  متری آزمون ميلی 29 برای صفحۀ شود، انجام میدما چندین آزمون در  اگر  33-3-2

 آغاز کنيد.دما  بيشترینمتری از  ميلی 4 صفحۀ

 کنترل کرنش روش بهآزمون انجام   33-3-1

 بر،. دستگاه رئومتر انتخاب کنيد 3کرنش مناسب را از جدول  مقدارکنترل کرنش،  به رو،هنگام انجام آزمون 

 کند. گر کنترل می صورت خودکار و بدون دخالت آزمایش هافزاری است که کرنش را ب به نرممجهز  ،دیناميکی

 کرنش  مقادیر -3جدول 

 kPa قیرنوع 
 مقدار کرنش

(%) 

 گستره

(%) 

 39تا  G*/Sinδ8/3 32 5  قير اوليه

 32تا  RTFO  G*/Sinδ2/2 38 4قير پير شده دستگاه 

 2/3تا  PAV  G*Sinδ9888 3 4/8قير پير شده دستگاه 

 کنترل تنش روش بهآزمون انجام   33-3-4

 بر،انتخاب کنيد. دستگاه رئومتر  2تنش مناسب را از جدول مقدار کنترل تنش،  به رو،هنگام انجام آزمون 

 کند. کنترل میگر  آزمایشصورت خودکار و بدون دخالت  افزاری است که تنش را به به نرممجهز  ،دیناميکی

  تنش مقادیر -2جدول

 kPa  نوع قیر
 مقدار تنش

 (kPa ) 

 هگستر

(kPa) 

 398/8تا  G*/Sinδ88/3 328/8 858/8  قير اوليه

 298/8تا  RTFO  G*/Sinδ28/2 228/8 348/8قير پير شده دستگاه 

 988تا  PAV  G*Sinδ9888 988 588قير پير شده دستگاه 
 

آزمون آغاز  دمایدر هر  تعادل دماییتا ده دقيقه پس از رسيدن به دقيقه مدت زمان پنج  درآزمون را  33-2

هر چه  ،بعدی )ثانویه( های(، آزمون باید در دماساختاریشدگی  برای کاهش اثر انباشت مولکولی )سختکنيد. 

تواند  مولکولی میانباشت  ،رئومتر قرار گيرددستگاه در  آزمونه برای مدت زمان طوالنی اگرانجام شود.  تر سریع

ها باید در مدت زمان دو  زمونشود همۀ آ میافزایش مدول شود. هنگامی که آزمون در چندین دما انجام  سبب

پس را و بسامد  فاززاویۀ ، ختلطمگيری مدول  اندازه د. اعمال بار ونبه پایان برسسازی آزمونه  پس از آمادهساعت 

 اوليه شروع کنيد. بارگذاری چرخۀ  39تا  4از اعمال 
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های تحليلی و  با کمك رو،بيشتر بارگذاری  چرخۀ 39تا  4های  از دادهگيری  ينرا با ميانگ ها گيری  اندازه 33-1

آزمون در بيش از یك بسامد انجام بدست آورید. هنگامی که  ،دستگاهسازندگان توسط  شده هارای آزمونِ افزار نرم

 افزایش دهيد.  تا بيشترین بسامد را سپس آنو  بسامد آغاز کرده کمترینآزمون را در  ،شود می
رادیان بر  38بسامد استاندارد از ، 32989-1ایران شماره ملی استاندارد الزامات با  هنگام انجام آزمون قير برای انطباق –یادآوری 

 .کنيدثانيه استفاده 

 تفسیر نتایج 32

ه نشان داده شد 9که در شکل  طور . همانبستگی دارد یبرشبه مقدار کرنش  فازمدول دیناميکی و زاویۀ   32-3

کاهش  ،یبرشافزایش مقدار کرنش  اصالح شده و اصالح نشده باخالص برای قيرهای  فاز، مدول و زاویۀ است

منفرد برای یك آزمونه توان  می (9شکل مانند را ) یبرشدر مقابل کرنش  ختلطبرشی ممنحنی مدول د. یاب می

رسم  نموداریالزم نيست چنين  ،کرد. در یك آزمون معمولی رسمبا افزایش تدریجی بار یا دامنۀ کرنش  )واحد(

 .استمفيد رفتار قير حدود ناحيۀ خطی  تشخيصشود. چنين نمودارهایی برای 

 یبرشاز کرنش  نسبتاً ،که مدول های کوچك تعریف شود در جایی تواند در کرنش رفتار قير میناحيۀ خطی   32-2

یا بيشتر از مقدار کرنش  58% ختلطمشود که مدول  تعریف میها  ای از کرنش حيۀ خطی، محدوده. نااست مستقل

 شود.  تعيين می بپيوست  در که همانطور ،باشد اوليه

 

 3مثالی از کرنش روبشی -3شکل 

                                                 
1-Strain Sweep 
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 گزارش 31

 شده است. نشان داده 9ها در شکل  . قالب پيشنهادی برای گزار، دادهکنيداطالعات زیر را گزار، 

 پرونده؛نام  -الف

 ؛آزمونه شناساییشمارۀ  -ب

 قير؛ نمونه مشخصات -پ

 ؛گر نام آزمایش -ت

 ؛تاریخ انجام آزمون -ث

 ؛ساعته 25زمان انجام آزمون )دقيقه: ساعت( به صورت  -ج

ثبت دستگاه افزار  صورت خودکار توسط نرم که بهمشخصات دستگاه رئومتر مانند مدل و سازنده دستگاه،  -چ

