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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

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

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

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29دومتینجیستهرتورا عتادیادار متور وموسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهنام

جهتاجراابالغردهاست.92/3/29مور 33333/996مییاستانداردایرانتغییروطینامهرمارهسازمان

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

تودیتد ، بتهرترایط توجته بتا و میتی مصادح با امگام کورشیو 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 ویساستتاندارداا ن پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

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

.رود می منتشر و ایرانچاپ رسمی سمیی 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 دااییاستاندار نویس پیش

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

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

.بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمانمییاستانداردایران کهمربوط

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیتک بین کمیسیون،1

(IEC)و 

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

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از ،کشتور ختا  اتا  نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در.کند می فعادیت

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

 و سالمت ،حفظکنندگان مصرف از حمایت برا  ،قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایرانسازمانمییاستاندارد

 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 ودرجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ،مشتاوره درزمینۀ فعال مؤسسات و ااسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن یناناطم برا  امچنین .نماید اجبار  را

سواستنجی ومراک  اا آزمایشگاه ،محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سامانه گواایصدور و ممی   ،بازرسی ،آموزش

 تأییتدصتالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا انسازم گونه این سازمانمییاستانداردایران ،سنجش وسایل  واسنجی

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

 بترا  تحقیقاتکاربرد  انجام و اگرانبه فی ات عیار تعیین ،سنجش وسایل  واسنجیسواسنجی ،یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج

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

                                                 
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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 یش گفتارپ

نویسآنکهپیش"شآزمونرو–چاهبهچاهتیفراصوریوهاا عمیقبتنیبهنقصیپیمونبیآز"استاندارد

تدویناا عیمیبنیادینپایدارسازهآریاموسسهتحقیقاتوپژواشتوسطمربوطاا درکمیسیون تهیهو

 در و است رده یکمین و پانصد استاندارد میی فراوردهاجالسکمیته و مصادح و ساختمان اا مهندسی

استموردتصویبقرارگرفته92/99/1323مور ساختمانی بندیکماده اینکبهاستناد قانوناصالح3،

،بهعنواناستانداردمیی1331مصوببهمنماه،استانداردوتحقیقاتصنعتیایرانموسسهقوانینومقررات

.ایرانمنتشرمیرود
تحوتتوپیشرفتاا مییوجهانیدرزمینهصنایع عیوموخدبرا حفظامگامیواماانگیبا ،مات،

مو تکمیلاینااستاندارداا مییایراندر برا اصالحو پیشنهاد که ار قعد ومتجدیدنظرخواادردو

ارائهرود خواادگرفتاستاندارداا قرار توجه کمیسیونفنیمربوطمورد در تجدیدنظر انگام بنابراین،، .

.هکردبایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفاد



 :منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست
ASTM D6760:2008, Standard Test Method for Integrity Testing of Concrete Deep Foundations 

by Ultrasonic Crosshole Testing 
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 روش آزمون -چاهبهچاه فراصوتیروش ی بههاي عمیق بتن پینقصی  آزمون بی

 

 دامنه کاربرد هدف و  9

عمیتقازقبیتلاتا پتیبتتندرنقصتیامگنیوبیاا بررسیروشارائهادفازتدوینایناستاندارد، 9-9

توانرامیاستاندارداینامچنین،.استبتنیدرجا اا رمع،حفار ردها اا مییهچاهاا مدفون،رمع

،درعمیقپی .درایناستاندارد،تماممواردباتتحتعنوانعناصرداد تعمیم ،سدااوغیرها پردهاا دیوارهبه

اتا بتینکانتالفراصوتی1اا آزمونزمانانتشاروانرژ نسبییکپادسگیر نظرگرفتهخوااندرد.اندازه

رود.بیشترین،بارگیار میعمیقپیدراج اء2اهتکی سچیادریکدودهمنفرد 3چاهبهسچاه9دسترسیمواز 

روند،انجامرود.ااییکهدرطیساختوسازقراردادهمیزمانیاستکهدردوده،قابییتاجراییاینروش

ااخارجازمحدودهایناستاندارد،استند.اا مشابهبامنابعادقامتفاوتیوجوددارند،امااینتکنیکروش 9-2

در کهدارامهمقادیرمشاادهردهومحاسبهرده،بایدباراابردااییکهبرا گردکردنوارقاممعنی 9-3

تعیینردهاست،مطابقتدارتهبارند.3-9بنداستاندارد

،مستقیمابهاستاندارداادراینآور ،محاسبهیاثبتدادهروشاستفادهردهبرا تعیینچگونگیجمع9-4

میصحت درستیاطالعاتیکه استفادهو یا طراحی در نیست.تواند وابسته روند، بکار اردو، یا و اا دیگر

چگونگیکاربردنتایجبدستآمدهبااستفادهازایناستاندارد،فراترازمحدودهبررسیایناستاندارداست..

کنتد.بتنتیفترااممتیعمیتقپیاج اءاهتکییاچچاهبهچاهرابرا آزموناد اماتایناستاندارد،حداقل9-5

آمتادهوبته اا وابستهبهآنکهبهوسییهیکمهنتدسکتارآزمودهاا،مشخصات،وسایلتزمیامجموعهنقشه

داندهاینآزمون،تاییدردهاست،ممکناستدرانگامنیاز،بستهبهاادافیتکبرنامتهآزمتونیتقاضاوسییه

وفراینداا اضافیارائهروند.تاد اماخا ،بهعنوان

ها محدوديت9-6

خطتایتانقتارااضرور استت.ایتنروش،دقیقتنتایجاا ااد برا آزمونوتفسیرموثرنصبصحیحدوده

بتن،فقدانذراتستیمانوردگیناریازخشبتن6زنبور تنه،ترک3میانبارطورمثال،کندسبهمشخانمی

بتهآزمتونبتتنتواندمشخاکندکهنقصیوجودداردیانه.اینروشدرابتدابهطورنسبیمیغیره .اماتنها

تقویتیرادراختیتارربکهرادرموردرویهبتنیمختصر رد.بنابرایناطالعات،محدودمیاا ااد بیندوده

                                                 
1- Pulse 

2- Parallel access ducts 

3- Crosshole 

4- Single tube 

5- Inclusion 

6- Honeycombing 
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-آرماتوروصلمتییتقویتربکهوندربتهااانددرزمانیکهدودهمتصلرده اا ااد گیارتکهکدامدودهمی

روند.

