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 خدا نامبه

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اس تاندارد  موسس ه  مق ررات  و ق وانی   اص ح   ق انون  3اده م   یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه

اس تاندارداا    نش ر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است رسمی کشور مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

ب ه   92/6/29دومی  جلسه شورا  عالی ادار  م ور    نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و

 جهت  اجرا ابحغ شده است. 92/3/29مور   33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

موسس ات   و مراک    نظ ران ص احب  کارشناسان س ازمان،  از مرکب فنی اا کمیسیون در مختلف اا  حوز در استاندارد تدوی 

تولی د ،   به ش رایط  توجه با و ملی مصالح با امگام و کوششی شودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  اشی،پژو علمی،

کنن دگان،  مص ر   تولیدکنن دگان،  ش ام   نف ع،  و ح    ص احبان  منص فانه  و آگااان ه  مش ارکت  از ک ه  اس ت  تجار  و فناور 

ن وی   پ ی   ش ود. م ی  حاص    غیردولتی و دولتی اا سازمان نهاداا، تخصصی، علمی و مراک  واردکنندگان، و صادرکنندگان

 از دریافت پ  و شودمی ارسال مربوط فنی اا کمیسیون اعضا  و نفعذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

 و ایران چ ا   می(ملی )رس استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیته در پیشنهاداا و نظراا

 شود.می منتشر

کنن د در  م ی  تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نی  صح ذ  و مندعحقه اا سازمان و موسسات که استاندارداایی نوی پی 

 ترتیب، استانداردااییشود. بدی می منتشر و چا  ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی کمیته

 مربوط که ملی استاندارد کمیته در و تدوی  3 شماره ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوندمی تلقی یمل

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی 

(ISO)استاندارد  المللیسازمان بی  اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
9المللی الکتروتکنیک بی  ،کمیسیون1

(IEC) و 

3 قانونی شناسیاندازه المللیسازمان بی 
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدک  غ اایی   کمیسیون 
3
(CAC)کش ور  در 

 آخ ری   از کش ور،  خ ا   ا ا  نیازمن د   و کل ی  ش رایط  ب ه  توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  کند. درمی فعالیت

 شود.می گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،یعلم اا پیشرفت

کنندگان، حف   س حمت   بینی شده در قانون، برا  حمایت از مصر تواند با رعایت موازی  پی سازمان ملی استاندارد ایران می

اد ، اج را  بعض ی از   محیط ی و اقتص   ا ا و مححظ ات زیس ت   ، حص ول تض می  کیفی ت ف رآورده    و ایمنی ف رد  و عم ومی  

اا  تولید  داخ  کشور و/ یا اقحم وارداتی، با تصویب شورا  عالی استاندارد، اجب ار   استاندارداا  ملی ایران را برا  فرآورده

ا ا  کش ور، اج را  اس  تاندارد کا ا ا  ص ادراتی و       المللی برا  فرآوردهتواند به منظور حف  بازاراا  بی نماید. سازمان می

اا و موسسات فعال در کنندگان از خدمات سازمانبرا  اطمینان بخشیدن به استفاده چنی امبند  آن را اجبار  نماید. درجه

ا ا و  محیط ی، آزمایش گاه  اا  مدیریت کیفیت و مدیریت زیستزمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممی   و صدور گواای سامانه

اا و موسسات را بر اس اس ض وابط   سازمان ملی استاندارد ایران ای  گونه سازمانمراک  کالیبراسیون )واسنجی( وسای  سنج ، 

اا اعطا و ب ر عملک رد   کند و در صورت احراز شرایط  زم، گوااینامه تایید صححیت به آننظام تایید صححیت ایران ارزیابی می

به ا و  جی( وسای  س نج ، تعی ی  عی ار فل  ات گ ران     المللی یکااا، کالیبراسیون )واسنکند. ترویج دستگاه بی اا نظارت میآن

 انجام تحقیقات کاربرد  برا  ارتقا  سطح استاندارداا  ملی ایران از دیگر وظایف ای  سازمان است.

