
جمهوري اسالمی ایراناستاندارد ملی ایران
Islamic Republic of IranISIRI

12505مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران12505

Institute of Standards and Industrial Research of Iran1st.editionچاپ اول

- قیر و مواد قیري
سازيصات قیرهاي راهمشخ

Bitumen and bituminous materials-

Asphalts pavement construction
characteristics

ICS:93.080.20



خدانامبه
ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀباآشنایی

و اسـتاندارد مؤسسـۀ مقـررات وقـوانین حاصـال قـانون 3مـادة یکبندموجببهایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
اسـتانداردهاي  نشـر وتـدوین تعیین،وظیفهکهاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقات

.داردعهدهبهراایران) رسمی(ملی 

مؤسسـات  ومراکـز نظـران بصـاح *کارشناسان مؤسسهازمرکبفنیهايکمیسیوندرمختلفهايحوزهدراستانداردتدوین
تولیـدي،  به شـرایط توجهباوملیمصالحباهمگامکوششیوشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصاديوتولیديپژوهشی،علمی،
کننـدگان،  مصـرف تولیدکننـدگان، شـامل نفـع، وحـق صـاحبان منصـفانۀ وآگاهانـه مشـارکت ازکـه اسـت تجاريوفناوري

نـویس  پـیش . شـود مـی حاصـل غیردولتیودولتیهايسازماننهادها،تخصصی،وعلمیمراکزگان،واردکنندوصادرکنندگان
از دریافتپسوشودمیارسالمربوطفنیهايکمیسیوناعضايونفعذيمراجعبهنظرخواهیبرايایرانملیاستانداردهاي

وایران چـاپ )رسمی(ملیاستانداردعنوانبهتصویبصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطملیکمیتۀدرپیشنهادهاونظرها
.شودمیمنتشر

کننـد در مـی تهیهشدهتعیینضوابطرعایتبانیزصالحذيومندعالقههايسازمانومؤسساتکهاستانداردهایینویسپیش
بـدین ترتیـب،   .شـود مـی منتشـر وچـاپ ایـران ملـی اسـتاندارد عنـوان بـه تصـویب، صورتدروبررسیوطرحملیکمیتۀ

ملـی  کمیتـۀ دروتـدوین 5شـمارة ایـران ملـی اسـتاندارد درشدهنوشتهمفاداساسبرکهشودمیتلقیملیاستانداردهایی
.باشدرسیدهتصویببهدهدمیتشکیلاستانداردمؤسسهکهمربوطاستاندارد

المللـی  بـین کمیسـیون ،1(ISO)اسـتاندارد  المللـی بـین سـازمان اصـلی اعضايازایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
کـدکس  کمیسـیون 4رابـط تنهـا عنوانبهواست3(OIML)قانونیشناسیاندازهالمللیبینسازمانو2(IEC)الکتروتکنیک 

هـاي نیازمنـدي وکلـی شـرایط بهتوجهضمنایرانملیاستانداردهايتدویندر.کندمیفعالیتکشوردر5(CAC)غذایی 
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.اردهاي ملی استفاده کردهمواره از آخرین تجدید نظر استاند

قیر ، 1375سال 125شمارة ،)کلیات و تقسیم بندي(قیر ، 1370سال 124استانداردهاي ملی ایران شمارة 
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.، تهران1381سال 
.صفحه565مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هفتم، ،روسازي راه، 1379امیرمحمد، طباطبایی،-3
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سازيمشخصات قیرهاي راه–قیر و مواد قیري 

هدف و دامنۀ کاربرد1
.باشدسازي میتعیین مشخصات قیرهاي راهاستانداردهدف از تدوین این1-1
چه که در و نهایتاً آن) 1شکل (آید هاي تقطیر به دست میقیرهاي نفتی از پاالیش نفت خام در برج1-2

هاي بـا درجـه سـفتی متفـاوت بـراي مصـارف مختلـف        قیر. ماند قیر خالص نفتی استمیته برج تقطیر باقی
هـاي  توان با تنظیم درجۀ حرارت و فشار داخل برجرا می) و هوایی و اقلیمی مختلفدر شرایط آب (سازي راه

.دست آوردتقطیر، به
به طور کلی خصوصیات قیرهاي نفتی تابع نوع و جنس نفت خام، کمیت و کیفیت هیـدروکربورهاي  1-3

و شـرایط آن در  ، بـا توجـه بـه نـوع     سـازي مصرفی در صنعت راهقیرهاي . و روش تقطیر استدهندهتشکیل
:شودسازي به شرح زیر تقسیم میراه

1قیرهاي خالص-الف

2قیرهاي محلول-ب

3قیرهاي امولسیونی-ج

مراجع الزامی2
. ها ارجاع داده شده استمدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن

.شودندارد ملی ایران محسوب میترتیب آن مقررات، جزئی از این استابدین
نظرهاي بعدي آن ها و تجدیددر صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیه

ها ارجاع داده در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن. مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست
.هاي بعدي آنها مورد نظر استو اصالحیهتجدیدنظرشده است، همواره آخرین 

:استفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامی است
.نامهواژه-ها و روسازي مصالح راه- ، قیر و مواد قیري 1386سال:517ةاستاندارد ملی ایران شمار2-1
.روش آزمون- درجۀ نفوذن تعیی-، قیر و مواد قیري 1386سال:2950ةاستاندارد ملی ایران شمار2-2
تعیین حاللیت مواد قیري در -، قیر و مواد قیري 1386سال:2953ةاستاندارد ملی ایران شمار2-3

.روش آزمون- کلرواتیلنتري

1 -Asphalt cement
2 -Liquid Asphalt (Cutback)
3 - Emulsified Asphalt
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يورنقاط اشتعال و شعلهنییتع-، قیر و مواد قیري 1387سال:2954ةاستاندارد ملی ایران شمار2-4
.روش آزمون-ولندیبا ظرف روباز کل

تاثیر گرما و هوا بر مواد قیري -، قیر و مواد قیري 1387سال:2957ةاستاندارد ملی ایران شمار2-5
.روش آزمون- TFOT)آسفالتی(
روش - پذیريتعیین کشش-، قیر و مواد قیري 1386سال:3866ةاستاندارد ملی ایران شمار2-6

.آزمون
با ابزار حلقه (تعیین نقطه نرمی - ، قیر و مواد قیري 1386سال:3868ةاستاندارد ملی ایران شمار2-7

.روش آزمون- )وگلوله

2-8 ASTM D93-05e1, Standard Test Method for Flash-Point by Pensky-Martens Closed Cup
Test.

2-9 ASTM D95-05e1, Standard Test Method for Water in Petroleum Products and
Bituminous Materials by Distillation.

2-10 ASTM D140-01: 2007, Standard Practice for Sampling Bituminous Materials.

2-11 ASTM D243-08, Standard Test Method for Residue of Specified Penetration.

2-12 ASTM D402-08, Standard Test Method for Distillation of Cut-Back Asphaltic
(Bituminous) Products.

2-13 ASTM D2170-07, Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Asphalts
(Bitumens).

2-14 ASTM D2171-07, Standard Test Method for Viscosity of Asphalts by Vacuum Capillary
Viscometer.

2-15 ASTM D2196, Standard Test Methods for Rheological Properties of Non-Newtonian
Materials by Rotational (Brookfield Type) Viscometer.

2-16 ASTM D2872-04, Standard Test Method for Effect of Heat and Air on a Moving Film of
Asphalt (Rolling Thin-Film Oven Test).

2-17 ASTM D3143-08, Standard Test Method for Flash Point of Cutback Asphalt with Tag
Open-Cup Apparatus.

2-18 ASTM D3381-05, Standard Specification for Viscosity-Graded Asphalt Cement for Use
in Pavement Construction.

2-19 ASTM D3910-07, Standard Practices for Design, Testing, and Construction of Slurry
Seal.