-تکیسیکاا ااد مواز یادریکدودهااد کهدروندودهتیفراصوروبشگرایناستانداردازاطالعات  9-7

-،استفادهمتیروبشگرروند،برا ارزیابیامگنیویکپارچگیبتنبینپایینبردهمیعمیقپیدراج اءطرفه 

اا بتاکیفیتتپتایینرارناستاییمحلرا اینکهکافیبودنکیفیتبتنراتاییدکنندیااابکند.ازاینداده

گیتر اا بعد بهتراستازطریقحفتار ومغت هاارناساییردند،بررسیرود.اگرنقاکنند،استفادهمی

اگرنقصیرناساییوتاییتدوبهدستآید2-9یا9-9و1-9استاندردبنداا ااازقبیلبتنیاباسایرآزمون

رد،اقداماتیجهتاصالحسازهانجامرود..

تسهیالتکیفیتنتایجبدست-يادآوري تناسبتجهی اتو پرسنلو بهرایستگیوصالحیتعمیکرد ایناستاندارد، در آمده

قابییتکارامدومدنظرآزمون،بازرسیعموماکنند،عملمی9-9بندااییکهمطابقبااستاندارداستفادهرده،بستگیدارد.ررکت

کاربراناینروشآزمونمتوجهاستندکهمطیوبیتاینهمیظمالحرا آزمونبه9-9بنداستانداردکنند. تنهاییضامناعتبار

آزمونمعتبربستگیبهچندین فر،9-9بنداستانداردفاکتوردارد؛نیست. را اامکردهارزیابیمتوسطیازبرخیازاینفاکتوراا

است.



کند،بنابراینوظیفهکاربرایناستاندارداستکهایناستانداردتماممواردایمنیمربوطبهکاربرداینروشرابیاننمی-هشدار

اا اجراییآنرامشخاکند.مواردایمنیواصولبهدارتیرارعایتکردهوقبلازاستفادهمحدودیت
 


 الزامیمراجع   2

مییایرانمدارکاد  متنایناستاندارد استبهآنامیزیرحاو مقرراتیاستکهدر رده ارجاعداده .اا

.نترتیبآنمقرراتج ئیازایناستانداردمییایرانمحسوبمیرودبدی

بارد، رده داده ارجاع انتشار تاریخ ذکر با مدرکی به که صورتی تجدیداصالحیهدر و آناا بعد  نظراا 

تاریخانتشاربهآنااارجاعدادهردهذکراستانداردمییایراننیست.درموردمدارکیکهبدونردنظراینمو

.ااموردنظراستتجدیدنظرواصالحیهاا بعد آن،اموارهآخریناست

:استفادهازمراجعزیربرا ایناستاندارداد امیاست
 

2-1 ASTM D 1143, Test Method for Piles Under Static Axial Compressive Load 

2-2 ASTM D 3740, Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged in the Testing 

and/or Inspection of Soil and Rock as Used in Engineering Design and Construction 

3-2 ASTM D 4945, Test Method for High-Strain Dynamic Testing of Piles 

4-2 ASTM D 5882, Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep Foundations 

5-2 ASTM D 6026, Practice for Using Significant Digits in Geotechnical Data 
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  اصطالحاتتعاريف و   3

رود:کارمیدرایناستاندارد،اصطالحاتوتعاریفزیربه

3-9 

   هاي هادي لوله

اتا یتامعتادلآن یتاگمانتهPVCاا پالستیکیسبهطورمثال،دودهردهاا فوتد ازقبلکارگیارتهدوده

اا ارسادیدربتتنگیر پادسا اندازهبرداخلاجازهورودبه1روبشگر،بدینمنظورکهبهنردهدربتحفار 

بداد.روبشگررابین

3-2 

 غیرمتعارفی

احتمادینقاسترک ،کهحاکیازفراصوتینیمر اا مشاادهردهدریکا ازبینظمینظمییامجموعهبی

است.

3-3 

 نقص
تیادواماج اء،کمکند.کهبهددیلاندازهیاموقعیتمکانیاست،وممکناستازظرفیایرادنظمیوبی

3-4 

9فاصله عمقی

فراصوتیاا بینپادس،رمعمییهدرطولفاصیهاف ایشیبیشینه

3-5 

 ايراد

رده.طراحیاج اءارانحرافازرکلیاموادسیااردو 

3-6 

 نقصیبیارزيابی 
.اااا ااد یاگمانهبتنبیندودهیکنواختیوپیوستگیوپیارزیابیکیفییاکمی

3-7 

   3تصريح کننده

تیمیکهمتقاضیانجامآزموناست،بهطورمثالمهندسیامشتر .

3-8 

 فراصوتینیمرخ 

اند.گیر یاانجامردهاندازهعمق،درکهفراصوتیاا یکخروجیگرافیکیترکیبردهازمجموعهپادس

                                                 
1- Probes 

2- Depth interval 

3- Specifier 
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3-1 

 پالس فراصوتی

وستییهیتکدهوبتهفرستندهتودیدرروبشگربهوسییهیکاطالعاتیکمدتزمانکوتاهازعمقمشخصیکه

رود.دریافتمی،کنندهدریافتروبشگر



 آزموناصول    4

سرعتواقعیانتشارموجصوتیدربتنبهخصوصیاتموادبتن،اندسهاج اءوطتولمتوجامتواجصتوت، 4-9

و(P)رتوند،امتواجفشتار  تودیدمتی<Hz99999 سبهطورمثالفراصوتیاا وابستهاست.وقتیکهفرکانس

نسبتاکنتداستتند،درایتنروشچنتدان(S)کنند.بهددیلاینکهامواجازمیانبتنعبورمی(S)امواجبرری

تتامتتربترثانیته3699بتهطتورمعمتولبتین(P)مورداستفادهنیستند.دربتنباکیفیتخوب،سرعتامواج

،آب،گلرنخاک،انکیوزیونااییداردسبهطورمثال،ترکهنقااکیفیتپاییناستوبتنبمتربرثانیه2299

-تر رادرمقایسهباآندارد.بتهکم(P)حفار ،بنتونیت،حفره،بتنآدودهیاذراتامراهاضافی سرعتموج

