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 خدا به نام

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

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

استانداردهایملی)رسمی( نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

پنجاهنام تحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدو به92/6/29دومینجلسهشورایعالیاداریمورخوموسسهاستانداردو

جهتاجراابالغشدهاست.92/3/29مورخ33333/996ملیاستانداردایرانتغییروطینامهشمارهسازمان

مؤسسات و مراکز نظران صاحب سازمان،کارشناسان از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

تولیدی، بهشرایط توجه با و ملی مصالح با همگام کوششیو شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،

 و کنندگان،صادرکنندگانمصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری

 ملی ویساستانداردهاین پیش .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد

 پیشنهادها و نظرها ازدریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران

.شود می منتشر و ایرانچاپ رسمی()ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در

کنند می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که دهاییاستاندار نویس پیش

ترتیب .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به ،تصویب درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ ،بدین

 ملیاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی ستانداردا در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی استانداردهایی

.باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیلسازمانملیاستانداردایران کهمربوط

(ISO)استاندارد المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمانملیاستاندارد
9المللیالکتروتکنیک بین کمیسیون،1

(IEC)و 

3قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان
(OIML)2رابط تنها بهعنوان و است

 کدکسغذایی کمیسیون 
3
(CAC)کشور در 

 آخرین از ،کشور خاص های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در.کند می فعالیت

 .شودمی گیریبهره لمللیابین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی ،علمی هایپیشرفت

 و سالمت ،حفظکنندگان مصرف از حمایت برای ،قانون در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایرانسازمانملیاستاندارد

بعضی ،اقتصادی و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول ،عمومی و فردی ایمنی  از اجرای

نماید. استاندارد،اجباری عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای

 آن بندیودرجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای ،کشور محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ،مشاوره درزمینۀ فعال مؤسسات و هاسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن یناناطم برای همچنین .نماید اجباری را

مراکز ها آزمایشگاه ،محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم گواهیصدور و ممیزی ،بازرسی ،آموزش  و

 نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این سازمانملیاستانداردایران ،سنجش وسایل (واسنجیکالیبراسیون)

 هاآن عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ ،الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأییدصالحیت

 انجام و گرانبها اتفلز عیار تعیین ،سنجش وسایل (واسنجیکالیبراسیون) ،یکاها المللی بین دستگاه ترویج.کند نظارتمی

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقاتکاربردی

                                                 
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

کهپیشنویسآندر"روشآزمون-خاکچسبندهنشدهدودمحتعیینمقاومتفشاری-خاک"دارداستان

تهیهوتدوینشدههایعلمیبنیادینپایدارسازهآریاموسسهتحقیقاتوپژوهشتوسطمربوطکمیسیونهای

 در 391استو استاندارد ملی هایساجالسکمیته فراورده و مصالح و مهندسیساختمان مورخاختمانی

است92/99/1323 گرفته تصویبقرار مورد بندیکماده استناد اینکبه مقررات3، قانوناصالحقوانینو

،بهعنواناستانداردملیایرانمنتشرمی1331مصوببهمنماه،استانداردوتحقیقاتصنعتیایرانموسسه

.شود

تحوالتوپیشرف علوموخدماتتهایملیوجهانیدرزمینهصنایعبرایحفظهمگامیوهماهنگیبا ،،

مو تکمیلاینااستانداردهایملیایراندر برایاصالحو پیشنهادیکه هر قعلزومتجدیدنظرخواهدشدو

ارائهشود هنگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواهدگرفتاستانداردها بنابراین، .،

.رهازآخرینتجدیدنظراستانداردهایملیاستفادهکردبایدهموا


 :منبعوماخذیکهبرایتهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشرحزیراست

ASTM D2166:2000, Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Cohesive 

Soil
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 روش آزمون -خاک چسبنده محدودنشدهفشاري  تعیین مقاومت-خاک



 دامنه کاربرد هدف و  1

شدهیانخورده،بازسازیدهدرشرایطدستتعیینمقاومتفشاریخاکچسبن،استاندارداینهدفازتدوین 1-1