 

                                                 
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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 گفتارپیش

ا ا   کمیس یون در  آن ن وی  پ ی   ک ه « روش آزم ون  -تعیی  خصوصیات خ شی برجا  سنگ» استاندارد

 هکمیت   حساجپانصد و سی و افتمی   در و مربوط توسط شرکت زمی  حفاران کاسیت تهیه و تدوی  شده

 قرار تصویب مورد 93/93/1323 مور  اا  ساختمانیاستاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده ملی

 تحقیق ات  و اس تاندارد  مق ررات س ازمان   و قوانی  اصح  قانون 3 هماد یک بند استناد به اینک است، گرفته

 .شودمنتشر می انایر ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماهبهم  مصوب ایران، صنعتی

خ دمات،   و عل وم  ص نایع،  هزمین در جهانی و ملی اا پیشرفت و تحو ت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ای     تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد دنخواا تجدیدنظر ل وم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بن ابرای ،  . گرف ت  خواا د  قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در تجدیدنظر انگام شود، هیارا استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر آخری  از امواره باید

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  هتهی برا  که بع و ماخا من

 
ASTM D4553: 2008, Standard Test Method for Determining In Situ Creep Characteristics of 

Rock 
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 روش آزمون -تعیین خصوصیات خزشي برجاي سنگ

 

 و دامنه کاربرد هدف  9

برا   ااساز  دادهساز ، تجهی ات، روش انجام آزمون و مستندارایه روش آمادهاد  از تدوی  ای  استاندارد 

 است.صفحه صلب در یک بارگاار  کنترل شده  سنگ با استفاده ازتوده 1ی  خصوصیات خ شیتعی

انجام ای  روش آزمون در یک بازکننده زیرزمینی طراحی شده است؛ اما ای  روش با اصححات مناسب در 

 سطح زمی  نی  قاب  کاربرد است.

اا  تن محوراا  گیرد )فشار  انجام می عمود یا مواز  با محور اعمال به طور معمولای  روش آزمون  -

 ممک  است در سایر راستااا نی  انجام شود. چنی امشود. اصلی برجا(، که توسط بار طراحی دیکته می

ناشی از سنگ توده خصوصیات تغییرشک  وابسته به زمانبینی نتایج ای  نوع روش آزمون برا  پی  -

 ت به نوع سنگ یا بار مورد انتظار یا ار دو بستگی داشته باشد.ممک  اسد. ای  روش کاربرد داربارگاار  

شود که دوره زمانی بارگاار  اایی به کار برده میدر تحلی  طراحی سازه به طور معمولنتایج ای  آزمون  -

 بسیار طو نی دارند.

در سایر دمااا نی   کاربردتوان برا  شود، اما میدر دما  محیط انجام میش آزمون ای  رو، به طور عموم -

 اصح  یا جایگ ی  کرد.تجهی ات را 

اا  مدلساز  نتایج ای  روش آزمون ممک  است برا  کنترل نتایج آزمون خ ش آزمایشگاای و نی  تحلی  -

 باشد. کاربردا  قاب  عدد  سازه

مون، مناسب بودن تجهی ات و دانده آز  استاندارد به صححیت شخص انجامکیفیت نتایج به دست آمده در ای -9 يادآوري

گیرند، قادر را در نظر می 3-9اایی که معیاراا  استاندارد بند نمایندگی به طور معمولامکانات مورد استفاده بستگی دارد. 

ده بردار / بازرسی و غیره را انجام داند. به کاربران ای  استاندارد اشدار داآزمون/ نمونه ،استند با شایستگی و به طور علمی

قاب   جینتا. وجود ندارد ، اطمینانی برا  به دست آوردن نتایج قاب  قبول3-9شود که صر  انطباق با روش استاندارد بند می

 کند.یعوام  را فراام م  یاز ا یبرخ یابیارز روشی برا  3-9استاندارد بند دارد؛  یبستگ  ادیبه عوام  ز نانیاطم

 شود.ت تن  غیریکنواخت تعیی  میخصوصیات خ شی تحت یک حال -8يادآوري 

 گاه باید آزمون خ شی برجا اجرا شود.اا  برجا، خصوصیات وابسته به زمان تعیی  شوند، آناگر در طی بررسی -1يادآوري 

توان از ، میاستاا  تخت اگر تغییرشک  خ شی م ورد انتظار در سنگ، در محدوده روادار  جابجایی جک -4يادآوري 

 پایر استفاده کرد.ر  صفحه انعطا وسای  بارگاا

 

                                                 
1 - Creep 
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کند. بنابرای  وظیفه کاربر ای  ای  استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد ای  روش استاندارد را بیان نمی -هشدار

 د.را مشخص کن اا  اجرایی آنده و قب  از استفاده، محدودیتکراستاندارد است که موارد ایمنی و اصول بهداشتی را رعایت 

 را ببینید. 3برا  اقدامات پیشگیرانه خا ، بند 

 

 مراجع الزامي       8

اا ارجاع داده شده است.  مدارک ال امی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به آن