دردوفراصتوتی دهکننتبینیکفرستندهودریافت(P) موجفراصوتیگیر زمانعبوریکسیگنالوسییهاندازه

کهدرانگامساختنبتن،درونبتتنودریتکفاصتیهمشتخاجتداازاتمقترار،دودهااد مواز پرازآب

طورکتهامتانکننتده،د.معمتوتفرستتندهودریافتتنرناساییروااکیفیتیبیاند،ممکناستبعضیازگرفته

روند.دربعضتیازمتواردوبعضتیازا مساو نگهدارتهمیاروند،درارتفاعپایینمیواا ااد باتدردوده

کننتدهدردرارتفاعنسبیواستتفادهازچنتدیندریافتتروبشگرفراینداا خا ،ممکناستانحرافتعمد 

توانتدبتااا ااد چندگانهاجازهدادهرود.امچنینآزمونبتندرمحدودهدودهمیاماندودهااد یادردوده

اتا آزمتونورتود.اصتولومحتدودیتاند،ایجادطرفهنصبردهییکهدریکدودهااد یکروبشگراردو

اند.تفسیرنتایجدربخشمنابعتوصیفرده

 ااد پرازآباادودهکننده،معموتدراماانگیبا،یکیفرستندهودیگر دریافتفراصوتیروبشگردو4-2

رابهطورکاملازباتتاپایینآزمونکنند.درانگامیکهرفتروندتاطولدهمی،پایینیاباتبربرا اریک

رافراصوتیاا دانده،درفواصلتکرارروندهومنظم،پادسانتقالروبشگرکنند.نر انتقالراکنترلمیروبشگر

روبشتگرفراصتوتییتدپتادسکنندهسزمانوابستتهبتهتوددریافتروبشگروخروجیروبشگرکند.عمقتودیدمی

کننده،بهعنواننوساندربرابرزمانبترا اا خروجیدریافترود.سیگنالفرستنده برا ارپادسضبطمی

ماننتدتتایتکاامحفوظمتی .سپساینسیگنالببینیدرا1روندسرکلمیثبتبردار رده،آزمونهعمقار

 .ببینیدرا9لراسترکبخشتودیدرودس1دیاگرامآبشار 



                                                 
1- Waterfall 
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 مدت يک هزارم ثانیه پالس فراصوتی از دريافت کننده  -9شکل 



 فراصوتی نیمرخنمونه  -2شکل 
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بترا  وانترژ نستبیستیگنالفراصتوتیآور وارائهردهاستتااودینورود پادساامجدداجمعداده 4-3

روندکهدرواقتعبتهعنتوانبرابرعمق،ترسیممیاند،درااییکهبررسیردهکمکبهتفسیر،نشانداد.داده

بتااتمبتاتروبشتگررده،استت.درجتاییکتهیدرسازهآزمونفراصوتینیمر یکنمایشگرافیکیبهصورت

دیگتر،منتابعرود.دربختش،استفادهمیااکیفیتیبیاا آزمونمخصو برا بررسیبیشترروند،روشنمی

اند.بند ردهاا آزمونمخصو ،فهرستکینتکنیاطالعاتدربارها



 وسايل      5

(هاي هادي تجهیزات براي اجازه بازرسی داخلی )لوله5-9

اند،بترا ،نصبردهعمیقپیعناصرزماناجرا ااییبارندکهترجیحادرتواننددودهاا ااد کهمیازدوده

،بایتدمناسباستندچاهبهچاهااییکهبرا آزمونودهرود.د،استفادهمیروبشگرفراامکردندسترسیبرا 

اتا یتامعتادلآنبارتند.دودتهPVC بایدازمناسبند ،چاهتکیااییکهبرا آزمونبارندودودههفوتدنرماز

تواننتدکنندهبهبوددادهروند،متیوسییهتصریحیتندارند،اگربهحجپالستیکیکهبرا آزمونسورا عرضیار

-اتمدارتهبارندتایتقویتربکهاا خاصیاستفادهروند.اماتزماستکهاتصاتتبیشتر رابهدرموقعیت

ردناستتغییررکلپیداکند.اگرردمااا باتکهبتندرحالسفتباقیبمانند.مادهپالستیکینبایدد،تراز

روندکهایتنکتارحفرمیآن،رونرمعیاساختارااییبهدا درطیساختبتن،نصبنشود،گمانهایچدوده

رادرفراصتوتی روبشتگراا ااد بایتداجتازهعبتورآستانتواندپسازنصبانجامرود.قطرداخییدودهمی

مانرسیدنموجگیر زدقتاندازه،.اگرقطردودهااد خیییزیادباردکندفراام،اا ااد سراسرطولدوده

تتامتترمییتی33عموتقطرداخییدودهاتاد ازداد.مردهدربتنراتحتتاثیرقرارمیاسبهوسرعتموجمح

است.مترمییی39

 آزمونفیزيکی براي تعیین پارامترهاي  وسايل 5-2

1گیري سنگین اندازه نوار 5-2-9

دهرودتامسیراا آزادواستفا،اضافهروبشگرگیر استبایدبهعنوانیکیکراقودیکهمتصلبهنواراندازه

رناستاییکنتد.رتاقولبایتدمتترمییی199ن دیکبهاا ااد راتاحداا غیرمسدودارکدامازدودهطول

دارتهبارد.روبشگرقطر مشابهقطر

  9نماي مغناطیسی قطب 5-2-2

درمقایسهبتاطترحاا دودهااد طراحیمستندساز درجهبایدبرا 19یکقطبنما مغناطیسیبادقت

اا ااد نی بایدبراستاسنقشتهکارگتاهستاختمانی،اودیهنقشهکارگاهساختمانی،استفادهرود.متناوبا،دوده

                                                 
1- Weighted Measuring Tape 

2- Magnetic Compass 
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اا دودهاتاد کتهبترا گت ارشنتتایجآزمتونروندتابهطراحیبرچسبزدهاا دیگرجهتسازهیاروش