2-20 ASTM D4402-06, Standard Test Method for Viscosity Determination of Asphalt at
Elevated Temperatures Using a Rotational Viscometer.

2-21 ASTM D4957-08, Standard Test Method for Apparent Viscosity of Asphalt Emulsion
Residues and Non-Newtonian Bitumens by Vacuum Capillary Viscometer.
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2-22 ASTM D5329, Standard Test Methods for Sealants and Fillers, Hot-Applied, for Joints
and Cracks in Asphaltic and Portland Cement Concrete Pavements.

2-23 ASTM D5546-01, Standard Test Method for Solubility of Asphalt Binders in Toluene by
Centrifuge.

2-24 ASTM D6114-97: 2002, Standard Specification for Asphalt-Rubber Binder.

2-25 ASTM D6154-04, Standard Specification for Chemically Modified Asphalt Cement for
Use in Pavement Construction.

2-26 AASHTO M323-04, Standard Specification for Superpave Volumetric Mix Design.

2-27 AASHTO PP42-07, Standard Practice for Determination of low-Temperature
Performance Grade (PG) of Asphalt Binders.

2-28 AASHTO R28-06, Standard Practice for Accelerated Aging of Asphalt Binder Using a
Pressurized Aging Vessel (PAV).

2-29 AASHTO R29-02: 2006, Standard Practice for Grading or Verifying the Performance
Grade of an Asphalt Binder.

2-30 AASHTO R35-04, Standard Practice for Superpave Volumetric Design for Hot-Mix
Asphalt (HMA).

2-31 AASHTO T55-02: 2006, Standard Method of Test for Water in Petroleum Products and
Bituminous Materials by Distillation.

2-32 AASHTO T78-05, Standard Method of Test for Distillation of CutBack Asphaltic
(Bituminous) Products.

2-33 AASHTO T79-96: 2004, Standard Method of Test for Flash Point with Tag Open-Cup
Apparatus for Use with Material Having a Flash Less Than 93.3ºC (200ºF).

2-34 AASHTO T201-03, Standard Method of Test for Kinematic Viscosity of Asphalts
(Bitumens).

2-35 AASHTO T202-03, Standard Method of Test for Viscosity of Asphalts by Vacuum
Capillary Viscometer.

2-36 AASHTO T240-06, Standard Method of Test for Effect of Heat and Air on a Moving
Film of Asphalt (Rolling Thin-Film Oven Test).

2-37 AASHTO T313-06, Standard Method of Test for Determining the Flexural Creep
Stiffness of Asphalt Binder Using the Bending Beam Rheometer (BBR).

2-38 AASHTO T314-07, Standard Method of Test for Determining the Fracture Properties of
Asphalt Binder in Direct Tension (DT).

2-39 AASHTO T315-06, Standard Method of Test for Determining the Rheological
Properties of Asphalt Binder for Specification Purposes Using a Dynamic Shear
Rheometer (DSR).

2-40 AASHTO T316-06, Standard Method of Test for Viscosity Determination of Asphalt
Binder Using Rotational Viscometer



4

تولید قیرهاي نفتینمودار- 1شکل 

ادامۀ
تقطیر
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قیرهاي خالص3
آید و مختصري در جریان فرآیند برج تقطیر در خالء پاالیشگاه به دست میازقیرهایی که مستقیماً 3-1

قیرهاي خالص در اثر فشار و حرارت به صـورت مـایع   . شودقیرهاي خالص نامیده می،گیرندهوادهی قرار می

.حاالت االستیک و فنري دارد،د و در دماي کمندهگون تغییرشکل میو آبغلیظ 

1مطابق جدول 3و عملکرد2، گرانروي1نفوذۀسازي بر اساس درجقیرهاي خالص براي مصرف در راه3-2

.مطابقت داشته باشد7الی 2ها باید با جداول مشخصات فنی آن. شوندبندي میتقسیم

175تـا  چنـین زمـانی کـه   هم. قیر باید همگن و فاقد آب باشد،درجۀ نفوذساس بندي بر ادر طبقه3-3

.نباید کف کند،شودسلسیوس گرم میۀدرج

راسلسیوس ۀدرج60در گرانروياساس بربندي قیر، طبقه5الی 3بیان شده در جداول مشخصات3-4

مدنظر را باید جدول کاربر. شده استها براي این مشخصات پیشنهادسه مجموعه از محدودیت.کندبیان می

.شوداستفاده باید 3جدول از مشخص کند، در غیر این صورت 

مشخصات. کندبیان میرابر اساس عملکردبندي قیر، طبقه7الی 6بیان شده در جداول مشخصات3-5

.ستدماهاي حداکثر و حداقل طرح روسازي وابسته امتوالیبندي به میانگین هفت روزطبقه

بـا اسـتفاده از   4براي تعیین حداقل دمـاي شکسـت بحرانـی   28-2بر اساس استاندارد بند 7جدول 3-6

در صورتی که متقاضـی نـوع جـدول را مشـخص     . است29-2و 9-2ترکیب روش آزمون استانداردهاي بند 

.استفاده شودباید6نکند، جدول 

.اند، مالك عمل استاندارد ملی استملی در کنار هم آمدهو ASTM ،ASHTOدر مواردي که استانداردهاي -یادآوري

1  -Penetration

2 - Viscosity
3 - Performance
4 -The critical low temperature
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بندي قیرهاي خالصطبقه-1جدول 

نفوذ، گرانروي و عملکردۀسازي بر اساس درجانواع قیرهاي خالص براي مصرف در راه

عملکردگرانروينفوذۀدرج قیر باقی ماندهقیر اولیه
50-40
70-60
100-85
150-120
300-200

5/2-AC

5 -AC

10-AC

40-AC

20-AC

10-AR

20-AR

40-AR

80-AR

160 -AR

46PG

52PG

58PG

64PG

70PG

76PG

82PG
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.اندبندي شدهنفوذ طبقهۀسازي که بر اساس درجمشخصات فنی قیرهاي خالص براي مصرف در راه- 2جدول 

استانداردآزمون
نفوذۀدرج

50 -4070-60100-85150 -120300-200
ماکسیمممینیممماکسیمممینیممماکسیمممینیممیممسماکمینیممماکسیمممینیممASTMAASHTOملی ایران

29505D49T4050607085100120150200300ثانیه5گرم، 100درجۀ سلسیوس، 25درجۀ نفوذ در 

-C295492D48T232-232-232-218-177˚، )لیولندظرف روباز ک(نقطۀ اشتعال 

-cm/min5 ،cm3866113D51T100-100-100-100-100درجۀ سلسیوس،25پذیري در کشش

-29532042D44T0/99-0/99-0/99-0/99-0/99%اتیلن، کلرودر تريحاللیت

:ساعت5، به مدت mm2/3،˚C163خانۀ الیۀ نازك، آزمون گرم

29571754D179T-8/0-8/0-0/1-3/1-5/1)کاهش یا افزایش(%تغییرات جرم،

-29505D49T58-54-50-46-40٪، اولیهقیر نفوذمانده به درجۀباقیقیرنفوذۀدرجنسبت 

-cm/min5 ،cm3866113D51T--50-75-100-100درجۀ سلسیوس،25پذیري در کشش

:الف)هنگامی که انجام و حالل آن مشخص شده باشد(آزمون لکه 

.منفی استقیرهابراي تمام 102T-2949حالل نفتاي استاندارد

.منفی استقیرها براي تمام 102T-2949نفتا، درصد زایلن-حالل زایلن

.منفی استقیرها مام براي ت102T-2949هپتان، درصد زایلن-حالل زایلن

چنـین در  هپتان براي مطابقت بـا الزامـات درخواسـتی اسـتفاده شـود و هـم      -نفتا، یا حالل زایلن -زمانی که این آزمون درخواست شده باشد، کارشناس متقاضی باید مشخص کند که از حالل نفتاي استاندارد، حالل زایلن. استفاده از آزمون لکه، اختیاري است-الف
.شودهاي زایلن، درصد آن مشخص استفاده از حاللصورت
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.اندبندي شدهطبقهدرجۀ سلسیوس60سازي که بر اساس گرانروي در مشخصات فنی قیرهاي خالص براي مصرف در راه) اختیاري(- 3جدول 
)اساس قیر اولیهبندي برطبقه(