 ؛شود می

 رئومترهای  دادن دستگاهتشخيص برای  شمارهاست. این  منحصر به فردکه برای هر دستگاه  شناسایی شماره -ح

 ؛شود در یك آزمایشگاه استفاده میرئومتر چنانچه بيش از یك دستگاه  ،استیکدیگر از 

 شود؛ دستگاه ثبت میافزار  ، که به صورت خودکار توسط نرممورد استفادهافزار  نسخۀ نرم -خ

 3/8 با دقت سلسيوسدرجۀ  بر حسبهای آزمون  دمای آزمونۀ بين صفحه دادن  نشان برایدمای آزمون  -د

 ؛سلسيوسدرجۀ 

 سلسيوس گزار، کنيد؛درجۀ  3/8ترین  نزدیك تا اعمال شده استدمایی اصالح  اگردمایی،  تصحيح -ذ

 ؛سه رقم معنا دارپاسکال تا  ، بر حسب کيلو(*G) مختلطبرشی مدول  -ر

 ؛درجه 3/8ترین  تا نزدیك، (δ) فاززاویۀ  -ز

 ؛RTFO در فرآیند ( برای قيرهای پيرنشده یا قيرهای پيرشدهG*/sinδ) -ژ

 ؛PAV در فرآیند( برای قيرهای پيرشده G*sinδ) -س

 یا مردود شده است؛ کرده استبرآورده  مشخصات را قيرآیا  بيان کنيد که -ش

 .سه رقم معنا داردامنۀ کرنش تا  -ص
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 کنترل کننده دما: حمام آب شماره سریال دستگاه:

   89/9افزار: مدل  نرم

  نام پرونده:

  پارامترها

 محدوده دمای ميانی گيری: نوع اندازه

 C 8/22° دمای مورد نظر:

 88/3% دامنه کرنش: 

  اطالعات کمکی

  :گر نام آزمایش

  شمارۀ شناسایی آزمونه:

  نوع نمونه:

  شماره آزمون:

  گیری نتایج اندازه

  :(*Gمدول )

  :(δ)زاویه فاز 

G*sinδ:  

  دمای نهایی:

 مورد پذیر،  آزمون:وضعيت 

  

  گر: یادداشت آزمایش

 ها   گزارش داده قالب پیشنهادی -6شکل 

 دقت و اریبی 34

 دقت  34-3

 بيان شده است. 1طبق این رو، آزمون در جدول  بر، دیناميکیمعيار داوری پذیر، نتایج 

ضریب  1. اعداد در ستون دوم جدول بدست آمده است AASHTO T315طبق استاندار این معيار   34-3-3

بر  1در جدول   . دقتباشد مناسب می یك شده در ستون بيانشرایط آزمون  برایکه  است 3تغييرات )پراکندگی(

نمونۀ ارسالی جفت آزمایشگاه بر روی هشت  284تا  349ه شده توسط اس تحليل نتایج آزمون دوتایی ارایاس

AMRL  پنج درجۀ قير: برآورد شده است که شاملPG 52-34 ،PG 64-16 ،PG 64-22 ،PG 70-22 و 

 PG 76-22  اصالح شده با(SBS) باشد.  می 

  

                                                 
1-Coefficient of Variation 
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 گر )تکرارپذیری( دقت یک آزمایش  34-3-2

 انجام شده است و با استفاده از لوازم یکسانکه گر  توسط یك آزمایشبه دست آمده  نتایج دوتاییاختالف 
   باشد. 1جدول  سهشده در ستون  بيانمقادیر بيش از  شود نباید می بصورت درصدی از ميانگين بيان

 دقت چند آزمایشگاهی )تجدیدپذیری(  34-3-1

گر مختلف با استفاده از مواد  های مختلف توسط دو آزمایش در آزمایشگاهبه دست آمده  اختالف نتایج دو آزمون

   باشد. 1جدول  سهشده در ستون  بيانمقادیر بيش از  شود نباید یکسان که بصورت درصدی از ميانگين بيان می

 اریبی  34-4

 ای وجود ندارد. مرجع پذیرفته شده مقدار، زیرا تعيين کردتوان  نمی ،در این رو، آزمونرا اریبی 

 دقت -1جدول

 حالت 
 ضریب تغییرات

)%(1s
 الف

 آزموننتیجه ه قابل قبول دو گستر

)%(d2s
 الف

   :گر دقت یک آزمایش

 G*/Sinδ (kPa) 1/2 5/9 :قير اوليه

 RTFO/TFO :G*/Sinδ (kPa) 2/1 8/5مانده  قير باقی

 PAV :G*Sinδ (kPa) 5/5 4/31مانده  قير باقی

   چند آزمایشگاهی:دقت 

 G*/Sinδ (kPa) 8/9 8/39 :قير اوليه

 RTFO :G*/Sinδ (kPa) 4/9 2/22مانده  قير باقی

 PAV :G*Sinδ (kPa) 2/35 2/58مانده  قير باقی

 اند. بیان شده ASTM C670هستند که در استاندارد برحسب درصد  d2sو برحسب درصد  1sاعداد نشان دهندۀ حدود این -الف
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 پیوست الف 

 (لزامی)ا

 استفاده از سیال مرجع

 سیال مرجع  3-الف

 گذاری مرجع برای صحهعنوان سيال  به (N2700000SP) ،3نونشرکت کی توليدمشابه پليمر آلی  یپليمر

در قابل ردیابی استاندارد گيری گرانروی مویينۀ  سيال، با اندازهاین نروی . گرااست مناسب رئومترواسنجی دستگاه 