 شود. ی  استاندارد ملی ایران محسوب میی از ایبدی  ترتیب آن مقررات ج 

اا و تجدیدنظراا  بعد  آن  با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصححیهدر صورتی که به مدرکی 

اا ارجاع داده  مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 اا مورد نظر است. اا  بعد  آن شده است، امواره آخری  تجدیدنظر و اصححیه

 :ر برا  ای  استاندارد ال امی استاجع زیاستفاده از مر

فاده از  با است سن گتودهبرجا   پایر تعیی  ضریب تغییرشک ، 13696استاندارد ملی ایران شماره     8-9

 روش آزمون -صلبحه  اار  صف روش بارگ

2-2   ASTM D 653 Terminology Relating to Soil, Rock, and Contained Fluids 

2-3   ASTM D 3740 Practice for Minimum Requirements for Agencies Engaged in Testing 

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

2-4   ASTM D 4403 Practice for Extensometers Used in Rock 

 

 اصطالحات و تعاريف       1

کار ، اصطححات زیر نی  به9-9رد بند شده در استاندا ارایهعاریف عحوه بر اصطححات و ت رداندادر ای  است

 رود.می

 

 9خزش    1-9

در نظر گرفته  ش  خبه عنوان  فشار توسط بار عمود  ثابت،تحت صفحه  جابجایی وابسته به زمانمی ان 

در تن  نیست، زیرا  و وابسته رتبطاا  آزمایشگاای خ ش مای  رفتار به طور مستقیم به داده شود.می

 ، غیر یکنواخت است.گیردقرار می زیر صفحه بارگاار  ی کهسنگتوده
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 9جابجايي    1-8

یا سنگ در پاسخ به بار اعمالی و در جهت اعمال بار را جابجایی  3یمحت، بالشتک 9حرکت صفحه صلب

 گویند.

 

 بار    1-1

 د.شومیطحق انیرو  ک  اعمالی بر رو  سطح سنگ به 

 

 صفحه صلب    1-4

 mm9193/9تر از اا کم، تغییرشک  خمشی مرک  آن نسبت به لبهونا  که در حداکثر بار آزمصفحه

(in9993/9) .است 

 

 اصول آزمون    4

 د.شومیمورد آزمون مسطح و صا   بازکنندهناحیه دو سطح مواز      4-9

 

و یک اده شده ر رو  ار یک از سطو  مقاب  ام قرار دصفحه فل   صلب ب و یک بالشتک محتی    4-8

 .شودداده میقرار  سطح بر رو  ار دو ،سامانه بارگاار  ایدرولیک بی  صفحات صلب

 

رار داده  لوب ق  شی مط ت بارگاار  خ تح ،دو صفحه صلب به سرعت و بدون وارد آوردن شوک    4-1

 شود.گیر  میایی صفحه به صورت تابعی از زمان اندازهو جابج شدهشود، بار رو  آن ثابت نگه داشته می

 

 ها و مشکالتمحدوديت     5

بارگاار  بر رو  سطو  سنگ مشک    منعطف و صلب براساخت یک صفحه غیر به طور معمول     5-9

سطح سنگ صا  شود بهتر است ، دوشساخته امکان صلب د حتا صفحه  استضرور  است. به ار حال اگر 

اا  جابجاییخطا در  در ای  صورتلح نازک و دارا  مدول با  به عنوان بالشتک استفاده شود، و یک مصا

 رسد.به حداق  می گیر  شده،اندازه
 

                                                 
1 - Displacement 

2 - Rigid Plate 

3 - Grout Pad 
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سنگ . تودهیست، امگ  ننظر خح  فرضیات  سنگ تحت بارگاار ، برتودهطح  س به طور معمول     5-8

در  چهچنانامان ناحیه، واکن  خوااد داد.  اا وستگیو جهات ناپی پایر اا  تغییرشک مطاب  با ویژگی

ای  آزمون خ ش  چهچنان یابد.محاسبات از میانگی  تغییرشک  صفحه استفاده شود، ای  مشک  کاا  می

آزمونی خوااد بود که بر نتایج شود، نتایج آزمون متفاوت از بحفاصله پ  از آزمون بارگاار  صفحه انجام می

 شود.رده انجام میرو  سنگ دست نخو
 

 وسايل    6

 اا ا  از وسای  حفار  از قبی  دستگاهای  تجهی ات شام  مجموعه، 9سازي سطحتجهیزات آماده    6-9

یی سطح آزمون، انجام ساز  نهاشود در طی آمادهباشند. توصیه میاا  مخصو  میحفار ، پتک و چک 

