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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
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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   استانداردتدوين كميسيون فني 
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  پيش گفتار
  

 هـاي كميسـيون  در آن نويسپيش كه" روش آزمون -تعيين سرعت انتشار صوت - طبيعي  سنگ"استاندارد

 كميتـة  اجـالس  چهارصدوشـانزدهمين   در و شده تدوين و تهيه سازمان ملي استاندارد ايران توسط  مربوط

 قـرار  تصـويب  مـورد  22/12/91مـورخ  هاي سـاختماني مهندسي ساختمان و مصالح و فرآورده استاندارد ملي

 تحقيقـات  و اسـتاندارد  سـازمان مقـررات   و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينة در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،  . گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي نظرتجديد آخرين از همواره بايد
  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيمن

 
BS EN 14579: 2004, Natural stone test methods. Determination of sound speed propagation
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  روش آزمون -تعيين سرعت انتشار صوت - طبيعي سنگ

  

  و دامنه كاربرد ف هد  1
فراصوتي امواج طولي  1هايروش آزمون براي تعيين سرعت انتشار پالس تعيين استانداردهدف از تدوين اين 

  . باشد، هم در آزمايشگاه و هم به صورت برجا ميطبيعيدر سنگ 
  
  مراجع الزامي       2

. است شده داده ارجاعها آن يران بهاستاندارد ملي ا اين متن در كه است مقرراتي حاوي زير الزامي مدارك
  .شودمي استاندارد ملي ايران محسوب اين از مقررات جزئي آن ترتيببدين

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
ها ارجاع داده ن ذكر تاريخ انتشار به آندر مورد مداركي كه بدو. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر استهاي بعدي آنشده است، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه
  :استفاده از مرجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است

  
  .نامهواژه -هاي تزئيني و نما، سنگ1384سال : 8228استاندارد ملي ايران شماره   2-1

2-2  BS EN 12504-4: 2004, Testing concrete-Determination of ultrasonic pulse velocity. 

  
  و نمادها تعاريفاصطالحات،      3
  اصطالحات وتعاريف  1- 3

  .رودبه كار مي 1-2در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف تعيين شده در استاندارد بند 
  
  نمادها  2- 3

  .اندارائه شده 1ستاندارد در جدول در اين ا به كار رفتهنمادهاي 
 

  ه در اين استانداردبه كار رفتنمادهاي  -1جدول 
  واحد تعريف  نماد
V   كيلومتر بر ثانيه پالسسرعت (km/s)  
L  مترميلي طول مسير (mm)  
T  ميكروثانيه  از طول آزمونه پالسمدت زمان عبور (μs)  

                                                 
1 -Pulse 
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  ل آزموناصو     4

صوتي توليد نموده و آن را در تماس با سطح  -ا استفاده از يك مبدل الكترويك پالس از ارتعاشات طولي ب
ارتعاشات با استفاده از  پالسبعد از پيمودن يك طول مسير مشخص در سنگ، . سنگ تحت آزمون نگه داريد

 سنج الكترونيكي قادر خواهند بود كه زمانالكتريكي تبديل شده و مدارهاي زمان 1مبدل دوم به يك سيگنال
  .گيري نمايندانتقال پالس را اندازه

  
  وسايل       5
  كليات  1- 5
 سنجكننده و يك ابزار زمانابزار شامل يك مولد پالس الكتريكي، يك جفت مبدل، يك تقويت  1-1- 5

سپري شده بين اولين پالس ايجاد شده در مبدل انتقال دهنده و  يزمانفاصله گيري الكتريكي براي اندازه
  .كنندهس ورودي به مبدل دريافتاولين پال

  
  :دو نوع ابزار الكتريكي مجهز به تنظيم زمان در دسترس باشد   1-2- 5

  .نمايش دهد ا مقياس زماني مناسبرا ب پالساولين جبهه كه سنج يك نوسان) الف
  .گر رقميي داراي نمايشرايانهسنج زمان يك) ب
  

هاي پيچيده مفيد تواند در وضعيتتا ب، را بررسي كندسهولت شكل موج كه به  به كار گرفته شودي سنجنوسان –يادآوري 
  .باشد

  
  عملكردي لزاماتا  2- 5

  :مطابقت داشته باشندزير  عملكردي لزاماتا با ابزار بايد
 ؛ sμ 1/0±با درستي  واسنجي ميله هاي انتقال درگيري زماناندازهبراي  -