دیگر متغير  بهرسيال به  2بهرپاسکال ثانيه است. گرانروی سيال از یك  298 تقریباً ،سلسيوسدرجۀ  95دمای 

 شده است. نوشتهآن سيال بر روی بطری بهرِ است. گرانروی ویژۀ هر 

 در استفاده از سیال مرجع ها  محدودیت 2-الف

 :موارد زیر رعایت شودهنگام استفاده از سيال مرجع 

 ؛کرداستفاده توان  نمی فازاندازۀ زاویۀ  دقتِ گذاریِ صحهبرای  از این سيال -3

 ؛شود سيال گرانروی شيميایی سيال و در نتيجه سبب تغيير  تواند می يال نباید گرم شود، گرماس -2

 گذاری صحهسيال باید برای (، DSRدستگاه رئومتر ) های دمای تعيين و بررسی اندازگيریپس از فقط  -1

 ؛استفاده شود

با معتبر خدماتی  مراکزسازندگان یا دیگر . کار برده شود تواند به نمی گشتاور سيال برای واسنجی مبدل -4

معموالً در واسنجی  های. این ابزارهای رئومتر را واسنجی کنند دستگاه باید، از ابزار خاص واسنجی استفاده

  ؛وجود ندارندها  آزمایشگاه

 سلسيوس تادرجۀ  94در دمای فقط رادیان بر ثانيه، سيال مرجع باید  38در صورت انجام آزمون در بسامد  -3

  ؛استفاده شود سلسيوسدرجۀ  95

درون بطری باید فاقد . سيال موثر است شده گيری اندازه ختلطبر مقدار گرانروی مهای موجود در سيال  حباب -6

فرآیندی برای سيال تشکيل نشود.  درحبابی  ،سازی آزمونه بوده، مراقبت شود تا هنگام آماده هرگونه حباب

 شده است. بيان 5-بند الفسازی آزمونه در  آماده

 

 
 

                                                 
1 -Cannon Instrument Company 

2 -Lot 
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 )حالت پایا( 3های گرانروی در شرایط پایدار گیری از اندازه *Gمحاسبۀ   1-الف

ترین و  )پویا( پليمرها، معروف های مختلف تبدیل گرانروی حالت پایدار و دیناميکی در بين رو،

 شود های زیر می سازی با تقریب انون منجر به سادهاست. این ق Cox-Merzها قانون تجربی  ميزترین آنآ موفقيت

[3]. 
 

 

 

 که در آن:

G*  ؛مختلطمدول  

ω ای بر حسب رادیان بر ثانيه؛ بسامد زاویه 

η شود میتوليدکنندگان سيال مرجع گزار،  توسطکه  بر، نرخ مستقل از ۀگرانروی مویين. 

که  جایی، شودانجام )گرانرو(  باید در ناحيۀ ویسکوز ها گيری انداز این قانون، برای کاربردی بودن  3-1-الف

برابر مقدار گرانروی موئينه است. به عنوان  38 مختلطاندازۀ مدول در واقع کند.  درجه ميل می 58به  فاززاویۀ 

 برابر خواهد بود با:  مختلطمدول  ،باشدميلی پاسکال ثانيه  298888گرانروی موئينه مقدار  اگر :مثال

 

 

در کند و  رفتار میویسکوز  یك سيالبه عنوان  باالتر و سيوسلسدرجۀ  95در دمای سيال مرجع   2-1-الف

درجۀ  94 تر از . در دماهای پایين[2] دهد ه میارای  *Gبرآورد خيلی دقيقی از سلسيوسدرجۀ  95دماهای باالی 

درجۀ  95با فاصله گرفتن از دمای  که مقدار خطا دهد ه مییارا *Gمقدار نادرستی برای سيال  سلسيوس

بسامد بر حسب رادیان بر ثانيه تقسيم بر  *G، باالترو  سلسيوسدرجۀ  95. در دمای یابد افزایش میسلسيوس 

. در صورت بروز چنين موردی، اختالف داشته باشدروی بطری بر با گرانروی درج شده  1%نباید بيشتر از 

  باشد. مورد تردید می گشتاورواسنجی 

  های آزمون سیال به صفحههای انتقال  روش  4-الف

(، 3-5-الفای ) شود: رو، ميلۀ شيشه های آزمون پيشنهاد می سيال به صفحهسه رو، متفاوت برای انتقال 

در بطری درون  سيالِبا  آزمون مستقيماًتقيم که در آن صفحۀ متحرک ( و رو، مس2-5-الف) کاردکرو، 

 (. 1-5-)الف گيرد قرار میتماس 

 

 

                                                 
1 -Steady-State 

G*/ω ~ η (3-الف) معادله

  G*, kPa ≈ (270,000 mPa·s) (1 kPa/1,000,000 mPa) (10 rad/s) = 2.70 kPa·rad (2-الف)معادله
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  ای روش میلۀ شیشه  3-4-الف

 ميله را ادامه داده و (. چرخاندن3 مرحلهبچرخانيد ) ميله رافرو برده، سيال ای را درون  در این رو،، ميلۀ شيشه 

آزمون صفحه  در تماس با را مقدارآن  .(2 مرحله) خارج کنيدمایع  دروناز  به آرامیرا  سيالاز  مقدار کمی

 .(مراجعه شود 3-الفشکل  به) کنيدمنتقل  را به صفحه سيالقرار داده و ( 1 مرحله)

 

 

 ای با استفاده از میلۀ شیشهآزمون انتقال سیال مرجع به صفحه  -3-الفشکل 

   روش کاردک 2-4-الف

خارج کردن جابجا کرد. هنگام توان  مییك کاردک  استفاده ازبا  را سيالدر صورت داشتن دقت و مهارت کافی، 