 مجاز نباشد.  عمل یات آتشبار 
 

 گیرياندازهوسايل     6-8

 اا (اا  )گیجسنجندهمانند وسایلی  گیر  جابحایی ازبرا  اندازه ،8گیري جابجاييوسايل اندازه   6-8-9

دقت  بهتر استشود. استفاده می 2(LVDTتفاض  متغیر خطی ) دیوسراا ()تران  3تراگااراا  ا  یاعقربه

اا ( و حساسیت آنin9991/9±) mm9993/9± اا  خوان ،با در نظر گرفت  خطا  دستگاه ای  وسای 

mm9913/9± (in99993/9± باشد. در حالتی که مدول تغییرشک )از  تربی سنگ پایر  تودهGPa33 

(MPsi3   است، خطا  با )mm91/9 (in9992/9)، تواند نتایج آزمون را از درجه اعتبار ساقط کند.می 

شود از یک سلول بارگاار  برا  اعمال بار بر رو  صفحه توصیه می، 5)بارسنج( سلول بارگذاري     6-8-8

اا  خوان ، سلول بار دقتی معادل حداق  بهتر است با در نظر گرفت  خطا  دستگاهباربر استفاده شود. 

kN2/2± (lb1999± و یا )حداکثر بار آزمون داشته و حساسیت حداق   پنج درصدkN9/9± (lb399± )

 گیر ، از طری  آزمون مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.دازهنند مدت سامانه اداشته باشد. باید پایدار  بل

 

 تجهیزات بارگذاري    6-1

داشت  بار تا فشار و نگه اعمال بار ای  تجهی ات توانایی ،6هاي تختبازوي هیدرولیکي يا جک   6-1-9

رو  مناسب به یکی از یاتاقان ک یک باید شوند.را داشته و برا  اعمال بار استفاده می سه درصد مطلوب

                                                 
1 - Surface Preparation Equipment 

2 - Displacement Measuring Equipment 

 (.Transducer) کند انرژ  یک نوع نشانک/ سیگنال را به نوع دیگر  از انرژ  تبدی  می ا  که وسیله -3

4 - Linear Variable Differential Transformers (LVDT) 

5 - Load Cell 

6 - Hydraulic Ram or Flat Jacks 
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با  ،ایدرولیکی، باید اثرات اصطکاک بازو بر آزمون  بازو در صورت استفاده از متص  شود. صفحات باربر

 ،  کلیااشک رییتغشود توصیه می اا  تخت،اعمال ضریب تصحیح، تعیی  شود. در صورت استفاده از جک

جک  کی قطر سه درصدحدود انبساط،   یا ه طور معمولب ؛دتخت نباشجک  انبساطی توانایی از تربی 

 است.  فل  تخت

اا  لوله به طور معمول) 1کنندهاا  مهارتجهی ات بارگاار  شام  وسایلی برا  اعمال بار و ستون   6-1-8

 ند.استآلومینیومی یا فو د  جدار ضخیم( برا  انتقال بار 

سامانه یا  3برا  ای  منظور تجهی اتی شام  یک سامانه خودکنترل، 8تجهیزات ثابت نگه داشتن بار   6-1-1

 روغ  ایدرولیکی مورد نیاز است.-اوا

د و اشن( بMPsi2) GPa39باید دارا  مدول ا ستیسیته  اا  باربر، بالشتک4باربر يهابالشتک   6-1-4

برا  ای  منظور از  ام منطب  کنند. توصیه شده است که رسطح سنگ و صفحات بارگاار  را ب بتوانند

 اا استفاده کرد.ری   بالشتکبت روش یا  3سیمان زودگیر

صلب باشند. یک صفحه بارگاار   اًباید یک صفحه تقریب باربر صفحاتدر عم  ، 6صفحات باربر    6-1-5

الح استفاده شده متفاوت با صنشان داده شده است. اگرچه ممک  است طر  دقی  و م 1مطلوب در شک  

ا  باشد که انگام بارگاار  حداکثر  هاندازصفحات بارگاار  باید به  حداق  صلبیت ای باشند، اما  1شک  

 گیر  نداشته باشند.رو  ای  صفحات، انحنا  قاب  اندازه
 

 ايمني پیشگیرانه هاياقدام     7

گرفته و وسای   قرار مورد بررسیباید ، 6اا  عملکرد  بخ  انطباق کلیه تجهی ات و وسای  با ویژگی    7-9

اا  کارخانه سازنده تجهی ات یه ت، توص بیان نشده اس 6در بخ  چ ال امی  اگر ای جی شوند. اعتبارسن

د، اما باید به کارایی کافی آن توجه تجهی ات باش برا  اطمینان از عملکرد صحیح مناسبی  راانما تواندمی