است.محوریبارازناشیشدهکرنشکنترلاعمالیافته،بااستفادهازکمیتح

 آورد.هایکلی،فراهممیهایچسبندهرابرحسبتنشدارتقریبیازمقاومتخاکستاندارد،یکمقاینا1-2

خروجآبوجودنداردکهدرحینبارگذاریبخشیازآزمونایکهتنهابرایموادچسبنده،ایناستاندارد1-1

جانبه،مقاومتحذففشارهمهشکلیاتراکم(وبرایموادیکهپسازبخارجشدهازخاکدرنتیجهتغییر)آ

مانندرسذاتیباقیخواهدماند یاخاک، 1شدههایسیمانیها داردکاربرد، خاک. موادهایشکنندهوخشک،

هارابرایبدستآوردنمقادیر،وماسهمیهایتورها،خاکسیلت،)موادوارونه(شدهچینهالشدهیاسشکسته

آزمونکرد.تواننمی،باایناستانداردصحیحوقابلقبول،نشدهمحدودمقاومتفشاری
 

شدهارائه،3-9بندجانبیاستانداردشدگیمحدودهایچسبندهبانیافتهخاکتحکیمنشدهتغییرشکلمقاومتزهکشی-يادآوري 

است.



،نیست.3-9بندجایگزینیبرایاستانداردایناستاندارد،1-4

هاییاستکهدارایسریعمقاومتفشاریتقریبیخاکتعیین،نشدهمحدوداولینهدفازآزمونفشاری 1-8

.است،نشدهمحدودانجامآزموندرحالتمجازبهو،چسبندگیکافی

،دارالیبرخیازانواعرسهایآزمونه،دارشکافخوردهیاساختارهایدارایسطوحصیقلهایخاکونهآزم 1-6

یکجفتالیهسیلتورسبارنگ)9ایچینهسالهایموادوتردوخردشوندههای،خاکسستهایخیلیرس

هایکافیازسیلتیاهایدارایبخشوبافتمختلفکهنشاندهندهرسوبتابستانوزمستاناست(،یانمونه

بنددرهنگامیکهمطابقاستانداردچسبندگیاست(،خاصیتکننده)همهآنچهکهمعموالارائهماسهیاهردو

آز9-3 مقاومت، شدند، کردند.مون ارائه را باالتری برشی خاکهای کههایغیرهمچنین هنگامی در اشباع،

هایبرشیمتفاوتیراارائهخواهندکرد.،آزمونشوند،مقاومت3-9بندمطابقاستاندارد

د،حساسیتشده،برروینمونهیکسانیانجامشونخوردهوهمیکآزمونبازسازیستاگرهمیکآزموند1-7

می موادرا برایخاکتوانتعیینکرد. تنها توانندشکلآزمونههاییکهمیاینروشتعیینکنندهحساسیت،

ثابتیرادرحالتبازسازی،حفظکنند،مناسباست.

                                                 
1-  Cemented soils 

2-  Varved materials 
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بندیااستانداردپرهادرحالتبازسازی،حفظکنند،یکآزمونبرشتوانندشکلآزمونهثابتیرهاییکهنمیدرخاک-1 يادآوري

توانبرایتعیینحساسیت،استفادهکرد.،رامی9-3

کیفیتنتایجبدستآمدهازایناستاندارد،بهکفایتپرسنلانجامدهندهآنوتناسبتجهیزاتوتسهیالتاستفاده-2 يادآوري

-یتشایستگیوعملیبودنانجامآزمون/نمونه،قابل2-9بندکهمطابقبامعیارهایاستانداردهایزمایشگاهآشده،بستگیدارد.