اعمال شده تحريك الكتريكي  پالسزمان اوج  يگربه عبارت دشروع،  پالس برخوردبراي اطمينان از  -
 .تر از يك چهارم دوره طبيعي آن باشدكمبايد  ،به مبدل انتقال

است، ) پژواك(مستقل از تداخل با اكو  ،سيگنال دريافت شده برخوردبراي اطمينان از اينكه  -
  .باشد كمبايد به اندازه كافي  پالستكرار  )بسامد( 2فركانس

  
  هامبدل  3- 5
  .باشد kHz150تا  kHz20 گسترهها بايد در ركانس طبيعي مبدلف

هاي فركانس باال پالس. استفاده شود kHz200تا بيشينه  kHz10از فركانس كمينه گاهي اوقات ممكن است  –يادآوري 
ي فركانس هاتري نسبت به پالسبا سرعت بيش نمايندميعبور  طبيعياز سنگ زماني كه هستند، اما  شروع مناسبيداراي 

                                                 
1 -signal 
2 - Frequencies 
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هاي فركانس باال از مبدل )mm50تر از كم( شود كه براي طول مسيرهاي كوتاهبنابراين ترجيح داده مي. شوندپائين ميرا مي
kHz82  تاkHz200 تا حدود حداكثر ( و براي طول مسيرهاي طوالنيm15( هاي فركانس پائين از مبدلkHz10  تاkHz40 

  .براي اكثر كاربردها مفيد هستند kHz82تا  kHz40س هاي با فركانمبدل. استفاده گردد
  

  پالسابزار تعيين زمان ورود   4- 5
در زمان ممكن است اين كه  اينمگررا تعيين نمايند،  پالس جبههاولين  ورودقادر باشند زمان ابزار بايد 
  .داشته باشدي چك، دامنه كوپالسموج  اولنيمه زمان ورود مقايسه با 

  
  ساير ابزار  5- 5
   ابزار توزين     5-1- 5

  .شودجرمي كه توزين مي 01/0%با درستي ابزار توزين 
  
   دارتهويهخانه گرم    5-2- 5

  .را داشته باشد )ºC)5 ± 70كه توانايي نگه داشتن دماي دار خانه تهويهگرم
   

  هاسازي آزمونهآماده     6
  بردارينمونه    6-1

باشد، مگر در مواردي كه به طور ويژه درخواست جام دهنده آزمون نميي بر عهده آزمايشگاه انبردارنمونه
  . )را ببينيد 3- 2- 5قسمت (از محموله همگن انتخاب گردد آزمونه،  ششبايد حداقل . شده باشد

  
  هاي آزمونآزمونه    6-2
  كليات    6-2-1

  .دباششده ماتبر يا اره، بايد وجوه آزمونه هاوجوه آزمونه ياستاندارد پرداخت سطح مرجع مطابق با
  
  هاابعاد آزمونه    6-2-2

  . تهيه گردند) mm2 ± )mm50 × mm75 × mm300آزمون بايد بصورت منشورهاي با ابعاد  هايآزمونه
  
  1ناهمسان گرديصفحات     6-2-3

ولي موازي با محور ط ها بايد، آزمونه)بندي يا تورقمانند اليه(باشد  ناهمسان گرديصفحات  اگر سنگ داراي
  .شوند آماده ناهمسان گردياين صفحات يا عمود بر 

  
  
  
  
  

                                                 
1 - Anisotropy 
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  هاخشك كردن آزمونه     6-2-4
ها به يك جرم رسيدن آزمونه. خشك شوند) Cº)5 ± 70ها بايد تا رسيدن به يك جرم ثابت، در دماي آزمونه

تر از توزين اول، بيش) h)2 ± 24با فاصله زماني  متوالي شود كه اختالف بين دو توزينثابت زماني محقق مي
  . نباشداوليه  توزين جرم 1/0%از 
  روش انجام آزمون     7
  كليات    7-1

  .دنبايد مطابق با شرايط عملياتي بيان شده توسط كارخانه سازنده مورد استفاده قرار گير وسايل
  
  تعيين سرعت پالس     7-2
  لسگيري سرعت پافاكتورهاي تاثيرگذار بر اندازه     7-2-1

- ، ضروري است فاكتورهاي متنوع تاثيرگذار بر اندازهبا قابليت توليد مجدد پالسگيري سرعت به منظور اندازه

