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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضتمن  ایتران  میی استاندارداا  تدوین در .کندمی فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  عمتومی،  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینتۀ  فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید اجبار  را

 کادیبراسیون س و مراک  اا آزمایشگاه ، محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت ها سامانه گواای صدور و ممی   بازرسی، آموزش،

 تأییتد صتالحیت   نظتام  ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسایل   واسنجی

 . کند نظارت می اا آن عمیکرد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران

 تحقیقتات کتاربرد    انجام و گرانبها فی ات عیار تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا 

                                                 
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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 فهرست مندرجات

 عنوان
 

 صفحه

 ب آرنایی با سازمان میی استاندارد

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 و پیش گفتار

 ز مقدمه

 1 دادف و دامنه کاربر 1

 9 مراجع اد امی 9

 3 نماداا و یکااا ،تعاریفو  اصطالحات 3

 3 تعاریف و اصطالحات 3-1

 3 نماداا و یکااا 3-9

 6 وسایل 2

 6 عمومی 2-1

 6 آزمون مقطع پشتیبان سامانه 2-9

 3 گیر اندازه دوده 2-3

 3 آزمون مقطع جداساز  2-2

 3 گیر اندازه و ثبت وسایل 2-3

 3 اضافی دوازم 2-6

 3 واسنجی 2-3

 3 ژئوایدرودیک تحقیقات و ااآزمون ری  برنامه 3

 3 عمومی 3-1

 2    آزمون اا محل انتخاب 3-9

 19 آزمون روش انتخاب 3-3

 13 وسایل نصب و آزمون مقطع ساز آماده 6

 13 آزمون و حفار  اا بخش اد امات 6-1

 13 فییتر نصب 6-9

 13 نصب بررسی 6-3
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 13 ایمنی اد امات 6-2

 13 از ام پاریدن 6-3

 13 آزمون نتایج بر مؤثر فاکتوراا  6-6

 لفا پیوست

 (اطالعاتی)
 99 پشتیبانی اا روش و آزمون جداساز  از اایینمونه

 ب پیوست

 96 رکیی فاکتوراا  از اایینمونه (اطالعاتی)
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 پیش گفتار

نویس آن در که پیش« : قوانین کیی1آزمون ژئوایدرودیک قسمت -آزمون و تحقیقات خاک و پی»استاندارد 

اجالس کمیته  پانصدمیناست و در سازمان میی استاندارد ایران تهیه و تدوین ردهاا  مربوط توسط کمیسیون

مورد تصویب قرار  93/91/1323مور   اا  ساختمانیمهندسی ساختمان و مصادح و فرآوردهمیی استاندارد 

ستاندارد و تحقیقات صنعتی اقانون اصالح قوانین و مقررات موسسه  3، اینک به استناد بند یک ماده استگرفته

 .رودان استاندارد میی ایران منتشر می، به عنو1331مصوب بهمن ماه   ،ایران

اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، می و اماانگی با تحوتت و پیشرفتبرا  حفظ امگا

الح و تکمیل این که برا  اص رد و ار پیشنهاد قع د وم تجدید نظر خوااد استاندارداا  میی ایران در موا

 گرفت. بنابراین، میسیون فنی مربوط مورد توجه قرارخواادرود، انگام تجدید نظر در کاستاندارداا ارایه

 کرد.ید نظر استاندارداا  میی استفادهباید امواره از آخرین تجد

 

 زیر است:منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح 

 
ISO 22282-1:2012, Geotechnical investigation and testing - Geohydraulic testing - 

Part 1: General rules. 
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 مقدمه

 «.است 13961این استاندارد یکی از مجموعه استاندارد اا  میی ایران رماره »
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 کلی قوانین :1قسمت  - آزمون ژئوهیدرولیک -آزمون و تحقیقات خاک و پی
 

 هدف و دامنه کاربرد 1
 

 عنوان به سنگ و خاک در ژئوایدرودیک آزمون برا  کیی اصول و قوانین یینتع ،ادف از تدوین این استاندارد

 و امچنین تعریف مفاایم و 11-9و  19-9اا  بند استاندارداا  بقط ژئوتکنیک تحقیقات خدمات از بخشی

  بارد.می سنگ و خاک در نفوذپییر  قابییت سنجش با مرتبط اد امات تعیین

 در سنگ یا خاک نفوذپییر  قابییت به راجع اطالعات به دستیابی از عبارتند ژئوایدرودیک آزمون مختیف ااداف

 اا سفره ایدرودینامیکی پارامتراا  و ساز ،ذخیره و انتقال و نقل قابییت ضریب عمییاتی، ای طبیعی حاتت

 . آبی

 : جمیه از گیرد،می قرار استفاده مورد متعدد  ااداف برا  ودیکژئوایدر آزمون

  سنگ؛  توده در دوغاب ت ریق اثربخشی و جیب ظرفیت -

  زاکشی؛ و نشست ارزیابی -

  زیرزمینی؛ آب زاکشی عمییات ارزیابی -

  سداا؛ رو  بر اابرش اثرات -

  اا؛ستون و ااتونل فرونشست اثرات -

  پرردگی؛ یا پورش استحکام کنترل -

  زمین؛ در تعییقات و سیاتت جریان ارزیابی -

 . کمکی اا گیر اندازه برا  ری  برنامه -
 

 را اا  معیقمحیول و سیاتت سایر اًتحاصر و بوده زیرزمینی آب با ااییآزمون اجرا  با ارتباط در استاندارد این

 بین روابط و مختیف گرانرو  کارگیر هب با توانمی را اا  معیقمحیول و سیاتت سایر جریان. گیرددر نظر نمی

 . گرفتنظر اصیی در نفوذپییر  و نفوذپییر  ضریب انتقال، و نقل قابییت

 
  است. 19-9مطابق استاندارد بند  منبع آب تامین برا  ژئوایدرودیک آزمون - يادآوري

 

 آزمایشگاه در رده انجام آزمون به نسبت تر اطمینان قابل اا داده میدانی نفوذپییر  آزمون ،بیشتر انواع خاک برا  -يادآوري 