.مستندرونداستفادهوتعیینردند،

 ها اندازه یزات براي به دست آوردنتجه 5-2-3

روبشگر5-2-3-9

روبشگرانتها دودهااد رااجازهداند.وزنارمترمییی193بایدیکپادستودیدیارناساییردهدرروبشگر

اا ااد فترورود.قستمتستاکندرتماممواردبایدکافیباردتابهآناجازهدادتحتوزنخودشدردوده

عمقانجامآزمون،ضدآببارد.بیشینهبرابر3/1بایدحداقلتاوبشگرردستگاه

فرستنده روبشگر 5-2-3-2

تودیدکند.ارت 199999وارت 39999رابایکفرکانسبینفراصوتیفرستندهبایدیکپادسروبشگر

کننده دريافت روبشگر 5-2-3-3

فرستتندهبارتدوبترا رناستاییپتادسروبشگریسازگارباکنندهبایددراندازهمشابهوطراحدریافتروبشگر

رود.فرستندهاستفادهمیروبشگرردهبهوسییهتودیدفراصوتی

1روبشگرمتمرکزکننده  5-2-3-4

دبتابایتروبشتگرکنندهیافرستندهیااردوکمترازنصتفقطتردودتهاتاد بارتند،اتر دریافتروبشگراگر

قطردودهااد متناسبرود.بایدطور طراحتیرتودتتادرصد39ارزباحداقلثراممتمرک کنندهباقطرمو

دودهااد راکااشداد.جدارهنظمیاحتمادیدرداخلارگونهمانعیابی

دهنده سیگنال هاي انتقال کابل 5-2-3-5

اتابایتدروند،بنتابراینکابتلمیاستفادهروبشگروانتقالدادهازروبشگردادنبهاا سیگنالبرا آرایشکابل

راتحملکنند.کابلبایدمقاومتدربرابرسایشدارتهباردتتااجتازهروبشگرکامالقدرتدارتهبارندتاوزن

اتایتااگترکننتدهد.تمتاممتصتلنپییر دارتهباردوحفظرتوداددرمحدودهدمااا موردانتظار،انعطاف

دانتدهستیگنالازدودتهاتاد ،اا انتقتالارد،بایدضدآببارد.جاییکهکابلااباتصاتتباجوشدرکابل

اا ااد بارندتاسایشرابهروندموادبایدمتناسببادروندودهگیرخارجمیراانمااا کابل،قرقرهیاضربه

کند.کمکمیروبشگرحداقلبرسانندومعموتبهحرکتنرم

  ري عمقگی اندازه وسايل 5-2-3-6

روبشتگرکنتدازیتکقرقترهعبورکننتد،تتاموقعیتتیکهعمقراثبتمتیوساییاا سیگنالبایدبایککابل

گیتر انتدازهوستایلاا ااد ازطریقاینآزمونمشخارود.طراحیداندهدردروندودهفرستندهوانتقال

                                                 
1- Probe centralizer 
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گیر عمقبهصورتجداگانهبراراندازهایلوسعمقبایدطور باردکهدغ شکابلاتفاقنیفتد.ترجیحایک

اتامشتخارتود.سمتناوبتایتکدرتمامزمانروبشگرکندتاعمقدقیقارکدامازنظارتمیروبشگرکداماز

بایتددراختتالفارتفتاعنستبیروبشتگرتواندمتصلرودبهیکرم گیارعمقادکترونیکی،اماقرقرهمنفردمی

طتولدودتهاتاد یتادرصد1اندازهگیر عمقبایددرستمطابقوسایلقیبمانند .مشخادرامهآزمونبا

ارکدامکهب رگتراست،بارد.،متر93/9

 ت براي ثبت، پردازش و نمايش دادهتجهیزا 5-3

کلیات 5-3-9

دازشوپترگیر عمقبایدبهمنظورثبتکتردن،اندازهوسایلکنندهو فرستندهودریافتروبشگراا سیگنال

کارگتاای،انتقتالیابنتد.نحتوهقتو محاستبهکننتدهوسییه،بهیکفراصوتینمایشدادهبهرکلیکنیمر 

بایتد،توضتیحدادهرتدهاستت.تجهیت ات3قرارگیر تجهی اتآزمونبرا نمونهبهصورترماتیکدررکل

فرستندهدرفواصلعمقیثابتیادرفواصلزمانیثابتتودیدکنند.درموردآخر،عمتقروبشگرااییراازپادس

رتود،بایتدثبتتا کتهپتادستودیتدمتیرودوبرا اردحظهبرا ارپادسیکهبهوسییهتجهی اتثبتمی

بترا اترتیفراصتوگیار رود.نر تودیدپادسبوسییهاریکازدوروشکهبایدحداقلیتکپتادسوعالمت

اا پتادسساز نقامتریاکمتراست.تجهی اتبرا بهینهمییی39فاصیهعمقیموردنیازتودیدکند،معموت

قابلتطبیقبارند.کنندهبرا بتنتحتآزمونبایددریافتروبشگرانتقالیافتهبوسییه




 طرح آزمون  -3شکل 
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کننده دستگاه ثبت 5-3-2

بایتدستریعرتروعبتهدریافتتاطالعتاتکنتد.،کننتدهدریافتتروبشتگریافته،بترا قالانتفراصوتیارپادس

کننتدهبایتدبتهوستییهیتکدریافتتروبشتگرگیر ردهبوسییهاندازهفراصوتیاا آنادوگیکپادسسیگنال

.ارتت 939وحتداقلفرکتانس1bits19وضتوحکنندهازآنادوگبهدیجیتالرقومیروندباحداقلدامنهتبدیل

گیار عالمت،رقومیردهفراصوتیویکعمقرابرا ارپادسدریافتگیر عمقرااندازهوسایلدستگاهباید

رابترا اترفراصوتیردهازارنیمر اا پردازشرقومیخامودادهفراصوتیاا .دستگاهبایداینپادسکند

ا دارتتهبارتندکتهبتادهبایداطالعتاترناستاییرتدهاا ذخیرهرجفتدودهااد ذخیرهکند.تمامداده

دادهوتماماطالعاتمربوطبهآزمون،امراهاست.کنندهنیمر ،تاریخثبترناساییاا،توصیفمکانآزمونآن