   .انداين فاكتورها در پيوست اطالعاتي ب ارائه شده. شوند مد نظر قرار دادهها گيري
  
  مبدل چيدمان     7-2-2

، باشد ت به سطح مبدل انتقال، داراي زاويه قائمهنسب يابد كهمي گسترشراستايي حداكثر انرژي در  هر چند
عبور  طبيعياي مستقيم، از ميان سنگاز راست كه در راستاي ديگري غير توليد شودهايي ممكن است پالس

، يا بر روي )الف-1شكل - انتقال مستقيم(دادن دو مبدل بر روي وجوه مقابل هم  با قرار توانيبنابراين م. كند
 - غيرمستقيم يا سطحي لانتقا(و يا بر روي يك وجه ) ب-1شكل  -انتقال نيمه مستقيم(وجوه مجاور هم 

  .دداانجام را ها گيري، اندازه)ج-1شكل 
چنين . بر روي وجوه مقابل هم، اما نه وجوه مستقيماً مقابل يكديگر قرار دهيد را هاممكن است الزم باشد مبدل  -1يادآوري 

  .)ب را ببينيد- 1شكل ( هاي نيمه مستقيم رعايت گرددچيدماني بايد در مورد انتقال
  : ترين حساسيت را داشته و بهتر است فقط در موارد زير استفاده شودكممستقيم غيرچيدمان انتقال   -2يادآوري 
 هاي برجا، هنگامي كه فقط يك سطح سنگ طبيعي در دسترس است؛گيريدر اندازه 
 سنگ باشدتر از تودهي كه تعيين مقاومت اليه نزديك به سطح زمين، مهميا هنگام.  

  
م حساسيت متوسط بين دو چيدمان ديگر داشته و بهتر است فقط هنگامي كه نتوان چيدمان انتقال نيمه مستقي -3يادآوري 

  .از چيدمان مستقيم استفاده نمود، به كار برده شود
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  پالسهاي مختلف مبدل براي تعيين سرعت چيدمان -1 شكل

  
  

  گيري طول مسيراندازه  7-2-3
  . باشدمي ±1%ها با درستي گيري شده بين مبدلطول مسير در انتقال مستقيم، فاصله اندازه

گيري شده مركز به مركز كافي به صورت فاصله اندازه قتدر انتقال نيمه مستقيم، طول مسير معموالً با د
ها در مقايسه با فاصله مركز به به اندازه مبدل ،گيري طول مسيراندازه قتد. شودها تعريف ميمبدل وجوه
  .بستگي داشته و بر اساس آن بايد تعيين شود هاآن مركز

ها در فواصل مبدل به وسيلهها گيريشود، اما يك سري اندازهگيري نميدر انتقال مستقيم، طول مسير اندازه
  .شودانجام مي داگانهج متفاوت

  
  اتصال مبدل بر روي سنگ  7-2-4

هاي سطحي كه به در پرداخت .سطح هر مبدل وجود داشته باشداتصال صوتي مناسبي بين سنگ و  بايد
گليسيرين به /اندازه كافي نرم هستند، استفاده از موادي مانند وازلين، گريس، صابون نرم و خمير كائولن

  .نمايدصوتي خوب را تضمين مي تماسل، و فشار دادن مبدل بر روي سطح سنگ، عنوان فصل مشترك اتصا
كه  چنان مقدار زمان انتقال پالس به دست آيد،هاي زمان انتقال بايد تا زماني انجام شود كه حداقل قرائت
  .شده باشدنازكي پخش  صورت اليهبه  تماسي بين سطح سنگ و مبدلاليه 

سطح آزمونه بايد يا با سائيدن يا با استفاده از  زبر و ناصاف است، ناحيه هنگامي كه پرداخت سطحي خيلي
  .چسب اپوكسي با گيرش سريع، نرم و هموار گردد

  
  .اي در دسترس هستندهاي ويژهبراي سطوح خيلي زبر نيز مبدل –يادآوري 

  

  
  :راهنما
T   گيرنده  
R   فرستنده  

  الف   انتقال مستقيم
  ب    انتقال غيرمستقيم

  ج    انتقال غيرمستقيم يا سطحي
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  گيري زمان انتقالاندازه    7-2-5
  .اني مشخص شده را ثبت نمودبا استفاده از ابزار الكتريكي بايد فاصله زم

  
  بيان نتايج    8

  :محاسبه گردد 1ه معادلبايد با استفاده از  پالسدر انتقال مستقيم و نيمه مستقيم، سرعت 
)1(                                                                                                      L

V
T

  
  

  :كه در آن 
V     سرعت پالس، بر حسب كيلومتر بر ثانيه(km/s)؛  
L    متر طول مسير، بر حسب ميلي(mm)؛  
T     كند، بر حسب ميكروثانيه طول مسير را طي مي پالسزماني كه(μs). 