 اثرات بردارنده در این بر بنا رود،می آزمون خود نوبه به خاک گرفته و قرار آزمون مورد مواد از عظیمی حجم زیرا کنند،می هارای

 . کندمی جیوگیر  گیر نمونه با مرتبط اختالتت از ودی بوده زمین توده ساختار از ناری
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 مراجع الزامی   2
 

. بدین است رده اا ارجاع دادهبه آنمدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 رود.می ین استاندارد میی ایران محسوبترتیب آن مقررات ج یی از ا

اا و تجدید نظراا  بعد  آن مورد بارد، اصالحیه رده با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده به مدارکی در صورتی که 

رده است،  اا ارجاع دادهتاریخ انتشار به آننظر این استاندارد میی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر 

 .است نظر اا مورداا  بعد  آننظر و اصالحیه امواره آخرین تجدید

 :ر برا  این استاندارد اد امی استاستفاده از مراجع زی

 -آزمون ژئوایدرودیک -آزمون و تحقیقات خاک وپی -1323: سال 13961-9استاندارد میی ایران رماره   2-1

   بازاا سامانه آزمایشی با استفاده از   نفوذپییر  آب در یک گمانهاا آزمون :9قسمت 

 -ژئوایدرودیک آزمون  -آزمون و تحقیقات خاک و پی -1323: سال 13961-3استاندارد میی ایران رماره   2-2

 اا  فشار آب در سنگ: آزمون3قسمت 

 -ژئوایدرودیک آزمون -آزمون و تحقیقات خاک و پی -1323: سال 13961-2استاندارد میی ایران رماره   2-3

 آزمون پمپاژ: 2قسمت

 -ژئوایدرودیک آزمون -آزمون و تحقیقات خاک و پی -1323: سال 13961-3استاندارد میی ایران رماره   2-4

 آزمون نفوذسنجی :3قسمت

-آزمون ژئوایدرودیک -آزمون و تحقیقات خاک و پی -1329: سال 13961-6استاندارد میی ایران رماره    2-5

 آزمون روش-آزمون اا  نفوذ پییر  آب در گمانه با استفاده از سامانه اا  بسته  :6قسمت 

 

 
2-6 ISO 14688-1, Geotechnical investigation and testing - Identification and classification                        

of soil - Part 1: Identification and description 

2-7 ISO 14689-1, Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of            

rock - Part 1: Identification and description 

2-8 ISO 22475-1:2006, Geotechnical investigation and testing - Sampling methods and                    

groundwater measurements - Part 1: Technical principles for execution 
2-9 EN 1990, Eurocode: Basis of structural design 

2-10 EN 1997-1:2004, Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules 
2-11 EN 1997-2:2007, Eurocode 7: Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and                

testing 
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 و يكاها نمادها تعاريف، و اصطالحات    3
 

  تعاريف و اصطالحات   3-1
 

 ،11-9 و 19-9، 2-9، 3-9بنداا  استاندارداا  الحات و تعاریف تعیین رده درطاین استاندارد عالوه بر اصدر 

 .رودمی کاراصطالحات و تعاریف زیر نی  به
 

3-1-1    

 (دبی) جريان نرخ 

 است. زمان واحد  در آزمون مقطع از رده تخییه یا اضافه آب حجم
 

3-1-2   

 هیدرولیكی افت 

 است. فشار افت و  ارتفاعس موقعیت افت مجموع
 

3-1-3   

 آزمون مقطع

 رود.می انجام آزمون آن در که گمانه یک در بخشی
 

3-1-4 

 پوسته اثر

 .است آزمون بر آزمون مقطع جداره اثر
 

3-1-5    

 نفوذپذيري ضريب

 .است بر مساحت تقسیم جریان نر 
 

 

3-1-6    

  انتقال و نقل قابلیت

 .است رده ارباع آبی اا سفره ضخامت و پییر ضریب نفوذ ضربحاصل
 

3-1-7     

 ذخیره سازي ضريب

 واحد ایدرودیکی افت تغییر تحت واحد مقطع سطح با آبی سفره ستون یک از رده آزاد یا ذخیره آب حجم

 .است

 



2 
 

3-1-8   

  پايدار حالت

 .است زمان نسبت به جریان نر  و ایدرودیکی افت مبنی بر ثابت بودن حادتی
 
 

3-1-9   

  ناپايدار حالت

 .است زمان نسبت به ایدرودیکی افت یا جریان نر  مبنی بر ثابت نبودن پایدار حادت از پیش حادتی
 

3-1-11 

 اشباع شرايط  

 .است آب با پررده فضااا  خادی امه با آزمون مورد خاک ررایط
 

3-1-11    

  غیراشباع شرايط

 رده پر دیگر  گاز یا اوا با دیگر قسمتی و پررده آب با قسمتی که فضااا  خادی با آزمون مورد خاک ررایط

 .بارد
 

3-1-12  

  صعودي شیب آزمون 

 است. رده ثبت اف ایش نی  یافته و کااش ابتدا در آزمون مقطع در ریب ای فشار آن در که آزمونی

 

3-1-13   

  نزولی شیب آزمون

 است. رده نی  ثبت کااش و یافته اف ایش ابتدا در آزمون مقطع در بار یا فشار آن در که آزمونی
 

3-1-14   

  متغیر شیب آزمون

 .است ن ودی ای صعود  ریب آزمون
 
 

3-1-15 

 ثابت شیب آزمون

در جریان ورود  یا جریان خروجی  تغییر و رده دارته نگه ثابت آزمون مقطع در فشار یا ریب آن در که آزمونی

 رود. می ثبت
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3-1-16    

 آزمون نرخ ثابت

 رود.می ه و تغییر در فشار یا ریب ثبتدارته رد آزمون ثابت نگهکه در آن نر  جریان در مقطع  آزمون
 

3-1-17   

  لجن کیک

 .است گمانه جداره یا بسته فییتر در رده نشینته جامد مواد
 
 

