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 روش آزمون -ساکنهاي عمیق تحت بار فشاري محوري پی

 

 هدف ودامنه کاربرد  7

ردگی محور  یک پی عمیق مایل یا عمود  کج گیر ارائه روری برا  اندازه ،استاندارداین ادف از تدوین  7-7

 از قبیل ،اا  عمیقپی امهبرا   ،اا این ریوه بارد.میبارگیار  رده،  ساکنمحور   فشار را که در نیرو  

،و اا، بدون درنظرگرفتن ریوه اجرا  آنیا رمع درجا کوبیدهاا  ا  مشابه با رمع اایی که در ریوهرمع

ممکن است  ،. نتایج آزمونروند کار می،بهاا  رمع یا گروهاا  منفرد رمع ممکن است برا  آزمونامچنین 

 نداد. عمیق رانشان پیعمیکرد بیندمدت یک 

-کند. طرح، فراام میساکنمحور   فشار اا  عمیق تحت بار پیرا برا  آزمون  اد اماتحداقل  ،این استاندارد

اا  بیشتر  را که وشو ر اد امات، ممکن است ناظررده توسط یک مهندس ، و یا مقررات آمادهااویژگیاا، 

، باید ارگونه انحراف، پی طراح . مهندسفراام کند، یک برنامه آزمون ویژه، مورد نیاز استبرا  متقاعدساز  

 این استاندارد را تایید کند. اد اماتبه  ساز حیف و یا اضافه

 داند:اا  زیر را مجاز میاا  آزموناین استاندارد، روش 7-2

 ا آزمون سریع یا دحظهAفرایند 

 مانده  ساختیار  آزمون وابسته سباقیBفرایند 

 ساختیار  مانده اضافیباقی بارگیار  در آزمونآزمون  Cفرایند 

 آزمون فواصل زمانی ثابت ساختیار  Dفرایند 

 آزمون نر  نفوذ ثابت ساختیار  Eفرایند 

 آزمون اف ایش حرکات پایدار ساختیار  Fفرایند 

 ا آزمون بارگیار  چرخهGفرایند 
د بینی عمیکربرا  پیش ،آمده از این استاندارد را، نتایج بدستناظر مهندس خاک و پیکه یک  بهتر است 7-3

 واملعکه مربوط به برخی از  ،تفسیر کند. پیوست ادف ،سازه را پیرده در اا  استفادهواقعی و تناسب رمع

 .ببینیدتاثیرگیار در تفسیر نتایج آزمون است را 

اا  آزمون را اا   نگهدارنده و روشاا  سقاب، چارچوب اعضاء بارگیار وباید، امه اب ار  ناظریک مهندس 7-4

اایی که فراام آورنده توضیحات استند، ارجاع و پاورقیاا یادآور طراحی و تایید کند. متن این استاندارد به 

 اد اماتاایی که در جداول و ارکال استند ، نباید به عنوان اا سرامل آناا و پاورقییادآور رود. این داده می

اایی است که اا  رماتیک و پیوسترامل طرح ،ین استاندارد امچنیناین استاندارد بررسی و مالحضه روند. ا

 اند.فقط برا  یادآور  و توضیح، استفاده رده
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 اا جابجاییعمیق و نتایج  پیرفته در یک کارهبین بار محور  بترین ارتباط را دقیق ،اا  کارگاایآزمون 7-5

داد که برا  ارزیابی توزیع مقاومت برری را ارائه می کند. نتایج آزمون امچنین اطالعاتیمحور  را فراام می

رود. یک استفاده می تغییررکل-رمع و رفتار بار  نوکگسترش یافته در  گاایتکیهرمع، مقادیر انتهایی  مقطع

اا، یک ظرفیت ، رمع یا گروه رمعضریب اطمینانگیر  یک کاربهممکن است نتایج آزمون را پس از  ،پیطراح 

ویژه را، ارزیابی کند. در زمانی که بخشی از برنامه آزمونی  پییک طراحی و اجرا  در را نشستنهایی و  ییساکن

گیار    ارزیابی قابییت دوام انواع رمعبرا ،رود، طراح ممکن است از نتایج آزموناا  مرکب انجام میرمع

 مختیف و قابییت تنظیم و تغییرپییر  مکان آزمون، نی  استفاده کند. 

که اعمادیرمع، بیشترین بار سرساا  یا بر رو  رمع ایمنبار  کردناضافهبدون بهتر است ، در صورت امکان 7-6

برسد.  خرابیبه بار اا، ی محور  نهایی را برا  رمعاستاتیک فشار ظرفیت بار  توسط مهندس، برا  تعیین

را توسط کااش طول،  پی، ممکن است به طراح کمک کند که کارآمد  رسندمیخرابیاایی که به بار آزمون

 گیار ، بهبود بخشد. مقدار و اندازه رمع

باراا  آزمون محور  برا  یک رمع مایل، عمیی بارد، مهندس ممکن است  اگر فرض رود که اعمال 7-1

رفیت محور  رمع مایل، اا  عمود  مجاور برا  ارزیابی ظتصمیم بگیرد که از نتایج آزمون محور  رمع

 استفاده کند.
 

کیفیت نتایج بدست آمده در این استاندارد، به رایستگی و صالحیت عمیکرد پرسنل و تناسب تجهی ات و تسهیالت  - يادآوري

کنند، عموما قابییت فنی و عمل می9-9بند که مطابق با معیاراا  روش آزمون استاندارد اایی استفاده رده، بستگی دارد. ررکت

کنند. کاربران این روش آزمون متوجه استند که مطیوبیت ، بازرسی و بازبینی را بررسی و مالحضه میبردار آزمونهعمیی آزمون، 

 9-9بند دارد؛ روش آزمون استاندارد  عاملاین روش آزمون، به تنهایی ضامن اعتبار آزمون نیست. آزمون معتبر بستگی به چندین 

 اا را فراام کرده است.یرغمتارزیابی متوسطی از برخی از این 

کند، بنابراین وظیفه کاربر این استاندارد است که این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد این روش را بیان نمی -هشدار

 نرا مشخص کند.اا  اجرایی آموارد ایمنی و اصول بهدارتی را رعایت کرده و قبل از استفاده محدودیت

 

 مراجع الزامی           2

 مدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران به آن اا ارجاع داده رده است . 

 رود .یبدین ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب م

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

شار به آن اا ارجاع داده رده مورد نظر این استاندارد میی ایران نیست . در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انت

 رد نظر است .اا مواا  بعد  آنجدید نظر و اصالحیه، امواره آخرین تاست

 برا  این استاندارد اد امی است : استفاده از مراجع زیر
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2-1ASTM D 653 ,Terminology Relating to Soil, Rock, and ContainedFluids 

2-2ASTM D3740, Practice for Minimum Requirements for AgenciesEngaged in Testing and/or 

Inspection of Soil and Rock asUsed in Engineering Design and Construction 

2-3ASTM D 5882, Test Method for Low Strain Impact Integrity Testingof Deep Foundations 

2-4ASTMD 6026, Practice for Using Significant Digits in GeotechnicalData 

2-5ASTMD 6760, Test Method for Integrity Testing of Concrete DeepFoundations by Ultrasonic 

CrossholeTesting 

2-6ASME B30.1 Jacks 

2-7ASME B40.100 Pressure Gages and Gauge Attachments 

2-8ASME B89.1.10.M Dial Indicators (For Linear Measurements 

 
 اصطالحات و تعاريف        3

اصطالحات و تعاریف زیر نی  ،1-9بند رده در استاندارد تعاریف تعیینالوه بر اصطالحات و در این استاندارد، ع

 رود:کار میبه

3-7 
 1هاي درجاشمع

 اجراعمیق که از مواد ت ریقی سیمانی یا بتن، ساخته رده است و در آخرین موقعیت نهایی آن،  پییک بخش از 

اا  با فشار پیا ، اا  درجا  متهرمع، ااصندوقهاا  درجا، حفار  رده، رمع مقاطع ،رود. برا  مثالمی

 .غیرهت ریق رده و 

3-2 

 9پی عمیق

اا  زیر سطح زمین منتقل اا یا سنگیک عنصر ساختمانی نسبتا باریک که امه یا مقدار  از بار را به خاک

 بتنی. ردهحفار  مقاطعا  فوتد  یا کند مانند رمع دودهمی

3-3 

 3شمع کوبیده

عمیق که از مواد از قبل تعیین رده امراه با اندازه و رکل از پیش تعیین رده، ساخته رده و  پییک بخش 

 رود.، نصب میفرونشانییا  درزانندهبطور ویژه توسط ضربه چکش، 

  

                                                 
1-  Cast in-place pile 

2-  Deep foundation 

3-  Driven pile 
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3-4 

 1خرابیبار 

-ر  می دار سریع،رونده ادامهشیک آزمون بار فشار  محور ،  آزمون بار در جایی که حرکات پی به منظور پایان

کنند یا آنچه که توسط درصد قطر یا عرض رمع، تجاوز می13ایی از داند یا در جایی که حرکات محور  نه

 داد.مهندس تعیین رده است، ر  می

3-5 

 يا شاخص مقطع

فی   نامقید در برابر دوران، که از یک نقطه مشخص، در امتداد رمع آزمونی قرار گرفته است و به  مقطعیک 

 رود.گیر  تغییرات طول در رمع بارگیار  رده، استفاده میی برا  اندازهعنوان مرجع

3-6 

 سیم فوالدي

ط گاه یا پایه، نصب رده است و به عنوان خیک سیم فوتد  که با یک نیرو  کششی ثابت در بین دو تکیه

 رود.دانده حرکات رمع آزمونی، استفاده میمرجع برا  قرائت یک مقیاش نشان
 

 پی آزمونیسازي آماده 4

اا  آزمونی را تا ارتفاع طراحی نهایی، گودبردار  یا پر کنید مگر سطح زمین اطراف رمع یا گروه رمع 4-7

 اینکه مهندس چی  دیگر  را تعیین کرده بارد.

اا  تزم و بار، قرارگیر  آزمون اعمالاا  آزمونی را بر اساس آنچه که برا  ساخت مجاز اب اراا  رمع 4-2

غیر گونه مواد آسیب دیده و ت را برش داید یا تقویت کنید. ارتزم اس ایتجهی ات دستگاای و مشااده دستگا

نظمی قرار دارد که عمود نسبت به محور رمع با کمترین بیرا از بات  رمع حیف کنید و سطح را بطور مفید 

 اد رود.دارنده خوب برا  صفحات آزمونی، ایجکنید تا یک سطح نگه ایجادرا 

طور همتر ضخامت دارد را بمییی93صفحه آزمونی فوتد  که حداقل  اا  منفرد، یکبرا  آزمون رمع 4-3

عمود  در امتداد محور رمع آزمونی قرار داید که تمام مساحت بات  رمع را بپوراند. صفحه آزمونی باید در 

 میان و بین ار دبه باز رده بر رو  رمع آزمونی، را پورش داد.