گیر  انجام اا  اندازهامانه هی ات و س ا واس نجی تجب ول به طور معملکرد تج هی ات،  ود. بررسی عم ش

 را ببینید(. 1جدول ) شودمی

 

 ،فشار سامانه شدید  ااشکست ت ازانعممبرا  قاب  اجرا است.  یمنیا  با استاندارداا یمنیا  اجرا    7-8

 . از اوا تخلیه شوند )اواگیر  شوند(خطوط فشار باید 

                                                 
1 - Reaction Members 

2 - Load Maintaining Equipment 

3 - Servo-Control System 

4- Bearing Pads 

5 - High Early Strength 

6 - Bearing Plates 
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 شرايط محل آزمون    2

اا  در بخ  ، انتخاب شود. صفحات بایداست سنگتودهشناسی اید سطحی که معر  ساختار زمی ب    2-9

شناسی عوارض زمی  تاثیرآزمون باید طور  طراحی شود که  طر  شناسی مشابه قرار گیرند.زمی  ربا ساختا

 موضعی به روشنی قاب  تشخیص باشد.

 

مورد آزمون، بستگی دارد. بهتر  بازکنندهار اعمالی و ابعاد شناسی مح ، فشبه زمی  برابعاد صفحه بار    2-8

ش   اًباید تقریب بازکننده، ای  پارامتراا مورد بررسی قرار گیرند. ابعاد بهینه بازکنندهاست قب  از حفار  

( برا  صفحه in93/3تا  in3/1) m1تا  m3/9قطر  معادل  به طور معمولبرابر قطر صفحه بارگاار  باشد. 

 ا  با سایر قطراا نی  استفاده کرد. توان با توجه به شرایط مح ، از صفحهشود. اما میر  توصیه میبارگاا

 

باید با انجام آزمون در جهات مناسب بررسی شود؛ به عنوان مثال در یک  1اثرات ناامسانگرد     2-1

 ریان بازالتی، انجام داد.اا  ج، آزمون را در جهات عمود یا مواز  با محور طوی  ستون9جریان بازالتی

 

تغ ییرات ناشی از حفار  بازکننده قرار نگرفته  تاثیراا باید در محلی انجام شوند که تح ت آزمون    2-4

یابد، به قطر صفحه بارگاار  و سن گ که در اثر بارگاار  تغییرشک  میا  از توده. گستردگی منطقهاست

اا در فاصله گیر  تغییرشک رگ و باراا  زیاد، امکان اندازهمقدار بار اعمالی بستگی دارد. صفحات ب 

سازد. بنابرای  اگر سنگ اطرا  بازکننده در اثر فرآیند حفار  دچار دورتر  از سطح بازکننده را فراام می

گیر  خصوصیات خ شی سطح آسیب دیده بازکننده آسیب شده است، و اد  اولیه برنامه آزمون اندازه

 کند. ز صفحات با قطر کم در آزمون کفایت میاست، استفاده ا

 

ساز  مح  و ساخت بالشتک ممک  است شرایط برجا دیکته کند که بحفاصله پ  از حفار ، آماده   2-5

 انجام شود.

 

 روش انجام آزمون     1

نشان داده شده است. یک سکو که به خوبی  9طر  شماتیکی از چیدمان تجهی ات آزمون در شک      1-9

شود بتوان کلیه اج ا آزمون را چیده و برپا محکم شده است )در شک  نشان داده نشده است(، موجب می

 کرد.

                                                 
1 - Anisotropy 

2 - Basalt Flow 
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 مترابعاد بر حسب میلی

 
 اند.کلیه درزاا، به طور کام  جوش شده -يادآوري

 پذيرطرح چیدمان آزمون صفحه باربر انعطاف -9شکل 

 

ننده با دو سطح باربر مواز  ام و در صفحاتی عمود بر جهت آزمون را در امتداد قطر یا وتر بازک    1-8

 بارگاار  انجام داید.

 

 سازي سطحآماده    1-1

سطح مورد آزم ون توسط روشی که حداق  آسیب را به سطح سنگ وارد ک ند، سازي، روش آماده    1-1-9

ن دروت  قطعات سنگ باقیمانده ساز  اولیه سطح آزمون پرداخت شده، برا  برداشساز  شود. در آمادهآماده

ن دروتوان قطعات سنگ باقیمانده اا  کوتاه زیاد  نیاز باشد. میاا  حفار ، ممک  است به سورا چال

مته به جلو و عقب برداشت، تا زمانی که یک حرکت دادن سر یا 1اا  حفار  با استفاده از مهره زدنچال

 سطح صا  به دست آید. 