  .الف محاسبه گردد پالس بايد مطابق با پيوست در انتقال غيرمستقيم، سرعت
  .بيان شود km/s01/0ي سرعت پالس بايد با درست

  .شده است ارائه 2-2بند  در استاندارد ،نتايج آزمون با مقاومت فشاري ارتباطهايي براي روشهايي در مورد توصيه –يادآوري 
  
  گزارش آزمون    9

  :گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد
  ارجاع به اين استاندارد ملي ايران؛   9-1
  به فرد براي گزارش؛ حصرشماره شناسايي من   9-2
  شماره، عنوان و تاريخ انجام آزمون؛   9-3
اگر آزمون در جايي غير از (نام و آدرس آزمايشگاه، يا محلي كه آزمون در آنجا انجام شده است   9-4

  ؛)آزمايشگاه انجام شده است
  نام و آدرس مشتري درخواست كننده آزمون؛   9-5
  :اطالعات زير را ارائه نمايد بايددرخواست كننده آزمون    9-6
  ؛سنگ علمينام    9-6-1
  نام تجاري سنگ؛   9-6-2
  اي كه آزمونه از آنجا استخراج شده است؛كشور و منطقه   9-6-3
  نام تامين كننده؛   9-6-4
بر روي نمونه يا وضوح ه ، ب)اگر وابسته به آزمون باشد(موجود  1ناهمسان گرديهر صفحه  راستاي   9-6-5

  .آزمون به وسيله دو خط موازي مشخص شود روي هر آزمونهبر 
  برداري را انجام داده است؛نام شخص يا سازماني كه نمونه   9-6-6

                                                 
1 -Anisotropy 
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  ؛)اگر وابسته به آزمون باشد(ها مونهآزپرداخت سطح    9-6-7
  ها؛تاريخ دريافت نمونه يا آزمونه   9-7
  زمون؛ها و تاريخ انجام آتاريخ آماده شدن آزمونه   9-8
  ؛ها در نمونهتعداد آزمونه   9-9
  ها؛ابعاد آزمونه   9-10
  ؛نوع و چگونگي وسايل استفاده شده، شامل   9-11
  ها؛ابعاد ناحيه تماس مبدل   9-11-1
  ها؛فركانس پالس طبيعي مبدل   9-11-2
  هر خصوصيت ويژه؛   9-11-3
   ؛)مناسب باشد اگرخالصه طرح، (ها و روش انتقال پالس چيدمان مبدل   9-12
   ؛آزمونسازي و پرداخت سطح سنگ در نقاط مورد آماده   9-13
  ؛)اگر وابسته به آزمون باشد(محيط فصل مشترك استفاده شده    9-14
  ؛ناهمسان گرديبا توجه به موقعيت صفحات  پالسيابي راستاي گسترش چهت   9-15
  گيري؛، شامل روش اندازه)قال مستقيم و نيمه مستقيمبراي انت(گيري شده طول مسير مقادير اندازه   9-16
  هاي انتقال؛گيري شده زمانمقادير اندازه   9-17
  تداد هر مسير؛در ام پالسمقادير محاسبه شده سرعت    9-18
  ؛)تا جايي كه مناسب باشد(ها گيريبيان عدم قطعيت اندازه   9-19
  كليه انحراف معيارها و مقادير مجاز؛   9-20
  .هااظهار نظر   9-21

بيان هم چنين . گزارش باشد ثبتن انجام آزمون و تاريخ مسئوال سمتو ) ها(گزارش آزمون بايد حاوي امضا
و بدون موافقت آزمايشگاه انجام دهنده  قصگزارش آزمون نبايد به صورت نا اين نكته ضروري است كه
  .آزمون، چاپ و منتشر شود
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  پيوست الف
  )الزامي(

  در انتقال غيرمستقيم پالستعيين سرعت 
  

ها در ها و سنگ، بعضي عدم قطعيتبه دليل اندازه قابل توجه ناحيه تماس بين مبدل در انتقال غيرمستقيم،
ها، يك سري براي حذف اين عدم قطعيت بهتر استبنابراين . رابطه با طول صحيح مسير انتقال وجود دارد

  .دشواصل مختلف مجزا انجام ها در فوگيري با مبدلاندازه
قرار داده شده و مبدل  xبراي انجام اين كار، مبدل انتقال دهنده بايد در تماس با سطح سنگ در نقطه ثابت 