 رده با فوتد یا یک چارچوب باراا  تقویتاا  گروای، گروه رمع را با بتنبرا  آزمون بر رو  رمع 4-4

اند، پورش داید. با توجه به آنچه که توسط مهندس توصیه رده، طراحی ردهبینیفوتد  که برا  باراا  پیش

گونه تحمل بار را از سطح زمینی که در زیر ایجاد کنید تا ار ،سررمعرده است، یک فضا  آرکار  را در زیر 

                                                 
1-  Failure load 
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، در انگامیکه نیاز است که بطور ایمن، سررمعقرار گرفته است را از بین ببرید. برا  ار نقطه بارگیار  بر رو  

اا، کار رود، یک صفحه آزمونی فوتد  محکم را که بطور عمود  به محور گروه رمعه، بسررمعبار بر رو  

دارنده منفرد را بر رو  مرک  فراام کنید. یک صفحه نگهمتر، مییی93با حداقل ضخامت ت را متمایل رده اس

دارنده متعدد  را بطور متقارن نسبت به مرک  ثقل گروه رمع، قرار اا، متمرک  کنید. صفحات نگهثقل گروه رمع

بطور یکسان تحمل  سررمع با اند تا در امتداد سطح تماساا در انگامی که طراحی ردهمقطعاا و داید. جعبه

 رمع، اثر بگیارند. سررمعکنند، ممکن است مستقیما بر رو  

-اا  فرعی سطح باتیی رمع، صفحات آزمونی نگهدر نتیجه اختالل تنشبرا  به حداقل رساندن تمرک   4-5

سیمان سمالت ساخته یا درجا ریخته رده در یک تیه نازک از دوغاب اا  بتنی پیشدارنده را بر رو  رمع

-  بیش از رمعو مقاومت فشارمتر مییی6رقیق  غیر منقبض با گیرش سریع، قرار داید که ضخامتی کمتر از 

 سررمعاا که برا  تحمل بار بر رو  اا و جعبهمقطعاا  آزمونی در زمان انجام آزمون دارته بارد. صفحات، 

سیمان سمالت رقیق  غیر منقبض با گیرش سریع، قرار اند را در یک تیه نازک از دوغاب رمع بتنی، طراحی رده

رمع در زمان انجام آزمون دارته بارد.  سررمعبیش از  فشار متر و مقاومت مییی6داید که ضخامتی کمتر از 

اا متصل کنید اا  بار فوتد ، صفحات آزمونی را به آنچارچوباا  فوتد  یا برا  انجام آزمون بر رو  رمع

بر بات  رمع بدون دوغاب  طور مستقیمبهاا  چوبی منفرد، صفحات آزمونی را برا  آزمون رمعسجوش داید . 

 اا  بتنی ررح داده رد، قرار داید. طور که برا  رمعسیمان یا در دوغاب سیمان  امان

، مشخص ییساکنا  استند که ممکن است قبل از انجام آزمون اا  پنهان ردهگاای دارا  نقص ،اا  عمیقپیت يادآوري 

اا  درستی آزمونررح داده رده است و  3-9استاندارد بند طور که در پایین، امان کرنشاا  درستی سبی نقصی  نشوند. آزمون

ررح داده رده است ممکن است ارزیابی قبل از آزمون را  3-9استاندارد بند صوتی، امانطور که در  فراسبی نقصی  گمانه عرضی 

 آزمونی را فراام کند. پیبرا  

 

 بارها اعمالگیري و براي اندازهوسايل   5

 کلیات 5-7

تا  6-3بنداایی که در اا  آزمونی باید با یکی از روشبر رمع یا گروه رمع فشار باراا   وسایالعمال5-7-7

و  اعمالتوصیف رد، مطابقت دارته بارد مگر اینکه چی  دیگر  توسط مهندس تعیین رده بارد. اب ار  6-6

درصد از بیشترین بار آزمونی 199حداقل  اعمالاند، باید قابییت اا توصیف ردهبندگیر  بار که در این اندازه

باراا  محور  در  اعمالبرا   9-3ندبینی رده را بطور ایمن دارته بارند. از روش توصیف رده در بپیش

فقط برا  باراا  عمود  ، 6-3تا  2-3بنداا  مطابقاا  رمع عمود  و ام مایل، استفاده کنید. اا و گروهرمع

 استفاده کنید.
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اا  رمع، تنظیم و تراز کنید تا بارگیار  غیرمتعارف یا بار آزمون را با محور طودی رمع یا گروه وسایل 5-7-2

اا  را به حداقل برسانید. در مواقعی که تزم است تا از کمانش و افت جانبی در امتداد طول رمع خارج از مرک 

اا یا اا  فشار  جانبی را فراام کرد که بر حرکات محور  رمعتوان گرهمی ،حفاظت نشده جیوگیر  رود

 اا، تاثیر نگیارد.رمع سررمع

اا را به حداقل یا اب ار مشابه آن بارد تا بارگیار  جانبی رمعا  کرهگاه نیمار جک باید رامل یک تکیه 5-7-3

قفل ردن بارد. صفحات  تواناییا ، بهتر است برا  جابجایی و تنظیم ایمن، دارا  کرهگاه نیمبرساند. ار تکیه

اا  رمع سررمعاا یا اا، رمعمقطعا  را بر رو  کرهگاه نیماا  ایدرودیک، سیول بار و تکیهگاای، جکتکیه

 آزمون، متمرک  کنید.

اا  آزمونی و واکنشی، تزم است را فراام کنید. مقطعاا  گاای را که برا  دبهاا  تکیهبندپشت 5-7-4

اا، اا یا جعبهمقطعگاای اا، یا سطح تکیهگاای فوتد  که برا  گسترش بار از محیط بیرونی جکصفحات تکیه

اا  رمع آزمونی، تاثیر بگیارد. امچنین صفحات فوتد  سررمعاا یا ح رمعتزم است را فراام کنید تا بر سط

اا اا، رمعمقطعا  و برا  انتشار بار در کرهگاه نیماا  بار و تکیهاا، سیولگاای را برا  انتشار بار بین جکتکیه

ا  فوتد  و تمام امقطعگاای باید تمام عرض دبه اا  رمع آزمون، فراام کنید. صفحات تکیهسررمعیا 

گاه و توزیع بار کامیی اا را توسعه داند یا بر اساس آنچه که مهندس تعیین کرده است، تکیهمساحت باتیی رمع

 را فراام کنند.

اا  بیرونی گاای بین محیطگاای فوتد  که ضخامت نهایی کافی برا  گسترش بار تکیهصفحات تکیه 5-7-5

فراام کنید مگر اینکه چی  دیگر   را دارند ا  با محور بارگیار درجه23زاویه بارگیار  رده با حداکثر سطوح 

اا  بار سورا  مرک ، نی  صفحات فوتد  کافی برا  گسترش بار از قطر اا و سیولتعیین رده بارد. برا  جک

فراام کنید. صفحات اا  سازنده آن، را درجه، یا بر اساس توصیه23حور مرک یشان با زاویه حداکثر به م داخیی

گاه و توزیع بار داند تا تکیه پورشاا  آزمون یا ار عضو فوتد  واکنشی را مقطععرض ه گاای باید امتکیه

 کامیی را فراام کنند.

-و فراینداا و روش مهار اا  چارچوب، وسایل بارگیار ، اعضاء بارگیار باید امه  ناظریک مهندس  5-7-6

باید اندازه، مقاومت و  مهار اا  اا  آزمون، سکواا  بار و سازهمقطعتایید کند.  اا  بارگیار  را طراحی و

 بینی رده، جیوگیر  کند.بار آزمونی پیش بیشینهسختی کافی دارته بارد تا از افت و ناپایدار  بیشتر از 

اایی که بارگیار  مخصوصا در رمعاا  رمع ممکن است در مدت زمان سررمعاا یا چرخش و جابجایی جانبی رمع  -يادآوري

را برا  جیوگیر  از ار  مهار اا  اا  ضعیف قرار دارند، اتفاق بیافتد. واکنشکنند و یا در خاکتا بات  سطح خاک ادامه پیدا می

 نوع جابجایی جانبی و چرخشی، طراحی و ایجاد کنید. 
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 هاي بارسلولها و گیري، مبدلهاي اندازهمقیاسهاي هیدرولیک، جک5-2

یک ظرفیت بار  و باید دارا  بارد 6-9مطابق با استاندارد بند اا باید با اا  ایدرودیک و عمیکرد آنجک 5-2-7

کند. جک، پمپ، و ار دوده خرطومی، بینی رده تجاوز میبار جک پیشبیشینه درصد از 99ظاار  که حداقل

استفاده رده برا  فشار وارد کردن به آن، باید بر اساس فشار اا  گیر  یا مبدلاندازه مقیاسدوده، اتصاتت، 

 ایمن، مطابق با ظرفیت ظاار  جک، ارزیابی روند.

حرکات محور   بیشینهاا  سسمبه یا چکش  جک ایدرودیکی باید حرکتی ب رگتر از مجموع کوبه 5-2-2

دارته بارد اما گاای، تکیه سامانهآزمونی و کشیدگی و حرکت ار  مقطععالوه انحراف از هب ،رده رمعبینیپیش

درصد میانگین عرض یا قطر رمع بارد. اگر امکان دارد از یک جک منفرد با ظرفیت بات 13نباید کمتر از 

اایی با ساخت، مدل و ظرفیت یکسان را فراام جک مرکب، جک سامانهاستفاده کنید. در انگام استفاده از یک 

اتصال و ار جک را با یک  پورشاتصال معمودی، حمایت کنید.  پورشو از فشار جک از طریق یک کنید 

 اا، نمایان روند. گیر  فشار، تجهی  کنید تا عیوب و عدم تعادلاندازه مقیاس

اا  فشار، رش ماه قبل از ار آزمون یا گیر  فشار و مبدلاا  اندازهمقیاساا  ایدرودیک، برا  جک 5-2-3

تا حداقل، بیشترین بار جک مورد انتظار را انجام داد مگر اینکه چی  دیگر   واسنجیاا، باید سر  از آزمون ار

که باید رامل دما  پیرامونی و  ،را قبل از انجام یک آزمون، تهیه کنید واسنجیاررات  تعیین رده بارد. گ

 ضربات مهار رده جک بارد.بیشینه  انجام رده برا  ضربات مهار رده کوبه ترکیبی، به اندازه واسنجی

بارد بهتر است به  گیر  فشار دارا  پمپ ایدرودیک، اگر اجرایی و عمییاندازه سامانهار باتبر  و ار  5-2-4

اا  ایدرودیک باید بیش از محدوده کامل مسیر کوبه، برا  کااش رود. جک واسنجی، عنوان یک واحد جداگانه

-بار آزمونی استفاده می اعمادیروند. اگر از دو یا تعداد بیشتر  جک برا   واسنجی، اعمادیو اف ایش باراا  

گیر  اندازه مقیاساتصال معمودی و  پورشرود، باید ساخت، مدل و اندازه یکسانی دارته بارند و باید به یک 

رده باید  واسنجیاا  باتبر سامانهفشار متصل بارند و باید توسط یک پمپ ایدرودیک منفرد، انجام روند. 