برداشت شده با کاردک را بر  مقدارِ(. 3 مرحلهتا هوا در آن محبوس نشود ) بسيار دقت کرد از بطری، باید سيال

به روی کاردک را  مقدار سيالِ( و با کشيدن کاردک بر روی لبۀ صفحۀ آزمون، 2 مرحلهروی صفحه پخش کنيد )

آخرین رو، و  باشد میاین رو، بسيار سخت  رسد که انجام (. به نظر می1 مرحله) آزمون منتقل کنيد صفحه

 . (مراجعه شود 2-الفشکل به ) پيشنهادی در ميان این سه رو، است
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 با استفاده از کاردک آزمونانتقال سیال مرجع به صفحه  -2-الفشکل 

 روش تماس مستقیم   1-4-الف

ها  بين صفحه مرجعِ ۀفاصلها را بدون تغيير اندازۀ  مجهز شده باشد که بتوان آنهایی  رئومتر به صفحهاگر دستگاه 

سطحِ سيال  صفحه را با سطحِ ی آزمون را خارج کرده وها خارج و دوباره نصب کرد، یکی از صفحهاز جای خود 

باقی بر روی صفحه سيال از  مقداری، بطری جدا کنيد(. صفحه را از 3 مرحلهدهيد )قرار تماس در بطری درون 

تودۀ قارچی صورت  اطراف جاری شده بهسيال به تا  اجازه دهيد(. صفحه را معکوس کرده، 2 مرحله) ماند می

 .(مراجعه شود 1-الفشکل به ) (1 مرحله) شودشکل 
 

 

 روش تماس مستقیم آزمون با انتقال سیال مرجع به صفحه  -1-الفشکل 



 3116 سال )چاپ اول(:33411استاندارد ملی ایران شمارۀ 

18 

و  1-38 هایبندزیربق ط ،مرجع سيال ۀدر آزمونجانبی برای پرداخت و ایجاد برآمدگی  بالفاصله  3-الف

 کنيد. اقدام 38-5

  آزمون کنيد. 33را طبق بند  آزمونۀ سيال مرجع  6-الف
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 بپیوست 

 (دهنده آگاهی)

 خطی رفتار آزمون 

 اصول کلی  3-ب

درجۀ  92ی هامانند دماباالی درجۀ قير نشده در دماهای  قير پير رفتار خطی یا غير خطیبرای تعيين  رو،این 

درجۀ  42یا  سلسيوسدرجۀ  99، سلسيوسدرجۀ  98، سلسيوسدرجۀ  95، سلسيوسدرجۀ  94، سلسيوس

رادیان بر ثانيه، با افزایش  38در بسامد مختلط برشی مدول  در . این رفتار بر اساس تغييررود به کار می سلسيوس

 شود.  تعيين می 32%تا  2%کرنش از 

 آزمون جرایروش ا 2-ب

 .کنيدآماده  5بند  طبقرا  (DSRرئومتر )دستگاه   -3

. دمای آزمون را بر اساس کنيدآماده  38بند  طبقمتری  ميلی 29های  انجام آزمون با صفحهرا برای  آزمونه  -2

 انتخاب کنيد. ،مورد آزمون باالی درجۀ قيرِی دما

تعيين کنيد به استثنای این که  33رو، آزمون بند  طبق 32%و  2% کرنش را درمختلط برشی مدول  -1

 ادامه دهيد. بعدی تر تا کرنش بزرگو ترین کرنش آغاز کرده،  آزمون را از پایينهميشه 

 رئومترهای کنترل کرنش  3-1-2-ب

دهد،  میطور خودکار در چندین سطح کرنش انجام  (، آزمون را بهDSRرئومتر )دستگاه با  همراهافزار  اگر نرم

 38%، 4%، 9%، 5%، 2%های  را در کرنشبرشی مختلط کنيد تا مدول  ریزی ( را چنان برنامهDSRرئومتر )دستگاه 

، 4%، 9%، 5%، 2%های  ه باشد، آزمون را با انتخاب کرنشقابليت خودکار وجود نداشت اگر. کندمحاسبه  32%و 

 .دهيدصورت دستی انجام  به 32%و  %38

 رئومترهای کنترل تنش  2-1-2-ب

هنگام  باالی درجۀ قيری دمادر  (τG) یبرش، و تنش (*GG) مدول مختلط برشیتنش آغازین را بر اساس 

و تنش  کيلوپاسکال 88/3تر یا برابر  بزرگ (،*GG) مختلطمحاسبه کنيد. در این دما، مدول  ،بندی قير درجه

   (. تنش آغازین را به صورتمراجعه شود 2جدول به خواهد بود ) 398/8تا  858/8بين  (τG) یبرش
    ⁄ 

  پاسکال محاسبه کنيد. سپس این تنش را در پنج گام افزایشی  کيلوبرحسب 
افزایش  پاسکال کيلو ⁄    

 دهيد.  
فرض کنيد. kPa319/8= τG و سلسيوسدرجۀ  95در دمای *kPa 25/3= GGرا با  PG 64-22نمونۀ محاسباتی: قير  -یادآوری 

 999/8، کيلوپاسکال 598/8، کيلوپاسکال 229/8های  آزمون را در تنش خواهد بود. kPa229/8  =9  /kPa 19/3  تنش آغازین

  کيلوپاسکال انجام دهيد. 229/8کيلوپاسکال با تنش آغازین  19/3و  کيلوپاسکال 329/3، کيلوپاسکال 588/8، کيلوپاسکال
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 کرنشدر برابر  ختلطمدول م منحنی  1-ب