                                                 
1 - Burnishing 
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 برجا خزشهاي آزمون داده نويسبرگه پیش -9جدول 

 شماره آزمون: پروژه:

 نوع سنگ: ویژگی:

 قطر صفحه بارگاار : مح  آزمون:

 انجام دانده آزمون: یابی آزمون:جهت

 بار تحم  شده:

 تاریخ واسنجی بعد  شماره سریال توصیف تجهی ات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جابجایی صفحه دما بار زمان

  3شماره 9شماره   1شماره

 

 

 

 

 

 

     

 خوان  جابجایی

 :3شماره :9شماره :1شماره خوان  بار زمان

 

 

 

 

 

 

 

    

 توضیحات:

 

 

 تاریخ: ناظر آزمون:

 تاریخ: مهندس پروژه:
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با خرج ویژه بسیار  1کنترل شده آتشبار اا  سخت و متراکم، روش د سنگی در سنگیبرا  برداشت  زوا

 یا وسای  برشی استفاده کرد.  9اا  زبرتوان از سایندهنی  می ترشود. در مصالح نرمپایی  توصیه می

ا  باشد که حداق  به اندازه نصف قطر جک ساز  شده به گونهبهتر است ابعاد سطح آمادهابعاد،     1-1-8

 اا  آن گسترش داشته باشد.از لبه ،تخت

ساز  کنید. مواد سست و مادها مکان در قسمت بکر سنگ آسطح باربر  را حتیکیفیت سنگ،     1-1-1

توان با توجه به صدا  کم و خفه ناشی از اا  عمی  را میشکسته از سطح حفار  برداشته شود. شکستگی

 ضربه چک  به سطح سنگ تشخیص داد، چنی  مصالحی برداشته شوند.

پرداخت شود ساز  شده سنگ را تا حد امکان صا  کنید. توصیه میسطح آمادهصافي سنگ،     1-1-4

 نباشد.  تربی mm93 (in1 )اا  آن از ا  باشد که اختح  بی  پستی و بلند نهایی سطح به گونه

ساز  سطح، برا  برداشت  ار گونه ذرات سست سنگ یا گرد و غبار پ  از آمادهتمیزي سنگ،     1-1-5

 ناشی از عملیات صا  کردن، آن را تمی  کرده و با آب تمی  شستشو داید.

 

در حالتی که صفحه باربر در مح  خود قرار گرفته است، با ریخت  مصالح بی  ساخت بالشتک باربر،     1-4

اا  مناسب اطرا  بسازید. مصالح ساخت بالشتک توسط قالب بالشتک باربر را، سطح سنگ و صفحه باربر

)جایی که از  قایمه اایی که در جهات ن دیک باا  صفحه نگه داشته شوند. ای  روش در مورد آزمونلبه

. در چنی  شرایطی صفحه باربر یستگیرند، قاب  اجرا نشود( انجام میاا  سیمانی استفاده میبالشتک

گیرد. در کلیه حا ت باید مراقب مستقیم رو  مح  بالشتک قرار میبه طور سیمان،  گیرشپایینی، قب  از 

اقی نماند. ضخامت بالشتک نباید در ایچ قسمتی، از بود که ای چ گونه ح فره یا ح باب ا وایی در بالشتک ب

 نشان داده شده است. 3شود. ال امات ابعاد در شک   تربی درصد قطر صفحه تخت 13

 

 گیري جابجايينقاط اندازه    1-5

باید حداق  در سه موقعیت  ،گیر  جابجایی صفحه باربرنقاط اندازهگیري سطحي، نقاط اندازه    1-5-9

اا  جابجایی را طور  مستقر کنید که فقط تراگاارفواص  مساو  اطرا  صفحه قرار داده شوند. مختلف با 

 تاثیراا در خارج از محدوده تراگاارگیر  کنند. ای  بدان معناست که پایه ثابت جابجایی صفحه را اندازه

سوار شوند. نقاط و  اا بر رو  وسای  بارگاار تراگااربارگاار  قرار داده شوند. در ایچ حالتی نباید 

توصیف شده است، در امتداد بازکننده نصب  2-9از قبی  آن چه در استاندارد بند  ،گیر تجهی ات اندازه

 شوند.