باتبر به صورت واحد، عمیی  سامانهواسنجیدرصد بیشترین بار کاربرد  دارته بارند. انگامی که 3دقتی کمتر از 

روند و ار کدام  واسنجیاا  فشار بطور جداگانه گیر  فشار و مبدلاا  اندازهمقیاسو ردنی نیست باید جک، 

 دارته بارند. ،اعمادی درصد بار9ز این اج اء باید دقتی کمتر از ا

بار بکارگیر  رده  بیشینهدرصد 1بند  کمتر یا مساو  حداقل درجهگیر  فشار باید اا  اندازهمقیاس5-2-5

و خطا   1Aبا درجه دقت  3-9استاندارد بند مقیاسگیر  و اتصاتت اندازه مقیاسدارته بارد و باید مطابق با 

دارته  اعمالبار  بیشینهدرصد 1کمتر یا مساو   وضوحاا  فشار  باید حداقل مبدل درصد بارند. ±1مجاز 

-درصد بارند. انگامی که مبدل ±1و خطا  مجاز  1Aبا درجه دقت 3-9استاندارد بند مطابق بارند. و باید در 

 روند باید رامل زمان واقعی ارائه بارند.اا  فشار برا  کنترل آزمون استفاده می
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تن  بارد، سیول بار  که بطور صحیح ساخته  199نیوتن سکییو299ین بار آزمون متجاوز از اگر بیشتر 5-2-6

معادل آن را به ترتیب با ار جک ایدرودیک قرار داید. اگر چی  دیگر  مشخص نشده بارد  وسایلرده است یا 

اا، انجام ن یا ار دسته از آزمونبار جک مورد انتظار، رش ماه قبل از ار آزمو بیشینهتا حداقل،  واسنجیباید 

درصد بار کاربرد  دارته و رامل یک 1اا باید دقتی در معادل آن وسایلرده و یا  واسنجیاا  بار رود. سیول

متربارد. بعد از مییی93یه خارج از مرک  صبارگیار  خارج از مرک  بیش از یک درصد بکارگیر  رده در یک فا

در معرض باراا  برخورد  قرار بگیرند. برا  باراا  کمتر، یک سیول بار توصیه اا  بار نباید ، سیولواسنجی

تعبیه رده را در مجاورت جک  سنجکرنشرود اما ضرورت ندارد. اگر استفاده از یک سیول بار عمیی نیست، می

 تثبیت و تایید رود. اعمادیقرار داید تا بار 

اا  باتبر  خودکار، سامانهاا  ایدرودیک را بدون متصد  راا نکنید. در مدت زمان آزمون، پمپ جک 5-2-1

گیار  رده، بارند تا در مواقع ضرور  بطور ایمن، باید رامل یک دغو کننده مکانیکی که بطور واضح عالمت

 فشار ایدرودیک را کااش داد.

را  9و  1 اا رکلس  مهارننده بر خالف چارچوب واکنشی کلاا  ایدرودیک عمتوسط جک اعمادیبار  5-3

  .ببینید
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 يکننده بر خالف چارچوب واکنشی مهار طرح کلی از جک هیدرولیک عمل - 7شکل 

 

 يارچوب واکنشی مهاريک گروه لوله عمل کننده در جهت مخالف چاز جک هیدرولیک روي  کلیطرح  - 2شکل 
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آزمونی متمرک   اطعمقدر مقابل  یایدرودیکی واکنشاا    رمع با جکاابار آزمون را در رمع یا گروه 5-3-7

مناسب را   گاای یا اب ار مهاراا  تکیهکار ببرید. به تعداد کافی، رمعهاا  رمع آزمونی، برده بر رمع یا گروه

ا  رمع اواکنشی فراام رود. فاصیه مشخصی از رمع یا گروه اطعمق، برا  کافینصب کنید تا ظرفیت واکنشی 

اا  آزمونی بارد اما کمتر از یا رمع  اا  مهارقطر ب رگترین رمع بیشینهبرابر 3کنید که حداقل را فراام 

باید این فاصیه واضح حداقیی را بر اساس عوامیی مانند نوع و عمق واکنش، ررایط خاک  ،نبارد. مهندسمتر 3/9

 و ب رگی باراا، اف ایش و کااش داد تا حد  که نیرواا  واکنشی، تاثیر مهمی بر نتایج آزمون نگیارند.

ایج آزمون تاثیر بگیارند. اا  غیر چسبنده، ممکن است بر نتدر خاک  بیش از حد در انگام نصب رمع مهار درزش-يادآوري

گیرند، ممکن است بر نتایج آزمون تاثیر تر  قرار میاا  عمیقا  که نسبت به رمع آزمونی در قسمتکنندهاا  مهاررمع

 اا  مهارکننده را ن دیک به اودین رمع آزمون نصب کنید تا به کااش اثرات نصب کمک کند.بگیارند. رمع

اا  رمع آزمون، فراام اا یا گروهآزمونی و بات  رمع اطعمقفاصیه باز کافی را بین صفحات تحتانی  5-3-2

اا  بار در آن قرار گیرند. ا  و سیولکرهاا  نیمگاهاا  ایدرودیک، تکیهگاای تزم، جککنید تا صفحات تکیه

ممکن است برا   ،فوتد  چارچوباحتیاج است. یک   مهاربرا  باراا  آزمونی با ب رگی زیاد، به چندین 

 اا، نیاز بارد. آزمون به مهار اطعمقاز  اعمادیانتقال باراا  

را با محور طودی   اا  مهارعماا  آزمونی و رمقطعاا، ، جکاا  ماییمنفرددر انگام آزمون رمع 5-3-3

 اا  آزمون، تنظیم کنید.رده رمعمایل

طراحی رده به اب اراا   واکنشی، اگر استفاده رده است  را با ارتباطات چارچوبآزمون سیا  اطعمق 5-3-4

منتقل کند تا ازدغ ش، رکستگی یا اف ایش  اا را به مهار اعمادیمتصل کنید تا بطور مناسب باراا   مهار 

 بار آزمونی مورد نیاز، جیوگیر  رود.  بیشینهطول بیش از حد اتصاتت تحت 

 کند:اا  وزنی، عمل میاا  ایدرودیکی که برخالف سکواا یا جعبهرفته توسط جک اعمادیبار  5-4

برخالف سکواا یا  کنندهاا  ایدرودیکی عمله با جکاا، امرابار آزمون را برا  رمع یا گروه رمع 5-4-7

جعبه یا سکو را بر رو  است، یک  ممکن. اگر اعمال کنیداند،   ردهکاا متمراا  وزنی، که بر رو  آنجعبه

اا  آزمونی بارد و توسط مقطعاا  جعبه یا سکو، مواز  با اا  آزمونی به صورتی متمرک  کنید که دبهمقطع

اا  رمع، اا  آزمونی یا گروهمتر نبارد  رمع3/1گاه این فاصیه کمتر از اایی که به دور از سایچیا رمع  مهار

باید  ،در سطح زمین اا مهارنیرو  تحمل  حلرود، ماستفاده می  اگر از مهاراند، حمایت روند. دهقرار داده ر

  . را ببینید 3جعبه یا سکو  وزنی، جیوگیر  کند سرکل  غیریکنواختنشستکافی بارد تا از 
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 از جک هیدرولیک عمل کننده بر خالف جعبه يا سکوي  وزنیکلیطرح   - 3شکل 

، جیوگیر  کند و بیشینهآزمون باید اندازه و مقاومت کافی دارته بارند تا از افت اضافی تحت بار  اطعمق5-4-2

اا  آزمون، وجود دارته اا  آزمون و بات  رمع یا گروه رمعمقطعکافی بین صفحات تحتانی  آزادباید فاصیه 

ا  و سیول بار، در آن قرار گیرند. از کرهاا  نیمدارندهاا  ایدرودیک، نگهدارنده تزم، جکبارد تا صفحات نگه

 کنید. نگهدار اا  دیگر، موقتی یا دستگاه اا آزمون با مهار مقطعاا  تحتانی قسمت

پر رده با آب با وزن نهایی  مخازنجعبه و سکو را با ار ماده مناسبی مثل خاک، سنگ، بتن، فوتد یا  5-4-3

رده، بینیبار آزمون پیش بیشینهدرصد، بیشتر از 19سکو  حداقل   آزمون و جعبه یا اامقطعسبه انضمام 

 بارگیار  کنید.

  :را ببینید 6و  2،3اا  رکلرودسمی اعمالاا  مشخص، ا استفاده از وزنبار  که بطور مستقیم ب 5 -5
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 یبارگذاري مستقیم بر روي شمع منفرد با استفاده از سکوهاي وزن کلیطرح  - 4شکل
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 یها با استفاده از سکوهاي وزنبارگذاري مستقیم بر روي گروه شمع کلیطرح  - 5شکل

 

 

 بارگذاري مستقیم بر روي يک گروه شمع کلیطرح  - 6شکل

 

آزمونی را با وزن مشخص و اندازه و مقاومت کافی را بر رو  رمع یا گروه رمع آزمونی،  مقطعیک  5-5-7

اا  تحتانی آن بر اا، قسمتمقطعمتمرک  کنید تا از افت اضافی تحت بار  که اگر تزم بارد برا  ثابت کردن 

بارگیار ، ممکن است  اا  آزمونی مشخص یا موادرود، جیوگیر  کند. متناوبا، وزنموقتی، حمایت می  مهار

 روند. اعمالرمع،  سررمعبطور مستقیم بر رمع یا 
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رمع،  متمرک  و سربر رو   اا  آزمون، یا مستقیمامقطعاا  مشخص را بر رو  یک سکو از وزن 5-5-2

اایی که با اا  آزمون، توسط مهارکننده یا توسط رمعمقطعاا  آوی ان سکو، مواز  با کنید که دبه متعادل

-متر، در بین حمایت3/1از  آزادبیشترک فاصیه اند حمایت روند، تا جایی که یدار ردهتیراا  چوبی، پورش

 اا  آزمونی، باقی بماند.اا و رمع یا گروه رمعکننده

اا  اا  چوبی کافی را در بین قسمت فوقانی مهارکننده یا تیراا  پورشی چوبی و حاریهگوهجفت 5-5-3

 داید تا جایی که سکو بتواند در مدت زمان بارگیار  یا تخییه بار، ثابت بماند.تحتانی سکو قرار 

اا، بکار ببرید. در انگام بارگیار  اا  مشخص، بر رمع یا گروه رمعباراا  آزمون را با استفاده از وزن 5-5-4

اا را در امتداد وهاا  آزمون، حیف کنید و گمقطعدارنده موقتی را از قسمت تحتانی ، ار نگهیا جعبه سکو

بارگیار  مانند فوتد یا بتن استفاده  مصادح، محکم کنید. از روداا  تحتانی سکو، تا حد  که سکو ثابت کناره

 درصد ، تعیین رود.3اف ایشی، بتواند با دقت کنید تا جایی که وزن باراا  

یا ن دیک به آن،  خرابیو حرکات محور ، ممکن است کنترل پایدار  سکو در ررایط بار  اعمادیبه ب رگی بار  با توجه -7يادآوري

استفاده از  ،کاربربهتر است رود، بینی میپیش خرابی، مشکل بارد. انگامی که بار روداعمال میدر زمانی که بار بطور مستقیم 

 یک روش بار متفاوت را بررسی و مالحضه کند.