   دستگاه براي پردازش داده 5-3-3

اتابترا رناستاییادی تمتامدادهدیجیتالیاری پردازندهباقابییتآنترایانهدستگاهبرا پردازشدادهبایدیک

،کنندهبترا اترفاصتیهعمقتیدریافتروبشگرانتقالیافتهدرفراصوتیحداقلاودینزمانعبوروانرژ پادس

منفردبرا ارجفتدودهااد گردآور روند.فراصوتینیمر اابایددریکداده،.سپسبارد

شده گیري دستگاه براي نمايش داده اندازه5-3-4

کنندهرادارتهباردتاکیفیتتدادهرادرطتولبتهخامدریافتفراصوتیاا دستگاهبایدقابییتنمایشپادس

رادرفراصوتیاا خامارپادس،دستگاهبایدقابییتنمایشدادهدستآوردنآنتاییدکند.پسازکسبداده

ممکتن،ردهرانشانداتد.دستتگاهپردازشراصوتیفنیمر دستگاهباید،امچنینکلطولرمعدارتهبارد.

برا استخراجسریعنتایجبارد.چاپگر ،استبهصورتاختیار رامل



 انجام آزمونروش       6

 شدهاجراهاي هادي  نصب لوله  6-9

  کلیات 6-9-9

نصب،فرااموعمیقپیءاج ااجراییاا ااد بایددرانگامساختهردنبهوسییهیاباامکار پیمانکاردوده

بهتراستتکتهپایتدارو،عمیقپیعناصراا ااد نصبردهدردودهکییتعدادروندتابتوانندآزمونروند.

اتا اتاد کتهمستحکمانتخابروندوپورشخوبمقطععرضیدارتهبارند.بهعنوانراانما،تعداددودته

استتکتهبتهعمیقپیعناصرقطرمتر39/9تامتر93/9برا ارصورتیکدودهااد بهاند،اغیبانتخابرده

نیتازچاهبتهچتاهسهدودهااد برا آزمون،ا رکلقرارگرفتهاند.حداقلمحیطدایرهپیرامون،طورمساو 

بترا آزمتون،یامعادلآنیاسایرمواددیگرباسرعتپایینموجPVCطرفهازجنساا ااد یکاست.دوده

                                                 
1- Amplitude resolution 
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دودهااد برا عناصرباساختاراا جانماییقبولاستند.نمونه،قابلباقطرکوچکعمیقپیعناصرهتکیچا

است.آمده،2مختیفدررکل




 نمونه جانمايی لوله هادي   -4شکل 



اجرايیسازي لوله هادي  آماده 6-9-2

رجیدودهنی بایدعار ازآدودگیباردسبتهاا ااد بایدمستقیموعار ازموانعداخییبارند.سطحخادوده

اتابایتدقبتلازنصتبکتامالاا پالستیکی،سطحآنطورمثال،نفت،خاک،زنگ،رسوبوغیره وبرا دوده

اانبایداا انتهاییدودهزبررودتامطمئنرویمکهاتصالخوبیبینبتناطرافوسطحدودهوجوددارد.قسمت

اتا رتود.دودتهنصتباتصتالسامانهااقراربگیردوپورشانتهاییرو آنتاآمادهبارندخرابردهبارندو

اا باقابییتجداردنوجتوددارتتهااد بایددرقسمتپایینیکامالبستهبارندوقسمتباتییآنهادرپوش

ودردندودهرتوند،جیتوگیر توانندقبلازانجامآزمونباعثمسدباردتاازورودبتنیااریاءخارجیکهمی

رود.
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کشش لوله هادي عملکردي 6-9-3

اتا اتاد بایتدیاپیوستتندودتهجفتکردنضرور بارد.،اا ااد برا اف ایشطولدودهاگرکششدوده

زمانیکهنیازاستازوروددوغابدرزمانساختنجیوگیر رود،استفادهرود.جتوشدادنبترا چستباندن

اارابهامپتیچکتردیتاچستبزد.اا فوتد بایدآنامپیوستندوده،مجازنیست.برا بهفوتد اا دوده

ممنوعاست.اکیدا،پوراندندرزاابانوارچسبیاچی اا دیگر

نصب لوله هادي عملکردي 6-2

بتنتیعمیقپی اج اءبهانتها،ااتاجاییکهممکناستاا ااد بایدطور نصبروندکهانتها آندوده

اا ااد بایدحداقییازپورشبتنیدرحدقطتر.دودهرادرآنناحیهانجامدادن دیکبارد،کهبتوانآزمون

محور اصییقفسهفوتد دررانبهدرونآرماتوراا ااد بایددرامتدادطولیکدودهرادارتهبارند.دوده

روندتاترازبودندودهدرطیباتوپایینآوردنقفسهوبتنریت  بعتد فواصلمنظموتکراررونده،محکم

ااتاحدامکانبتااتممتواز ،حفظرود.درطولنصبدودهبهتراستمطمئنرویدتمامدودهعمیقپیاج اء

قتبردارتتهاا انتهاییباتبایدبهطورمو،پورشعمیقپیآرماتوربهدروناج اءربکهاستند.پسازنصب

اتا اتاد بایتدقبتلاز.دودتهاابایددقیقابررسیروندتامشخارودکهعار ازموانعاستندروندودوده

رتدن،نرویدکهبتنودوده،پسازسردردنبتنویاتاظرفمدتیکساعت،باآبپرروند،تامطمئسفت

اتصاتتخوبیدارند.