                                                 
1 - Controlled Blasting 

2 - Coarse Grinding 
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 انداا  حفار  شده نشان داده نشدهچال -يادآوري

 طرح چیدمان آزمون بارگذاري صفحه صلب -8شکل 

 

 مترابعاد بر حسب میلی

 
 سنگ و بالشتک باربر ابعاد مجاز سطح -1شکل 

 

اا  حفار  شده، کلیه گیر  در چ الپ  از ن صب وس ای  ان دازه ،9هاي قبل از آزمونکنترل   1-6

د. ای  شواا  مکانیکی، ایدرولیکی و الکترونیکی کنترل نهایی شده و از کارایی آنها اطمینان حاص  قسمت

اا  بتنی و قب  از بعد از ساخت بالشتک چنی ام کنترل پ  از نصب وسای  بارگاار  مجدداً تکرار شود.

 کنترل شود. ، ایدرولیکی و الکترونیکی سامانهمکانیکی بارگاار ،  زم است که کلیه اج ااولی  

                                                 
1 - Pretest Check 
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 اعمال فشار )بارگذاري(    1-7

 گیر  قب  از شروع بارگاار  صفر شوند.کلیه وسای  اندازه    1-7-9

به ایجاد ضربه و شوک تا رسیدن به مقدار مورد نیاز آزمون اف ای  داید.  به سرعت و بدونرا بار     1-7-8

 شود. ای  کار در مدت یک دقیقه انجام می طور معمول

 جابجایی گیر اا  اندازهتراگاار خوان بحفاصله پ  از رسیدن بار به حد مورد نظر آزمون،     1-7-1

د. در طول وقوع پدیده اا ثبت شونخوان مجدداً سپ  در فواص  زمانی مناسب و مشخصی یاداشت شوند. 

تا وقتی که نر  جابجایی شود انجام  ااییخوان  تا چند ساعت ار چند دقیقهدر ، (2)شک   خ ش میرا

 د.انجام شو مهندس نظر مطاب به صورت روزانه و یا  ااباید خوان تقریباً ثابت شود. پ  از آن 

 ا، مقادیر بار و درجه حرارت محیط را نی  یادداشت کنید.ازمان با خوان  جابجاییام   1-7-4

 

 را ثبت کنید. 1اا  نشان داده شده در جدول برا  ار آزمون، دادهها، داده     1-2

 

 محاسبات    91

برا  جابجایی  1گیر  از سه خوان  ثبت شده در جدول میانگی  جابجایی در ار فاصله زمانی با    91-9

 شود.  میصفحه باربر، تعیی

 

است، زمان آزمون طو نی  چهچنانشود. ترسیم می 2زمان، مطاب  شک   -متوسط منحنی جابجایی    91-8

 لگاریتمی انتخاب شود. به صورت که محور زمان ممک  است نیاز باشد

 

 
 منحني خزش -4شکل
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 گزارش آزمون    99

است. قاب  ذکر است کام  و کاربرد    گ ارش حداق  ال امات مورد نیاز براارایه ای  بخ   اد      99-9

  را به طور م ناسب اضافه کرد و بعضی اقحم را تغییر داد. تربی توان اط حعات می که در صورت نیاز

اا  و ممک  است بخ  داخلی از بعضی برنامه تر از اادا  ای  روش آزمون استکاربرداا  نتایج آزمون، فرا

د ، بهتر است یک بخ  کاربرداا  متناسب با فرمت توصیف شده زیر، در آزمون باشد. در چنی  موار

 گ ارش در نظر گرفته شود. 

 

در ای  بخ  اادا  و دامنه کاربرد آزمون و مشخصات مصالح مورد استفاده ، بخش مقدماتي گزارش    99-8

 :استدر آزمون تشریح شده است. بخ  مقدماتی شام  موارد زیر 

 .آزمون مهبرنا هدف    99-8-9

نمودار گرافیکی مح   ؛است آزمون راستا  تجهی اتشام  موقعیت مح  و  آزمون، وقعیتم   99-8-8

 آزمون توصیه شده است.

 ی  منطقی برا  انتخاب مح  آزمون استد  ارایهپايه و اساس آزمون،    99-8-1

که با  مورد نظر برا  آزمونصاتی از مح  تشریح مشخ به طور کلیآزمون، برنامه هاي محدوديت   99-8-4

اا  استفاده از نتایج آزمون در ای  نواحی نی  باید توضیح داده خوانی ندارد و محدودیتای  مفروضات ام

 شود.