درجۀ گرانروياستانداردآزمون
ASTMAASHTO5/2 -AC5-AC10-AC20-AC40 -ACملی ایران

(ثانیه-پاسکالدرجۀ سلسیوس،60گرانروي در 
2

N.S
m

(1-2171D202T5251050201004020080400

mm2/s-2170D201T80100150210300درجۀ سلسیوس، 135در کنیماتیکحداقل گرانروي

29505D49T200120704020ثانیه 5گرم، 100درجۀ سلسیوس، 25حداقل درجۀ نفوذ در 

COC ،˚C295492D48T163177219232232-حداقل نقطۀ اشتعال

29532042D44T0/990/990/990/990/99%لرواتیلن، کحداقل حاللیت در تري

:خانۀ الیۀ نازكمانده آزمون گرمها بر روي باقیآزمون
(ثانیه -پاسکالدرجۀ سلسیوس، 60حداکثر گرانروي در 

2

N.S
m

(1-2171D202T1002004008001600

100502010الفcm/min5 ،cm3866113D51T100درجۀ سلسیوس،25پذیري در حداقل کشش

:ب)هنگامی که انجام و حالل آن مشخص شده باشد(آزمون لکه 
.براي تمام قیرها منفی است102T-2949حالل نفتاي استاندارد

.براي تمام قیرها منفی است102T-2949نفتا، درصد زایلن-حالل زایلن

.براي تمام قیرها منفی است102T-2949زایلنهپتان، درصد-حالل زایلن
.، قیر قابل قبول استمتر باشدسانتی100درجۀ سلسیوس حداقل 6/15پذیري در کششمشروط بر این که متر باشد، سانتی100پذیري کمتر از اگر کشش-الف

چنـین در صـورت اسـتفاده از    هپتان براي مطابقت با الزامات درخواستی استفاده شود و هـم -نفتا، یا حالل زایلن -باید مشخص کند که از حالل نفتاي استاندارد، حالل زایلنکاربرد، زمانی که این آزمون درخواست شده باش. استفاده از آزمون لکه، اختیاري است-ب
.شودهاي زایلن، درصد آن مشخص حالل

.مراجعه شود4-3براي استفاده از این جدول به بند -یادآوري
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.اندبندي شدهطبقهدرجۀ سلسیوس60سازي که بر اساس گرانروي در مشخصات فنی قیرهاي خالص براي مصرف در راه)اختیاري(-4جدول 
)اساس قیر اولیهبندي برطبقه(

درجۀ گرانروياستاندارد آزمون
ASTMAASHTO5/2 -AC5-AC10-AC20-AC30-AC40-ACملی ایران

(ثانیه -پاسکالدرجۀ سلسیوس،60در گرانروي
2

N.S
m

(1-2171D202T525105020100402006030080400

mm2/s-2170D201T125175250300350400درجۀ سلسیوس، 135در کنیماتیک حداقل گرانروي 

29505D49T22014080605040ثانیه 5گرم، 100درجۀ سلسیوس، 25حداقل درجۀ نفوذ در 

COC ،˚C295492D48T163177219232232232-حداقل نقطۀ اشتعال

29532042D44T0/990/990/990/990/990/99%کلرواتیلن، ريحداقل حاللیت در ت

:خانۀ الیۀ نازكمانده آزمون گرمها بر روي باقیآزمون
29571754D179T-0/15/05/05/05/0للف)کاهش یا افزایش% (تغییرات جرم، 

(ثانیه -پاسکالدرجۀ سلسیوس، 60حداکثر گرانروي در 
2

N.S
m

(1-2171D202T10020040080012001600

10075504025بcm/min5 ،cm3866113D51T100درجۀ سلسیوس،25پذیري در حداقل کشش

:ج)هنگامی که انجام و حالل آن مشخص شده باشد(آزمون لکه 
.براي تمام قیرها منفی است102T-2949حالل نفتاي استاندارد

.براي تمام قیرها منفی است102T-2949نفتا، درصد زایلن-ل زایلنحال

.براي تمام قیرها منفی است102T-2949هپتان، درصد زایلن-حالل زایلن
.استفاده از الزامات افت حرارتی، اختیاري است-الف

.، قیر قابل قبول استمتر باشدسانتی100درجۀ سلسیوس حداقل 6/15ر پذیري دمتر باشد، مشروط بر این که کششسانتی100پذیري کمتر از اگر کشش-ب
چنـین در صـورت اسـتفاده از    تی استفاده شود و هـم هپتان براي مطابقت با الزامات درخواس-نفتا، یا حالل زایلن -زمانی که این آزمون درخواست شده باشد، کاربر باید مشخص کند که از حالل نفتاي استاندارد، حالل زایلن. استفاده از آزمون لکه، اختیاري است-ج

.هاي زایلن، درصد آن مشخص شودحالل
.مراجعه شود4-3براي استفاده از این جدول به بند -یادآوري
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.اندبندي شدهدرجۀ سلسیوس طبقه60سازي که بر اساس گرانروي در مشخصات فنی قیرهاي خالص براي مصرف در راه) اختیاري(-5جدول 
)خانۀ الیۀ نازك متحركمانده از آزمون گرمبندي بر اساس قیر باقیطبقه(

درجۀ گرانروياستاندارد الف36-2طبق استاندارد بند آزمون

ASTMAASHTO10-AR20-AR41-AR80-AR160-ARایران

(ثانیه -پاسکالدرجۀ سلسیوس،60گرانروي در 
2

N.S
m

(1-2171D202T25100502001004002008004001600

mm2/s،-2170D201T140200275400550درجۀ سلسیوس، 135در کنیماتیکحداقل گرانروي

29505D49T6540252020ثانیه5گرم، 100درجۀ سلسیوس، 25درجۀ نفوذ در حداقل 

29505D49T-40455052٪درجۀ سلسیوس، 25مانده به اولیه در حداقل نفوذ باقی

757575ب100بcm/min5 ،cm3866113D51T100درجۀ سلسیوس، 25پذیري در حداقل کشش

:ر اولیهها بر روي قیآزمون

COC ،˚C295492D48T205219227232238حداقل نقطۀ اشتعال، 

29532042D44T0/990/990/990/990/99%کلرواتیلن، حداقل حاللیت در تري

. جع باشدباید روش مر36-2نیز ممکن است استفاده شود اما استاندارد بند 5-2خانۀ الیۀ نازك طبق استاندارد بند آزمون گرم-الف
.، قیر قابل قبول استمتر باشدسانتی100درجۀ سلسیوس حداقل 6/15پذیري در متر باشد، مشروط بر این که کششسانتی100پذیري کمتر از اگر کشش-ب
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.اندبندي شدهسازي که بر اساس عملکرد طبقهمشخصات فنی قیرهاي خالص براي مصرف در راه- 6جدول 
PG52-PG58-PG64-PG70-PG76-PG82-PG-46درجه عملکرد

46-40-34-46-40-34-28-22-16-10-40-34-28-22-16-40-34-28-22-16-10-40-34-28-22-16-10-34-28-22-16-10-34-28-22-16-10-
حداکثر دماي طرح روسازي

>82>76>70>64>58>52>46الف˚C، )روزه7میانگین (

<-10<- 16<-22<-28<-34<-10<- 16<-22<-28<-34<-10<- 16<-22<-28<-34<-40<-10<- 16<-22<-28<-34<-40<- 16<-22<-28<-34<-40<-10<- 16<-22<-28<-34<-40<- 46<-34<-40<- 46الف˚Cحداقل دماي طرح روسازي، 