اجرايیدي هاي ها هاي نصب لوله گزارش 6-2-9

وترجیحادرقسمتمیانیتاتقریباادرباتوپاییندودهجداردگیاا ااد ،تفکیکوطولارکدامازدوده

اتا اانی بایدثبترتود.ج ئیتاتنصتبدودتهبایدثبترود.ج ئیاتاتصالوموقعیتظاار آنمترمییی19

اثبتونگهدار رود.اکنندهدودهااد نی بایدبهوسییهسازماننصب

 (ها گمانه)هاي هادي  نصب لوله 6-3

ا ندارنتد،ممکتناستتااییکهبایدآزمونرونداتیچدودتهاتاد ازقبتلآمتادهرتدهدرموارد کهسازه

گیتر یتااتردورااااستفادهکرد.روشکارمعمودیبرا حفربتنیامغ هاا حفار ردهبهجا آنازگمانه

مطابقتدارتتهروبشگرا راانتخابکنیدکهبابرا ساختندودهاا ااد استفادهکرد،قطرگمانهتوانمی

باردوتجهی اتحفار راانتخابکنیدکهقابییتحفار یکگمانهمستقیمرادارتهبارند.درمواردحساس،

بیشتر آزمونروند.دقتمانهنی بایدبااا گها مستقلبررسیرود.مغ هوساییترازارگمانهبایدبوسییه

 هاي کلی آزمون روش 6-4

کنند.قبلازانتقالتجهی اتبهکارگاهساختمانی،بررسیکنیدکهتجهی اتبهدرستیکارمی 6-4
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تاريخ آزمون 6-4-2

اا بامییه،انجامروندسگیر روزبعدازقادب3تاروز3اانبایدزودتراز،آزمونمییهبستهبهمقاومتبتنوقطر

اتا  مگراینکهباتوافقمهندسبارد.درموارد کتهدودتهکشدبطولروز3قطرب رگترممکناستتان دیک

اتادرنتیجتهزودکامتلرتودتتاازاتتالفدادهآزمونبایدتاجاییکهممکناستت،ااد پالستیکیاستند،

جداردنبتنازدودهجیوگیر رود.

هاي هادي براي آزمون سازي لولهآماده 6-4-3

گیتر وثبتتبایدبردارتهروند.برا اندازه،اا حفاظتینی پوشباا ااد بایدبازرودودرپورشدوده

تفادهکنیتد.اگتردودتهردهاستسنگینگیر ،ترجیحاازیکنواراندازهمترمییی19طولاردودهااد تاتقریب

اا ااد تابتاتگیر وثبتکنید.دودهعمقانسدادراازسمتبات دودهااد ،اندازهردهاستااد مسدود

پرردهبارند.،بایدازآبتمی 

مستندسازي لوله هادي 6-4-4

مرجعرابهاردودهااد اختصا دایدویکطرحمرجعازآرایشدودهااد بااستفادهازاصودییکبرچسب

اتا اتاد رتاملیانمودارطرحکارگاایراآمادهکنید.ج ئیتاتستاختآرایتشدودتهنما مغناطیسیقطب

بتامتترمییتی19اا ااد کهپورشآنهابازردهاستراتتاتقریتباا جداییمرک بهمرک دودهگیر اندازه

نمایانردهاسترا بتنگیر طولدودهااد کهدرباتکنیدواندازهبردارتگیر ،استفادهازیکنواراندازه

.گیر کنیداندازه،مترمییی199تاتقریب

روبشگرسازي  آماده 6-4-5

بایدتمی وعار روبشگراا ااد فراامرود،وآبموجوددردودهروبشگربرا اینکهاتصالصوتیخوبیبین

اابارند.ازامهآدودگی

کنندهآن،بررسیرود.قبلازآزموناصییتوستطاا تودیدلکاراییتجهی اتبایدبراساسدستورادعم6-4-6

وروبشتگررتوند،ازدرستتیکتارکردکننده،دریافتمتیکهبهوسییهتجهی اتثبتفراصوتیاا بررسیپادس

تجهی اتآزمونی،مطمئنروید.

  چاهبهچاه ها با دستگاه گیري اندازه کسب 6-5

اا تودیدکنندهآن،کهبهدستگاهخاصتیاا خا یافرایندااوروشلبهایمنیوارنوعدستورادعم6-5-9

وابستهاست،توجهکنید.

اتا رارو قرقرهدروندودتهروبشگراا داید.کابلمستندساز اا ااد موردآزمونراجفتدوده6-5-2

اردایتدومطمتئنرتویدکتهاا ااد قتر فرستندهودریافتکنندهرادروندودهروبشگرااد قرارداید.
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روبشگراا ااد ترازنیستند،اند.اگربات دودهاادربات دودهااد رو قرقرهکامالخوبجا گرفتهکابل

اا ااد نگهدارید.رابات دوده

گیر عمقرارو صفرتنظیمکنید.اندازهوسایلکننده،اگرتزمبودبهوسییهتجهی اتثبت 6-5-3

ااراتقریبادریکترازنگتهداریتدتتااا ااد ،پایینببرید.امیشهآنراتاکفدودهروبشگربادقت6-5-4

تتربهتهدودهبرسدیابایکمانعبرخوردکندسبهطورمثالممکناستیکدودهکوتتاهروبشگروقتیکهیکیاز

ااارتهبارد .اگرتزمباردعمقمحلراتاانتها دودهباردیاخمیدگیپیداکردهباردیامانعیدرآنوجودد

.اگترتزمآوردهرودعمیقبابتنباکیفیتخوب،باتپیراازانتها دودهتابخشیازاج اءروبشگرقرارداید.

بایتدروبشتگرحتداقلاستت،وستطحروبشگرآزمون،مطمئنرویدکهفاصیهبینسامانهبودبهوسییهسازنده

اتاییکتهاا ایمنیرامتناوباباامانکابلردهباردتازمانرسیدناودینسیگنال،کااشیابد.کابلمتعادل

اند،ترازکنید.درامتدادمساو باقیمانده

کننتدهودریافتتدانتدهکنندهقدرتانتقتالانتخابتنظیم،نیازآزمونراتنظیمکنید،درصورتوسایل6-5-5

بتافراصتوتیاا پادسبااستمواجهکهبتناا ویژگیااد واا دودهبینفاصیهتفکیکرا بموردنیازاست

رابتهروبشتگر.آیتددستتبتهدارد،ختوبیکیفیتکهعمیقپیاج اءازبخشیآندرتواندمیکهخوبدامنه

انتها دودهااد برگردانید.

اتااادارنتد.تنظتیمستیگنالاا میانیتمایلبیشتر بهگرفتنآدودگیسمتعمیقنسبتبهقپیباتوپاییناج اء-يادآوري

ستامانهبایددرقسمتمیانیطولدودهانجامرود.تنظیماتممکناستبهصورتدستییااتوماتیکانجامرودسامانطورکتهاتر

مختیفتنظیمرتود،بتهایتنمنظتورکتهاا اا ااد آزموندرقسمتدستگاایدرحالاستفادهردناست تابینجفتدوده

مقاومتسیگنالحفظرود.