 کنيد.  رسم ،نشان داده شده 9ه در شکل درصد کرنش مطابق آنچ مقابلدر را مدول برشی مختلط منحنی 

 محاسبه   4-ب

محاسبه  2%در کرنش مختلط برشی به مدول  32%در کرنش مختلط برشی   ها را با تقسيم مدول نسبت مدول

 .کنيد

 گزارش   3-ب

 :کنيدگزار، در هر سطح تنش/کرنش موارد زیر را  

 دار؛   با سه رقم معنا (*G)مختلط برشی   مدول -3

 ؛3/8% ترین تا نزدیكکرنش   -2

 رادیان بر ثانيه؛  3/8ترین  بسامد تا نزدیك  -1

 .2%به مدول در کرنش  32%تقسيم مدول در کرنش  از نسبت محاسبه شده -4

 تفسیر نتایج   6-ب

رفتار غيرخطی محدودۀ در  گيری اندازه باشد، 588/8تر از  کوچك ،5-ببند  شده طبق اگر نسبت مدول محاسبه

رفتار خطی مواد محدودۀ در  گيری اندازه ،باشد 588/8تر یا مساوی  اگر این نسبت بزرگ شده است.مواد انجام 

بندی  برای درجهت آمده گيری شوند نتایج بدس ر بازۀ رفتار غيرخطی مواد اندازهچنانچه مقادیر د. شده استانجام 

 .استنامعتبر  32989-1ملی ایران شماره استاندارد  طبققيرها 
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 پپیوست 

 (دهنده آگاهی)

 ینمودار کنترل

  ینمودارهای کنترل   3-پ

محصوالت  سازی، برای کنترل کيفيت له صنعت راهدر صنایع گوناگون از جماستفاده از نمودارهای کنترلی  

روند.  کار می هاری و تفسير نتایج آزمون ب، نگهدها به عنوان ابزاری در سازماندهیمتداول است. این نمودار

های آزمون  سنجی داده هزماندهی، نگهداری و تفسيرِ صحابزار مناسبی جهت سا ی، نمودارهای کنترلهمچنين

 هایو فرآیند یدر ایجاد نمودارهای کنترل یآمار براساس اصول رسمیهای  ( است. رو،DSRدستگاه رئومتر )

 آماری هستند.   تبخشی از فرآیند کنترل کيفيشوند،  گرفته میکار  هگيری ب تصميم

های آزمون بر حسب  است که نشان دهندۀ تغييرات داده ترسيمینمودار سادۀ  یك تکيفينمودار کنترل   -3

، یقالب نمودار کنترلمایشگاهی برای یك سيال مرجع در گيری شدۀ آز باشد. با ترسيم مقادیر اندازه زمان می

 شود که: سادگی مشاهده می به

 کنند. درستی عمل می تجهيزات به گر و اند، آزمایش خوبی کنترل شدهها به  گيری اندازه  -2

 باشد.گر  آزمایش شاید نشان دهندۀ مشکل در ابزار یا که شوند تغيير پذیر میمقادیر نسبت به زمان   -1

 گيرند. طور متوسط باال یا پایين مقدار هدف )سيال مرجع( قرار می دیر آزمایشگاهی برای یك سيال، بهمقا  -4

های  ند. برخی از بستهوجود دار ینمودارهای کنترل داری نگهبرای ایجاد و  بسيار خوبی افزارهای نرم  2-3-پ

کار  هب یتواند در ایجاد نمودارهای کنترل است که میدربرگيرندۀ فرآیندهایی  ،ای تحليل آماری افزاری رایانه نرم

. کردرا ایجاد  یتوان نمودارهای کنترل کسل )مثال زیر( نيز میا مانند برنامهای  افزارهای رایانه با بهره از نرم رود.

 تهيه کرد.  نيز صورت دستی توان به همچنين این نمودارها را می

 ها  دقت در انتخاب داده  1-3-پ

باید با مالحظات خاصی بدست آورده شوند. ایدۀ تصادفی بودن  یکار رفته در ایجاد نمودارهای کنترل ههای ب داده

با اهميت است اما نيازی نيست که موجب محاسبات پيچيده شود. یك مثال نشان خواهد داد که چرا نمونۀ 

کند. این  گيری می نوبت کاری اندازهیا تصادفی ضرورت دارد. یك آزمایشگاه هميشه سيال مرجع را در آغاز روز 

نبود پایداری دمایی هنگام روشن کردن دستگاه برای  مانند: ،اندازی تواند به دليل خطاهای راه ها می گيری اندازه

تحت آزمون  موادفرآیند یا  معرف، گيری اندازه کند که تضمين میاولين بار، انحراف داشته باشند. نمونۀ تصادفی 

گيری یا  اندازه هميشه. استها  مونۀ تصادفی برابر با دیگر نمونهانتخاب شدن ن احتمالدیگر . به بيانی است

شوند از چنين احتمالی برخوردار  گرفته میکه در آغاز یا پایان روز، یا درست پيش از زمان استراحت  ای  نمونه

 نيستند.
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 مثال   2-پ

 3-پجدول ( در DSRدستگاه رئومتر ) شده حاصل از گذاری ههای صح با استفاده از داده یترلتوانایی نمودار کن

 از جمله تبرای نمودار کنترل کيفي (DSRدستگاه رئومتر )شدۀ  گذاری صحههای  است. سایر دادهشده نشان داده 

آوری شده از  های داخلی جمع الکترونيکی، حف  داده مقادیری برای تعيين تصحيح دمایی، واسنجی دماسنج