قیر اولیه
طبق استاندارد بنـد  (شتعالحداقل نقطۀ ا

2-4( ،C˚
230

ــکومتر   ــا اســـتفاده از ویسـ گرانـــروي بـ
چرخشی

:ب)40-2طبق استاندارد بند (
:Pa.s3حداکثر 

˚Cدماي آزمون، 

135

)DSR(برش دینامیکی 
:پ)39-2طبق استاندارد بند (

G*/Sinδ≤kPa00/1
ــی    ــرعت دورانـ ــون در سـ ــاي آزمـ دمـ

rad/s10،C˚

46525864707682

)36-2طبق استاندارد بند (RTFOTخانۀ الیۀ نازك چرخشی پسماند گرم
کــاهش یــا (٪جــرم، اتتغییــرحــداکثر 

00/1:ت)افزایش

)DSR(برش دینامیکی 
):39-2طبق استاندارد بند (

G*/Sinδ
kPa20/2≥ث

ــی    ــرعت دورانـ ــون در سـ ــاي آزمـ دمـ
rad/s10،C˚

46525864707682

)28-2طبق استاندارد بند (PAVدگی تحت فشار پسماند پیرش
9090100100100100100:ج˚Cدماي پیرشدگی تحت فشار،

)DSR(برش دینامیکی 
):39-2طبق استاندارد بند (

G*/Sinδ≥kPa5000
˚rad/s10،Cدورانیسرعتدرآزموندماي

47107101316192225131619222516192225283119222528313425283134372831343740

)BBR(سفتی خزشی 
:چ) 37-2طبق استاندارد بند (
S≥MPa300

300/0حداقل mمقدار 
˚s60 ،Cدماي آزمون در 0

36 -30-24-36 -30-24-18-12-6 -030-24-18-12-6 -30-24-18-12-6 -030-24-18-12-6 -024-18-12-6 -024-18-12-6 -0

)DT(کشش مستقیم 
:چ) 38-2طبق استاندارد بند (

0/1% ≥حداقل کرنش گسیختگی 
˚mm/min10،Cدماي آزمون در 

36 -30-24-36 -30-24-18-12-6 -030-24-18-12-6 -30-24-18-12-6 -030-24-18-12-6 -024-18-12-6 -024-18-12-6 -0

13.شوندتخمین زده می30-2و بند 26-2دماهاي روسازي بر اساس دماي هوا با استفاده از روندهاي بیان شده در استانداردهاي بند -الف

. شودسازد به اندازة کافی پمپ و مخلوط شود، چشم پوشی امی استانداردهاي ایمنی را برآورده میتواند در دماهایی که تمدید کارفرما و در صورتی که تولیدکننده تضمین نماید که قیر تحویل داده شده میاین الزامات در صورت صالح-ب
.ینی استگزدر دماي آزمون جایی که قیر یک سیال نیوتنی است، قابل جايG*/Sinδهاي برش دینامیک گیريگیري گرانروي قیر اولیه براي اندازهبراي کنترل کیفی قیرهاي اصالح نشده، اندازه-پ
.باشندمتوسط دماي سفتی می= G*/Sinδبیشترین دماي سفتی و = G*/Sinδ-ت
.باشد00/1کمتر از ) کاهش جرم(یا منفی ) افزایش جرم(تغییرات جرم براي هر تغییر مثبت -ث
.تعیین شده استC˚110و بیشتر، xx-70PGاست، در شرایط آب هواي بیابانی این دما براي C˚100و بیشتر، xx-58PGمعموالً پیرشدگی تحت فشار براي . استC˚110یا C˚90 ،C˚100پیرشدگی تحت فشار بر اساس شرایط دمایی تشبیه شده است و یکی از سه دماي -ج
.کننده باشدباید در هر دو مورد، متقاعدmالزامات مقدار . کار برده شودتواند به جاي الزامات سفتی خزشی بهاشد، الزامات کرنش گسیختگی کشش مستقیم میبMpa600تا Mpa300اگر سفتی خزشی بین . باشد، آزمون کشش مستقیم مورد نیاز نیستMpa300اگر سفتی خزشی کمتر از -چ

.ي استفاده کردها براي تعیین دماهاي روسازي بر اساس دماي هواتوان از آننیز میLTPP Bindاي مانند در صورت وجود نرم افزار رایانه-1
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.اندشدهبنديسازي که براساس عملکرد طبقهمشخصات فنی قیرهاي خالص براي مصرف در راه- 7جدول 
PG52-PG58-PG64-PG70-PG76-PG82-PG-46درجه عملکرد

46-40-34-46-40-34-28-22-16-10-40-34-28-22-16-40-34-28-22-16-10-40-34-28-22-16-10-34-28-22-16-10-34-28-22-16-10-
حداکثر دماي طرح روسازي

>82>76>70>64>58>52>46الف˚C، )روزه7میانگین (

<-10<- 16<-22<-28<-34<-10<- 16<-22<-28<-34<-10<- 16<-22<-28<-34<-40<-10<- 16<-22<-28<-34<-40<- 16<-22<-28<-34<-40<-10<- 16<-22<-28<-34<-40<- 46<-34<-40<- 46الف˚Cحداقل دماي طرح روسازي، 

قیر اولیه
سـتاندارد بنـد   طبـق ا (حداقل نقطۀ اشتعال

2-4( ،C˚
230

گرانروي با استفاده از ویسکومتر چرخشی
:ب)40-2طبق استاندارد بند (

:Pa.s3حداکثر 
˚Cدماي آزمون، 

135

-2طبـق اسـتاندارد بنـد    (برش دینامیکی 
:پ)40

G*/Sinδ≤kPa00/1
˚rad/s10،Cدماي آزمون در سرعت دورانی 

46525864707682

)36-2طبق استاندارد بند (RTFOTخانۀ الیۀ نازك چرخشی پسماند گرم
ــرم،   ــرات ج ــداکثر تغیی ــا  (٪ح ــاهش ی ک

00/1:ت) افزایش

)DSR(برش دینامیکی 
):40-2طبق استاندارد بند (

G*/Sinδ
kPa20/2≥ث

˚rad/s10،Cدماي آزمون در سرعت دورانی 

46525864707682

)28-2طبق استاندارد بند (PAVپسماند پیرشدگی تحت فشار 
9090100100100100100:ج˚Cدماي پیرشدگی تحت فشار،

)DSR(برش دینامیکی 
):40-2طبق استاندارد بند (

G*/Sinδ≥kPa5000
دمــــاي آزمــــون در ســــرعت دورانــــی

rad/s10،C˚

47107101316192225131619222516192225283119222528313425283134372831343740

حداقل دماي شکست بحرانی
:چ)27-2طبق استاندارد بند (

˚Cدماي آزمون،
24-30-36 -06 -12-18-24-30-36 -6 -12-18-24-30-06 -12-18-24-30-06 -12-18-24-30-06 -12-18-24-06 -12-18-24-

14.شوندتخمین زده می30-2و بند 26-2دماهاي روسازي بر اساس دماي هوا با استفاده از روندهاي بیان شده در استانداردهاي بند -الف

