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دستگاه کشش قیر دیحیتال
مطابق استاندارد ASTM D113

این دستگاه با استفاده از دانش فني و سيستم هاي جدید الکترونيکي طراحي شده و کليه کنترلرهاي دستگاه دیجيتال ميباشد .
این دستگاه شامل یک حوضچه تمام استيل و پمپ سيرکوالسيون بوده و مکانيزم حرکتي دستگاه به صورت هوشمند ميباشد .این
دستگاه شامل یک نمایشگر  4اینچي رنگي و لمسي ميباشد و تمامي مقادیر بصورت دیجيتال و با دقت باال نمایش داده ميشود.
مقدار سرعت حرکت مکانيزم متحرک دستگاه و همچنين دماي آب وان قابل کاليبره ميباشد .


نمایشگر دیجيتال رنگي و لمسي  4اینچي



فن سيرکوالسيون



شير تخليه



قابليت کاليبراسيون دما و سرعت



وان و کليه قسمتهاي داخلي تمام استيل

قالب برنجی کشش قیر
قالب از جنس برنج طبق استاندارد فوق برشکاري شده است
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دستگاه درجه نفوذ قیر دیجیتال نیمه اتوماتیک
مطابق استاندارد ASTM D5

با توجه به اهميت باالي آزمايش درجه نفوذ قير در ميان ديگر آزمايشها و اينکه
تجارت اين محصول با مشخصه درجه نفوذ و نرمي امکانپذير است لذا دقت و صحت
اين آزمايش نسبت به ديگر آزمايشهاي قير مورد اهميت است .يکي از مهمترين
عواملي که در نتايج آزمايش درجه نفوذ قير تاثيرگذار ميباشد انجام درست آزمايش و
خطاي نسبي اپراتور انجام دهنده آزمايش ميباشد .دستگاه درجه نفوذ قير ديجيتال با
بهره گيري از سيستم نمايشگر هوشمند ديجيتال تا حد زيادي از خطاي اپراتور ميکاهد
و نيز سرعت عمل دستگاه را تا اندازه قابل مالحظه اي باال ميبرد .نمايشگر رنگي و
لمسي اين دستگاه با نمايش بزرگ و خواناي اعداد و ارقام و نيز باالبر برقي دستگاه
امکانات جديدي است که بر روي دستگاه درجه نفوذ قير ديجيتال اضافه شده
است.دستگاه مجهز به خط کش ديجيال بوده که مقدار نقوذ سوزن را با دقت .0.0
نمايش ميدهد .همچنين براي مماس کردن سوزن با قير با بهره گيري از دکمه
SPPED SLOWميتوان به صورت خيلي آرام و دقيق سوزن را به قير نزديک کرد.

سوزن مخصوص آزمایش درجه نفوذ قیر
اين سوزن طبق استاندارد فوق طراحي گرديده که دقت آن تاثير
بسزايي در آزمايش درجه نفوذ ميگذارد.

ظرف مخصوص آزمایش نفوذ قیر


جنس استيل يا آلومنيوم و يا برنج



قطر  22ميليمتر



ارتفاع  2.ميليمتر



جنس استنلس استيل



وزن  502گرم
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دستگاه نقطه اشتعال (فلش پوینت)
مطابق استاندارد ASTM D92

درجه اشتعال قير به درجه حرارتي اطالق مي شود که وقتي دماي قير به
آن مي رسد  ،با نزديک نمودن شعله به سطح آزاد آن  ،جرقه اي در سطح
آن ديده شود.
اين دستگاه بصورت نيمه اتوماتيک ميباشد و با توجه به استاندارد فوق
با طراحي جديد داراي مشخصات ذيل ميباشد:


نازل شعله موتور دار و حرکت اتوماتيک روي سطح قير در هر سه
درجه افزايش دما (طبق استاندارد)



بدنه از رنگ الکترواستاتيک



هيتر با قدرت دمايي باال



نمايشگر ديجيتال لمسي



پياله برنجي استاندارد



قابليت تنظيم سرعت افزايش دما

وسایل آزمایش نرمی قیر
استاندارد ASTM D36

نقطه نرمي قير عبارت است از درجه حرارتي که در آن قير حالت نرمي
پيدا مي کند  .به طور کلي مي توان گفت که همه قيرها در اين درجه
حرارت به يک گرانروي مشخص مي رسند  .نقطه نرمي قير به روش
هاي مختلفي اندازه گيري مي شود که يکي از اين روش ها  ،روشي به
نام حلقه و گلوله است که در آن نقطه نرمي را درجه حرارتي که در آن
گلوله ها از حلقه عبور نموده و به سطح برنجي تحتاني به فاصله 52
ميلي متري برسد  ،تعريف مي کنند.


بشر  088سي سي يک عدد



استند يا نگهدارنده يک عدد



رينگ برنجي دو عدد



سه نظام دو عدد



ترمومتر جيوه اي  588درجه يک عدد



هات پليت مگنت دار يک عدد



قرص مگنت يک عدد



ساچمه فوالدي دو عدد
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دستگاه ویسکوزیته به روش سیبولت
مطابق استاندارد ASTM D88

هدف از اين آزمايش اندازه گيري گرانروي به روش فيورال و يونيورسال
است  .در اين آزمايش زمان الزم براي عبور  06ميلي ليتر نمونه ار
اريفيس کاليبره شده تحت شرايط و دماي معين مي باشد.


بدنه و محفظه تمام استيل



داراي دو مخزن فيورل از جنس برنج يکپارچه



کنترل دماي ديجيتال



فن سيرکوالسيون



شير تخليه



ورودي و خروجي سيرکوله سرد کن



بالن  06سي سي مخصوص سيبولت

آون تین فیلم (فیلم نازک)
شکل کلي آون تين فيلم يا آون فيلم نازک مشابه آون هاي
معمولي ميباشد که با توجه به استاندارد هاي تعريف شده
تغييراتي روي اين دستگاه انجام گرديده...
آون تين فيلم داراي يک محفظه با ظرفيت  06ليتر ميباشد.اين
آون از محفظه استيل ساخته شده است که داخل آن يک صفحه
گردان تعبيه شده است .قسمتي از درب آون تين فيلم شيشه دو
جداره کار شده تا از بيرون بتوان داخل آون را ديد .همچنين داخل
مجفظه يک المپ مخصوص تعبيه گرديده .
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پیکنومتر چگالی قیر


مطابق استاندارد ASTM D70 AASHTO T228,BS 4699

وزن مخصوص قير عبارت است از نسبت وزن حجم معيني از قير به وزن آب هم حجم آن در
درجه حرارت معين.


چگالي سنج مخروطي قير  52ميلي ليتر



چگالي سنج استوانه اي قير  52ميلي ليتر

مجموعه ست آزمایش حاللیت در تتراکلراتیلن
درجه خلوص عبارت است از( :وزن نمونه قير) ÷ [(وزن ناخالصي) ( -وزن قير)
این مجموعه شامل لوازم ذیل ميباشد0


دسيکاتور



محلول تترا کلراتيلن



پمپ خال



قيف



ارلن خال



شلنگ



فبلتر



کروزه گوچ