اتا رابهوسییهکابلروبشگرکنید.رروعروند،باتمیروبشگرراامانطورکهفراصوتیاا ثبتپادس6-5-6

بتات،رابرا ارفاصیهعمقیثبتتکنتدفراصوتیاا قرقرهبایکسرعتیکهبهاندازهکافیکمباردکهپادس

بایددوبارهتاآنعمقپایینبروندوآزمونروبشگربرا ارعمقبهدستنیاید،فراصوتی.اگریکپادسبکشید

تمامفواصلعمقیارزیابیروند.فراصوتیاا دوبارهتکراررودتاپادس

ولاردوبارپایینرفتنیاباترفتتنشرودیادرطپیااممکناستازباتتاپایینسامانهاادربرخیآور دادهجمع-9يادآوري

انجامرود.روبشگر

-تثبیتتدرکتاربردبهوابستهتوانداامیرادرسطوحمختیفیقرارداید.تفاوتروبشگردربعضیمواردبهتراستکه-2يادآوري

درفواصلمختیفبارد.ساز 

 چاهیتکها با دستگاه  گیري اندازه بدست آوردن 6-6

.کنیدتوجهاستوابستهخاصیدستگاهبهکهتودیدکنندهخا اا دستورادعملومنیایبه 6-6-9
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شتنظیمردهثابتتپیکنندهبایدنسبتبهامدریکجدایشعمود از فرستندهودریافتروبشگر 6-6-2

ودهعمود ممکناستتافت ایشیابتدبترا بررستیمحتدساز  .جدامترمییی699روندسبهطورمثالعموما

رناستاییراکتمپتییر تفکیتکگیتر وتوانتدطتولنیمتر انتدازهبیشتر دراطرافدودتهاتاد .ایتنمتی

یتتابنتتابتتهضتترورت،اتتمارزآن PVCاتتاد منفتتردسدودتتهدرونقرقتترهرارو روبشتتگراتتا کنتتد.کابل

دودتهدربتات ااکابلکهرویدومطمئنقراردایدااد دودهرادرونکننده فرستندهودریافتروبشگر.قرارداید

اند.گرفتهجا کامالخوبقرقرهرو ااد 

.کنندهثبتتجهی اتوسییهاگرموردنیازبودبهکنیدتنظیمصفررو راعمقگیر اندازهوسایل6-6-3

بهانتها دودهیابهیکمانعیبرستد.روبشگرتاقسمتانتها باریدروبشگرپایینیاا مواظبقسمت 6-6-4

باکیفیتعمیقپیراازانتها دودهبهقسمتیازاج اءروبشگرااتنظیمکنید.قمحلرابهسمتپاییندودهعم

اارادرآنسطحبررسیکنید.خوببتنباتببرید.متناوباایمنیکابل

دانتدهوکننتدهقتدرتانتقتالتجهی اتآزمتونراتنظتیمکنیتد،درصتورتضترورت،انتختابتنظتیم6-6-5

بتانوستانختوبکتهفراصتوتیاتا اا بتنکهمواجهاستباپتادسکنندهموردنیازاستبرا ویژگیدریافت

اتا عبتور ازازآنجاکهستیگنال.کهکیفیتخوبیدارد،بهدستآیدعمیقپیتوانددرآنبخشیازاج اءمی

دهباآبباسرعتکمتردارند،توجهواا عبور ازدودهپرربتنکهسریعتراستندنوسانکمتر ازسیگنال

.ااد برگردانیدرابهانتها دودهروبشگرمراقبتخاصیتزماست.

-،بتهراروبشتگرکنید.فراصوتیاا درحالباترفتناستند،رروعبهثبتپادسروبشگرامانطورکه6-6-6

رابرا ارفاصیهعمقتیفراصوتیاا کهپادساا قرقرهبایکسرعتیکهبهاندازهکافیکمباردوسییهکابل

بایددوبارهتاآنعمقپتایینروبشگربرا ارعمقبهدستنیاید،فراصوتیثبتکند،باتبکشیداگریکپادس

.تمامفواصلعمقی،ارزیابیروندفراصوتیاا بروندوآزموندوبارهتکراررودتاپادس

 هاکیفیت داده  بررسی  6-7

رابررسیفراصوتی.کیفیتنیمر ببینیدبهدستآمدهرافراصوتیردنکسبداده،نیمر پسازکامل 6-7-9

خوبیدارتهبارند.وضوح باید9اا آبشار سرکلکنید.گرافیک

ردهدودهااد مقایسهکنید.درمقایسهاینگیر راباطولاندازهفراصوتیردهنیمر گیر طولاندازه6-7-2

ونقطهدقیقفرستندهودریافتکنندهرو روبشگراندازهاابایدتصحیحیانجامرودتاطولبینانتها نصب

رتدهیتاگیتر طولانتدازهدرصد1اا تصحیحردهنبایدبیشازر گیمحاسبهرود.تفاوتبیناندازهروبشگر

،ارکدامکهبیشتراست،بارد.متر93/9

عمیقرناساییرده،رناساییدودودهااد برا پیاند،بااج اءااییکهثبتردهمطمئنرویدداده6-7-3

داندهآزمونواطالعاتضرور دیگرآزمونازقبیلج ئیاتمحلاا،تاریخآزمون،رناساییانجاممجموعهداده
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هصورتایمتنذخیتره.بایدایندادهواطالعاتبباصراحتآمدهباردآزمونکهمورددرخواستمهندساست،

رود.