،بهخودیخود2-9بنداند.بهکاربرانایناستاندارد،تذکردادهشدهاستکهمطلوبیتاستانداردهکردهظمالحرادیدزبابرداری/

نگینیازارزیابیاینعواملرا،میا2-9بندکنندهنتایجمعتبرنیست.نتایجمعتبر،بستگیبهعواملمختلفیدارد؛استانداردتامین

فراهمکردهاست.
کند،بنابراینوظیفهکاربرایناستاندارداستکهتماممواردایمنیمربوطبهکاربرداینروشرابیاننمی،ایناستاندارد-هشدار

کند.مشخص،هایاجراییآنرامواردایمنیواصولبهداشتیرارعایتکردهوقبلازاستفادهمحدودیت



 الزامیمراجع   2

ارجاعدادهشدهاستمدارکالزامیزیرحاویمقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردملیایران .بهآنها

.نترتیبآنمقرراتجزئیازایناستانداردملیایرانمحسوبمیشودبدی

باشد ارجاعدادهشده وتجدیدنظرهایبعدیآناصال،درصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخانتشار حیهها

تاریخانتشاربهآنهاارجاعدادهشدهذکر.درموردمدارکیکهبدوناستانداردملیایراننیستموردنظراین

.،هموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیههایبعدیآنهاموردنظراستاست

:استفادهازمراجعزیربرایایناستانداردالزامیاست


1-2 ASTM D 422, Test Method for Particle-Size Analysis of Soils 

2-2 ASTM D 653, Terminology Relating to Soil, Rock, and ContainedFluids2 

3-2 ASTM D 854, Test Method for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer 

4-2 ASTM D 1587, Practice for Thin-Walled Tube Sampling of Soils for Geotechnical Purposes2 

2-5 ASTM D 2216, Test Method for Laboratory Determination ofWater (Moisture) Content of 

Soil and Rock by Mass2 

2-6 ASTM D 2487, Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil 

Classification System) 

2-7 ASTM D 2488, Practice for Description and Identification of Soils (Visual-Manual 

Procedure) 

2-8 ASTM D 2850, Test Method for Unconsolidated, Undrained Compressive Strength of 

Cohesive Soils in Triaxial Compression2 

2-9 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 Construction 

2-10 ASTM D 4220, Practices for Preserving and Transporting Soil Samples 

2-11 ASTM D 4318, Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils 

2-12 ASTM D 6026, Practice for Using Significant Digits in Geotechnical Data 

2-13 ASTM E 177, Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test Methods4 

2-14 ASTM E 691, Practice for Conducting an Interlaboratory Study to Determine the Precision 

of a Test Method 
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 اصطالحات و تعاريف  1

تعاریفزیرنیز،اصطالحاتو9-9درایناستاندارد،عالوهبراصطالحاتوتعاریفتعیینشدهدراستانداردبند

:رودبکارمی

  (qu) نشدهمحدودمقاومت فشاري  1-1

رایندریکآزمونفشاریساده،عملنخواهدکرد.دنشدهمحدودخاکایتنشفشاریدریکآزمونهاستوانه

برمساحتواحددربدستآمدهبرمساحتواحدیابیشینهبهعنوانبارنشدهمحدودمقاومتفشاریاستاندارد،

شود.است،تفسیرمیکاربردیکرنشمحوری،هرکدامکهدرمدتزمانانجامآزمون،%13

  (Su) مقاومت برشی -1-2

تعریف1-3نداسبهشدهاستتاهمانطوریکهدربهایآزمونمقاومتفشاری،مقاومتبرشیمحبرایآزمونه

/9شد،
تنشفشاریدرلحظهگسیختگیباشد.1



 ليوسا  4

 دستگاه فشار  4-1

یک،9جکیپیچشدهباحلقهبارفعالبهمجهزمسطح1ترازویوزنکنندهسکوییتواندیکدستگاهفشارمی

بارگذارید ابزار هر یا بارگذاریهیدرولیک، کنترلودستگاه ظرفیتکافیبرایفراهمکردنسرعتیگریبا

کیلوپاسکال،199کمترازنشدهمحدودهاییبامقاومتفشاری.برایخاک1-6ندشدهدربدادهشرحبارگذاری

داشتهباشد.1تاگیریتنشفشاریبایدقابلیتاندازه دستگاهفشار مقاومتبرایخاککیلوپاسکالرا هاییبا

3تاتقریبگیریتنشفشاریکیلوپاسکالیابیشتر،دستگاهفشاربایدقابلیتاندازه199نشدهودمحدفشاری

کیلوپاسکالراداشتهباشد.