شناسی مح  تشریح کام  شرایط زمی توصیه شده است که  شناسي محل آزمون،توصیف زمین   99-8-5

ساز  شده اا، عک  از سطح آماده، عک  مغ ه1اامغ هبعد از آزمون شام :  گ ام قب  و  ، امآزمون

 ارایه شود. تشریح میکروسکوپی انواع سنگ و آتشبار آزمون و توضیحی در مورد صدمات موضعی ناشی از 

قب  و بعد از شناسی مح  آزمون، نقشه زمی سم ر توصیف شود. در آزمون موثرعوارض ساختار   چنی ام

 .آزمون توصیه شده است

 

 بخش روش آزمون     99-1

نام، شماره  شام فهرست کاملی از کلیه تجهی ات مورد استفاده در آزمون  تجهیزات و وسايل،   99-1-9

 .ارایه شود اا  اساسی ار قطعه اصلیمدل، ویژگی

 اا  انجام شده در فرآیند واقعی آزمون ثبت شود.توصیف کاملی از گام فرآيند انجام آزمون،     99-1-8

                                                 
1 - Core Logs 
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اا  واقعی مورد استفاده در آزمون، نسبت به ال امات اشاره تجهی ات یا فرآیند چهچنانتغییرات،      99-1-1

روش آزمون تغییر داده شوند، باید ای  تغییرات امراه با د ی  آن در ای  قسمت گ ارش ثبت  شده در ای 

 گیرد. ای  تغییرات بر نتایج آزمون باید مورد بحث قرار تاثیر چنی امشود؛ 

 

 آزمون نظريمباني     99-4

-سادهفاده برا   کلیه معاد ت ریاضی مورد است، 9کاهي(سازي صورت مسئله )دادهسادهمعادالت     99-4-9

باید به وضو  ارایه شده و به طور کام  تعریف شوند؛ کلیه فرضیات در ای   کاای(ساز  صورت مسئله )داده

در ای  بخ  یادداشت  ،اا بر نتایج آزمونای  تاثیرن و نی  بحث در مورد اا  کاربرد آمعاد ت یا محدودیت

 شود.

 اثرات ويژه در محل    99-4-8

ساز  سادهاختح  بی  شرایط واقعی مح  آزمون و شرایط فرض شده در معاد ت فرضیات،     99-4-8-9

ی  اختحفاتی بر نتایج آزمون چن تاثیربه طور دقی  بحث شود. تا حد امکان،  کاای(صورت مسئله )داده

 تخمی  زده شود.

اا برا  تصحیح یک وضعیت غیر ار ضریب یا روش اعمال شده بر رو  دادهضرايب تصحیح،     99-4-8-8

 .، به طور کام  تشریح شودآلایده

 

 بخش نتايج    99-5

باراا  تحم  یک جدول خحصه شده شام  خصوصیات مصالح سنگی، ، هاي برجادادهجدول     99-5-9

و عدم  اااا  ثبت شده و زمان متناظر با آنجابجاییاند، محاسبه شده انجام شده  اانزموکه در آشده 

 شود. یادداشت ااقطعیت

بار تحم  شده یا برا  ار نوع سنگ یا ار برا  ار  زمان -جابجایییک منحنی نمايش گرافیکي،     99-5-8

 ارایه شود. دو،

 اا  زیر ارایه شود:اا و ارایهبهتر است که سایر انواع تحلی عات، ساير اطال    99-5-1

 نسبت به تن  اعمالی. خ شرابطه     99-5-1-9

 شناسی.به شرایط زمی  خ شبحث در مورد وابستگی     99-5-1-8

 .برجاخ ش اا  آزمون سایر روشنتایج یا  خ ش آزمایشگاایمقایسه نتایج     99-5-1-1

 .اا یا مطالعات قبلیانواع سنگ ا نتایج آزمون بر رو  سایرایسه نتایج بمق    99-5-4-4

                                                 
1 - Data Reduction Equations 
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 8اريبيو  9دقت    98

فراام  توسط ای  روش آزمون، در ای  زمانبه عل ت ماایت مص الح سن گی آزموده شده  دقت،    98-9

ر پر ا ینه است. پایر نیست یا بسیااا  یکنواختی داشته باشند، یا امکانکه ویژگی هآزمون کردن چندی 

توان اختح  بی  را مورد آزمون قرار داد، نمی با عملکرد مشابه اا هتوان آزمونبنابرای ، از آن جایی که نمی

 یا ، اپراتورهفقط به علت تغییرات آزمون  ً تغییرات مشااده شده در نتایجزیرا احتما ،را تعیی  کرد ااآزمون

 تغییرات آزمون آزمایشگاای است. 

 

را  اریبی توانن وجود ندارد؛ بنابرای  نمیا  برا  ای  آزموایچ مقدار مرجع پایرفته شده ،اريبي    98-8

 تعیی  کرد.

                                                 
1 - Precision 

2 - Bias 