3-1-18    

 شدن مسدود

 .است زاییرسوب ددیل به جریان مسیراا  انسداد با جریان نر  کااش
 

3-1-19    

 شستشو

 .است سایش ددیل به جریان مسیراا  بازکردن یا کردنعریض با جریان نر  اف ایش
 

3-1-21    

  شكل فاکتور

   رود.می کارهآزمون ب نتایج نمونه که برا  بیان فاکتور
 

  و يكاها نمادها    3-2

 . رودمی کاربه 1 جدول در ه ردهارای و یکااا  نماداا استاندارد این برا 
 

 و يكاها نمادها – 1 جدول

 واحد تعريف نماد
Ac دوده جدار  داخیی سطح مقطع مساحت m

2
 

Am گیر اندازه دوده داخیی سطح مقطع مساحت m
2

 

Ar مخ ن در آب سطح مساحت m
2

 

D آزمون مقطع قطر گمانه، قطر m 

d آبی سفره ضخامت m 

F رکل فاکتور m 

h  ایدرودیکیافت m 

ho زمین سطح از آب سطح فاصیه m 

h1,h2, h3 کاررفتههب ایدرودیکی اا افت m 

Δh ایدرودیکی افت در تغییر m 
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k نفوذپییر  ضریب m s
−1

 

K  ذاتی نفوذپییر m
2

 

L آزمون مقطع  ارتفاعس طول m 

p فشار kPa 

Q  جریان نر m
3
 s

−1
 

Q1, Q2, Q3  3 و 9 ،1 آزمون در جریان نر m
3
 s

−1
 

S 1 ساز ذخیره ضریب 

T انتقال و نقل قابییت m
2
 s

−1
 

t زمان s 

ti تعادل به رسیدن برا  نیازمورد زمان s 

to آزمون رروع در زمان s 

V حجم m
3

 

η سیال دینامیکی وسیکوزیته Pa s 

γ چگادی kgm
−3

 

 

  وسايل   4

  عمومی  4-1
 

 : بارد زیر عناصر از متشکل تواندمی دستگاه ،آزمون اا  مختیفروش با مطابق

  آزمون؛ مقطع پشتیبانسامانه ادف      

  گیر ؛اندازه دوده   ب

  آزمون؛ مقطع جداساز    ت

  ثبت؛ و گیر اندازه اب اراا    ث

 .اضافی وسایل   ج

 آزمون مقطع پشتیبان سامانه   4-2 
 

مقطع  انجام رده در خاک یا سنگ از اندسه تحقیقاتپشتیبانی از مقطع آزمون که در طول  سامانهباید یک 

 گیرد. د استفاده قرار ، مورکند آزمون نگهدار 

 زمین برابر در فییتر باید بسته. کرد استفاده آزمون مقطع پشتیبانی برا  رن کیسه یک یا فییتر یک از توانمی

 . بارد رده بند آب و بوده پایدار اطراف

 داخل زمین خاک ذرات فرسایش خوردن ذرات خاک یاترک  از تا رود انتخاب ا دانه ماده یک باید فییتر ماده

 در مورد نظر مقدار از بیشتر ا مالحظه قابل طور به باید فییتر ماده نفوذپییر . آید عملهب جیوگیر  اطراف

 . بگیارد اثر آزمون نتایج بر نباید و بوده زمین نفوذپییر 

 . آید عمل هب جیوگیر  آب و فییتر ماده بین ریمیایی تاثیر از باید
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 گیرياندازه لوله    4-3
 

 استفاده زمین سطح به آزمون مقطع اتصال برا  رده رناخته سطح مقطع با گیر اندازه دوده یک از استبهتر

 انتخاب طور  باید گیر اندازه دوده عناصر. داد تغییررکل ،ردهاعمال ایدرودیکی افت ددیل به نباید دوده. رود

 تغییر نر  با مطابق باید ااآن قطر. رود حاصل نشتی می ان کااش برا  مشترک اتصاتت تعداد حداقل تا روند

 . بارد آب سطح

 جو با برقرار  تماس یا آزمون مقطع جداساز  امکان تا نمود تعبیه گیر اندازه دوده رو  آب ریر یک توانمی

 آب فشار تغییر به منجر در نتیجه حجم که در تغییر ایجاد باعث ریر نباید این بازکردن یا بستن. رود فراام

 . ثیرگیاردتأ آزمون کیفیت بر تواندمی تغییراتی چنین. گردد، رودمی
 

  آزمون مقطع جداسازي   4-4 
 

 : نمود نی  جداساز  زیر اا صورت به توانمی را آزمون مقطع

 جداره؛ دوده 4-4-1

  بند ؛آب توپی 4-4-2

  مسدودکننده تکی؛ 4-4-3

 .چندگانه یا اا  دومسدودکننده 4-4-4
 

 ردت توسط اوا  فشرده که به بارد برا  مثال رده متورم که بات فشار رده منبسط ادمان یک مسدودکننده

 اموار  به بستگی پوریده رده منطقه طول. آورد وجود هب را پورش یک تا کرده فشار وارد گمانه جداره به

 در زمان مسدودکننده طول. دارد مسدودکننده اطراف در نشتی از ممانعت برا  خاک و سنگ نوع و گمانه جداره

 حداقل باید گمانه جداره در مسدودکننده ثرمؤفشار . بارد گمانه قطر برابر پنج حداقل متر، باید 3/9 حداقل تورم

 . بارد آزمون فشار حداکثر از بیشتر %39

     چندگانه یا دو اا مسدودکننده کهدرحادی پورانند،می را آزمون مقطع بات  تنها تکی اا مسدودکننده

 مخصوصاً اا،کنندهمسدود نشتی تشخیص به ا ویژه توجه باید. را ام بپوراند آزمونتوانند پایین مقطع می

 . رود معطوف آزمون مقطع در پایین، مسدودکننده تورم خط بادقوه نشتی

 اندازه به باید و ندک مقاومت خ ش بدون تورم فشار برابر در تا بارد مستحکم کافی اندازه به باید مسدودکننده

 . آید عمل هب ممانعت پوسته ردگی سورا  ارگونه از تا بارد امگن کافی

 

  گیرياندازه و ثبت وسايل  4-5

  آب سطح گیرياندازه وسايل   4-5-1

 : نمود گیر اندازه اا  زیربه روش توانمی را آب سطح تغییرات
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 گیر اندازه نوار یا آب عمق گیر اندازه امراه دستگاه مکانیکی گیر اندازه نوار وسییه به 4-5-1-1