 نمونه  آوربیرون 4-2

ت،برداریواردشدهاسبرداریدرهمانجهتیکهنمونهبهلولهنمونهقابلیتخارجکردنمغزهخاکازلولهنمونه

اتواندجهتبرداشترشرایطدرزمانبرداشتننمونه،مینمونه.قابلاغماضخوردگیدستباباهمانسرعتو

است.قابلاغماض،خوردگیدستکردندرجهمشخصکندامااهمیتاساسی،حفظ

                                                 
1-  Platform weighing 

2-  Screw-jackactivated load yoke 
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 شاخص تغییرشکل  4-1

درجهشاخصتغییر با داشتهمیلی93/9بندیتاشکلبایدیکشاخصمدرج، بهترازآنرا باشدوبایدمتریا

یاهر99دارایمحدودهحرکتحداقل املیکگیریدیگریشاندازهوسایلدرصدطولآزمونهآزمونباشد،

،باشد.شکلالکترونیکیمطابقبااینالزاماتگیریتغییردستگاهاندازه

 گیري مدرج دستگاه اندازه 4-4

گیریشده.درصدازبعداندازه1/9ونهتاگیریابعادفیزیکیآزمیادیگرابزارمناسب،برایاندازه

شوند.شکلآزمونهمیشود،چونباعثتغییر،توصیهنمیهاینرمبرایآزمونه1هایورنیهکولیس-يادآوري 

 زمان سنج  4-8

نرخبرایاینکهشدهتاتقریبثانیه،استفادهشودبراینشاندادنزمانآزمونسپریسنجبایدازیکابزارزمان

،برقرارشود.1-6ندتوصیفشدهدرباعمالیرنشک

 ترازو 4-6

درصدازوزنکلیآنباشد.1/9هابایدتعیینکنندهوزنآزمونهتاترازویاستفادهشدهبرایوزنکردنآزمونه

 تجهیزات 4-7

،تعیینشدهاست.3-9بنداستانداردمطابقبا

 متفرقه  وسائل 4-5

هایاطالعاتی،همانطوریکهمورده،ابزاربازسازی،ظروفحذفمحتوایآب،وفرممانندابزارهایبرشآزمون

نیازاست.



 هاآماده سازي آزمونه          8

 اندازه آزمونه 8-1

                                                 
1-  Vernier calipers 



3 

 

آزمونه بایدحداقلقطر موجوددرمیلی39ها بزرگترینذره ازآزمونهآزمونمترداشتهباشندو بایدکوچکتر

یک باشد. آزمونه قطر آزمونهدهم برای از بیشتر قطر دارای که اندازهمیلی39هایی هستند، بزرگتر یا متر

بزرگتریندانهبایدکوچکترازیکششمقطرآزمونهباشد.اگربعدازاتمامیکآزمونبرروییکنمونهدست

مجازاست،وجوددارند،ایناطالعاترانخورده،براساسمشاهداتعینی،مشخصشودکهذراتبزرگترازآنچه

9(.نسبتارتفاعبهقطربایدبینزیرراببینیدارشاطالعاتآزمون،ارائهدهید)یادآوریزاتدرگظمالحنددرب

،بدستآورید.حداقلسه2-2ندشدهدربوسایلتعیینباشد.میانگینارتفاعوقطرآزمونهرابااستفادهاز3/9تا

چهارمارتفاع،انجامدهید.درنقاطیکگیریقطر(،وحداقلسهاندازهمنفرددرجه199گیریارتفاع)اندازه

توان،می1-9بندمطابقاستانداردبندیخاکدرآزمونهپیداشد،یکآنالیزدانهبزرگاگربعدازانجامآزمون،ذرات -يادآوري 

ارشآزمونباشد.زایجفراهمشدهدرگیدکنندهمشاهداتعینیونتئانجامدادتاتا

 نخورده هاي دستآزمونه 8-2

مطابقبااستانداردتحکیمیهایمعتبروآزمونهنخوردهبزرگیاازهایدستآزمونهنخوردهراازهایدستآزمونه

 روشآماده،2-9بند مطابقبا و برایسازیکنید آزمونههایاستاندارد استاندCهایگروه در ،19-9بندارد،