اد يك خط انتخابي بر روي سطح ددر امت) x1, x2, …, xn(بيني شده در فواصل از قبل پيشگيرنده بايد 
كه نشان  نقاطي بر روي يك نمودار، شكلقال ثبت شده به هاي انتزمانبهتر است  .سنگ قرار داده شود

 1از چنين نموداري در شكل  يمثال. هاست، رسم شوندفواصل مبدل نسبت به هاي انتقالزمان رابطهدهنده 
  .نشان داده شده است

گيري شده، و به عنوان متوسط سرعت پالس رسم شده بر روي اين نقاط بايد اندازه خط ترينشيب مستقيم
اين  گيري شده و ثبت شده باجا نقاط اندازهدر اين. در امتداد خط انتخابي بر روي سطح سنگ ثبت گردد

اين بدان دليل است كه يك ترك سطحي يا اليه سطحي با كيفيت  .دهدرا نشان مي روش، يك ناپيوستگي
  .موردي غيرواقعي استگيري شده در چنين نامرغوب وجود دارد و سرعت اندازه

  

  )سطحيانتقال (تعيين سرعت پالس با استفاده از انتقال غيرمستقيم  -1-الفشكل 
  
  
  
  

  
  

  :راهنما
  زمان   1
 هافواصل مجزاي مبدل   2
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  پيوست ب
  )اطالعاتي(
  گيري سرعت صوتدازهنبر ا فاكتورهاي تاثيرگذار

  
  نكات كلي   1- ب

ع خصوصيات سنگ مورد و اساساً تاب سرعت كه دوباره توليد شدهي هاگيرياندازهبه دست آوردن بعضي براي 
همچنين . قرار گيرند نظرهستند، الزم است كه فاكتورهاي مختلفي كه بر روي سرعت تاثيرگذارند مد  آزمون

  .هايي كه با خصوصيات فيزيكي مختلف سنگ وجود دارد، تعيين شوندضروري است همبستگي
  
  وجود در سنگآب م   2- ب

درصد سرعت تعيين شده بر روي  50تا  وجود آب. گذاردآب موجود در سنگ بر روي سرعت تاثير مي مقدار
 همبستگي نهايي براي تخمين رائه، اين تاثير در ابه طور قطع. دهدآزمونه خشك، سرعت را افزايش مي

  .باشد، مهم مي)مقاومت، تخلخل و غيره(مشخصات و خصوصيات فيزيكي سنگ 
 خشك كردن ناشي از روش اياستوانهمكعبي يا هاي آزمون بين آزمونه صوت عبوري از سنگ سرعت اختالف

اكثر اين متغيرها براي شرايط مختلف . دناشبميمهم ، يساختمان هايالمان هايگيپيچيدعادي و بعضي 
الزم است كه اين  .باشندقابل استناد مي) شودمي تعريفسنگ  آب در منافذ وجود به صورتكه (رطوبت 

  .ژه، حتماً مورد بررسي قرار گيردهاي واسنجي ويتاثير با كمك منحني
  
  طول مسير   3- ب

شود، از ناهمگني سنگ تاثير نپذيرد، گيري سرعت صوت در آن انجام ميبراي اينكه طول مسيري كه اندازه
  .طول مسير بايد به اندازه كافي طويل باشد

مطابق با ست بهتر اتشديد مبدل، ) بسامد(براي سه سرعت گسترش صوت و چهار فركانس طول مسيرها 
ر اديبراي مقادير مختلف سرعت يا بسامد، مق .داده شده است 1- مقاديري باشد كه در جدول بحداقل 

  .باشدمعتبر مي m15 تا طول مسير كثربراي حدا 1- جدول ب. يابي شودتواند برونحداقل طول مسير مي
 را يسنج الكترونيكي عالئمزار زمانچند اب ندارد، هر پالس طول مسير تاثيري بر سرعتتغييرات به طور كلي، 

  .يابدبا افزايش طول مسير، اندكي كاهش ميپالس  دهد كه سرعتنشان مي
، كاهش بيشتري ايمپالسبه شكل  هاي بسامد باالاين ويژگي عجيب ناشي از اين حقيقت است كه مولفه

زايش طول مسير به صورت با اف ايمپالسهاي بسامد پائين داشته، و اينكه شكل اولين نسبت به مولفه
  .وار در خواهد آمدمنحني