 293مناسب هستند. برای این مثال، گرانروی گزار، شده برای سيال مرجع برابر با  ،مرجع های قيری نمونه

در  *Gپاسکال است. این مقدار  کيلو 93/2برابر با  *Gپاسکال ثانيه است. در نتيجه، مقدار محاسبه شده برای 

 داشته باشدآزمایشگاهی وجود ن اگر هيچ اریبیمرجع مشخص شده است.  سيال *Gبا عنوان  3-پشکل 

 صورت ميانگين بدست آورد.  آزمایشگاه باید این مقدار را به

 های آزمون ای از داده نمونه 3-پجدول 

 گیری شده اندازه *G هفته
kPa 

 هفته
G* گیری شده اندازه 

kPa 
3 41/2 32 95/2 

2 42/2 31 99/2 

1 99/2 35 95/2 

5 92/2 39 91/2 

9 95/2 39 99/2 

9 92/2 39 92/2 

9 99/2 34 99/2 

4 99/2 35 99/2 

5 93/2 28 94/2 

38 42/2 23 95/2 

33 99/2 22 95/2 

 91/2 میانگین

انحراف 

 استاندارد
893/8 

CV% 49/3 

 با مقدار محاسبه شده از سیال مرجع *G ۀهفت 22مقایسۀ میانگین آزمایشگاهی   3-2-پ

هفته مشخص شده است.  22عنوان ميانگين آزمایشگاهی با 3-پدر شکل  هفته 22ادیر ميانگين آزمایشگاهی مق

. این مقدار به استکيلوپاسکال  91/2، مقدار ميانگين برابر با هگيری انجام شد ای که اندازه هفته 22در طول 

با مقدار ميانگين اختالف  9/8باشد و فقط % میکيلوپاسکال  93/2خوبی قابل مقایسه با مقدار مرجع محاسباتی 

 . استاندک  ،های آزمایشگاهی اریبی این دادهرسد که  نظر میدارد. به 
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 نمودار کنترلی -3-پشکل 

 راند رابین CVمقادیر آزمایشگاهی با  CVمقایسۀ   2-2-پ

 859/8 ،(، برای سيالd1sآزمایشگاهی ) درون استانداردبر اساس مطالعات راند رابين پيشين، انحراف 

 (%99/3CV=) گيری شده  هفته برای مقادیر اندازه 22استاندارد . انحراف [2] گزار، شده استG*، 893/8 

(%49/3CV= است که با ) 859/8مقدار (%99/3CV=) باید  ند رابين قابل مقایسه است. همچنينگزار، شده از را

راند  d1sمقدار  اما روز به روز است 3پذیریتغييردربرگيرندۀ ، 49/3%ای،  بيست و دو هفته CVاشاره کرد که 

آزمایشگاهی  های گيری در اندازه تغييرپذیری ،س این اطالعات. بر اسانيست تغييرپذیرییك مولفۀ شامل رابين 

 قابل پذیر، هستند.

 گیری شده مقادیر اندازه تغییرپذیری  1-2-پ

داده شده است. همچنين دو خط نشان  ،3-پدر شکل سيال مرجع با خط توپر  ۀگيری شد اندازه *Gمقدار 

مقدار حاصل از آناليز راند  d1s که است d1s 2± به اضافۀ سيال مرجع محاسبه شدۀ *G چين، نشان دهندۀ نقطه

است. بنابراین  859/8انحراف استاندارد آن  کيلوپاسکال و 93/2رابين است. مقدار مرجع محاسبه شده برای سيال 

 برابر است با:  2d1sپراکندگی 

 

ریبی و ا های آزمایشگاهی تحت کنترل باشند، تجهيزات به خوبی واسنجی شوند رو، اگر  3-1-2-پ

 کيلو 48/2تا کيلوپاسکال  92/2 محدودۀگيری شده باید در  از مقادیر اندازه 59%آزمایشگاهی وجود نداشته باشد، 

                                                 
1-Variability 

 kPa ± (2) (0.045) = 2.80 kPa, 2.62 kPa 2.71 (3-پ) معادله
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خارج از محدوده علت این و  بودهمورد تردید  ،محدودهاز این  خارجگيری شدۀ  گيرند. مقادیر اندازهپاسکال قرار ب

ریبی آزمایشگاهی تواند در اثر تغييرات آزمون یا ا می ،نتایج خارج از محدوده بودناین  .شودباید بررسی   3بودن

مهم علت آن واقع شده،  d1s 2± محدودۀگيری شده در هفتۀ دهم بيرون از  مقدار اندازه 3-پ. در شکل باشد

 . شودسنجی آن بررسی  ههای آزمون و صح است و باید رو،

سيال مرجع بيش از از  *G گيری شده از مقدار مطلوب، در این مورد، پراکندگی مقادیر اندازه اگر  2-1-2-پ

±3d1s  .تحت کنترل بوده و تجهيزات به خوبی آزمایشگاهی  های اگر رو،باشد، فرآیند اصالحی باید آغاز شود

 .گيرندقرار ب 3d1s± محدودۀدر باید گيری شده  از مقادیر اندازه 9/55% شوند،واسنجی 

 گیری شده ها در مقدارهای اندازه ندرو  4-2-پ

تا  عنوان مثال از هفتۀ اول . بهکرداستفاده  نيزها  ن در تشخيص روندهای نامطلوب دادهتوا می یکنترل از نمودار 

دليل این روند  قابل تامل است وشود. این مورد  گيری شده مشاهده می ، کاهشی تدریجی در مقادیر اندازهپنجم