دهید. انتقال نمونهآزمونهنگهداریو میهایلوله اینکهبرداریرا مگر داد، انجام زوائد برشزدن بدون توان

بادقتبادستحملکنیدتاازبهمآزمونه،تعیینکندکهانتهایآزمونهبایدصافشود.آزمونهشرایط -هارا

سطحمقطع تغییراتدر دسترریختگی، از یا جلوگیریشود. فتنمحتوایآب، نوع هر یا فشار -دستاگر

هتوسطابزارخارجیبوجودمیظقابلمالحخوردگی از لولهنمونهرا بهطول،آید، نیمتقسیمکنیدیا بهدو

هایبریدهشدهرابدونآزمونهریختگیآزمونه،تسهیلشود.زنیدتابرداشتنبدونبهمبهایکوچکتربرشبخش

گونهتالشیکهممکنهرسازیکنید.ختگیوتاجاییکهامکاندارددراتاقیبارطوبتکنترلشده،آمادهریبهم

ازتغییردرمحتوایآب،است درونانجامدهیدتا بایدازسطحمقطعدایرهآزمونهخاکجلوگیریشود. ایها

کوچکیاپوستهواردپولکامبرش،هرگونهدرهنگیکسانکهانتهاییعمودبرمحورطولیآزمونهدارد،باشند.

بهدقتتوسطخاک را حفراترویسطحآزمونه بردارید. را پرشده برش، از بدستآمده هایبازسازیشده

 هنگامیکهکنید. بیپولکدر به منجر برشزدن، یا میظنها انتها دو آزمونهمیاضافیدر یکشود، با را ها

گچزندهضخامتحداق لیاز بپوشانید. مشابه مواد مییا اجازه هنگامیکهشرایطنمونه یکماشیندر دهد،

 با میداردنهاییمطابقتآزمونهتراشعمودیکه الزم،را قطر تا برشآزمونه عنوانیککمکدر به توان

 کرد. مهمفرضمیئدرجاییکهجلوگیریازگسترشنیروهایمواستفاده شوند،ینقابلارزیابی)محسوس(

رابایکغشاءالستیکی،روکشپالستیکینازکآزمونهسازیودرهمهمدتانجامآزمون،بالفاصلهبعدازآماده

گذاریاگرآزمونهپوششجرموابعادآزمونهآزمونیراتعیینکنید.،بپوشانید.یاپوششیازگریسیاپالستیک

اگرازهمهآزمونهبرایتعیینمحتوایگذاریتعیینکنید.ششود،بهتراستکهجرموابعادراقبلازپوشمی

رابرایاینمنظورانتخابکنیدوبالفاصلهآنرادریکظرفازبرشحاصلآزمونه،شود،یکآباستفادهنمی

شود.مانجا،3-9بندتعیینمحتوایآب،بایدمطابقبااستاندارددارقراردهید.پوشش
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 ازي شده هاي بازسآزمونه 8-1

-نخوردهخرابایکهازآزمونهدستخوردهشدهویاازنمونهدستننخوردهخرابهاراهمازآزمونهدستآزمونه

شده،موادرادریکغشاءسازیکرد.درموردآزمونهدستنخوردهخرابتوانآمادهشده،فراهمشدهاست،می

نهفشارواردکنیدتامطمئنشویدکهبطورکاملبازسازیشدهموباانگشتانبهآزوپالستیکینازکبپوشانید

 شدنمحبوسازاست. اجتنابکنید. درآزمونه، مراقبباشیدکهچگالییکسانیبدستآیدوبازسازیتاهوا

خوردهمحتوایآبطبیعیخاکحفظشود.مواددستنخوردهبدستآیدونسبتحفرهیکسانیباآزمونهدست

درونیک الزاماتبقالبباسطحمقطعدایرهرا ابعادیکهمتناسببا 1-6ندایبا شکلاست، بعدازدهید.

خارجکردنازقالب،جرموابعادآزمونهراتعیینکنید.

