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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
 تدوین 1373 در سال ین بار نخست" روش آزمون-پذیری  تعیین کشش-قیر و مواد قیری" ارداستاند

توسط شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی این استاندارد بر. شد
مین بار مورد تجدید نظر دو برای های مربوط و تایید کمیسیون) سهامی خاص(فنی و مکانیک خاک 

 یکصد و شصت و چهارمین اجالس کمیتۀ ملی استاندارد ساختمان و مصالح  درقرار گرفت و
 قانون 3 ۀاینک این استاندارد به استناد بند یک ماد.  شد تصویب26/3/1386ساختمانی مورخ 

 1371سسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه، مؤاصالح قوانین و مقررات 
 .شود ران منتشر میعنوان استاندارد ملی ای به

های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و  برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت
خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای 

 مورد توجه  مربوط تجدید نظر در کمیسیون فنیاصالح و تکمیل این استاندارد ارائه شود، هنگام
 .بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد. قرار خواهد گرفت

 و استانداردهای  شده است1376 سال 3866 ۀدارد ملی ایران شمارناین استاندارد جایگزین استا
 سال 2955ماره گیری قابلیت کشش مواد قیری و ش ، اندازه1373 سال 602ملی ایران شماره 

 .گردد ، روش آزمون قابلیت کشش مواد قیری باطل اعالم می1373
 

 :خذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر استĤمنابع و م
 

1- ASTM D113-99 (2005) “Standard Test Method for Ductility of Bituminous 
Materials”. 
2- AASHTO T51-00 (2000) “Standard Method of Test for Ductility of Bituminous 
Materials”. 
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد
 " روش آزمون-پذیری   تعیین کشش-قیر و مواد قیری"

)تجدید نظر دوم(  
 
 

 سمت و / یا نمایندگی رئیس:
 اسماعیلی طاهری، محسن

)کارشناس ارشد عمران(  
فتر پژوهش و تحقیقات علمی د  

 شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
  

  اعضاء:

 احمدنیا، فرهاد 
)کارشناس ارشد عمران(  

  آزمایشگاه مقاومت مصالح 
 شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

  
محمد اسمعیلی، علی  

)کارشناس ارشد عمران( نی و مکانیک خاکشرکت مادر تخصصی آزمایشگاه ف   

  
 پورشیرازی، محمدعلی 

)کارشناس ارشد عمران(  انجمن شرکتهای ساختمانی  

  
 جوالنی، حبیب 

)کارشناس ارشد عمران(  
 دفتر امور فنی 

 شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
  

فر، امیر شایگان  
)کارشناس ارشد شیمی(  شرکت نفت پاسارگاد  

  
رضا مطلبی، غالم  

)کارشناس نفت( کنندگان و تولیدکنندگان سازمان حمایت از حقوق مصرف   

  
 معینی، علیرضا 

)کارشناس ارشد شیمی(  پژوهشگاه صنعت نفت  
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 میرحسینی، سید محسن
)کارشناس مدیریت( کنندگان و تولیدکنندگان حقوق مصرف سازمان حمایت از   

  
  دبیر:

 اسدی مهماندوستی، الهام 
)رشناس ارشد زمین شناسیکا(  

  دفتر پژوهش و تحقیقات علمی
 شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

 
 



www.di
va

nd
ari

.ir

 

  روش آزمون-پذیری  تعیین کشش-قیر و مواد قیری

 هدف و دامنه کاربرد  1
. باشد پذیری قیر و مواد قیری می  روش آزمون کشش تعیین،هدف از تدوین این استاندارد  1-1

 پاره شدن قبل از آزمونهه شدن  در اثر کشیدآزمونهمیزان ازدیاد طول   مواد قیریپذیری کشش
 .باشد می

و با  سلسیوس درجه 25±5/0باید در دمای آزمون جز موارد مشخص شده دیگر،  هب  1-2
 . سرعت باید مشخص شود،یگردر دماهای د.  در دقیقه انجام گیردمتر میلی 50±5/2 سرعت

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

 .مشخص کند
 

 1ع الزامیمراج  2
ها ارجاع داده شده  مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن

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

در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به . بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست
 .های بعدی آنها مورد نظر است آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

 : این استاندارد الزامی استیاستفاده از مراجع زیر برا
 - تعیین درجه نفوذ -قیر و مواد قیری ،1386سال : 2950استاندارد ملی ایران تجدیدنظر   1 -2

 .روش آزمون
 روش آزمون تعیین افت حرارتی -قیر ، 1368سال : 2957استاندارد ملی ایران تجدیدنظر   2 -2

 .مواد قیری
 

2-3 ASTM C670-03 (2005) “Practice for Preparing Precision and Bias 
Statements for Test Methods for Construction Materials”. 