دار را بطور مستقیم اا  سطح راخص نشانررح داده ردند، ممکن است اجازه قرائت 3-3بند اب ار بارگیار  که در  -2يادآوري

گیر  کند. برا  ، ررح داده رده را اندازه2-9-6بند یا بات  رمع، بداد تا حرکات بات یی رمع که در  سررمعبر رو  مرک  

آزمونی استفاده کنید که فضا  خادی بین آنها، به اندازه کافی بارد،  مقطعفت دار، از یک جتطبیق و امساز کردن راخص نشان

 اا  آزمون برا  قرائت سطوح بگیارید.نهدار را در بین وزیک روزنه در میان سکو بگیارید و یک خط نشان

 

بارگیر  را  وسایلممکن است نوع دیگر  از  ،ناظرمهندس  ،بارگیري )اختیاري( وسايلانواع ديگري از 5-6

 بارد. 2-3یا  3-3بنداا   مطابقتعیین کند که 

 

 گیري حرکاتوسايل براي اندازه     6

 کلیات 6-7

اایی که بطور دارندهبارگیار ، با نگه دستگاهرا باید بطور مستقل از  اا  فوتد سیممرجع و  اطعمق 6-7-7

 در ار حالسو برابر قطر رمع آزمونی است 3ه مشخص از رمع آزمونی که حداقل محکم در زمین، در یک فاصی

-دور از ار نگههاا  مرجع باید امچنین تا آنجا که ممکن است بدارندهروند. نگهمحکم ،  نیست کمترمتر 3/9از 

 .نبارد متر 3/9کمتر از فاصیه مشخص  و در ارحالقرار بگیرد دارنده مهار  
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اا  آزمون، کافی دارته بارند تا از دستگاه قطر اا  مرجع باید مقاومت، سختی و مهاربند  مقطع6-7-2

گیر  حرکات رمع را کااش داند، به حداقل برساند. یک اا را که ممکن است اندازهحمایت کنند و درزش

کند. حرارت، تغییر میاا با تغییر مقطعباید آزاد بارد که بطور جانبی حرکت کند چون طول  مقطعانتها  ار 

به  بانسایهاا  سیمی باید از حرکت آب و عمل موج، مج ا بارد. یک اا  مرجع و طنابمقطعاا  حمایت

 اا، جیوگیر  کند.گیر اا  مرجع و اندازهدستگاهوجود آورید تا از تاثیر تابش مستقیم آفتاب و بارش بر 

گیر  بارند سبرا  اندازه3-9استاندارد بند ید مطابق با اا  جابجایی ادکترونیکی و مدرج، باراخص 6-7-3

د اما کمترین مسیر باید حداقل متر  دارته بارنمییی199هتر است که بطور کیی یک امتداد خطی  و ب

رده کافی را فراام کنید تا اگر واسنجیاا  تر، یا بیوکاا  طوتنیتر، بدنهمتر بارد. مسیر طوتنیمییی39

اا  ادکترونیکی باید یک ارائه زمان واقعی از تر  مجاز بارد. راخصرده بارد، مسیراا  طوتنیبینی پیش

حرکات موجود در مدت زمان آزمون، را دارته بارند. یک سطح نگهدارنده صاف را فراام کنید تا بدنه راخص 

ر  رده کوچک که در کاا  روغنبطور عمود  نسبت به جهت مسیر بدنه قرار گیرد، مانند یک صفحه ریشه

بند  اا باید حداقل درجه، مورد نیاز است، راخص2-3 ندمحل مناسب چسبانده رود. به ج  چی   که در ب

روند، میگیر  رمع، استفاده اایی که برا  اندازهمتر  یا کمتر، با دقت مشابه، دارته بارند. مقیاسمییی93/9

متر  یا کمتر، با دقت مشابه، مییی3/9بند  و باید حداقل درجه متر دارته بارندمییی139نباید طودی کمتر از 

-مییی1بند  ید حداقل درجهاا  آمارگیر  باقرائت روند. راخص متر،مییی1/9ند و باید با تقریب دارته بار

 دارته بارند. ،مترمییی1/9یا کمتر، با با دقتی مشابه، دارته بارند و باید تا تقریب متر  

گیر  جابجایی ادکترونیکی، باید در ررایط خوب کار  بارند و اا  اندازهاا  مدرج و راخصراخص6-7-4

کامیی دارته بارند. قبل از  واسنجیاا  آزمونی، محدوده ظرف مدت سه سال قبل از انجام ار آزمون یا سر 

 آزمون را ام ذکر کنید.را تهیه کنید و دما  اوا  پیرامون، در مدت زمان  واسنجیاررات  انجام یک آزمون، گ

 گیر ، مقیاس و نقاط مرجع را بطور واضح با تعداد  عالئم مرجع، امسان کنید.اا  اندازهراخص 6-7-5

اا  مرجع یا دیگر مراجع، مقطعرمع،  سررمعاا و نقاط مرجع که به رمع آزمونی، اا، مقیاسراخص 6-7-6

رمع،  سررمعاند، باید بطور محکم چسبانده روند تا در مدت زمان آزمون، نسبت به رمع آزمونی یا متصل رده

اا  دارندهاا  مرجع و نگهمقطعحرکت نکنند. در صورتی که چی  دیگر  توسط مهندس، تایید نشده بارد، 

اا را آمارگیر  که قرائت را به دقت بررسی کنید که در مدت زمان آزمون، با استفاده از یک سطح سیم فوتد 

رو  یک راخص آمارگیر  یا یک مقیاس با ارجاع به یک عالمت دائمی که در بیرون از محدوده آزمون، قرار 

 داد، حرکت نکنند. گرفته است، می

  :ببینیدرا  3سرکل  حرکات محوري باالي شمع6-2
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 گیري حرکات شمع محوريدستگاه اندازه کلیطرح  - 1شکل 

 

 وسایییاا  بار فشار  محور  باید رامل در صورتی که چی  دیگر  مشخص نشده بارد، امه آزمون 6-2-7

گروه رمع، بارند.  سررمعاایی درون یک گروه یا گیر  حرکات محور  بات  رمع آزمونی، رمعبرا  اندازه

افی، روند. از حداقل دو ثانویه اضدستگاه گیر  اودیه و حداقل یک اندازه سامانهباید رامل یک  وسایلاین 

 باره، توصیف ردند، استفاده کنید.که در این دستگاه

تر  اا  دقیقگیر اودیه استفاده کنید تا اندازه سامانهاا  جابجایی، به عنوان در انگامی که امکان دارد، از راخص -7يادآوري

گیر  اندازه سامانهاا  جابجایی بات  رمع، استفاده کنید و در انگامی که اا  اضافی برا  چک کردن دادهسامانهبدست آید. از 

 رود، پیوستگی را حفظ کنید.مختل رده یا برا  حرکات اضافی، دوباره تنظیم می
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اا  گیر روند دقت باتتر  نسبت به اندازهگیر  میکه مستقیما بر رو  رمع آزمونی، اندازهع حرکات بات  رم -2يادآوري

رود یا استفاده می عیبرمع بیبر رو  یک  سیمان   صفحه آزمون دارند، که در انگامی که از یک تیه نازک از دوغابرو

 رود. بهرود، این اختالفف ج ئی و کم میاند ،استفاده میاند سجوش دادهانگامی که از یک صفحه آزمون که به رمع، متصل کرده

اا  اضافی، بررسی کنند که صفحات آزمون و بات  رمع، نسبت به بارند تا با استفاده از راخصر حال ممکن است کاربران مایل ا

 یکدیگر حرکت نکنند.

اا  مرجع، نصب و محکم کنید تا در مقطعحداقل دو راخص جابجایی را بر رو   ،هاي جابجايیشاخص6-2-2

 ،ا  مواز  با محور طودی رمع، رمع مایل، با بدنهسررمعنقاط متقارن محور  مساو  از مرک  رمع آزمون یا 

شمع، در سررمعمرجع مواز  را در دو طرف رمع آزمون یا  مقطعیا گروه رمع، بر بات  رمع، تاثیر بگیارد. دو 

اا، کننده یا مهارکنندهاا  مهارحد امکان به دور از رمعاا تااا  آنگیر  نگهدارندهجهتی تطبیق داید که قرار

، با سررمع، دو راخص را بر رو  نقاط متقارن محور  مساو  از مرک  رمع آزمون یا ور مکررطبهمجاز بارد. 

 یا گروه رمع، نصب و محکم کنید تا بر بات  رمع، تاثیر بگیارد. ،مایل ا  مواز  با محور طودی رمع، رمعبدنه

بدون حمایت کننده جانبی خوب در ن دیک قسمت اایی و برا  رمع متر33/9اایی با عرض یا قطر بیشتر از برا  رمع -7آوريياد

 فوقانی، از چهار راخص جابجایی برا  خنثی کردن حرکات جانبی یا چرخش بات  رمع، استفاده کنید.

اا نظارت ررح داده رده است، بر جابجایی جانبی رمع 3-6بند ، امانطور  که در مایلاا  برا  آزمون بر رو  رمع -2آوريياد

 کنید. بررسیاایی را که ممکن است در نتیجه نیرواا  گرانشی در مدت زمان آزمون، بوجود آیند را دار کنید تا ناپای

را مواز  با امدیگر و به صورت عمود ، اماانگ کنید و  سیم فوتد دو  ،، آينه و مقیاسسیم فوالدي6-2-3

در جهتی که قرار گیر   اا  روبرو  ام در فاصیه مساو  از محور رمع آزمون یا گروه رمع،در گوره

اا، مجاز بارد، قرار داید. اا  مهار کننده یا مهارکنندهتاحد امکان به دور از رمع سیم فوتد اا  نگهدارنده

اا  سیمی باید رامل یک وزنه یا فنر بارد تا در برا  اینکه نیرو  کششی در سیم، ثابت باقی بماند، طناب

اش دوباره به موقعیت اودیه سیم فوتد روند، ه و پیوسته، کشیده میانگامی که به صورت ناگهانی یا آاست

متر یا کمتر، استفاده مییی93/9اا  سیمی از یک سیم فوتد  بدون پورش و تمی  با قطر برگردد. برا  طناب

ر بطور مواز  با محو رمع سررمعباید از میان یک مقیاس که بر رو  رمع آزمونی یا  سیم فوتد کنید. ار 

اا، نصب رده است، عبور کند و بدون تماس با آن بماند. یک مقیاس را بر رو  یک آینه که بر رمع یا گروه رمع

به عنوان خط مرجع برا  قرائت  سیم فوتد ، چسبانده رده است، نصب کنید و از یک سررمعرو  رمع یا 

اا با نور سخطا  دید  را در قرائت اندازه مقیاس، استفاده کنید. از یک آینه استفاده کنید تا خطا  زاویه رکست

متر از روبرو  مقیاس، تنظیم مییی13از بین ببرید. سیم را کمتر از ثابت ردن سیم و انعکاس تصویر آن در آینه، 

 کنید.