و تحليل روندهای نمودارهای برای تجزیه  ای  بسيار پيچيده قوانيندیگر  منابعدر شود. ممکن است باید بررسی 

 .[1] یافت شود یکنترل

 

 

  

                                                 
1 - Outlier 
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 تپیوست 

 (دهنده آگاهی)

 جانبی برآمدگیدستیابی به  برای آزمون های فاصله بین صفحهانتخاب میزان بسته شدن 

 گیری دقیق قطر آزمونه ضرورت اندازه   3-ت

شود که  است. فرض می گيری دقيق قطر آزمونه وابسته به اندازه( DSRهای دستگاه رئومتر ) گيری اندازه صحت

تنظيم فاصله بين و  به همين دليل، پرداخت قير اضافیهای آزمون برابر است.  قطر آزمونه با قطر صفحه

 DSRانجام آزمون  فرآینددر  مرحله مهم کم در آزمونه،جانبی  برای ایجاد برآمدگینهایی آزمون  های صفحه

جانبی مدگی برآشود،  سيدن به اندازۀ نهایی آن بسته میبرای ر آزمون های صفحهفاصله بين . هنگامی که باشد می

قير را جبران کرده و در نتيجه از ایجاد سطح  شدگی( )جمع ای مناسب داشته باشد تا هر گونه انقباض باید اندازه

 d΄به جای  ،3-ت. قطر آزمونه در شکل اجتناب شودنشان داده شده است،  3-تچه در شکل  آن طبق، مقعر

 شود:  ( محاسبه می3-ت)معادلۀ  طبق *Gکند. مدول  ، ميل می(قطر صفحۀ آزمون) d بيشتر به
 

 که در آن:

G* ؛ ختلطمدول م 

τ  ؛آزمونه اعمال شده بهپيچش 

h ؛ضخامت آزمونه 

Ө ؛بر حسب رادیان چرخش زاویه 

r شعاع صفحۀ آزمون. 

 

 

 آزمونه از پرداخت پسآزمون  های بین صفحهناکافی  فاصلهناشی از  تقعر سطح جانبی -3-تشکل 

 

G*| = (2h/πr| (3-د)معادله 
4
)×(τ/Ө)
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یابد.  عاع )یا قطر( بوده و با توان چهارم آن افزایش می، مدول وابسته به ش(3-ت)معادلۀ  طبق  3-3-ت

داده شده نشان  3-تدر شکل  همانطور کهآزمونه،  جانبیکوچك در سطح  )فرورفتگی( تقعر، وجود یك بنابراین

آزمون تر از قطر صفحه  ، کوچكداشت زیرا قطر واقعی آزمونهگيری شده خواهد  است، تأثير زیادی بر مدول اندازه

تری بيشتر از صفحۀ آزمون م ميلی 4گيری شده صفحۀ آزمون  ، بر مدول اندازهعينم تقعرخواهد بود. تاثير یك 

 2-تگونه که در شکل  شود، همان کم حاصل میجانبی  برآمدگیتر در اثر  . نتيجۀ مطلوباستمتری  ميلی 29

بنابراین شود و  منتقل نمی محدببه قير  طور مستقيم از صفحه آزمون به یبرشهای  شده است. تنشنشان داده 

الزم به ذکر است که . استکوچك  تقعرتر از یك  کم ،گيری شده کم بر مدول اندازهجانبی  برآمدگیاثر یك 

 . نداردتأثير  شده گيری  اندازه فازهای زاویه بر مقدار خطاها در قطر آزمونه

 

 

 مناسبجانبی  برآمدگی  -2-تشکل 

  آزمون های بین صفحه بسته شدن فاصله پیشنهادی یزانم   2-ت

آزمون شبيه به  یدر دماجانبی  برآمدگی ایجادبرای  فاصله بين صفحه هابرای بسته شدن ميزان پيشنهادی 

کرومتر و مي 98شده است که به ترتيب  بيان 5-38بند زیردر  2-تنشان داده شده در شکل جانبی  برآمدگی

. این مقدارها برای بيشتر رئومترها استمتری  ميلی 4متری و  ميلی 29های آزمون  ميکرومتر برای صفحه 388

قدارها برای یك رئومتر این م کاربردی بودن. نباشدمناسب برای همۀ رئومترها ممکن است اما  استمناسب 

و  ها فاصله بين صفحه ك آزمونه با استفاده از مقدار بسته شدن پيشنهادیسازی ی توان با آماده خاص را می

تا مقدار نهایی آن و رسيدن  ها فاصله بين صفحهپس از بسته شدن ایجاد شده جانبی  برآمدگیمشاهدۀ شکل 

ی برآمدگ ،ها فاصله بين صفحهمقدار پيشنهادی برای بسته شدن  اگردمای آزمونه به دمای آزمون تعيين کرد. 