2-4  ASTM D2872-04 (2005) “Test Method for Effect of Heat and Air on a 
Moving Film of Asphalt (Rolling Thin-Film Oven Test)”. 

2-5 ASTM E1-05 (2005) “Specification for ASTM Thermometers”. 
2-6  ASTM E11-04 (2005) “Specification for Wire-Cloth Sieves for Testing 
Purposes”. 
 

 
 
 

 2اصطالحات و تعاریف  3

                                                 
١- Normative references 
١- Terms and definitions 
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 :رود کار می  اصطالحات و تعاریف زیر به،در این استاندارد
  1پذیری کشش 3-1

گیری شده از ماده  قالب آزمونه دو انتهای یک بینای است  پذیری مواد قیری عبارت از فاصله کشش
 . آید  در دمای مشخص و با سرعت معین قبل از پاره شدن کش می کهیریق

 2 قیر خالص 3-2
قیری روان یا غیرروان که به دلیل افزایش قوام و کیفیت بـرای تولیـد مخلـوط آسـفالت مصـرفی در            

 و تحـت    سلسـیوس  درجه   25 درجه نفوذ این قیرها در دمای        .گیرد ها مورد استفاده قرار می     روسازی
 .است 500تا  5 ثانیه بین 5 گرم در مدت 100بار 

 3قیر قطرانی 3-3
 اجـزاء اصـلی آن       و اسـت جامـد    صورت مایع و یـا نیمـه       بهاز نظر قوام    ای که    ماده قیری سیاه یا قهوه    

های نفتـی، چـوب و یـا         حاصل میعان در فرآیند تقطیر تخریبی موادی چون زغال سنگ، نفت، شیل           
 . باشد  است، می4از تقطیر، قسمت عمده آن زفت و یا موادی که پس آلیسایر مواد 

 اهمیت و کاربرد 4
بـرای  تواند   دهد و می   دست می  ه را ب   خواص کششی مواد قیری    معیاری از ،  آزموناین روش    4-1

 .شودواقع  استفاده جهت الزامات مشخصاتی، مورد پذیری کششان گیری میز اندازه

 مورد نیازوسایل  5
ـ . باشـد  1  شـماره ه طرح نشان داده شـده در شـکل   قالب باید مشاب  :بقال 5-1  از  بایسـتی بقال

 a´ و aهـای     و قسـمت   گـاهی  هـای تکیـه    عنـوان گیـره    بـه  b´ و b یانتهـا دو   ،دوجنس برنج ساخته ش   
 نشـان داده    1 شـماره   آنچـه در شـکل     مطابق با  بایستیابعاد قالب   . باشند  می  قالب  جانبی های  بخش
 .شود ساخته ز محدوده رواداری مجا با ، است  شده

 و تغییـرات آن      را داشـته   ون آزمـ  ی مشخص قابلیت نگهداری دما  حمام آب باید    : حمام آب  5-2
 لیتـر بـوده و      10 نباید کمتـر از      ب حمام حجم آ . از این دما باشد    سلسیوس درجه   1/0 نباید بیش از  

فسه مشبک و بـا      ق  یک باید روی  آزمونه. دگردور   متر غوطه   سانتی 10نباید در عمقی کمتر از       آزمونه
 . شودقرار دادهمتر از کف حمام   سانتیپنجحداقل فاصله 

تـوان از هـر دسـتگاهی اسـتفاده      گیری شده می قالب آزمونهبرای کشیدن  : ونآزمدستگاه    5-3
گاهی قالب را با سرعت      های تکیه   در عین حالی که گیره     ،که دارای این قابلیت باشد     این  به شرط  ،نمود
 آزمونـه کشـد،    د در جهـت مخـالف مـی       یو بدون ایجاد ارتعاش زا    ه  در دقیق  متر میلی 50±5/2 معین