 کردن آزمونکامل 6-8

اا دیگر گیر وپیدقتکردکیفیتیبیکند،بایدبهدتدتمیکیفیتیبیبریکفراصوتیاگرنیمر  6-8-9

ییکتهدرفاصتیهثتابتیبتاتآوردروبشتگرااییبتا،آزمون1اا اا خا دیگرازقبیلآزمونوسییهآزمونبه

،کیفیتتیبتیزیرمتر1بایددرعمقیحداقلروبشگرراانجامداد.[9،3]اا پرتونگار ایرآزمونروندیاسمی

،باتآوردهروند.کیفیتیبیبات متر1پایینآوردهروندودرعمقیحداقل

کنید.تکراراا ااد اا باقیماندهدودهرابرا جفت3-3-6تا3-6بند6-8-2

اا ااد پسازتکمیلآزمونازدوغابسیمانپرروند.رود،ممکناستدودهزنیااگر-يادآوري 

ااگیر آنادی اندازه 6-1

بایتدبتهصتورتفراصتوتیاا بایدبهطورواضحنمایشدادهوتفسیررود.نیمر فراصوتینیمر یک 6-1-9

مر بایدراملانترژ نستبیمحاستبهنیمرتبروند.بهعنوانحداقل،عمیقپیجداگانهبرا ارآزموناج اء

ردهوزمانرسیدنیاآرکارساز سرعتموجرسیدهازدودهبارد.درکنارهسمتچپدیاگرامسنتیآبشتار 

اتا ستنتیآبشتار رادرستمتراستتواتردوایتندیتاگرام،9اودینزمانرسیدننورتهردهاست.رکل

درکیفیتتیبیآزمونیخا رابامییهاایکداد.ایندادهانمیردهرادرسمتچپنشاا پردازشسیگنال

دانتدوزمتانرستیدنبتااا ااد نشانمتیدرزیرقسمتباتییدودهمتر9/12ومتر9/3،متر3/1اا عمق

داند.رانشانمیکیفیتیبیدووکااشمقاومتسیگنالدرمحلارارتاخیر

است راملارائتهفراصوتیدریکنیمر فراصوتییاگرامآبشار سکهنمایشتودرتوییازپادسها رودکهدتوصیهمی-یادآور 

اا آینتدهاا اصییبایدبهصورتدائمیحفظروندتااگردربررسیاابارد.اگردیاگرامآبشار درگ ارشذکرنشود،دادهداده

رند.نیازبهساختندیاگرامآبشار بارد،قابلدسترسبا

سیاسرعتموجمحاسبهرتده بارتدوفراصوتیاا اابایدراملزمانرسیدناودینپادسنتایجآزمون6-1-2

،ترسیمرودتااندازهوموقعیتتاترآنومتادیظااررتده.عمیقپیانرژ نسبییانوساناتنسبتبهعمقاج اء

رودوکااشقدرتنسبیستیگنالدادهمیمشخارود.انرژ یانوساناترو یکمقیاسدگاریتمینمایش

رود.ارتفسیردیگر ازنظرکیفیواحتمالبهموادنمایشدادهمی dBسازآنمقیاسدگاریتمیارزیابییادر

،ویژگیها ساختساختاراا آزمونوتجهی اتاستفادهردهبستگیدارد.تفسیراابایدرتاملعمیقپیاج اء

سیبارند.ارارزیابیدیگربایدبهوسییهمهندسباتجربهدراینزمینتهانجتامرتودوااوتجاربمهندقضاوت

اینفراترازمحدودهبررسیاینروشاست.

                                                 
1- Fan shaped 
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اافییترکردننتایجپردازشردهبایددریکحداقلمطیقنگهدارتهرودزیرافییتراا اضافی،نقا6-1-3

ا وپردازشدادهردنرود.بنابرایناگرارگونهفییتریطازنتایجمیغاا سیرپوراند،بنابراینبهسمتتفامیر

ارشبارد. کهقبالبرا نتایجانجامردهاست،بایدنشاندادهرودودیاگرامآبشار امبایددرگ



 آزمون گزارش       7

گ ارشآزمونحداقلبایدراملاطالعاتزیربارد:

ایران؛ارجاعبهایناستانداردمیی 7-9

؛کنندهزمایشگاهآزمونتعییناویتآ7-2

؛رناساییپروژهومشتر  7-3

؛تاریخآزمون7-4

؛روبشگرتوصیفواحددستگاایآزمونو 7-5

؛تعییناویتامکارانآزمونوارخا مسئولبرا اعتباربخشیدنبهگ ارشآزمون  7-6

؛عمیقآزمونپیاج اء7-7

؛عمیقپیج اءرناساییوموقعیتا7-8

؛وطولواقعییاظاار سیااردو عمیقراملقطرپیاندسهساختاج اء7-1

عمیقراآزمونکنید؛پیباارمشاادهنصبخا ،تاریخوروشنصباج اء7-91

اا؛ااورناساییسندیتطراحیودهاا ااد ،جدایشنسبیدترتیبقرارگیر ورناساییدوده7-99

روندبایدگ ارشرود؛اا ااد می کهبهعمقدودهروبشگرونهنقادرارگ7-92

ااد یاطولدودهاتاد درعمیقوارتفاعبات دودهااد یاارتفاعبات اردودهپیارتفاعزمیناج اء 7-93

ت بتندرزمانآزمون؛با

عمیقآزمونیسبتهطتورمثتال،گتودبردار ،پیارنوعمشااداتخا دیگریااطالعاتمربوطبهاج اء7-94

موردآزمونعمیقپیاا یکپارچگیوغیره کهوابستهبهاج اءسورا کردنخاک،ساختنرمع،سایرآزمون

است،بایدگ ارشرود.
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 هاي فراصوتینیمرخ 7-95

متایشدادهرتوندومتوردآزمتون،نستازهبایدبهصورتمنطقیوواضحبرا ارفراصوتیاا نیمر 7-95-9

اا اتاد بترا اطالعاتوابسته،بایدامراهبانیمر بارند،یابطورواضحبایدتوسطارجاعمتقابل،راملدوده

ااامراهبارند.نیمر داند،باااییکهتفسیرخوبیازدادهمیبازمانوعمقومقیاسنیمر ار

اتا متوردعمیقموردآزمتونرتاملمحتلپیارچگیاج اءگ ارشآزمونبایدحاو تفسیرااییازیکپ7-96

سازرو نتایجبارد.واا ساختروشااواگرمناسبباردتاثیرکیفیتیبیانتظار

 ،کیفیتیبیگیر سبرا تاییداا ااد حفار رده یامغ هااسکهبرا دودهتفسیراطالعاتبرا گمانه7-97

اگرموجودبارد.



 اريبیو  تدق     8

 دادهکافیبرا بیاندقتوجودندارد.،دقت9 -8

دادهکافیبرا بیاناریبیوجودندارد.،اريبی8-2
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