 ؛ سنج آب سطحسادکتریکی

  رناور؛ سامانه یک به وسییه  4-5-1-2

 . فشار مبدل سامانه یک به وسییه  4-5-1-3
 

 تغییرات استند قادر وسایل این زیرا روندمی گیر اندازه اافشارسنج وسییههب بیشتر  دقت با عمق در سریع تغییرات -يادآوري

 از گمانه اا جداره طول در کابل اصطکاک خاطرهب خود را رناور بیشتر دقت اا سامانه. داند تشخیص رناور سامانه از ترسریع را

 . داندمی دست
 

  جريان نرخ گیرياندازه وسايل  4-5-2
 

 : کرد گیر هانداز زیر صورت به باید را جریان نر  در تغییرات

  ؛سنج جریان وسییه یکبه  4-5-2-1

 رده.واسنجی محفظه یک وسییهبه  4-5-2-2
 

 ثبت  وسايل  4-5-3

 : گیرد انجام زیر اا صورت به باید ثبت

 ؛دستی صورت به  4-5-3-1

 ؛آنادوگ صورت به  4-5-3-2

 .دیجیتادی صورت به  4-5-3-3
 

 اضافی لوازم    4-6

 برا  اصالحات انجام امکان منظور به را اضافی دوازم باید محیی، ممکن ررایط ثیرتأ و آزمون نوع به بسته

 . قرارداد استفاده مورد جو  فشار و آب دما  در تغییرات
 

 واسنجی   4-7

 و تودیدکننده دستورادعمل با مطابق منظم طور به باید را ژئوایدرودیکی آزمون برا  استفاده مورد وسایل اب اراا و

 استفاده مورد وسایل و اب اراا که کرد کنترل باید ،آزمون رروع از پیش. نمود واسنجی مربوط استاندارداا 

  3-9بند  استاندارد طبق آزمون گ ارش به نتایج آن و رده مستند و ثبت باید واسنجی. بارند رده واسنجی

 . روند اف وده
 

 ژئوهیدرولیک تحقیقات و هاآزمون ريزيبرنامه   5
 

  عمومی   5-1
، 

 اا داده و بودن اطالعاتقابل دسترس از تا رددگ ری  برنامه طریقی به باید ژئوایدرودیک تحقیقات

 ا اندازه به باید اطالعات این. رود حاصل اطمینان پروژه مختیف مراحل در رناسی مرتبط زمین و ایدرودوژیکی
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 و میانی مراحل برا . نمود مدیریت را پروژه رده بینیپیش و رده رناسایی اا ریسک بتوان تا بارندکافی

 رده فراام آدودگی و خیراا، خساراتتأ حوادث، اا ریسک پورش جهت ااداده و اطالعات باید پروژه، پایانی

 . بارند

 و زمین ایدرودیکی خصوصیات تعیین زیرزمینی، به منظور اا آب ررایط احراز ژئوایدرودیک تحقیقات ااداف

 . باردمی محل درباره اضافی مرتبط اطالعات آور  جمع

 بررسی مورد اودیه اطالعات عنوان به منطقه ایدرودوژ  و رناسیزمین باید ژئوایدرودیک تحقیقات آغاز از پیش

 : مانند قرارگیرند، تحقیق و

  ؛9-9بند  و 1-9بند  استاندارد با مطابق سنگ و خاک رناسایی 5-1-1

 ؛ نامحدود یا محدود مثالسآن انواع و زیرزمینی آب اا سفره رناسایی 5-1-2

 نفوذپییر  برآوردرده؛ 5-1-3

 زیرزمینی. آب سطحساا   5-1-4

 آزمون ثیرتأ تحت یا و داده قرار تاثیر تحت را آزمون که را فعادیتی ارگونه ژئوایدرودیکی اا است بررسیبهتر

 : مانند داند، قرار مالحظه مورد گیرد،می قرار

  اا؛تونل اا،پل اا،ساختمان مثل موجود، اا زیرساخت 5-1-4-1

  زدایی؛آب یا آب زاکشی 5-1-4-2

 . حمل قابل آب تخییه 5-1-4-3
 

اودیه را  اا فرضیه طور  که همرور روند ب دسترس در نتایج صورت به ژئوایدرودیک تحقیقاتاست برنامه بهتر

 . کردبتوان کنترل
 

 : بارد زیر موارد رامل باید ژئوایدرودیک تحقیقات برنامه

  اا؛آزمون انواع و آزمون اا محل با ا برنامه -

  آزمون؛ اا مقطع طول و عمق -

  اا؛گیر اندازه و اا  آزمونروش مشخصات -

  استفاده؛ مورد وسایل انواع -

 . رفته کار به استاندارداا  -

 

    آزمون هايمحل انتخاب    5-2

 زمین ررایط از تابعی عنوان به اودیه اطالعات مبنا  بر باید آزمون اا مقطع اعماق و آزمون اا  انجاممحل 

 . گردد انتخاب مرتبط مهندسی لمسای و ساختار ابعاد ،ایدرودوژیک و رناسی

 . بارد زمین امگنی و ایدرودیکی افت بیانگر باید آزمون مقطع

 : گیرد قرار مالحظه مورد زیر موارد استبهتر ،آزمون انجام محل انتخاب انگام
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 حوزه در ژئوایدرودیک ررایط که روند تنظیم ادگویی رکل به گیر اندازه و آزمون انجام بهتراست نقاط 5-2-1

  بارد. ارزیابی قابل بررسی مورد
 

   در مالحظه مورد است حوزه نیست، بهتر انتظار قابل مجاور حوزه در مضر  تأثیر ایچ که ا فاصیه در 5-2-2

 . بارد مجاور اا  حوزه به تعمیم قابل طراحی، اا بررسی
 

 طول درس ردهنصب آزمون وسایل از استفاده امکان گیر ،اندازه و آزمون انجام نقاط بهتراست برا  5-2-3

 . گیرد قرار مالحظه مورد مداوم نظارت جهت  زمین بررسی
 

 و یا گیارت خوااند تاثیر پروژه بر که بارد ااییتیه امه به تعمیم قابل باید آزمون اا مقطع طول و عمق

 . گرفت خوااند قرار پروژه ثیرتأ تحت

 