 يافته تحکیمهاي آزمونه 8-4

قبلتعیینشدهآزمونه محتوایآباز چگالیو تا باید توسطها شخصتعیینایکه آزمون، توصیفوکننده

آماده است، )یادآوریتعریفشده ببینیدسازیشود را انتهایعم(.زیر اینکهآزمونهشکلگرفت، بربعداز ود

ازقالبخارجکردهوجرموابعادآزمونهراتعیینکنید.،ودمحورطولیرامرتبکنی

-وردننتایجمطلوبازآزمونهدهدکهمتراکمکردن،حملکردنبادستوبدستآتجربهنشانمی- يادآوري

درصددارند،کارمشکلیاست.29هاییکهدرجهاشباعبیشاز



 آزمون انجام روش        6

متمرکزشود.دستگاهبارگذاریپایینیآزمونهرادردستگاهبارگذاریقراردهیدتاجاییکهبررویصفحه1 -6

بهدقتتنظیمکنیدتاجاییکهتنهاصفحهباال برصفررا ییدرتماسباآزمونهباشد.شاخصتغییرشکلرا

درصدبردقیقه،ایجادشود.9تانیمسرعتبارراتاجاییبکارببریدکهیککرنشمحوریدریکتنظیمکنید.

مقادیربار،تغییرشکلوزمانرادرفواصلکافیثبتکنیدتاشکلمنحنیتنشیکرنش،تعریفشود)معموال

ازحدودگسیختگیزمانبهتراستکهسرعتکرنشتاجاییانتخابشودکهنقطهکافیاست(.13تانقطه19

)یادآوری13 نکند تجاوز ببینیددقیقه را زیر مقادی(. زمانیکه تا دهید ادامه افزایشبارگذاریرا تنشبا ر

کاهشیابد، زمانیکهکرنش، تا 13یا کرنشبهدستآید. برایانجامنشسرعتکردرصداز شده استفاده

اگربراینتایجبهترآزمون،مطلوبفرضشود،میآزمونآزمونه سرعتتوانکاهشداد.هایدرزبندیشدهرا

گ در همانطوریکهارشدادهزکرنشرا بهایآزمون، ،3-3نددر ارائهدهید. است، محتوایآبآزمونهالزم

ب استفادهآزمونیرا تعیینا برشهایدستکنیدمگراینکهمانندآزمونهازکلآزمونه، هاییبرایایننخورده،



3 

 

9-3ندهمانطوریکهدربارشآزمونمشخصکنیدکهآیامحتوایآبنمونه،زدرگمنظورارائهشدهباشند.

الزماست،قبلیابعدازآزمونبرشبدستآمدهاست.

دهند،درسرعتباالتریازکرنش،آزموننشانمیگسیختگیتریرادرشکلبیشتریکهتغییربهتراستموادنرم -يادآوري 

تریازدهند،درسرعتپاییننشانمیگسیختگیشوند.برعکس،بهتراستموادخشکوشکنندهکهتغییرشکلکمتریرادر

کرنش،آزمونشوند.