دی ر   مقطعیا   قرائت حرکات بدست آمده با استفاده از یک تراز آمارگیر، لیزري مقطعتراز آمارگیر يا  6-2-4

دار یا یک مقیاس قرار بگیرد و باید به یک عالمت دائمی که در بیرون از منطقه باید بر رو  یک راخص نشان
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باید بر رو  یک ریء با ارتفاع ثابت در بیرون   ، تراز آمارگیربه طور متناوبآزمون قرار دارد، ارجاع داده رود. یا 

اایی که در گرفتن ب و محکم رود. نقاط مرجع یا مقیاساز منطقه آزمون سمثال یک رمع کوبیده رده ، نص

رمع، نصب و محکم روند و  سررمعروند باید بر رو  پهیواا  رمع آزمونی یا اا  جابجایی استفاده میقرائت

اا رو  یک نقطه قرار گرفته بارد یا قرائت سررمعدر مقابل امدیگر قرار گیرند، مگر اینکه نقاط مرجع بر بات  

  .را ببینید 6آزمونی، بردارت روند سرکل  سررمعنفرد در مرک  بات  رمع آزمونی، صفحه آزمون یا ثابت م

اا  دستگاهمهندس ممکن است نوع دیگر  از  ،گیري )اختیاري(هاي اندازهدستگاهانواع ديگري از 5 -6-2

 ، تعیین کند.9-6بند  مطابقگیر  را اندازه

متر، مییی3/9اا را با دقت ه رمعحرکات جانبی قسمت فوقانی رمه آزمون یا گرو ،حرکات جانبی )اختیاري(6-3

دو راخص جابجایی را در  الف(گیر  کنید: اایی که در ادامه آمده است، اندازهبا استفاده از ارکدام از روش

آزمونی، نصب و اا  -اا  آنها را بطور عمود  با محور طودی رمعجهات قائم، تنظیم و اماانگ کنید. و بدنه

 سررمعاا  رمع آزمونی یا کنارها  روغن کار  رده، بر اا را برخالف صفحات ریشهدارندهمحکم کنید و نگه

عمود  رمع  کنارهاایی که بطور جانبی بر رو  دو را از رو  مقیاس یابزاویهیک  ب(رمع، بچسبانید. یا 

اا به دید جیو یا دید عقب تثبیت رده، ارجاع که قرائتاند، را قرائت کنید، رمع، نصب رده سررمعآزمونی یا 

و عمود   نسبت به صفحه  را مواز  اا یا مقیاساا  مایل، راخصداده روند. برا  انجام آزمون بر رو  رمع

 اا  آزمونی، تطبیق و اماانگ کنید.ردگی و عمود نسبت به محور طودی رمععمود  خم

 و تراکم شمع )اختیاري( کرنشگیري اندازه6-4

اایی که توسط مهندس تعیین رده رمع آزمونی را در مدت زمان بارگیار  در موقعیت کرنشتراکم یا  4-7–6

 رده از رمع به خاک پیرامون، کمک کند.د تا به ارزیابی توزیع بار منتقلگیر  کنیاست را اندازه

گیر  حرکات نسبی بین بات  رمع و یک برا  اندازه اا  جابجاییتراکم رمع را با استفاده از راخص 6-4-2

 ، که دریک نقطه در درون را ببینید 19تا  3اا  رکلقرار نگرفته س کرنشیا راخص فی   در معرض  مقطع

اا را در کنندهقرائترمع اتکا دارد، را تعیین کنید. به ج  زمانی که بر رو  محور رمع قرار گرفته است، جفت 

اا، بطور متقارن در روبرو  ام و با فاصیه یکسان از محور رمع اایی در ار جفت از آنیا راخص مقطعرمع با 

را ن دیک کف رمع و در دیگر اا کنندهقرائتو مواز  با آن، قرارگرفته است را نصب کنید. اگر تزم است، جفت 

را با تقریب  ااکنندهقرائتنقاط انتهایی نقاط در امتداد رمع، محدود کنید سخاتمه داید . فاصیه از بات  رمع تا 

گیر نصب کنید تا از حرکات ضربهرا در یک پورش یا اا کنندهقرائتگیر  و یاددارت کنید. اندازهمتر، مییی19

اا باید نوک گرد  دارته بارند تا به یک مقطعسراخص ، در مدت زمان آزمون، مطمئن روید.  مقطعآزادانه 

اایی که به رمع اف  که به رمع چسبانده رده است، اتکا کنند یا باید درون مهرهصفحه فوتد  تمی  سص

را قبل از نصب کردن، تمی  کنید، در زمان  ااکنندهقرائتاا  مقطعچسبانده رده است، به نخ کشیده روند. 
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جانبی نه حرکات  اایی برا  گیردار کردن حرکات-کار  کنید و متمرک  کنندهاا را روغننصب یا بعد از آن، آن

-متر و کمترین درجهمییی3جابجایی باید یک مسیر حداقل  اا محور  در بات  رمع، را فراام کنید. راخص

گاای صاف را برا  بدنه راخص، بر متر یا کمتر، با امان دقت، دارته بارند. یک سطح تکیهمییی91/9بند  از 

-مسیر بدنه، نصب و محکم کنید، مانند یک صفحه ریشهبطور عمود  نسبت به جهت  ااکنندهقرائتمقطعرو  

 اسب چسبانده رده یا محکم رده است.کار  رده که در محل منا  کوچک روغن

 

 

 راهنما :

 گر پس از کوبش رمعقرائت مقطعنصب 

 فوالدي شکلH هايبراي شمع  گرقرائتنصب احتمالی   - 8شکل 
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 هايالواريبراي شمع نمايشگرنصب احتمالی   - 71شکل        اي  لولههايبراي شمع نمايشگرنصب احتمالی   - 3شکل

 

گیر  برا  اندازه گرنمایشمهندس ممکن است نوع دیگر  از  ،ها )اختیاري(نمايشگرانواع ديگري از  1-4-3

 ، تعیین کند.9-2-3 ندب مطابقتراکم رمع، را 

اند، که در امتداد طول محور رمع، نصب رده ااسنجکرنشرمع را بطور مستقیم با استفاده از  کرنش 1-4-4

که بطور  اا راسنجکرنشمنفرد را در امتداد محور رمع نصب کنید یا جفت  اا سنجکرنشگیر  کنید. اندازه

متقارن در روبرو  ام و در فاصیه مساو  از محور رمع و مواز  با آن، قرار دارند را نصب کنید. فاصیه از بات  

باید توسط  ااسنجکرنشگیر  و یاددارت کنید. نوع و نصب ، اندازهمترمییی19با تقریب اا را سنجکرنشرمع تا 

 صورتمهندس تایید رود و باید رامل تصحیح دمایی بر اساس آنچه سازنده آن، پیشنهاد کرده است، بارد. در 
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معی که بطور کامل دستگاای رده و ر واسنجی، باید رامل سنجکرنشگیر  مشمول اا  اندازه، برنامهامکان

 ران در رمع، رروع رده است، بارند. اا  سنجنده که قبل از نصبتاریخچه کامل قرائت

اا  رمع، مهندس به یک نیمر  عمقی ررح دانده تغییرات اج اء تنشو تخمین  کرنشاا  گیر برا  تفسیر اندازه -يادآوري

، تغییر کند مخصوصا در اعمادی تنشاا  سفتی ممکن است با سفتی، نیاز دارد. ویژگیاا، سطح مقطع عرضی و مت آنورمع و مقا

 اا  مواد جدا را اگر تزم است، بدست آورید.اا  ویژگیدوغاب یا بتن. این اطالعات را از سوابق و بایگانی نصب و آزمون

 

 انجام آزمون روش 1

 بارگذاري  1-7

 کلیات 1-7-7

باراا  آزمون را بر اساس یکی از فراینداایی که در زیر برا  ار روش آزمون، ررح داده رده است، یا  1-7-7-7

برسد تا  خرابیبهتر است به  اعمادیبار  بیشینه. اگر عمیی است، اعمال کنیدتوسط مهندس، اصالح رده است، 

اا یا ایمن رمع یا گروه رمع ا زهمحور  نهایی رمع را انعکاس داد. از ظرفیت سا ییساکن فشار ظرفیت بار 

 بارگیار ، تجاوز نکنید. رمع بارگیار  رده را بدون مراقبت، راا نکنید. وسایل

، آزمون بار را بعد از اا  بتنی درجاا  احتمادی رمعزهسا خرابیبرا  جیوگیر  از خ ش اضافی و  1-7-7-2

-گیر اا  مغ هاستوانهمقاومت کافی را بدست آورد. از ، به تاخیر بگیارید تا اجازه داد که بتن تازه، ری  بتن

تر  از بتن در رمع آور  سریعاا  آزمونی عموما عملمغ هکه این با درنظرگیر ردابتن رمع با سن مشخص 

 کنید. استفادهدارند، 

وارفتگی کااش پایاییو اا، بطور ویژه با زمان سپر  رده از نصب رمع، رمع ییساکنظرفیت محور   1-7-7-3

بتن احتمادی، بسته به خصوصیات خاک یا سنگ و فشار آب منفی  و توزیع ساختار خاک که با نصب، تحریک 

اا  درجا ریخته رده را تحت اا  کوبیده رده و ام رمعکند. این رفتار ممکن است ام رمعاند، تغییر میرده

، تعیین کند تا ییساکنرمع و انجام آزمون تاثیر قرار داد. مهندس ممکن است یک دوره انتظار را بین نصب 

ه  یا اا  دوباره کوبیده رداثرات زمانی را بررسی کند. زمان انتظار بر اساس انجام آزمون سبرا  مثال رمع

 روز یا بیشتر بارد.39روز تا 3تجارب قبیی، ممکن است از 

سطح  اند،ا  نصب ردهاا  دانهاایی که در خاکگیر  موقت یک محل آزمون، با رمعدر انگام آب 1-7-7-4

فظ کنید و ارتفاع سطح آب زیرزمینی را حه ممکن است، ن دیک به ارتفاع ظاار ، آب زیرزمینی را تا آنجایی ک