  آزمون روش انتخاب    5-3

 عمومی  5-3-1
 

 : رود انتخاب زیر موارد اساس بر باید آزمون روش

  ؛ مختیف اا تیه انتظار مورد نفوذپییر  مثلس زمین ررایط 5-3-1-1

  ژئومورفودوژیکی؛ و توپوگرافیکی ررایط 5-3-1-2

 . وسایل نوع 5-3-1-3
 

   نفوذ رعاع و مورد انتظار نفوذپییر  و زمین مختیف ررایط برا  مربوطه آزمون اا روش نمایانگر  9جدول

 . باردمی

مورد  نفوذپییر  از تابعی عنوان به آزمون انتظار مدت مورد زمان و مربوط آزموناا  روش نمایانگر 1رکل

 . باردمی زمین انتظار
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 نفوذپذيري و آزمون مدت طول – 1 شكل

 

 : کرد انتخاب زیر صورت باید به را مناسب آزمون روش مرز ، ررایط وجود ددیل به

  ؛1-9بند  استاندارد طبق باز اا سامانه از استفاده با گمانه در آب نفوذپییر  آزمون -

  ؛9-9بند  استاندارد طبق ااسنگ در آب فشار آزمون -

  ؛3-9بند  استاندارد طبق پمپاژ اا آزمون -

  ؛2-9بند  استاندارد طبق نفوذسنج اا آزمون -

 .3-9بند  استاندارد طبق بسته اا سامانه از استفاده با گمانه در آب نفوذپییر  اا آزمون -
 

 توان با مکش یا ت ریق آب در زمین انجام داد.را می ااآزمون

 : داد انجام زیر صورت به توانمی را ااآزمون

  جریان؛ نر  کنترل و ثابت ریب حفظ با  -

  فشار؛ اف ایش کنترل و ثابت جریان نر  اعمال با -
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 . آزمون مقطع در ایدرودیکی افت تغییر کنترل و  متغیر ریبسریب  اف ایش یا کااش با  -
 

 تشخیص آزمون اجرا  طول در تنها توانمی را قرارداند ثیرتأ تحت را آزمون نتایج است ممکن که اثراتی برخی

 .داد

 : از عبارتند اثرات این از برخی 

  متالطم؛ جریان -

 اا.باتبردن ایدرودیک ناپیوستگی یا خاک یا سنگ ایدرودیک رکست -
 

 . قرارداد توجه مورد باید را ممکن اثرات این

 مثلس داد انجام حفار  فرایند از پس تنها را اا آزمون توانمی ناپایدار در سنگ، ا گمانه اا جداره مورد در

   جهت مخادف کف گمانه در دوده پایین از تکی پرکن اا آزمون

 
 آزمون مختلف هايروش براي پیشنهادي کاربردهاي -2 جدول

 

 پیشنهادي کلید

-سامانه با نفوذپذيري هايآزمون

 باز هاي

 1-2بند 

 آب فشار هايآزمون

 سنگ در

 2-2بند 

 پمپاژ هايآزمون

 3-2بند 

-2بند نفوذ سنجی  هايآزمون

4 

 قابلیت هايآزمون

 از استفاده با نفوذپذيري

 بسته هايسامانه

 هدف
 جريان

 ثابت

 شیب

 متغیر

 شیب

 ثابت

 آزمون

 سرباال

 آزمون

 سرپايین
 پمپاژ آزمون

 شیب

 ثابت
 فشار ضربه آزمون متغیر شیب

 2A 2B 2C 3A 3B 4 5A 5B 6 آزمون

          هیدرولیكی مانع

          نرم خاک

          ماسه

          شن

          مخلوط خاک

 هاناپیوستگی با سنگ
 

   گذاري فاصله

 

 عريض
          تنگ

          باز

          عريض

 

 متوسط
          تنگ

          باز

          عريض

 

 بسته
          تنگ

          باز

          عريض
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 ادامه -2 جدول

 پیشنهادي کلید
-سامانه با نفوذپذيري هايآزمون

 1-2بند  باز هاي

 در آب فشار هايآزمون

 2-2بند  سنگ

 پمپاژهايآزمون

 3-2بند 
 4-2بند نفوذ سنجی  هايآزمون

 قابلیت هايآزمون

 از استفاده با نفوذپذيري

 بسته هايسامانه

 جريان 

 ثابت

 شیب

 متغیر

 شیب

 ثابت

 آزمون

 سرباال

 آزمون

 سرپايین
 پمپاژ آزمون

 شیب

 ثابت
 فشار ضربه آزمون متغیر شیب

 2A 2B 2C 3A 3B 4 5A 5B 6 آزمون از ادف

>1E−2 m/s          

1E−3 - 1E−2          

1E−4 - 1E−3          

1E−5 - 1E−4          

1E−6 - 1E−5          

1E−7 - 1E−6          

1E−8 - 1E−7 
         

1E−9 - 1E−8          

<1E−9 m/s          

 

0.1 m          

1.0 m          

10 m          

100 m          

 

 

 باز هايسامانه از استفاده با گمانه در آب نفوذپذيري هايآزمون    5-3-2
 

  اهداف   5-3-2-1
 

 و ااخاک در آب نفوذپییر  محیی تعیین باز، اا سامانه از استفاده با گمانه در نفوذپییر  آزمون از ادف

 . زیرزمینی است اا آب سطح رو  و زیر ااسنگ
 

  الزامات ويژه    5-3-2-2

 . رود گ ارش و انجام است، 1-9بند  استاندارد در رده هارای اد امات با اماانگ که روری با مطابق باید ااآزمون

 ار ،مخصوصاً. رود گ ارش و توجیه دقت به باید 1-9استاندارد بند  در رده هارای اد امات از انحرافی ارگونه

  رود. توضیح داده بالفاصیه باید نتایج رو  تاثیر 
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  آزمون نتايج ارزيابی    5-3-2-3

 .داد قرار استفاده مورد ارزیابی منظور به باید را 1-9بند  استاندارد با مطابق آزمون و میدانی گ اررات

 آمده دست به مقادير و آزمون نتايج کاربرد  5-3-2-4 

 تعیین. مانندمی باقی پایدار ااگمانه ااآن در که داد انجام سازنداا در توانمی را باز اا گمانه در ااگیر اندازه