. سازد به اندازة کافی پمپ و مخلوط شود، چشم پوشی گرددردهاي ایمنی را برآورده میتواند در دماهایی که تمامی استاندادید کارفرما و در صورتی که تولیدکننده تضمین نماید که قیر تحویل داده شده میاین الزامات در صورت صالح-ب
.گزینی استدر دماي آزمون جایی که قیر یک سیال نیوتنی است، قابل جايG*/Sinδهاي برش دینامیک گیريگیري گرانروي قیر اولیه براي اندازهبراي کنترل کیفی قیرهاي اصالح نشده، اندازه-پ
.باشندمیمتوسط دماي سفتی= G*/Sinδبیشترین دماي سفتی و = G*/Sinδ-ت
.باشد00/1کمتر از ) کاهش جرم(یا منفی ) افزایش جرم(تغییرات جرم براي هر تغییر مثبت -ث
.تعیین شده استC˚110و بیشتر، xx-70PGاست، در شرایط آب هواي بیابانی این دما براي C˚100و بیشتر، xx-58PGوالً پیرشدگی تحت فشار براي معم. استC˚110یا C˚90 ،C˚100پیرشدگی تحت فشار بر اساس شرایط دمایی تشبیه شده است و یکی از سه دماي -ج
دمایی را دارا د، قیر خالص ویژگیاگر تنش شکست بیشتر از تنش دمایی محاسبه ش. 27-2را در برابر تنش دمایی محاسبه شده بر اساس استاندارد بند38-2مقایسه کنید تنش شکست از استاندارد بند . در دماهاي بیشتر ممکن است احتیاج باشد37-2اگر سفتی خمشی در دو آزمون اولیه برابر نیست، انجام آزمون بند . نجام شودا38-2و بند 37-2مطابق استانداردهاي بند ن وگراد کمتر از دماي آزمبندي، حداقل یک آزمون در شش درجه سانتیبراي تایید طبقه-چ

.باشدمی

.ها براي تعیین دماهاي روسازي بر اساس دماي هواي استفاده کردتوان از آننیز میLTPP Bindاي مانند در صورت وجود نرم افزار رایانه-1
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قیرهاي محلول 4
نوع . آیدهاي نفتی به دست میها و یا روغنقیرهاي محلول از حل کردن قیرهاي خالص در حالل4-1

هر اندازه مقدار . و کیفیت قیرهاي محلول به کیفیت قیرهاي خالص اصلی، نوع و مقدار حالل بستگی دارد
معموالً درصد حالل مصرفی در قیرهاي . تی در قیر محلول زیادتر باشد، روانی آن بیشتر استهاي نفحالل

. کنددرصد تغییر می60تا درصد پنجمحلول 
قیرهاي محلول برحسب سرعت گیـرش  . قیرهاي محلول در ساخت و اصالح روسازي کاربرد دارد4-2

دگیـر، قیرهـاي محلـول کنـدگیر و قیرهـاي      قیرهاي محلـول زو به سه گروه8و نوع حالل مطابق جدول 
. شودمحلول دیرگیر تقسیم می

انواع قیر محلول-8جدول 
بندي قیرهاي محلول برحسب سرعت گیرش و نوع حاللطبقه

دیرگیرکندگیرزودگیر
70-RC

250-RC

800-RC

3000-RC

30-MC

70-MC

250-MC

800-MC

3000-MC

70-SC

250-SC

800-SC

3000-SC

.استکس استاعداد پسوند نشانگر حداقل گرانروي قیر محلول برحسب سانتی-دآوريیا

قیرهاي محلول زودگیر4-2-1
د قیـر محلـول را زودگیـر    هاي نفتی سبک براي حل کردن قیر خالص استفاده شواگر از حالل4-2-1-1

بخیر شـده، قیـر اصـلی بـر     زیرا حالل موجود در قیر، در مدت کمی بعد از مصرف قیر محلول تنامند، می
سـازي بایـد بـا مشخصـات فنـی      مشخصات فنی قیرهاي محلول زودگیر براي مصرف در راه. ماندجاي می

. مطابقت داشته باشد9جدول 



14

سازيمشخصات فنی قیرهاي محلول نوع زودگیر براي مصرف در راه-9جدول 

RC-70RC-250RC-800RC-3000استانداردآزمون
ماکزیمممینیممماکزیمممینیممماکزیمممینیممماکزیمممینیممASTMAASHTOملی ایران

mm2/s-2170D201T70140250500800160030006000درجۀ سلسیوس، 60گرانروي کینیماتیک در 
-C˚-3143D79T--27-27-27، )ظرف روباز، تگ(نقطۀ اشتعال 

:آزمون تقطیر
درجۀ سلسیوس360مواد تقطیرشده در دماي کل درصد حجمی مواد تقطیرشده دردماهاي زیر به 

-------402D78T10-درجۀ سلسیوس190تا 
---402D78T50-35-15-درجۀ سلسیوس225تا 
-402D78T70-60-45-25-درجۀ سلسیوس260تا 
-402D78T85-80-75-70-درجۀ سلسیوس316تا 

-402D78T55-65-75-80-حجمیدرصد ، درجۀ سلسیوس360درپسماند تقطیر 
:ها روي پسماند تقطیرآزمون

(ثانیه - پاسکالدرجۀ سلسیوس،60گرانروي در 
2

N.S
m

(1
2171D202T60240602406024060240-الف

-Cm3866113D51T100-100-100-100درجۀ سلسیوس، 25پذیري در شکش
29532042D44T0/99-0/99-0/99-0/99%کلرواتیلن، حاللیت در تري

:ب)هنگامی که انجام و حالل آن مشخص شده باشد(آزمون لکه 
.براي تمام قیرها منفی است102T-2949حالل نفتاي استاندارد

.براي تمام قیرها منفی است102T-2949نفتا، درصد زایلن- الل زایلنح
.براي تمام قیرها منفی است102T-2949هپتان، درصد زایلن- حالل زایلن

95D55T-2/0-2/0-2/0-2/0-%آب، 
انجام هر دو آزمون در هـیچ  . استفاده کردRC–3000وRC ،250-RC ،800-RC-70براي 120تا حداکثر 80با میزان حداقل ) ثانیه5گرم و 100(درجۀ سلسیوس 25در ماندهتوان از آزمون درجۀ نفوذ باقیمانده، میجاي آزمون گرانروي قیر باقیبه-الف

.شرایطی ضرورت ندارد
چنـین در صـورت   هپتان براي مطابقت با الزامـات درخواسـتی اسـتفاده شـود و هـم     -نفتا، یا حالل زایلن -کند که از حالل نفتاي استاندارد، حالل زایلنزمانی که این آزمون درخواست شده باشد، کاربر باید مشخص. استفاده از آزمون لکه، اختیاري است-ب

.هاي زایلن، درصد آن مشخص شوداستفاده از حالل
. متر باشد، قیر قابل قبول استسانتی100درجۀ سلسیوس بیشتر از 6/15ها در پذیري آنکه کششر آنمتر باشد، مشروط بسانتی100درجۀ سلسیوس کمتر از 25پذیري در اگر کشش-یادآوري
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قیرهاي محلول کندگیر4-2-2
هاي نفتی متوسط براي حل کردن قیر خالص استفاده شود قیر محلول را کندگیر اگر از حالل4-2-2-1

. مطابقت داشته باشد10د با مشخصات جدول مشخصات فنی قیرهاي محلول کندگیر بای. نامندمی
قیرهاي محلول دیرگیر4-2-3
هاي نفتی سنگین براي حل کردن قیر خالص استفاده شود قیر محلول را دیرگیر اگر از حالل4-2-3-1

شوند بلکه تغییر شکل مولکولی در آنها قیرهاي دیرگیر در شرایط آب و هوایی عادي تبخیر نمی. نامندمی
مشخصـات فنـی قیرهـاي محلـول کنـدگیر بایـد بـا        . آید که نسبتاً تدریجی و طـوالنی اسـت  د میوجوبه

.مطابقت داشته باشد11مشخصات جدول 
ایـن نـوع   .  دسـت آورد توان نظیر قیرهاي خالص، از تقطیر نفت خام نیز بـه قیرهاي محلول دیرگیر را می

نفت خام است که هنوز روغن موتور نفت خام از موسوم است، همان پسماند تقطیر 1قیرها که به روغن راه
.آن جدا نشده است

1 - Road oil
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سازيمشخصات فنی قیرهاي محلول نوع کندگیر براي مصرف در راه- 10جدول 