رده در مدت زمان انجام گیر فاع سطح آب زیرزمینی اندازهدر مدت زمان انجام آزمون، یاددارت کنید. از ارت
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متر 3/1محور  در زمانی که تراز آب زیرزمینی در مدت زمان آزمون، بیش از آزمون، برا  تصحیح ظرفیت رمع 

 رود، استفاده کنید.زیرزمینی مورد استفاده، منحرف می از ارتفاع آب

 ايآزمون سريع يا لحظه: Aفرايند 1-7-2

. ار اف ایش بار را به یک طریق اعمال کنیدبینی رده، پیش خرابیدرصد  بار 3اا  اف ایش بابار آزمون را  

-اا  جابجایی را برا  فواصل زمانی بار قبیی، دنبال کنید. اف ایشتکمیل قرائت بالفاصیهپیوسته، اضافه کنید و 

 وسایلاا، و یا ایمن رمع یا گروه رمع ا سازه، اضافه کنید اما از ظرفیت خرابیاا  بار را تا زمان رسیدن به بار 

دقیقه، با استفاده از 13تا  دقیقه2نکنید. در مدت زمان ار فاصیه بار، برا  یک فاصیه زمانی بین بارگیار ، تجاوز 

 19تا  3بار را در دارید. اا  بارگیار  در سراسر آزمون، بار را ثابت نگهفواصل زمانی یکسان برا  امه اف ایش

ا  و با استفاده از فاصیه دقیقه13تا  یقهدق2دارتن بار در یک فاصیه زمانی کااش تقریبا مساو ، با ثابت نگه

برا  ارزیابی  خرابیتر برا  بار ، و مالحضه فواصل زمانی طوتنیباربردار اا  زمانی یکسان برا  امه کااش

 .حیف کنید ایی برا  ارزیابی رفتار ارتجاعی،تر برا  بار صفر نهرفتار خ ش و بررسی فواصل زمانی طوتنی

 )اختیاري( ماندهآزمون باقی: Bفرايند 1-7-3

درصد  از بار 999مانده بار باقی بیشینهافتد، رمع را تا یک اتفاق می خرابی ینبج  وقتی که اود 1-7-3-7

ا  رمع درصد  بار محاسبه139اا  منفرد، و یا مون رو  رمعرده، برا  انجام آزبینیا  پیشمحاسبه

کنید. ار اف ایش بار را تا زمانی باقی  یار ا ، بارگدرصد  بار محاسبه93اا  ا بکارگیر  بار در اف ایشگروای، ب

بر ساعت، با یک زمان حداقیی کافی برا  بررسی این نر   مترمییی93/9محور  از  تغییرمکانبگیارید که سرعت 

و به  نهبیشیبار  اعمالتجاوز نکند. بعد از  ساعت،9 بیشینهاا  راخص حرکت و بارستی قرائتحرکت بر اساس د

، رروع کنید به تخییه بار در زمانی که حرکات ساعت19داقل دست آوردن یک آزمون کیی در مدت زمان ح

در غیر اینصورت، اجازه داید بار  ،، تجاوز نکندمترمییی93/9بیش از یک ساعت، از گیر  رده محور  اندازه

اتفاق بیافتد، بار  خرابیدت زمان بارگیار ، اا، باقی بماند. اگر در مساعت بر رمع یا گروه رمع92تا  بیشینه

درصد قطر یا عرض رمع رود، باقی 13که حرکات محور  عمود  برابر با  بار ممکن را تا زمانی بیشینهیا  خرابی

ساعت بین 1با  بیشینهدرصد  بار آزمون 93اا  ار نهایی، بار را در کااشبگیارید. بعد از تکمیل اف ایش سنمو  ب

 کنید. اا، حیفکااش

کنید، در اودین اف ایش بار، ، توصیف رد، استفاده می3 -6 نداگر از روش بارگیار  مستقیمی که در ب 1-7-3-2

. قبل از اضافه یا حیف مستقیم بر رمع، اتکا دارند را درنظر بگیرید طورآزمونی و سکواایی که به اطعمقوزن 

بار را در حادتی قرار داید  اف ایشاا  سکو ببندید تا سکو پابرجا و تثبیت رود. اا را در امتداد دبهکردن بار، گوه

بار،  اف ایشیا بردارید که از ضربه و برخورد اجتناب کند و تعادل بار در تمام مدت، حفظ رود. بعد از اینکه ار 
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که اا در حادیو  رمعاا را رل کنید ساما حیف نکنید  و امانطور حفظ کنید تا بار کامل بررد، گوه اعمال

 کنند، عمل کند.حرکت می

گتر، اا  آزمونی را تا یک بار ب راگر بعد از تخییه بار رمع، حرکت محور  دائمی ج ئی، ر  داد، بارگیار  دوباره رمع  -يادآوري

 خرابیمانده، به بارگیار  باقیاا  آزمونی در مدت زمان فرایند استفاده کنید. اگر رمع 2-1-3بند بررسی کنید و یا از فرایند 

 مالحضه و بررسی کنید.تر، دقیق خرابیبار نهایی را برا  بدست آمدن یک بار  اف ایش، کااش ن دیک روند

 مانده اضافی )اختیاري(بارگذاري در آزمون باقی C:فرايند  1-7-4

مانده در یبار باق بیشینهاا را تا و حیف رد، رمع آزمون یا گروه رمع اعمال3-1-3بند بعد از اینکه بار مطابق با 

ا  بین نمواا  بار، دوباره دقیقه99اا، را با قرار دادن زمانرمع درصد  بار محاسبه رده رمع یا گروه39اف ایش

اا، تا زمان درصد  بار محاسبه رده برا  رمع یا گروه رمع19. سپس بار اضافی را در نمواا  بارگیار  کنید

 خرابیا  بین نمواا  بار، بکار ببرید. اگر دقیقه99ا قرار دادن زمان، بخرابیبار مورد نیاز یا  بیشینهرسیدن به 

درصد قطر یا عرض رمع رود، ادامه داید. اگر 13نشینی مساو  با ا زمانی که تهاتفاق افتد، باتبر  رمع را ت

و ، با فاصیه دارید و سپس بار را در چهار کااش مساساعت نگه9را تا یافتد، بار جامع یا کامل اتفاق ن خرابی

 اا، حیف کنید.ا  بین ار کدام از آندقیقه99

 : آزمون بارگذاري فاصله زمانی ثابت Dفرايند  1-7-5

ساعتی 1اا با فاصیه ه رمع یا گروه رمعدرصد  بار محاسبه رد99ل کنید اما، بار را در اف ایش فراینداا را دنبا 

 کنید. باربردار اا  بار، ساعتی بین کااش1را با فاصیه زمانی اا . سپس رمعاعمال کنیدبار،  اف ایشبین 

 : آزمون نرخ ثابت نفوذ )اختیاري(Eفرايند 1-7-6

، مطابقت دارته 2-3و  3-3بنداا  باید یک ظرفیت تایید رده دارته بارد و باید با  ،بار اعمال وسایل1-7-6-7

که مناسب  وسایلباتبر ایدرودیک مکانیکی که با ریر تخییه، دستگاه سرعت متغییر یا دیگر  سامانهبارد. از یک 

 ر مالیم است، استفاده کنید.برا  فراام کردن تخییه فشار متغی

نفوذ رمع  اا  چسبنده، نر تا جایی که تزم است بار کاربرد  را تغییر داید تا برا  خاک 1-7-6-2

تا  متر مییی33/9، نر  نفوذ رمع ا اا  دانهمتر  بر دقیقه و برا  خاکمییی93/1تا  متر مییی93/9

متر  بر دقیقه یا بر اساس آنچه مهندس تعیین کرده است، حفظ رود. بارگیار  رمع را تا زمانی ادامه مییی3/9

نی که یک نفوذ رمع قایم، را تا زما اعمادیبار  بیشینهداید که نفوذ پیوسته در نر  تایید رده، بدست آید. 

دارید. بار متوقف رود، نگه ست آید، یا تا زمانی که نفوذ رمعدرصد میانگین قطر یا عرض رمع، بد13حداقل 

 گیر ، محافظت رود. اا  اندازهدستگاهنهایی را به تدریج آزاد کنید تا از بار و 
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یکسان کوچک متوادی از نفوذ را کنترل  اف ایشسرعت نفوذ را توسط بررسی زمان داده رده برا   6-3 -1-7

کنید. متناوبا، از یک دستگاه مکانیکی یا ادکتریکی برا  نظارت و کنترل  متعادلدر نتیجه آن  جککنید و سپس 

 .استفاده کنیدکه ثابت باقی بماند بطور نر  نفوذ 

کنید، برا  قرائت ثبت ویدئویی استفاده می سامانه. در انگامی که از یک ببینیدگیر  را فرایند اندازه 1-7-6-4

داد، را درون میدان نشان می جیتال که زمان را با تقریب ثانیهو امچنین یک ساعت دی آسان، امه سنجشگراا

 دید دوربین قرار داید. 

 ثابت )اختیاري( افزايشتغییرمکان: آزمون Fفرايند  7-1 -1

درصد از میانگین 1اف ایش مورد نیاز برا  حرکت بات  رمع مساو  با حدود باراا  آزمون را در  1-7-1-7

، باقی بماند. اف ایش حرکترا تا آنجا که تزم است، تغییر داید تا ار اعمادی . بار اعمال کنیدقطر یا عرض رمع، 

رده نهایی بر ساعت، اعمالدرصد بار 1ش کمتر از اف ای ایجادبار اضافی را تا زمانی که سرعت تغییر بار برا  

تغییرمکان قایم برابر با تا زمانی ادامه داید که  اف ایشی راکار نبرید. بارگیار  رمع را در چنین هبارد، ب

 درصد از میانگین قطر یا عرض رمع بارد. 13

جابجایی نهایی، تا زمانی که  اف ایشبار آزمون نهایی را در چهار کااش مساو ، بعد از باقی ماندن  1-7-1-2

را حیف کنید. بعد از حیف اودین کااش بار،  اعمادی نهایی بر ساعت استدرصد از بار 1نر  تغییرات کمتر از 

درصد از میانگین قطر 3/9بار قبیی، کمتر از  اف ایشرمع برا   جابجاییاا  بعد  را تا زمانی که سرعت کااش

 است، حیف نکنید.  رمع یا ابعاد قطر بر ساعت 

 اي )اختیاري( : آزمون بارگذاري چرخهGفرايند  1-7-8

باراا  مساو  با  اعمال. بعد از اعمال کنید، 3-1-3بند  مطابقرا  اف ایشیبار آزمونی، چنین  اف ایشبرا  اودین 

بار آزمونی  اا  رمع،درصد از بار محاسبه رده گروه، برا  انجام آزمون رو  گروه139و  درصد199، درصد39

اف ایش بارگیار  و فواصل اا  مساو  با ساعت، حفظ کنید و بار در کااش1نهایی را در ار مورد برا  

، بار را برا  ار سطح بار قبیی در بیشینهاف ایشاا، حیف کنید. بعد از حیف کردن ار بار ا  بین کااشدقیقه99