 رود،می انجام ااپرکن بدون و باز گمانه یک در روش این به ددیل اینکه ااتیه تک تک در آب نفوذپییر  دقیق

 خوااد فراام را یافته نفوذ رناسیزمین سازنداا  نفوذپییر  میانگین آزمون این بنابراین. نیست پییرامکان

 . بارد امگن ایدرودیک دحاظ از آزمون مورد سازند که است دارمعنی زمانی آمده دست به نفوذپییر . کرد
 

 سنگ در آب فشار هايآزمون    5-3-3
 

  اهداف     5-3-3-1 

 : تعیین ااسنگ در آب فشار آزمون از ادف

  استند؛ ااناپیوستگی تابع عمدتا که سنگ، توده ایدرودیک خصوصیات -

  سنگ؛ توده جیب ظرفیت -

  سنگ؛ توده استحکام -

  ری  ؛دوغاب اثربخشی -

 . ایدروجکینگ ایدرودیک، رکست مثل ژئومکانیکی، رفتار -
 

  ويژه الزامات   5-3-3-2

 گ ارش و انجام است، 1-9بند  استاندارد در رده هارای اد امات با اماانگ که روری با مطابق باید اا آزمون

 . رود

 ار ،مخصوصاً. رود گ ارش و توجیه دقت به باید 1-9بند استاندارد  در رده هارای اد امات از انحرافی ارگونه

  رود. توضیح داده بالفاصیه باید نتایج رو  تاثیر 
 

  نتايج ارزيابی   5-3-3-3

 . داد قرار استفاده مورد ارزیابی مقاصد برا  باید را 9-9بند  استاندارد با مطابق آزمون و میدانی اا آزمون
 

  حاصله مقادير و آزمون نتايج از استفاده   5-3-3-4

 و آب جریان نفوذ، غیرقابل و نفوذپییر سنگی اا بخش ساز محیی و تشخیص برا  آب فشار اا آزمون نتایج

 مورد سنگی بخش رفتار رکل تغییر و ری  دوغاب موفقیت ری  ،دوغاب اد امات نفوذپییر، سنگ جیب ظرفیت

 . نمایندمی عمل ،آزمون

 در روش این م یت. است رفته کار به تونل با مرتبط اا  پروژه و سد نداسیونوف در اغیب بند بسته آزمون روش

 . است نهفته اابخش تک تک در عمق جهت دقیق خصوصیات تعیین
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 پمپاژ هايآزمون    5-3-4

  اهداف   5-3-4-1

 مانند: چاه، پارامتراا  و آبی سفره کی ایدرودیک پارامتراا  ارزیابی از است عبارت پمپاژ اا آزمون از ادف

  زیرزمینی، آب سفره جهانی نفوذپییر  -

  پمپاژ، نفوذ رعاع -

  گمانه، یک پمپاژ نر  -

  پمپاژ، طول زیرزمینی در آب سفره یک در چاه در آب افت واکنش -

  سطحی، اثر -

  گمانه، ساز ذخیره -

  .ثابت ریب نوع یا جریان نوع بدونس زیرزمینی بیرونی آب اا  سفرهمحدوده نوع و اندازه -

 

  ويژه الزامات   5-3-4-2
 

 . رود گ ارش و انجام است، 3-9بند  استاندارد در رده هارای اد امات با اماانگ که روری با مطابق باید ااآزمون

 ار ،مخصوصاً. رود گ ارش و توجیه دقت به باید 3-9استاندارد بند  در رده هارای اد امات از انحرافی ارگونه

  رود. توضیح داده باید نتایج رو  ثیر تأ
 

 آزمون نتايج ارزيابی    5-3-4-3

 . گیرد قرار استفاده مورد ارزیابی برا  ااداف 3-9بند  با استاندارد باید مطابق آزمون و میدانی گ اررات
 

 حاصله مقادير و نتايج آزمون کاربرد    5-3-4-4

 : نمایدمی هارای زیر را موارد آزمون این

 زیرزمینی؛ آب سفره ساز ذخیره ضریب و انتقالو قابییت نقل ضریب تعیینادف  

 . رده است زیرزمینی رناخته آب سفره کهزمانی در آب نفوذپییر  ضریب ومحاسبه پمپاژ نفوذ رعاع برآورد   ب

  نفوذسنجی هايآزمون    5-3-5

 اهداف   5-3-5-1

 . آزمون اا گمانه مانندس کم اعماق در یا سطح در زمین در آب نفوذ ظرفیت تعیین نفوذسنجی آزمون از ادف

 یا پایدار حادت ررایط از استفاده با را روش این. است نفوذپییر  ضریب تعیین برا  ساده آزمون یک این

 . برد کار به توانمی غیرارباع یا رده ارباع اا خاک در ناپایدار،
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  ويژه الزامات  5-3-5-2

 و گرفته انجام است، 2-9بند  در استاندارد رده هارای اد امات بر منطبق که روری با اماانگ اا آزمون باید

 . روند گ ارش

 بر ثیر تأ ارباید  ،مخصوصاً. روند واعالم رده مشخص باید 2-9بند در رده هارای اد امات از انحرافی ارگونه

 . رود داده تیکر باید نتایج
 

 آزمون  نتايج ارزيابی   5-3-5-3 

 . گیرد قرار استفاده مورد ارزیابی برا  ااداف 2-9بند  با استاندارد باید مطابق آزمون و میدانی گ اررات
 

  حاصله مقادير و آزمون نتايج کاربرد   5-3-5-4

 فراام خاک در آب نفوذ نر  از آمده دست به مشاادات از را عمود  نفوذپییر  ضریب برآورد امکان روش این

 . کندمی
 

 بسته هايسامانه از استفاده با گمانه در آب نفوذپذيري هايآزمون   5-3-6

 اهداف   5-3-6-1

 و ااخاک در آب نفوذپییر  محیی تعیین بسته، اا سامانه از استفاده با گمانه در نفوذپییر  آزمون از ادف

 . زیرزمینی است اا آب سطح رو  و زیر ااسنگ

 