 ). تشریح شده است3-6 بندهمانگونه که در (ور بماند  طور پیوسته در آب غوطه به
 بنـد   مطابق استاندارد   درجه سلسیوس  32 تا   -8 با محدوده دمایی     C63دماسنج  : دماسنج 5-4
 .باشد می 2-5

                                                 
٢- Ductility 
٣- Asphalt cement 
۴- Tar 
۵- Pitch 
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 درجـه   25  دمـای   در حمام استاندارد تعیین درجه نفوذ با       پذیری کشش ونهای آزم  آزمونه  که مواردیدر   -ادآوریی
 .کرد شده استفاده  تشریح1-2بند   استاندارددرتوان از دماسنجی که  اند، می  قرار گرفتهسلسیوس

 

 
A - ،متر  میلی5/113 تا 5/111 فاصله بین مراکز. 
B - ،متر  میلی5/75 تا 5/74 طول کلی قالب. 
C -متر  میلی3/30 تا 7/29ها،   فاصله بین گیره. 
D -متر  میلی2/7 تا 8/6،   شانه. 
 E- ،متر  میلی25/16 تا 75/15 شعاع. 

F - ،متر  میلی1/10 تا 9/9 عرض در کمترین سطح مقطع. 
G -متر  میلی2/20 تا 8/19گیره،   عرض در دهانه. 
H -متر  میلی1/43 تا 9/42ها،   فاصله میان مراکز شعاع. 
I - ،متر  میلی7/6 تا 5/6 قطر سوراخ. 
J - ،متر  میلی1/10 تا 9/9 ضخامت. 

 پذیری کشش ونآزم ۀآزمونقالب  -1  شمارهشکل

 ونروش آزم 6
 a´ و a  سـطوح داخلـی جوانـب       و سطح صفحه .  کنید سوارقالب را روی یک صفحه برنجی        6-1

ـ      )1  شماره شکل (قالب بـرای  ن  لیسـیرین و نشاسـته، تالـک یـا کـائول          ازکی از مخلـوط گ     را با الیـه ن
ای کـه قالـب روی آن    صـفحه . ین آزمایش کامالً بپوشـانید  در حده به آنهااجلوگیری از چسبندگی م  

 بـا آن  در تمـاس کامـل        قالـب  زیـرین طوری که سطح      به ،گیرد باید کامالً مسطح و تراز بوده       قرار می 
بـرای   آزمونـه اجتناب از گرم شدن بیش از حد موضعی، گـرم کنیـد تـا               دقت و با      هرا ب  آزمونه. باشد
 .گیری دارای روانی کافی باشد قالب

عبـور   6-2 استاندارد بنـد     روش تشریح شده در    میکرومتر مطابق با     300ذوب شده را از الک       آزمونه
های مختلف  مت قسدکنیدقت در پر کردن قالب .  آنرا داخل قالب بریزید   ،زدن کامل  بعد از بهم  . دهید

 را به صورت جریان باریکی از یک انتها تـا انتهـای دیگـر               هماد. قالب تغییر شکل نیابد   و  جابجا نشده   
 حـاوی قالـب   . پـر شـود    باالی قالب  بریزید تا بیشتر از سطح        داخل قالب  با حرکت جلو و عقب    قالب،  
 سـپس آنـرا در حمـام آب          دقیقه در دمای اتاق نگهدارید تا خنک شود و         40 تا   30مدت   ه را ب  آزمونه

ـ   دقیقه نگه30که در دمای مشخص قرار دارد به مدت        سـطح   یـا کـاردک داغ،   کـارد ا دارید، سپس ب
 . را با قالب دقیقاً هم سطح کنیدآزمونه

گیری شده در     قالب آزمونهصفحه برنجی و قالب را با        - در دمای استاندارد   آزمونهنگهداری   6-2
 آزمونـه سـپس   . داریـد   نگـه   در دمای مشـخص شـده       دقیقه 95 تا   85حمام آب قرار داده و به مدت        
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را انجـام   آزمـون    را جدا کنید و سریعاً        قالب های جانبی  ی شده را از صفحه جدا کرده و تکه        گیر قالب
 .دهید

 قرار داده   ون یا قالب دستگاه آزم    محورها را در     انتهای گیره  هر دو های   حلقه -ونآزمانجام   6-3
 درصـدی از  ±5تغییـر   .  گسـیخته شـود    آزمونـه  بکشید تـا     رعت یکنواخت مشخص  دو گیره را با س    و  