کار بگیرید. باراا  ها  بین نمواا، دوباره بدقیقه99د از بار محاسبه رده با فواصل درص39مساو  با  اف ایش

، بار آزمونی  را اعمال ردبار آزمونی مورد نیاز،  بیشینه. بعد از اینکه اعمال کنید، 3-1-3بند اضافی را بر طبق 

 دار  و حیف کنید.  ، نگه3-1-3بند مطابق 
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 هاي آزمونثبت قرائت 1-2

 کلیات1-2-7

برا  فواصل زمانی مورد نیاز  که در زیر، برا  ار روش آزمون، ررح داده رده است، زمان، بار  1-2-7-7

، مقیاس یا نقاط سنجکرنشگیر  رده بارد  را برا  ار ، اگر اندازهکرنش، و قرائت حرکت سجابجایی و اعمادی

یاددارت کنید. مهندس ممکن ا  که تا آنجا که ممکن است، تقریبا در یک زمان، مرجع به درستی تعیین رده

اند و برا  قانع کردن ااداف یک برنامه رمع آزمونی ردهاا  متفاوتی که در زیر دادهاست فواصل قرائت

اا در یک فاصیه زمانی نگار برا  ثبت قرائتمخصو ، مورد نیاز است را تعیین کند. در انگام استفاده از داده

، بدست آورید. در غیرهاساس تعیین مهندس، یا متناسب با ااداف آزمون و  اا  آزمونی اضافی، را برثابت، قرائت

و  یآزمون مقطع، قرائت بار صفر را قبل از قرار دادن 3-3بند انگام استفاده از فرایند بارگیار  ررح داده رده در 

رود را ، انجام می. ار تعدیل کارگاای که برا  دستگاه و داده ثبت ردهگیر  کنیداندازهاا، سکو بر رو  رمع

 بطور واضح یاددارت کرده و توضیح داید. 

یاب و زاویهاا  واکنشی  را با استفاده از یک واکنشی بار سرامل رمع سامانهمرجع و  اطعمقثبات  1-2-7-2

ار بار آزمون، در  قبل از اعمالرده  ثبتاا  ، بررسی و بازبینی کنید تا حرکات تعیین روند. قرائتراخص

اا  میانگین برا  بار آزمون و بعد از حیف امه باراارا یاددارت کنید. قرائت بیشینهطراحی بار پیشنهاد ، در 

واکنشی بار را  سامانهساز  پتانسیل رکست ود تا، تضمین کیفیت اضافی و آرکاررار اف ایش بار توصیه می

 فراام کند.

اف ایشی  کرنشاا  گیر گیر  تعبیه رده برا  بدست آوردن اندازهاندازه اا مقیاسانگامی که از  1-2-7-3

اا  ، در انگامی که قرائتکمینهاا را قبل از انجام آزمون، به عنوان یک قرائت 2-6بند رود، مطابقاستفاده می

-اندازه اسمقیاا  به قرائت ،روند، یاددارت کنید. مهندس ممکن است امچنینزمان، بار و حرکات، ثبت می

مانده، باقی تنشکامیی بدست آید و رفتار  کرنشگیر  قبل و بعد از نصب رمع، نیاز دارته بارد تا تاریخچه 

 بررسی رود.

 آزمون سريع : Aروش  1-2-2

دقیقه 2و دقیقه 9، دقیقه1، دقیقه3/9اا  آزمونی را در قرائت،تر استیدانگامی که مجاز به فواصل زمانی طوتنی

انگامی که مجاز به فواصل زمانی ، یاددارت کنید. دقیقه13دقیقه و 3کامل ردن ار اف ایش بار و در بعد از 

دقیقه بعد از کامل ردن ار کااش بار و 2و  دقیقه9، دقیقه1، دقیقه3/9اا  آزمونی را در قرائت،تر استیدطوتنی

 دقیقه بعد از اینکه امه بار19و  دقیقه3، هدقیق2، دقیقه1اا را در ، یاددارت کنید. قرائتدقیقه13دقیقه و 3در 

 حیف رد، یاددارت کنید.
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 رفتار خ ری است. بیانگراا، برا  یک اف ایش بار داده رده، گیر  رده در بین قرائتحرکات اندازه -يادآوري

 ()اختیاري(Gو  D,Cهاي روش وابسته)روش: Bروش  1-2-3

، دقیقه3اا  اضافی را در قرائت اف ایش و کااش بار، ثبت کنید.اعمادهر اا  آزمون را قبل و بعد از قرائت

بار نهایی که  اعمالدقیقه بعد از آن را ثبت کنید. بعد از 99اعمال اف ایش بار و ار دقیقه بعد از 99و  دقیقه19

تا  دقیقه99دقیقه ثبت کنید و سپس ار 99دقیقه و 19، دقیقه3اا  اضافی را در اا، قرائترمع یا گروه رمع

ار دو ساعت یکبار  در ساعت92ساعت تا 19ساعت، و سپس از 19ساعت تا 9ساعت و سپس ار ساعت از 9

اا را نی  فورا قبل از بردارتن اودین رمع اتفاق افتاد، قرائت خرابیاا را یاددارت کنید. اگر رکست و قرائت

یاددارت کنید. ا ، دقیقه99اصل زمانی اا را در فو، قرائتکااش بار، یاددارت کنید. در مدت زمان تخییه بار

 ساعت بعد از حیف امه باراا، انجام داید.19قرائت نهایی را 

 نرخ ثابت نفوذ )اختیاري( : Eروش  1-2-4

نفوذ، تعیین رود. بار یا در فواصل کافی، ثبت کنید تا نر  واقعی ثانیه یک39اا  آزمون را ار قرائت 1-2-4-7

. گیر  کنیدنظارت کننده خودکار را بطور پیوسته در مدت زمان ار آزمون، بکارکننده و اا  ثبتدستگاه

اا را اا را بدست آورید، گرفتن و ثبت کردن قرائتن آنرود، نر  نفوذ معیی استفاده میانگامی که رمع آزمون

ه بعد از تخییه بار و صیاا را بالفارا تعیین کنید. قرائت اعمادیبار  بیشینهدر مدت زمان آزمون، ادامه داید و 

 ساعت بعد از حیف امه بار، ثبت کنید.1دوباره 

 افزايش حرکات پايدار )اختیاري( : Fروش  1-2-5

اا  متوسط کافی، یاددارت با قرائت تغییرمکاناا  آزمون را بالفاصیه قبل و بعد از ار اف ایش قرائت 1-2-5-7

، تعیین رود. در مدت زمان نشستکنید تا نر  تغییرات بار و بار واقعی مورد نیاز برا  بدست آوردن ار اف ایش 

اا  متوسط کافی، یاددارت کنید اا را بالفاصیه قبل و بعد از جداکردن ار کااش بار با قرائت، قرائتباربردار 

 ساعت بعد از حیف امه باراا، انجام داید. 19ود. قرائت نهایی را تعیین رمعر تغییرمکانتا نر  

  

 ايمنی الزامات     8

امه عمییاتی که در ارتباط با آزمون بار رمع باید در حادتی انجام رود که در معرض خطر قرار گرفتن  8-7

کیی برا   ایمنی اد اماتعالوه هاند بکه در ادامه آمده ایمنیارخا  را کااش داد و از بین ببرد. دستورات 

 عمییات ساختمانی، کاربرد  استند:
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-انبارتهاا  آان، ، محافظت کنید. ترارهغیرهرواا، سکواا و از امه مناطق آزمونی و مناطق مجاور، پیاده8-7-7

 برف، یخ، گل، گریس، روغن یا دیگر مواد دغ نده را تمی  کنید.  اا 

بند  ساخته رده از مواد باکیفیت و در ررایط قابل استفاده خوب، بیوکتیراا  چوبی، مواد ادواربند  و  8-7-2

 اا  گردرده، را فراام کنید.دبهبا سطوح صاف و بدون 

دارنده کرو  مجه  روند یا باید بطور کامل و ثابت، در تماس با اا  ایدرودیک باید با صفحات نگهجک 8-7-3

 تا از بارگیر  غیرمتمرک ، جیوگیر  رود.دارنده بارند و باید تراز بارند سطوح نگه

روند و بر چی   معیق بمانند و باید با خطوط برچسب، کنترل  دوران دادهباراا نباید باتبرده روند،  8-7-4

 روند. 

اا  آزمون، و اتصاتت و ، جعبه و دیگر اب ار مهار  اا  مهارواکنشی، رمع چارچوباا  آزمون، مقطع8-7-5

 عاملطراحی و تایید رود و برا  انتقال باراا  مورد نیاز با  ناظراا باید توسط یک مهندس آناا  نگهدارنده

 سالمتی کافی، نصب و برقرار روند.

آزمونی یا  اطعمقاا  مایل، صفحات نگهدارنده، اا  مایل، امه جکبرا  انجام آزمون بر رمع 8-7-6

ا به اندازه کافی مسدود روند تا به محض راایی بار از اا باید محکم در موقعیت صحیح، ثابت روند یچارچوب

 دغ ش و افت آن جیوگیر  رود.

، در تمام 3-3بند روند. در انگام استفاده از روش بارگیر   متعادلامه باراا  واکنشی باید ثابت و  8-7-1

اا  واکنشی کارگیارته روند تا از سرازیر ردن سکو جیوگیر  رود. در مدت زمان انجام آزمون، مدت باید دبه

 روند.  مشخص، نشی نظارت رود تا ررایط ناپایداریا بار واک دستگاهبهتر است، حرکات 

ار مهاا در امه مدت باید به اندازه کافی، اا  واکنشی، سکواا و جعبهچارچوبآزمونی،  اطعمقامه  8-7-8

 روند. 