 طور مناسب تنظيم شود.  این مقدار پيشنهادی بهباید را تأمين نکرد،  یمناسبجانبی 

بين برای  . ذرهنشان داده شده است 9-تتا  1-تهای  مناسب و نامناسب در شکل جانبی برآمدگی  3-2-ت

 آزمون های فاصله بين صفحهاز مقدار مورد نياز بسته شدن  صرف نظر مفيد است.جانبی  برآمدگیبازبينی شکل 

  .باید در محاسبات استفاده شود ها ن صفحهفاصله بي حقيقی )واقعی( مطلوب، مقدارجانبی  برآمدگیبرای ایجاد 
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 مطلوببا اندازۀ جانبی  برآمدگی -1-تشکل 

 

  تقعر سطح جانبی-4-تشکل 

 

 تر از معمول بزرگجانبی برآمدگی  -3-تشکل 

 جانبی برآمدگی بر بزرگ شدن موثرعوامل    1-ت

 :باشند موثردر دمای آزمون  ایجاد شدهجانبی  برآمدگیتوانند بر  میزیر شرح  بهعوامل  زا برخی -3

 ؛جانبی برآمدگیدر ایجاد  آزمون های فاصله بين صفحهبسته شدن  يزانم -2

 و دمای آزمون؛ ایجاد شده(جانبی  برآمدگیدمایی که در آن ) دمای پرداخت بيناختالف دمای  -1

 ؛رئومتردستگاه حرارتی انقباض  – انبساط مشخصات -4

 .انبساط و انقباض حرارتی قير -3

 در دماهای ميانی شکل بگيرد تا در دماهای باالیی )در صفحهبيشتر احتمال دارد که جانبی  قعرمیك سطح  -6

 9-تچه در شکل  آن طبقآزمون  یباالمتری(. در واقع در دماهای  ميلی 29بيشتر از صفحه متری  ميلی 4آزمون 

شود  اجتناب وضعيتاین باید از های آزمون قرار بگيرند.  صفحه توانند بيشتر تحت فشارِ واد مینشان داده شده، م

 بسته شود.پيشنهادی  هایتر از مقدار آزمون کم های صفحهفاصله بين الزم باشد ممکن است  و
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 ثپیوست 

 (دهنده آگاهی)

 تعادل دماییتعیین زمان 

 تعادل دماییتعیین زمان مورد نیاز برای رسیدن به    3-ث

مدت های آزمون و آزمونه،  تغيير دما در صفحه به دليل، (DSRرئومتر )آزمونه در دستگاه پس از قرار گرفتن 

تعادل برسد. مدت زمان الزم برای رسيدن به  تعادل دماییبه  ی آزمونها ميان صفحه کشد تا قيرِ زمانی طول می

 بنابراینشود.  ( نشان داده میDSRرئومتر )دستگاه دماسنج تر از زمانی است که بوسيلۀ  طوالنی ،آزمونه دمایی

تعيين )عملی( صورت آزمایشگاهی  ، بهتعادل دماییسيدن آزمونه به برای ر مورد نيازضروری است تا مدت زمان 

 شود. 

در رئومترهای مختلف متغير است. عوامل تاثيرگذار بر زمان الزم  تعادل دماییبرای رسيدن به  مورد نياززمان  -3

 عبارتند از:  تعادل دماییبرای رسيدن به 

 شود؛ کردن از گاز یا مایع استفاده می رئومتر و این که آیا برای گرم و خنكدستگاه  یحاطر -2

دمای بين  یاختالفشود،  جام میتر از آن ان از دمای آزمایشگاه یا پایينالتر هنگامی که آزمون در دمایی با -1

 وجود دارد؛ محيط و دمای آزمون

 انجام آزمون؛  و دمایآزمونه دمای پرداخت  بيناختالف  -4

 متری متفاوت است. ميلی 29ری و مت ميلی 4آزمون، برای صفحه آزمون   اندازۀ صفحه -3

ممکن غير تعادل دماییمورد نياز برای رسيدن به واحد )یکسان( عنوان زمان  به مشخص کردن یك زمان -6

 تعادل دماییبه گازی  -از رئومترهای سرمایش تر سریعمایع شده با  عنوان مثال، رئومترهای کنترل ست. بها

شرایط و آزمون  آزمونه، دماهای برای هر رئومتر، پرداخت تعادل دمایی. الزم است که زمان رسيدن به رسند می

 شود.  بررسیآزمون  انجام

 تعادل دماییروش تعیین زمان مورد نیاز برای رسیدن به    2-ث

و ( DSRرئومتر ) دستگاه تواند با پایش دمای می تعادل دماییز برای رسيدن به از زمان مورد نيا معتبریبرآورد 

زیاد مدول به دما، شاخص  حساسيتهای آزمون حاصل شود. به دليل  بين صفحه قرار گرفتهنمونۀ  مختلطمدول 

 است.  تعادل دماییبسيار خوبی از 

را جانبی  برآمدگیو به رو، معمول پرداخت کنيد.  قرار داده (DSRرئومتر ) دستگاهرا درون  یك نمونۀ قير -3

 را به دمای آزمون برسانيد. سيالایجاد کرده، محفظۀ آزمون یا 

بر،  با ای که مدول آن  نشدهبا استفاده از قير اصالح رادیان بر ثانيه  38را در حالت پيوسته با بسامد  آزمون -2

 پذیری( )تفکيك ترین کرنش استفاده کنيد تا بهترین دقت . از کمانجام دهيدکند،  نمیتغيير  مکرر )دوباره(

 گيری را داشته باشد.  اندازه
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به ) رسم کنيدنمودار تغييرات مدول در برابر زمان را  ای ثبت کرده و ثانيه 18زمانی  های هصلمدول را در فا -1

 (. مراجعه شود 9شکل 

تر از  ، این زمان بزرگ، زمان مورد نياز برای رسيدن به مدول ثابت است. معموالًتعادل دماییزمان رسيدن به  -4

 .  است (DSRرئومتر ) دستگاهخوانش ثابت رسيدن به زمان الزم برای 

تعادل کند، زمان رسيدن به  آزمون تغيير میدمای  با تعادل دماییکه زمان الزم برای رسيدن به  دليل این به -3

 تعيين شود. ها  گيری اندازه یباال یميانی و دما یباید جداگانه برای دما دمایی
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