  ويژه الزامات  5-3-6-2

 و گرفته انجام است، 3-9بند  در استاندارد رده هارای اد امات بر منطبق که روری با اماانگ ااآزمون باید

 . روند گ ارش

 بر تاثیر  ار باید ،مخصوصاً. روند واعالم رده مشخص باید 3-9بند  در رده هارای اد امات از انحرافی ارگونه

 . رود داده تیکر نتایج
 

 آزمون نتايج ارزيابی   5-3-6-3 

 . قرارگیرد استفاده مورد ارزیابی برا  ااداف 3-9بند  با استاندارد باید مطابق آزمون و میدانی گ اررات
 

  حاصله مقادير و آزمون نتايج از استفاده    5-3-6-4
 

 مورد کم، نفوذپییر  دارا  اا  زمین برا  محیی منطقه مشخصات تعیین روش یک عنوان به معموتً روش این

 . گیردمی قرار استفاده
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  وسايل نصب و آزمون مقطع سازي آماده    6

  آزمون و حفاري هايبخش الزامات    6-1

 . بارد ،19-9بند  استاندارد باید مطابق در صورت قابل اجرا بودن جفشارسن اا دستگاه و ااگمانهحفار  

 بدونس تمی  آب با آزمون مقطع با مرتبط حفار  باید عمییات رود، استفاده کنندهسطح ام اب ار یک از اگر

 عبور یا اوا وسییه بات بردنه بس گمانه جداره آزمون ار از قبل و گیرد انجام  پییرتج یه زیست دوغاب یا بنتونیت

 ارگونه رسوب نرم تا تمی گردد، باید  خارج رود گمانهاز داانه  تمی  آب کهزمانی تا آب ت ریق با اب ار متوادی

    ااگیر اندازه در انحراف باعث و ردهپییر   عامل نفوذاارکاف و منافی ردنبسته باعث که  دجن کیکس

 . رود برقرار مجاور زمین با مناسب ایدرودیکی اتصال یک باید. برطرف گردد روند،می
 

  فیلتر نصب   6-2

 اندازه توزیع به توجه با باید جداکننده در ریاراا بین فاصیه یا فییتر در ریاراا پهنا  فییتر، بسته بند درجه

 . نمود انتخاب زمین اطراف دانه

 . نمود انتخاب انتظار مورد تخییه ظرفیت به توجه با باید را دوده قطر

رده بینیفشاراا  پیش و پاکساز  نصب، در زمان ااتنش برابر در تا بارد محکم کافی اندازه به باید فییتر دوده

 . کندتمقاوم و آب زمین
 

 تشریح پیوست ادف در زمین، سازگار  و نوع بر مبتنی روری انتخاب و ،آزمون و حفار  بخش جداساز  ینداا آفر -يادآوري

 . است رده

  نصب بررسی    6-3

 اا دستگاه برا  واسنجی سوابق. گردد ثبت و بررسی وسایل کییه صحیح عمیکرد باید اا آزمون رروع از پیش

 . رود ثبت و آور جمع باید گیر اندازه

 . رود تمی  کامالً تا رسته آب تحت فشار با باید فییتر

 :   درو باید بررسی زیر موارد ،آزمون وسایل نصب از پس

  گیر ؛اا  پرکن و اندازهاتصاتت، دستگاه در نشتی -

 گیر ؛اندازه اا دوده تمی   -

 ایدرودیک؛ افت کااش یا اف ایش به سامانه کل پاسخ -

-کمی و یافتن منظور به آزمون پایان و آغاز در موقتی دوده و ت ریق مییه بین حیقو  فضا  در ایدرودیکی افت -

 . پرکن اطراف در جریان ار ساز 

  کاربرد دارد. 19-9طبق بند  ااژگی وی مج ا اا فشارسنج با پمپاژ اا آزمون انجام انگام
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  ايمنی الزامات    6-4

 : برا قوانین به طور مثال  میی، ایمنی مقررات بر منطبق باید را ااگمانه در ژئوایدرودیک آزمون

  سالمتی و ایمنی رخصی؛ وسایل -    

  محدود؛ فضااا  در کار صورت در تمی ، اوا  -    

  ؛وسایل ایمنی از اطمینان -    

  آدوده؛ زمین در کار -    

  محیطی؛ تاثیر -    

 نکرده. عمل مهمات -    
 

 از هم پاشیدن    6-5

 کلیات     6-5-1

 : رامل برساند، حداقل به را برا  محیط بادقوه خطرات ساز  باید غیرفعال فرآیند

 و تغییرات سطح زمین در اثر عوامل طبیعىبه عنوان مثال س زیرزمینی آب سفره نشست به وسییه آدودگی -

  ؛ زباده انبارش

  زیرزمینی؛ آب اا سفره بین اا  سطحیآب نشت -

 . گمانه ری ش -
 

  هاگمانه از هم پاشیدن   6-5-2

 مطابق تاییدرده اا رویه با مطابق دوباره است بهتر اندنشده تبدیل اا  بررسیگمانه به کهااییگمانه امه

 . روند ثبت و رده بسته پررده، 19-9بند  استاندارد

 . برسد گمانه طول درازا در مجاور اا کمتر از زمین مساو  یا نفوذپییر  به باید پرکردن اا روش
 

 سطحی تأسیسات از هم پاشیدن   6-5-3

 . روند بردارته سطحی سیساتتأ باید آن، کیفیت ییدتأ و ااگمانه پرکردن تکمیل از پس
 

  آزمون نتايج بر مؤثر فاکتورهاي     6-6

  کلیات   6-6-1

 : مانند قرارگیرد، طبیعی مرز  ررایط تاثیر تحت آزمون نتایج است ممکن

  سیال؛ گرانرو  -

  اا؛ترک و بند تیه -

  . مد  و ج ر اثرات مثلس متغیر ایدرودیک افت -

  . کنید مراجعه ب پیوست بهس قرارگیرد مالحظه مورد باید آزمون نتایج تفسیر برا  آزمون مقطع ضریب رکل
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  سیال گرانروي    6-6-2

 تغییر دما تغییر با آب گرانرو  ثیرتأ تحت آب جریان. رودمی انجام محیطی ررایط تحت آب نفوذپییر  تعیین