اا  توانند به منطقه آزمونی وارد روند. تا جایی که ممکن است باید پمپرده میمشخص نیرو  فقط8-7-3

 اطعمقاا، و تجهی ات نظارت آزمونی را در فاصیه ایمن از جک 1نگارااواقعهاا  سیول بار، مستقر رده، بازخوانی

 اا، قرار داید.اا  آندارندهو اتصاتت و نگه ساکناا  ، وزنهیاا  وزنبارگیار ، جعبه

 
 

 آزمون رشزاگ         3

رامل اطالعات زیر بارد مانند آنچه که توسط مهندس اد ام رده است و آنچه حداقل ارش آزمون بار باید  گ 3-7

 آزمون و روش آزمون، اختصا  دارد: وسایلکه به نوع رمع، 

 ایران؛ ارجاع به این استاندارد میی 3-2

 ؛کییات3-3

 ؛تعیین اویت و موقعیت پروژه 3-4

                                                 
1- Dataloggers 
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 ؛آزمایشگاهموقعیت  3-5

 ؛نکار حفار ، پیمانکار رمع و پیما، مهندس ژئوتکنیکزهمادک، مهندس سا 3-6

 ؛اا نسبت به موقعیت آزمونعیت آنیابی  و موقن دیکترین آزمون حفار  یا کاورگر  سعمق 3-1

 ؛درجا  خاکیج آزمون آزمایشگاای و نتا 3-8

 ؛سطح مبنا  کنترل افقی و عمود  3-3

 تجهی ات نصب رمع:3-2

 ؛زه چکشساخت، مدل، نوع و اندا3-2-7

 ؛وزن چکش و کوبه3-2-2

 ؛ضربه کنترل رده یا کوبه 3-2-3

 ؛انرژ  مجاز چکش 3-2-4

 ؛دیگ بخار سمودد بخار  و کمپرسور ظرفیت مجاز 3-2-5

 ؛رمع گیرضربهو  بیوکی سررمعنوع و ابعاد  2-6 -3

 ؛کوبش سررمعوزن و ابعاد  3-2-1

 ؛قبل از حفار  یا تجهی ات ت ریقی اندازه 3-2-8

 ؛رمع کوببرا   گر برقنوسان، مبدل برق، وزن بست3-2-3

 ؛محور مقطعنوع، اندازه، طول و وزن  3-2-71

 ؛بردار ، اندازه و طول مته آزمونهنوع 3-2-77

 ؛قی سدوغاب ت رینوع و اندازه پمپ مواد 3-2-72

 ؛خامت دیواره، و طول پورش کوبندهنوع، اندازه، ض3-2-73

 ؛اا و تجهی ات حفار آور فن کاملتوصیف  3-2-74

 ؛اا یا ترکیبات وابسته به آنری  نصب یا استخراج قادب نوع، اندازه، طول، و روش 3-2-75

 اا  مهارکننده و آزمونی:ج ئیات رمع 3-3

 ؛و آزمونی  اا  مهارقعیت رمعو موتعیین اویت 3-7-3-7

 ؛و آزمونی  اا  مهاربعاد رمعنوع و ا 3-7-3-3

 ؛ا رمع آزمونی رامل مشخصات پایه مواد 3-7-3-4

چوبی رامل اا  آزمونی رمعمقاومت اا و نوسانات، و اا، بررسیاا، رکافکیفیت رمع رامل گره 3-7-3-5

 ؛اانامهبازبینی گواای

 ؛ا دیواره رمع آزمونی دودهضخامت 3-7-3-6

 ؛Hرمع آزمونی  متر وزن بر واحد 3-7-3-1

 ؛ف مقاومت یا حفاظت نوک رمع آزمونتوصی 3-7-3-8

 ؛ردهنواربند اا  چوبی توصیف رمع 3-7-3-3



92 

 

 ؛اا  استفاده رده خا توصیف پورش 71 – 3 - 7 -3

 ؛محور  در نتیجه کوبیده ردن مقطعوزن رمع آزمونی س 77 – 3 - 7 -3

 ؛ساختهپیشاا  آزمونی تاریخ ساخت رمع 72 – 3 - 7 -3

 ؛اختالط بتن و یا دوغاب یات طرحج ئ 73 - 3 - 7 -3

 ؛ااجیسهه بتن و یا دوغاب و صورتتهی محلاا  آور فن 74 – 3 - 7 -3

 ؛مقاومتو یا دوغاب و تاریخ آزمون اا  بتن نمونه مقاومت 75 – 3 - 7 -3

 ؛ی، ترتیب، فوتد گرای اا  طودمقطعتوصیف تقویت در رمع آزمونی ساندازه، طول، تعداد  3-76 – 7 -3

اا، سطح باتیی و درستی کساخته رامل مناطق پوسته انداخته رده، تراا  پیشررایط رمع  71 - 3 - 7 -3

 ؛اارمع

 ؛تقویت کردن موثر 78 – 3 - 7 -3

 ؛برا  ار رمع ریبدرجه  73 - 3 - 7 -3

 ؛رمع آزمونی در مدت زمان کوبش طول 21 – 3 - 7 -3

 ؛ا با استفاده از یک سطح مقایسه ارزیابی نهایی بات و پایین رمع، و ارزیابی زمین 27 - 3 - 7 -3

 ؛ ن طول تعبیه رده و رمع مهارآزمو 22 - 3 - 7 -3

 ؛طول آزمون رده رمع آزمونی 23 - 3 - 7 -3

 ؛ا  نصب ردهارزیابی نهایی سراا  رمع آزمونی با ارجاع به یک سطح مقایسه 24 - 3 - 7 -3

 : آزمون و نصب رمع مهار 4 - 7 -3

 ؛تاریخ نصب 7- 4 - 7 -3

 ؛رقیق سدوغاب  قرار گرفته در رمع حجم بتن یا مالت 2 - 4 - 7 -3

 ؛فشار مواد ت ریقی استفاده رده 3 - 4 - 7 -3

 ؛سعمق، اندازه، فشار و مدت زمان  توصیفات قبل از گودبردار  یا ت ریق 4 - 4 - 7 -3

 ؛اا  نوع دیفرانسییی و دو طرفهکشفشار انجام رده برا  چ 5 - 4 - 7 -3

 ؛سدر کوبش نهایی 1دی دیچکش  6 - 4 - 7 -3

 ؛نوع سوخت چکش دی دی 1 - 4 - 7 -3

 ؛متر از نفوذ رمع3دت زمان نهایی در م رمع کوباسب بخار منتقل رده و فرکانس  8 - 4 - 7 -3

 ؛اا  بدون پورشده رده مانند رمعاا  نصب کردن خا  استفاتوصیف روش3 - 4 - 7 -3

 ؛نوع و موقعیت اتصاتت رمع 71 - 4 - 7 -3

 ؛حفار  و رمع کوبی صورت عمییات77 - 4 - 7 -3

 ؛ مترسانتی3/9مقاومت نفوذ نهایی سضربات بر ار  72 - 4 - 7 -3

 ؛رمع کوب،  متر3نر  نفوذ رمع سنهایتا  73 - 4 - 7 -3

                                                 
1- Throttle setting- diesel 
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 ؛رودجایگ ین می بیوکی سررمعانگامی که  74 – 4 - 7 -3

 ؛رودرمع، جایگ ین می گیرضربهانگامی که  75 – 4 - 7 -3

 ؛ددیل و مدت زمان وقفه در نصب رمع 76 – 4 - 7 -3

 ؛غیر طبیعی در انگام انجام آزمون یاددارت ار رویداد 71 - 4 - 7 -3

 انجام آزمون رمع:  5 - 7 -3
 ؛نوع آزمون تاریخ و 7 - 5 - 7 -3
 ؛یط آب و اوایی در مدت زمان آزموندما و ررا 2 - 5 - 7 -3

 ؛اا در آزمون گروایتعداد رمع 3 - 5 - 7 -3
 ؛، رامل ظرفیت جکوسایل اعمال بارتوصیف مختصر  از  4 - 5 - 7 -3
اا  رمع، رامل موقعیت گیر  حرکات و جابجاییتوصیف تجهی ات استفاده رده برا  اندازه 5 - 5 - 7 -3

 ؛بات  رمع نقاط مرجعبا توجه اا و دیگراا، مقیاسراخص
 ؛ل موقعیت آنها نسبت به بات  رمعاا رامسنج کرنشتوصیف تجهی ات خا  مانند  6 - 5 - 7 -3

 ؛استفاده رده در انجام آزمون خا  اا روش 1 - 5 - 7 -3

 ؛اا و حرکاتاا  جابجاییو قرائت جدول بند  زمانی، بار 8 - 5 - 7 -3
 ؛اا و نقاط مرجعاا، مقیاسه راخصتعیین اویت و کروکی ام 3 - 5 - 7 -3
 ؛اااطالعات کارگاای یا ار دو آن توصیف و ررح تنظیمات انجام رده برا  تجهی ات یا 71 - 5 - 7 -3
 ؛م آزمونیاددارت ار رویداد غیر طبیعی در انگام انجا77 - 5 - 7 -3
 ؛مورد نیاز واسنجیجک آزمونی و دیگر گیاررات  72 - 5 - 7 -3
 ؛سطح آب زیر زمینی 73 - 5 - 7 -3
 ؛اادانده تجهی ات آزمون و تنطیمات آناا  مناسب نشانعکس 74 - 5 - 7 -3
 

 اريبیدقت  و 71

 .کافی برا  بیان دقت وجود نداردداده  ،دقت71-7

 داده کافی برا  بیان دقت وجود ندارد. ،اريبی71-2
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 (الف) پیوست

 )اطالعاتی(

 گذار بر تفسیر نتايج آزمونبرخی از عوامل تاثیر

توانند بر توزیع بار تفسیر رده در صفحات کوچک رمع اند میباراایی که بطور بادقوه در رمع باقی مانده 7-الف

 رمع، تاثیر بگیارند. مقطعو در امتداد 

-رابطه متقابل احتمادی باراا  اصطکاکی از رمع آزمونی با انتقال اصطکاک رو به بات در خاک و از رمع 2-الف

-مع آزمونی، کسب میاا  مهار ، امه یا بخشی از حمایت خود را در خاک در سطوح بات  سطح صفحات ر

 کند.

آید بوجود می ا زهاا و دیگر عمییات ساتغییر در فشار آب منفد  در خاک توسط کوبیدن رمع، پرکردن 3-الف

، ت اایی که نسبتا غیر قابل نفوذند مانند رس و که ممکن است بر نتایج آزمون برا  حمایت اصطکاکی در خاک

 تاثیر بگدارند. 

اا  یط در زمان انجام آزمون و ساخت نهایی بعد  مانند تغییرات در درجه یا سطح آباختالف بین ررا 4-الف

 زیرزمینی.

 مثل گودبردار .دتییی مهارکننده رمع آزمونی بهخاک  محسوسافت  5-الف

 اا نسبت به یک رمع منفرد.اا  احتمادی در عمیکرد یک رمع در یک گروه و یا گروه رمعتفاوت 6-الف

رمع، باراا   ا سازهاا از عوامیی مثل خ ش، اثرات محیطی بر مواد پییر  کارایی طوتنی مدت رمعاثر 1-الف

 اا  مقاومت.اند و افتکه از قبل محاسبه نشده یاصطکاک

 .ساکننشینی و ارتباط بین باراا  موثر و باراا  ، رامل حساسیت سازه به تهمهارردنبرا   سازهنوع  8-الف

گیر  معیار تصویب پیشنهاد  مشخص یا بکاراعمال   انجام آزمون که ممکن است برا  اا  خاروش 3-الف

 اا  تفسیر، تزم و ضرور  است. روش

اا  آزمون رده اا  آزمون نشده بطور اساسی ررایط کامال برابر  با ررایط رمعتزم است که رمع 71-الف

-زیرسطحی، نوع رمع، طول، اندازه و سختی، و تجهی ات و روشدارته بارند اما نه محدود به آن، مانند ررایط 

 اا، قابل قبول و معتبر بارد.اا  نصب رمع، تا آنجا که تعمیم و کاربرد نتایج آزمون برا  دیگر رمع