آزمون
MC70-MC250-MC800-MC3000-MC-30استاندارد

ملی 
ماکزیمممینیممماکزیمممینیممماکزیمممینیممماکزیمممینیممماکزیمممینیممASTMAASHTOایران

mm2/sدرجۀ سلسیوس، 60ینیماتیک در کگرانروي 
2170D201T306070140250500800160030006000-الف

-C˚-3143D79T38-38-66-66-66، )ظرف روباز، تگ(نقطۀ اشتعال 
:آزمون تقطیر

درجۀ سلسیوس360مواد تقطیرشده در دماي کل ردماهاي زیر به درصد حجمی مواد تقطیرشده د
----402D78T-25-20-10-درجۀ سلسیوس225تا 
402D78T407020601555-35-15-درجۀ سلسیوس260تا 
402D78T75936590608745801575-درجۀ سلسیوس316تا 

سلسیوسدرجۀ 360پسماند تقطیر تا 
-402D78T50-55-67-75-80-درصد حجمی از نمونۀ متفاوت

:ها روي پسماند تقطیرآزمون
(ثانیه -پاسکالدرجۀ سلسیوس،60گرانروي در 

2

N.S
m

(1
2171D202T3012030120301203012030120-الف

-Cm3866113D51T100-100-100-100-100درجۀ سلسیوس، 25پذیري در کشش
-29532042D44T0/99-0/99-0/99-0/99-0/99%کلرواتیلن، حاللیت در تري

:ب)هنگامی که انجام و حالل آن مشخص شده باشد(آزمون لکه 
.براي تمام قیرها منفی است102T-2949حالل نفتاي استاندارد

.براي تمام قیرها منفی است102T-2949درصد زایلننفتا، - حالل زایلن
.براي تمام قیرها منفی است102T-2949هپتان، درصد زایلن- حالل زایلن

95D55T-2/0-2/0-2/0-2/0-2/0-%آب، 
استفاده کرد؛ انجام هر دو آزمـون در هـیچ شـرایطی    RC–3000وRC ،250-RC ،800-RC-70براي 120تا حداکثر 80با میزان حداقل ) ثانیه5گرم و 100(سلسیوس درجۀ 25توان از آزمون درجۀ نفوذ باقیمانده در مانده، میجاي آزمون گرانروي قیر باقیبه-الف

.ضرورت ندارد
چنـین در صـورت اسـتفاده از    هپتان براي مطابقت با الزامات درخواسـتی اسـتفاده شـود و هـم    -نفتا، یا حالل زایلن -الل نفتاي استاندارد، حالل زایلنزمانی که این آزمون درخواست شده باشد، کاربر باید مشخص کند که از ح. استفاده از آزمون لکه، اختیاري است-ب

.هاي زایلن، درصد آن مشخص شودحالل
.متر باشد، قیر قابل قبول استسانتی100درجۀ سلسیوس بیشتر از 6/15ها در پذیري آنکه کششمتر باشد، مشروط بر آنسانتی100درجۀ سلسیوس کمتر از 25پذیري در اگر کشش-یادآوري
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مشخصات فنی قیرهاي محلول نوع دیرگیر براي مصرف در راهسازي- 11جدول 

SC250-SC800-SC3000-SC-70استانداردآزمون

ماکزیمممینیممزیممماکمینیممماکزیمممینیممماکزیمممینیممASTMAASHTOملی ایران
mm2/s-2170D201T70140250500800160030006000درجۀ سلسیوس، 60ینیماتیک در کگرانروي 

-C˚-3143D79T66-79-93-107، )ظرف روباز، کلیولند(نقطۀ اشتعال 
: آزمون تقطیر
402D78T1030420212-5-% درجۀ سلسیوس، حجم 360تقطیر کل تا 

-29532042D44T0/99-0/99-0/99-0/99%کلرواتیلن، در تريحاللیت
درجۀ 60گرانروي کینیماتیک در پسماند تقطیر در 

mm2/sسلسیوس، 
-2170D201T40070008000100002000160004000350

:ها روي پسماند تقطیرآزمون
-243D-50-60-70-80-% ، 100درجۀ نفوذپسماند 
درجۀ 25در 100پذیري پسماندة درجۀ نفوذ کشش

cmسلسیوس، 
3866113D51T100-100-100-100-

95D55T-5/0-5/0-5/0-5/0-%آب، 

.یر قابل قبول استقمتر باشد، سانتی100درجۀ سلسیوس بیشتر از 6/15ر ها دپذیري آنکه کششمتر باشد، مشروط بر آنسانتی100درجۀ سلسیوس کمتر از 25پذیري در اگر کشش-یادآوري



18

)هابهآقیر(قیرهاي امولسیونی 
در این . آیددست می، قیرهاي امولسیونی به1سازاز مخلوط کردن قیر و آب با یک ماده امولسیون5-1

آب، فاز . ، در آب شناور است)مترمیلی01/0متر تا میلی001/0(میکرون 10مخلوط قیر با ابعاد از یک تا 
سـازها موجـب ایجـاد    امولسـیون . دهـد پیوسته و قیر فاز معلق و ناپیوسـته ایـن مخلـوط را تشـکیل مـی     

هـم  نیروي دافعه ناشی از این بار مانع بـه . شوددر سطح ذرات قیر می) مثبت یا منفی(نام بارالکتریکی هم
.دشوپیوستن ذرات قیر در امولسیون می

ساز نسبت به وزن مقدار امولسیون. درصد است75درصد تا 50مقدار قیر در قیرهاي امولسیونی 5-2
هاي آسفالت سرد انواع مخلوطۀاز قیرهاي امولسیونی براي تهی. باشددرصد می5/0حداکثر کل امولسیون 

هـاي  گیـري رویـه  کـه اي و یا مخلوط در محل، آسفالت حفاظتی انـدودهاي قیـري، درزگیـري و ل   کارخانه
براي مصرف قیرهاي امولسـیونی معمـوالً   . توان استفاده کردماسه و غبارنشانی می،آسفالتی، تثبیت خاك

. از نظر اقتصادي و ایمنی بر انواع دیگـر قیرهـا برتـري دارنـد    بنابراین. ها نیستنیازي به حرارت دادن آن
پخش قیرهاي امولسیونی روي بستر مرطوب شنی هاي مرطوب و یااختالط قیرهاي امولسیونی با سنگدانه

.و یا آسفالتی راه در عملکرد قیرهاي امولسیونی تأثیر منفی ندارد
اي ایجاد شده در سطح ذرات شناور قیر، به دو گروه اصلی برحسب نوع بار ذرهقیرهاي امولسیونی5-3

.شودتقسیم می12هاي دیگر به شرح جدول و زیرگروه

1 - Emulsifier
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امولسیونیهايانواع قیر- 12جدول 
ايبرحسب نوع بار ذرهامولسیونیبندي قیرهاي طبقه

کاتیونیکآنیونیکنوع

تندشکن
1-RS

2-RS

2-HFRS

1-CRS

2-CRS

کندشکن

1-MS

2-MS

h2-MS

1-HFMS

2-HFMS

h2-HFMS

S2-HFMS

2-CMS

H2-CMS

SS-1دیرشکن

h1-SS

1-CSS

h1-CSS

H1-QSCH1-CQSشکنسریع

نی آنیونیکامولسیوقیرهاي 5-3-1
هاي قلیایی اسیدهاي آلی، سطح ذرات قیر، داراي بـار  سازهاي نوع نمکبا استفاده از امولسیون5-3-1-1

آنیونیـک بـه چهـار نـوع     قیرهاي امولسـیونی  . نامندا آنیونیک میاین قیرهاي امولسیونی ر.شودمنفی می
دارنـد،  13شـرح جـدول   هـایی بـه  که هر یک زیر بخـش 4شکنریعو س3، دیرشکن2، کندشکن1تندشکن