 دما  برا  یک و رود گ ارش محیطی دما  برا  رده تعیین نفوذپییر  باید عمییاتی، ااداف برا . کندمی

  غیره و مواد نفتی اا،آتیندهس سیاتت سایر. نگردد تصحیح  استسیسیوس درجه 99آزمایشگاه معموتً درس مرجع

 در اصیی نفوذپییر  و نفوذپییر  انتقال، و قابییت نقل بین ضریب رابطه. رودمی اا  دیگرنفوذپییر  به منجر

 . استرده داده نشان 3 جدول

 
 اصلی نفوذپذيري و نفوذپذيري وانتقال، نقل قابلیت ضريب بین رابطه – 3 جدول

 

 انتقال و نقل قابلیت واحدها عالمت شاخص مقادير
 m

2
/s 

 نفوذپذيري ضريب

m/s 
 صلی نفوذپذيري

m
2 

T m انتقال و نقل قابلیت
2
/s T k ⋅ L (K L) (η/γ) 

 k m/s T/L k K (γ/η) نفوذپذيري ضريب
K m اصلی نفوذپذيري

2 (T/L) (η/γ) k (η/γ) K 
L گمانه در آزمون مقطع طول (m) 

η  سیال دینامیکی گرانرو (Pa⋅s) 

γ چگادی (t/m3) 

     

  هاترک و بندياليه   6-6-3

 سطح تا جریان نر  زمان با گیرت. داند اف ایش آزمون آغاز در را جریان نر  است ممکن ااترک و بند تیه

نفوذپییر  بهتر  ضریب نماینده مقادیر به دستیابی جهت. یافت خوااد کااش آزمون مورد آبی سفره جریان نر 

 ااناپیوستگی بین فضا  به آزمون مقطع طول. یابد ادامه پایدار حادت ررایط به رسیدن زمان تا آزمون است

 . دارد بستگی
 

  سطحی سطوح متغیر آب   6-6-4

 آزمون یا سطح دریا نتایج رودخانه ن دیک نوسان یا پمپاژ ناری از مجاور اا زمین در سطحی آب متغیر سطوح

 اا آزمون در اثرات این محدود کردن جهت. داد قرارخوااد تاثیر تحت دارسطح ریب در تغییرات ایجاد با را

 این و قرارگرفته بررسی مورد بهتراست بگیارند ثیرتأ سطحی آب سطح بر است ممکن که منابعی بیند مدت،

 . گیرد قرار نظارت تحت آزمون طول در تغییرات
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 الف پیوست

 (یاطالعات)

 پشتیبانی هايروش و آزمون جداسازي از هايینمونه

 

 .استند پشتیبانی اا روش و آزمون مقطع جداساز  از اایینمونه نمایانگر زیر اا رکل

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

 بسته. پالگ با پشتیبانی ب(                             شنی فیلتر با الف( پشتیبانی 

 
 

 راهنما

 حفره 1

 گاهتکیه ماده 9

 رابط دوده 3

  بسته پالگ 2

 مرک   جداساز صفحه 3

 خرد رن 6

  فییتر ماده 3

  جداکننده با دارسورا  دوده 3

 
 بسته پالگ با جداسازي و شنی فیلتر با پشتیبان يک از مثالی   -1الف  شكل
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 تصفیه لوله با ب(                           تصفیه ماده الف(با

 راهنما

 

 گاایتکیه دوده 1

 گمانه 9

  بند آب گاهتکیه 3

 (mm 2 ≤) حیقو  فضا  2

 تعویض قابل بندبسته 3

  تصفیه ماده 6

 تصفیه دوده 3

 

 داخلی تعويض قابل فیلتر با گاهیتكیه لوله از مثالی   - 2الف شكل
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 مختلف مراحل                                       راهنما                                                

 

  استند مختیف مراحل نمایانگر دایره با رده مشخص اعدادس                                         رده ادایت دوده 1

 گیار دوده با گمانه 1،9                                                        بنتونیت دوغاب 9

 گیار دوده ادایت 3                                        منفرد تعویض قابل بند بسته 3

 آزمون مقطع حفار  2                  موجود تصفیه ماده با ،L طول با آزمون، مقطع 2

L آزمون مقطع پشتیبانی و جداساز  3                                               دوده دوغابی غیر بخش 

 

 داخلی تعويض قابل فیلتر با شده هدايت لوله يک از مثالی -3الف  شكل
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 دوگانه پكرب(                                تكی الف( پكر         

 
 راهنما

 

 گمانه 1

  تکی تعویض قابل پکر 9

  دوگانه تعویض قابل پکر 3

 موجود تصفیه ماده با ،L طول با آزمون، مقطع 2

 L طول با آزمون، مقطع 3

 

 شدند نصب گمانه هايجداره مقابل در که تعويض، قابل پكر از مثالی -4الف شكل
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 راهنما

 

  پاییوت گمانه 1

  گاای تکیه دوغاب 9

 گمانه پایین در رده ادایت ادحاقی دوده 3

  آزمون مقطع 2

  بسته پالگ 3

  پشتیبانی رنی فییتر 6

  فییتر 3

 بند آب نداسیونوف 3

 

 کم عمق در حفاري هايآزمون ويژه محصورشده، و شدههدايت الحاقی لوله از مثالی    -5الف  شكل

 

 . استند مختیف مراحل نمایانگر دایره درون اعداد -يادآوري 
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 راهنما

 

  پاییوت  گمانه 1

 خوردهجوش دبه با دوده 9

 گاایتکیه دوغاب 3

 آزمون و گمانه مقطع 2

   تصفیه نداسیونوفس موجود پشتیبان 3

  .غیره و بند بسته بسته، پالگس دوده بستن اب ار 6

 

 

 کم عمق در حفاري هايآزمون ويژه دار،جوش لبه و الحاقی لوله از مثالی الف -6 شكل

 

 

 . استند مختیف مراحل نمایانگر دایره درون اعداد -يادآوري
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 ب پیوست

 (اطالعاتی)

 شكلی فاکتورهاي از هايینمونه

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چاه نییپا در  کرو گمانه

 - کرو ربه بیترک

 گمانه نییپا

 : با  ااستوانه گمانه

 : با  ااستوانه گمانه

 : با  ااستوانه گمانه