با  .باشدمي ،2-4شده در بند  معرفيسنج زمان ابزار قتد معادلو  يز بودهـناچ كاهش ظاهري سرعتمعموالً، 
  .اي به اهميت طول مسيرها شودهاي انجام شده، بايد توجه ويژهاين وجود در انتقال
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  نهاي آزموشكل و اندازه آزمونه   4- ب
تر نباشد، كماز حداقل مقدار تعريف شده  ،آزمونه )ضخامت( جانبي بعدترين فقط اگر كوچك   1-4-ب

بستگي هاي آزمون آزمونه و شكل اندازهبه كنند، كه از آزمونه عبور ميكوتاه  ارتعاشيهاي ايمپالس سرعت
اوالً  .يابداي كاهش ميقابل مالحظهر اين مقدار است، سرعت به طواز تر در ابعاد جانبي آزمونه كه كم .دارد

آزمونه آزمون  )ضخامت( ترين بعد جانبيبه كوچك ايمپالسمقدار اين كاهش سرعت، به نسبت طول موج 
) آزمونه )ضخامت( ترين بعد جانبيبه كوچك ايمپالسنسبت طول موج (ت، اما اگر اين نسبت ـوابسته اس

ها و هاي بين سرعت عبور از سنگ، بسامد مبدلنسبت. تر از يك باشد، اين كاهش سرعت ناچيز استكم
  .ارائه شده است 1- آزمونه آزمون در جدول بمجاز  )ضخامت( ترين بعد جانبيكوچك

  
در موارد به تر از طول موج بوده يا آزمونه كم )ضخامت( بعد جانبي ترينكوچكدر مواردي كه    2-4-ب

اصالحاتي در سرعت  بايد ،باشد شيوه انتقال تغيير كردهيا و  تجهيزات براي انتقال غيرمستقيمكارگيري 
  . دانجام گيرگيري شده اندازه

  
  )هاضربه(ها مونه بر انتقال ايمپالسآزتاثير ابعاد  -1-بجدول 

  )km/s(در طول سنگ ) طولي(گسترش سرعت صوت   بسامد مبدل
  50/3  00/4  50/4  
  آزمونآزمونه  مجاز )ضخامت( ترين ابعاد جانبيكوچك  

KHz  mmmm  mm  
24  
54  
82  
150  

146  
65  
43  
23  

167  
74  
49  
27  

188  
83  
55  
30  

  
  هاها و تركشكاف   5- ب
كند، عبور ميسنگ  -از سنگ، از فصل مشترك هوا عبوري صوتيك ايمپالس مافوق نگامي كهه   1-5-ب

ها با هوا پر همه ترك ي كهحالتر د. است ناچيز، كندعبور مي اتصال محلاين  ازكه مقدار انرژي انتقال يافته 
ها يا طول تر از انداره مبدلبزرگطول منفذ  اندازهاگر  اند،دقيقًا بين دو مبدل قرار گرفتهيا همه منافذ  شده

مانعي در برابر  )هاهاي پر از هوا و قرار گرفتن منافذ بين مبدلترك( شرايطاين  موج استفاده شده باشد،
دريافت  ايمپالسد، اولين اتفاق افتهنگامي كه اين پديده  .صوت خواهند بودفوقما )ضربه(حركت ايمپاس 

باعث  آنومالي خواهد شد، و اين حالت لبهدر ) انكسار(متحمل يك پراش كننده شده توسط مبدل دريافت
 ،در سنگ بدون درزه و منفذ در مقايسه با زمان انتقال ايمپالس ،ايمپالسزمان طي مسير  شود كهمي
  .شودتر النيطو
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تحت فشار در تماس  و هاي شكسته شده به طور محكمخورده، هنگامي كه لبههاي تركدر سنگ   2-5-ب
براي مثال در مواردي . گسيختگي از ترك عبور كندتواند بدون هيچ صوت مي، انرژي مافوققرار دارندبا هم 

در . داتفاق افتاين پديده مكن است م، شدهها ايجاد هاي تحت بارهاي عمودي بعضي ترككه در ستون
-اند، مانند سازهصوت پر شدهها با مايعات داراي توانايي انتقال انرژي مافوقهاي ترك خورده كه تركسنگ

در اين موارد . ها معلوم نخواهد شدگر رقمي، تاثير تركداراي نمايشسنج هاي دريايي، هنگام استفاده از زمان
  . دورگيري ميرايي به دست آبا اندازه توانيمرا  نتايج قابل اطمينان
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