. شودتقسیم می
قیرهاي امولسیونی کاتیونیک 5-3-2
هـا، سـطح   هاي آمونیـوم و یـا آمـین   ی از نوع ترکیبات آلی نمکیسازهابا استفاده از امولسیون5-3-2-1

قیرهـاي امولسـیونی   . نامنـد یونیک میاین قیرهاي امولسیونی را کات. شودهاي قیر داراي بار مثبت میدانه
هـایی بـه شـرح    که هر یک زیر بخـش شکنتندشکن، کندشکن، دیرشکن و سریعکاتیونیک به چهار نوع 

.شـود دارنـد، تقسـیم مـی   14جـدول  

1 - Rapid Setting
2 - Medium Setting
3 -Slow Setting

4  -Quick Setting



20

سازيف در راهمشخصات فنی قیرهاي امولسیونی آنیونیک براي مصر-13جدول 

کندشکن تندشکننوع
1RS-2RS-2HFRS-1MS-2MS-h2MS-

ماکسیمممینیممیممسماکمینیممماکسیمممینیممماکسیمممینیممماکسیمممینیممماکسیمممینیممدرجه
: هاآزمون بر روي امولسیون
-S20100----20100100-100، درجۀ سلسیوس25گرانروي، سیبولت فورل در 
------S--7540075400، درجۀ سلسیوس50گرانروي، سیبولت فورل در 

1-1-1-1-1-1-الف٪ساعت، 24، )انبارش(سازي آزمون پایداري ذخیره
ml35 ،Nقابلیت دو فازي شدن  CaCl202/0،٪60-60-60-------

: مقاومت در برابر آبقابلیت اندود و میزان
خوبخوبخوب---اندود، مصالح سنگی خشک

متوسطمتوسطمتوسط---اندود، پس از پاشش
متوسطمتوسطمتوسط---اندود، مصالح سنگی مرطوب

متوسطمتوسطمتوسط--اندود، پس از پاشش
------------٪آزمون اختالط با سیمان،

الف٪لک، آزمون ا
-10/0-10/0-10/0-10/0-10/0-10/0

-65-65-55-63-63-55٪پسماند حاصل از تقطیر، 
------------٪هاي نفتی در حجم امولسیون، حالل

: ها بر روي پسماند تقطیرآزمون
1002001002001002001002001002004090ثانیه 5گرم، 100، درجۀ سلسیوس25در درجۀ نفوذ

-cm/min5 ،cm40-40-40-40-40-40، درجۀ سلسیوس25پذیري در کشش

-5/97-5/97-5/97-5/97-5/97-5/97٪کلرواتیلن، حاللیت در تري
-------s----1200، درجۀ سلسیوس60آزمون شناوري، 

.        شودمولسیون در عملیات میدانی مناسب بود، الزامات این آزمون حذف میاگر کاربرد ا-الف
.باشدمی12-2طبق استاندارد بند مندرج در جدولهاکلیۀ آزمون-یادآوري
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سازيمشخصات فنی قیرهاي امولسیونی آنیونیک براي مصرف در راه- 13ادامۀ جدول 

سریع شکن دیر شکن کند شکن نوع
1HFMS-2HFMS-h2HFMS-s2HFMS-1SS-h1SS-H1QS-

ماکسیمممینیممماکسیمممینیممماکسیمممینیممماکسیمممینیممماکسیمممینیممماکسیمممینیممماکسیمممینیممدرجه
: هاآزمون بر روي امولسیون
S20100100-100-50-201002010020100، درجۀ سلسیوس25گرانروي، سیبولت فورل در 
------------S، درجۀ سلسیوس50گرانروي، سیبولت فورل در 

1-11-1-1-1-الف٪ساعت، 24، )انبارش(سازي آزمون پایداري ذخیره
ml35 ،Nقابلیت دو فازي شدن  CaCl202/0،٪------------

: مقاومت در برابر آبقابلیت اندود و میزان
--خوبخوبخوبخوباندود، مصالح سنگی خشک

--متوسطمتوسطمتوسطمتوسطاندود، پس از پاشش
--متوسطمتوسطمتوسطمتوسطاندود، مصالح سنگی مرطوب

--متوسطمتوسطمتوسطمتوسطاندود، پس از پاشش
0/20/2N/A---------٪آزمون اختالط با سیمان،

10/0-10/0-10/0-10/0-10/0-10/0-10/0-الف٪آزمون الک، 
57-57-57-65-65-65-55٪پسماند حاصل از تقطیر، 

----17------٪هاي نفتی در حجم امولسیون، حالل
: ها بر روي پسماند تقطیرآزمون

100200409040920-1002001002004090200ثانیه 5گرم، 100، درجۀ سلسیوس25در درجۀ نفوذ

-cm/min5 ،cm40-40-40-40-40-40-40، درجۀ سلسیوس25پذیري در کشش

-5/97-5/97-5/97-5/97-5/97-5/97-5/97٪کلرواتیلن، حاللیت در تري
------s1200-1200-1200-1200، رجۀ سلسیوسد60آزمون شناوري، 

شوداگر کاربرد امولسیون در عملیات میدانی مناسب بود، الزامات این آزمون حذف می-الف
.باشدمی12-2طبق استاندارد بند مندرج در جدولهاکلیۀ آزمون: -یادآوري
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اي مصرف در راهسازيمشخصات فنی قیرهاي امولسیونی کاتیونیک بر- 14جدول 
سریع شکندیرشکنکندشکن تندشکن نوع 

-1CRS-2CRS-2CMS-h2CMS-1CSS-h1CSS-h1CQSدرجه

ماکسیمممینیممماکسیمممینیممماکسیمممینییم ماکسیمممینیممماکسیمممینیممماکسیمممینیممیممسماکمینیمم
: هاآزمون بر روي امولسیون

S201002010020100، درجۀ سلسیوس25ي، سیبولت فورل در گرانرو
S201001004005045050450، درجۀ سلسیوس50گرانروي، سیبولت فورل در 

1111111الف٪ساعت، 24، )انبارش(سازي آزمون پایداري ذخیره
ل سدیم اکتیديml35، %8/0قابلیت دو فازي شدن ، 

٪سولفوسوکسینات، 
40-40-

: قابلیت اندود و میزان مقاومت در برابر آب
متوسط خوب اندود، مصالح سنگی خشک

متوسط متوسط اندود، پس از پاشش
متوسط متوسط اندود، مصالح سنگی مرطوب

متوسطسط متواندود، پس از پاشش
مثبتمثبتمثبتمثبتمثبتمثبتمثبتآزمون تعیین بار اندازه 

10/010/010/010/010/010/010/0الف٪آزمون الک، 
0/20/2N/A%آزمون اختالط با سیمان، 

:تقطیر
331212٪هاي نفتی در حجم امولسیون، حالل

60656565575757پسماند
: ها بر روي پسماند تقطیرآزمون

10025100251002540901002540904090ثانیه 5گرم، 100، درجۀ سلسیوس25در درجۀ نفوذ
cm/min5 ،cm40404040404040، درجۀ سلسیوس25پذیري در کشش

5/975/975/975/975/975/975/97٪کلرواتیلن، حاللیت در تري
.    شوداگر کاربرد امولسیون در عملیات میدانی مناسب بود، الزامات این آزمون حذف می-الف

.باشدمی12-2طبق استاندارد بند مندرج در جدولهاکلیۀ آزمون-یادآوري
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هاي قیرافزودنیها وانواع اصالح کننده6
یبـات  این ترک.شوداستفاده می1هاي قیرها و یا اصالح کنندهافزودنیاز از خواص قیرخی به منظور اصالح بر

حسـب نـوع   قیرهاي اصـالح شـده بـر   . دنگیرطیف وسیعی از مواد معدنی، آلی، طبیعی و صنعتی را در بر می
:شوندهاي قیر به سه گروه اصلی زیر تقسیم میکنندهافزودنی و یا اصالح