افتـد   یـره را وقتـی کـه گسـیختگی اتفـاق مـی      فاصله بین دو گ   . باشد مجاز می سرعت مشخص شده،    
بایـد   ونآزمـ  آب مخزن دسـتگاه      ،شود انجام می آزمون   که در حالی .  اندازه بگیرید  متر سانتیبرحسب  

 با اختالف  ونآزمپیوسته در دمای مشخصه       بپوشاند و  متر سانتی 5/2 حداقل    را از باال و پایین     آزمونه
 .داشته شود  نگهسلسیوس درجه 5/0 حداکثر

 نتایج آزمون 7
 کـه بـه   دشـو  ای کشـیده    بین دو گیره تـا نقطـه  ه به نحوی است که ماد     مورد قبول  ونآزم 7-1

 سـه   یانگینم. افتد ، اتفاق   استچیز  ای که سطح مقطع بسیار نا      گیسختگی در نقطه   و   هدش باریکی نخ   
 . گزارش کنیدآزمونه پذیری کشش را به عنوان قابل قبول ونآزم
 در  مورد قبـول   ونآزمیری به سطح آب بیاید و یا با کف حمام تماس پیدا کند،               ق هاداگر م  7-2
یم ی تنظـ  طـور دیم با افزودن متیل الکل یا کلرید سوزن مخصوص آب حمام را . شود ر گرفته نمی  نظ

 .تماس پیدا نکند کف حمام نیامده و با قیری به سطح آب هادمآزمون کنید که در طول 
ـ     ونآزمانجام شده، یک     ونآزماز سه   اگر   7-3   گـزارش کنیـد کـه   دسـت نیایـد،   هقابـل قبـول ب

 .باشد گیری نمی قابل اندازه، ونآزم تحت شرایط پذیری کشش

 دقت 8
ـ  سلسـیوس  درجه   25 در دمای    پذیری شکش ونآزمپذیرش نتایج   ارزیابی داوری    8-1 دسـت   ه ب

 . نشان داده شده است2آمده از این روش، در شکل شماره 
 انجام شـده    های آزمون نشان داده شده، براساس      2  شماره  که در شکل   پذیری کششحدوده دقت برای    م -1 یادآوری

-2 و بند    2-2 استاندارد بند    های از روش ، مانند آنچه که     های قیری  مانده ی باقی ها رو  آزموندقت  . استروی قیرها   بر  
 . نشده استعیینآید هنوز ت دست می هب 4

 و بـرای دقـت چنـد        گر  ون آزم ک را برای دقت ی    S2D و   S1  حدود ،2اعداد ترسیم شده در شکل شماره        -2 یادآوری
 .دهد تشریح شده، نشان می 3-2 استاندارد بند آزمایشگاه به نحوی که در دستورالعمل

 نتـایج   تحلیـل  لـیکن، . وجود ندارد  سلسیوس درجه   6/15 مناسب در     دقت  تعیین کافی جهت اطالعات   -3 یادآوری
 بـود، دقـت چنـد       متـر  سـانتی  45  آن پـذیری  کششآزمون   که متوسط نتایج      آزمایشگاه روی یک قیر    13 ها از   ونآزم

 .دهد  نشان میمتر سانتی 23را ) S2D(آزمایشگاه
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 دقتی ها  داده-2شکل شماره

 گزارش آزمون  9
 :گزارش آزمون باید شامل موارد زیر باشد

 ؛3866  شمارهانجام آزمون طبق استاندارد ملی ایران  9-1

  به آزمایشگاه؛نمونهتاریخ تحویل   9-2

 تاریخ انجام آزمون؛  9-3

 ؛...)نام تولیدکننده، محل تولید و: شامل(شناسنامه محصول   9-4

 تاریخ تولید؛  8-5

 محل انجام آزمون؛  9-6

 ذکر هرگونه موارد مغایر با این استاندارد؛  9-7

 ؛گر  خانوادگی و امضای آزمون نام، نام  9-8

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

 (cm) رییپذ کشش

اف
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یار

 مع
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 نتی
 دو
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ابل
 ق

ون
آزم

 

 )S2D( گر ونیک آزم

 )S2D( چند آزمایشگاه

 )S1(گر  آزمونیک 

 )S1( چند آزمایشگاه
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