Polymer)ريشده پلیمالحقیرهاي اص-فال Modified Aasphalts, PMAs)

Asphalt)شده با الستیکقیرهاي اصالح-ب Rubber Binder)

Chemically)شده با مواد شیمیاییقیرهاي اصالح-ج Modified Asphalt Cements)

شده پلیمريقیرهاي اصالح6-1
خالص اصالح شده با پلیمرهاي مناسب توسـعه یافتـه   هاي بتن آسفالتی با استفاده از قیرهاي ساخت روسازي

بنـابراین دهند، را نشان نمیبا پلیمرمشخصات عملکردي قیرهاي اصالح شده ،هاجایی که آزموناز آن. است
.شودبر اساس خصوصیات فیزیکی پلیمرها و مشخصات عملکردي مدنظر، پلیمر مناسب انتخاب می

) هاالستیک(3و االستومرها) هاپالستیک(2خود به دو دسته پالستومرهاپلیمرها برمبناي خصوصیات فیزیکی 
ر در موقعیت کشـیده شـده بـاقی    شود، اگر با برداشته شدن بازمانی که پلیمري کشیده می. شوندتقسیم می

متناسب با خصوصیات مدنظر بـراي قیـر از  . بماند، پالستومر و اگر به شکل اولیه خود بازگردد، االستومر است
.شودهاي االستومري یا پالستومري استفاده مییکی از فرآورده

قیرهاي اصالح شده با الستیک 6-2
هاي معدنی و یا مواد الیافی دیگر، و در صورت لزوم افزودنی4هاي بازیافتیاین قیرها از اختالط پودر الستیک

واکنش نشان دهـد کـه ذرات   ،لوط شدهچنان مخپودر مصرفی باید با قیر داغ آن. شوندبا قیر خالص تهیه می
قیرهایی کـه بـه ایـن طریـق اصـالح      .کافی متورم و منبسط شده باشندةالستیک قبل از مصرف قیر به انداز

پودر مشخصات. شوندتیب با غلظت زیاد تا کم تقسیم میبه تر3و2، 1به سه گروه گرانرويشوند از نظر می
مشخصات فنـی ایـن   . باشد24-2اید مطابق مشخصات استاندارد بند این قیرها بۀتهیمصرفی برايالستیک 

.باشد15نوع قیرها باید مطابق جدول 

1 - Modifier
2 - Plastomers
3 - Elastomers
4 - Ground Recycled Tire
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براي قیرهاي اصالح شده با الستیکالزامات فیزیکی- 15جدول 

نام قیراستانداردالفآزمون 
3نوع2نوع 1نوع ASTMAASHTOملی ایران

150015001500مینیمم-2196D-ب و ج،cP:درجۀ سلسیوس175گرانروي ظاهري، 
500050005000ماکسیمم

29505DT49میلی متر1/0: ثانیه5گرم و 100سلسیوس، ۀدرج25در درجۀ نفوذ
252550مینیمم

7575100ماکسیمم
101525مینیمم29505DT49میلی متر1/0: ثانیه60گرم و 200سلسیوس، ۀدرج4در درجۀ نفوذ

2/574/547/51مینیممºC386836DT53نقطه نرمی، 
252010مینیمم-5329D-: %سلسیوسۀدرج25، پذیريبرگشت

2/2322/2322/232مینیمم-ºC-93Dمارتنز، - نقطۀ اشتعال با ظرف آزمون پنساکی
رمخانۀ الیۀ بر روي پسماند قیر از آزمون گºC4نسبت درجه نفوذ در 

بر حسب ºC4به درجه نفوذ اولیه در ) 2957استاندارد ملی (دنازك
درصد

29505DT49757575مینیمم

. مراجعه شود24-2براي اطالعات بیشتر به ضمیمه استاندارد بند -الف
. را ثبت کنیدماکسیممنقطۀ ةزاندا. توان استفاده کردتحلیلی و رقومی می(Brookfield)از هر دو ویسکومتر بروك فیلد-ب

. استفاده شودrpm20در 3از اسپیندل HVو RVهاي سري و براي مدلrpm12در 3از اسپیندل LVهاي سري براي مدل
. بروك فیلد به عنوان مرجع استویسکومتر اما . ندشوخوانی داشته باشند ممکن است استفاده بروك فیلد همةویسکومترهاي چرخشی با سرعت زیاد نوع هاکی و ریون نیز اگر با انداز-ج
. به عنوان روش مرجع ذکر شودTOFTشود، مگر اینکه TFOTممکن است جانشین پسماند ) 16-2روش آزمون مطابق استاندارد بند (RTFOTپسماند -د
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شده با مواد شیمیاییقیرهاي اصالح6-3
شوند وکننده به قیرهاي خالص تهیه مییتزودن مواد شیمیایی تثباز افي اصالح شده با مواد شیمیاییقیرها

هده بـا مـواد شـیمیایی بـه چهـار گـرو      قیرهـاي اصـالح شـ   . باشد25-2باید مطابق مشخصات استاندارد بند 
10-5CM ،20-10CM،30-20CM 30-40وCM تقسیم شده که داراي مشخصات فنی مطابق جدول
.باشندمی16
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شده با مواد شیمیاییمشخصات فنی براي قیرهاي اصالح-16جدول 

گروهاستانداردآزمون
ASTMAASHTO10-5CM20-10CM30-20CM40-30CMملی ایران

Pa.s ،S-11-4957D-0/500/100200300، ب، ج و ددرجۀ سلسیوس60حداقل گرانروي در 
0/8تا 0/60/1تا 0/47/0تا 0/24/0تا Pa.s ،S-110-4957D-2/0، درجۀ سلسیوس135حداقل گرانروي در 

35تا 4512تا 6520تا 10030تا 29505D49T40متردهم میلیثانیه، یک60گرم، 200، درجۀ سلسیوس4، درجۀ نفوذ
65تا 10035تا 14065تا 185100تا 29505D49T140متردهم میلییه، یکثان5گرم، 100، درجۀ سلسیوس25، درجۀ نفوذ

ºC295492D48T246246246246حداقل نقطۀ اشتعال ظرف روباز کلیولند، 
ºC386836D53T50556065حداقل نقطۀ نرمی، 

29532042D44T0/990/990/990/99حداقل حاللیت در تري کلرو اتیلن، درصد
:خانۀ الیۀ نازكها بر روي پسماند گرمآزمون

خانۀ الیۀ نازك به حداکثر شاخص پیرشدگی، نسبت گرانروي پس از گرم
)ATFOT/BTFOT(بعد از گرمخانۀ الیۀ نازك 

29571754D179T5/25/25/25/2

هـا را در صـورت لـزوم تـا زمـانی کـه       نمونـه . پذیردصورت میدرجۀ سلسیوس2195خانه با دماي ها در یک گرمگرم کردن نمونه. باشد21-2ندارد بند استا7-2ها براي آزمون باید مطابق بند جابجایی تمام نمونه-الف
. باشددرجۀ سلسیوس580ها باید دماي آزمون در تمام آزمون. همگن شوند به هم بزنید و در یک ظرف آزمون مناسب بریزید

. شودمتر استفاده میمیلی300با مکش 200اصالح شده شمارة (Kooper)اغلب از لوله ویسکومتر کوپر-ب
. شودمتر استفاده میمیلی100با مکش 50اغلب از لوله ویسکومتر کوپر اصالح شده شمارة -ج
. ضرب شود1/0براي تبدیل پوآز به پاسکال ثانیه، باید عدد پوآز در . کنندسکال ثانیه استفاده میهاي آزمون از پوآز به جاي پادر برخی روش-د
. ها داشته باشیمیابی دادهگیري نزدیک به سرعت برش جهت اجتناب از برونانتخاب اندازه لوله و مکش باید متنوع باشد تا اندازه-ه