گسیختگیهزاویهشیبسطحدهندکهنشانگسیختگیازآزمونهدریایکعکسبگیریدیکطرحبکشید6-2

گیریباشد.است،اگرزاویهقابلاندازه

مثالیازیکفرماطالعاتیدرپیوستالفآوردهشدهاست.هرگونهفرمدیگریکهشاملهمهاطالعات6-1

تواناستفادهکرد.ضروریباشدرامی

 محاسبات       7

 رابهصورتزیرمحاسبهکنید:الیاعمدرصدبرایبار1/9تاتقریب 1ɛکرنشمحوری،7-1

ΔL /L0=1ɛ

:کهدرآن

ΔL؛مترمیلیبرحسبشود،تغییرطولآزمونهکهازرویشاخصتغییرشکلخواندهمی

L0،؛مترمیلیبرحسبطولاولیهآزمونه  

 ،برایباررابهصورتزیرمحاسبهکنید:Aمیانگینمساحتسطحمقطع،7-2

1)ɛ /( 1-   A0=A

:کهدرآن

A0،؛مترمکعبمیلیبرحسبمیانگینمساحتسطحمقطعاولیهآزمونه

1ɛ،؛برحسبدرصدکرنشمحوریبرایبارکاربردی

شده،رابصورتدادهاعمالیکیلوپاسکال،براییکبار1دار،یاتقریبتاسهرقممعنی،Cɛتنشفشاری،7-1

  زیرمحاسبهکنید:
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 (P/A) =Cɛ

:درآنکه

P؛کیلوپاسکالبرحسبدادهشده،اعمالیبار

A،؛مترمکعبمیلیبرحسبمیانگینمساحتسطحمقطع

ها(وکرنشروابطبینتنشفشاری)محورعرضاگرمطلوباست،یکنمودارکهنشاندهنده-نمودار  7-4

درصداز13ارییاتنشفشاریدربیشترینمقدارتنشفشتوانرسمکرد.ها(باشدرامیمحوری)محورطول

ارشز،گqu،نشدهمحدودکرنشمحوری،هرکدامکهاولبدستآیدراانتخابکردهوبهعنوانمقاومتفشاری

داده نمودار بهتر، مواقعلزومبرایتفسیر در داده-تنشهایکنید. بهعنوانبخشیاز ارشزهایگکرنشرا

شده،بهحسابآورید.

،رابهصورتزیرتعیینSTاند،حساسیت،شده،بازسازینخوردهدستشدههایفشاریبازسازیاومتاگرمق7-8

کنید:

 

 

  آزمون گزارش         5

ارششاملمواردزیرباشد:زبهتراستکهگ

5-1 توصیف و هویت طبقهچشمیتعیین شامل دستآزمونه، آزمونه اینکه آیا و نماد خاک، نخورده،بندی

بازس و متراکمشده گمانه،غیرهازیشده، تعداد موقعیت، طرح، همچنینشاملاطالعاتتعریفینظیر است.

انجامشود،،3-9بندبایدمطابقبااستانداردچشمیاست.توصیفغیرهتعدادنمونه،عمقو

دستآمدهخشکومحتوایآباولیه)مشخصشودکهمحتوایآبآزمونه،قبلازآزمونبرشبچگالی5-2

(،شدهقطعاتبریدهینکهآیاازکلآزمونهبدستآمدهاستیاازااستیابعدازآن،و

(،اگرمحاسبهشدهاست،زیرراببینیددرجهاشباع)یادآوری5-1

برایمحاسبهدرجهاشباع،الزماست.،3-9بندوزنمخصوصتعیینشدهمطابقبااستاندارد-يادآوري 
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؛ومقاومتبرشینشدهمحدوداریمقاومتفش5-4

؛میانگینارتفاعوقطرآزمونه5-8

؛رنسبتارتفاعبهقط5-6

؛تگی،درصدیخمیانگینسرعتکرنشتاگسنرخ5-7

؛تگی،درصدیخکرنشدرگس5-5

 ؛تعیینشدهاست،11-9بندرااگرمطابقبااستانداردروانیوحدخمیریحد5-3

؛تگییخگسشکلعکسیا5-11

؛سازیشدهاستنمودارتنشیکرنش،اگرآماده5-11

؛حساسیت،اگرتعیینشدهاست5-12

و؛تعیینشدهاست،1-9بندآنالیزاندازهدانه،اگرمطابقبااستاندارد5-11

هایدیگریکهبرایتفسیردرستنتایجبدستآمده،الزممعمولییادادههرگونهشرایطغیر،ات ظمالح 5-14

ضر مانندو ذکرکنید، الیه1سطوحصیقلیوریاسترا پوسته2بندی، 1ها، ریشه4هاریزهسنگ، تردیو8ها، یا ،

)کهبرشمحدبیاقطریاست(.گسیختگیشکنندگی،نوع

 

دقت و اريبی       3

6یاورتانبررویفومپل،نتایجآزمونبدستآمدهازایناستانداردپذیرشگیریمعیارهایاندازه -دقت  3-1

اینارزیابیازدقت،برآوردهشدهاست.،1(درجدولمترمربعگرمبرسانتی92/9باچگالیحدود)شکلناپذیر

توسط آزمایشگاهیاستکه درون برنامه 1-9استانداردهایبنداساسنتایج انجامخاک12-9تا برنامه و ها

کارگیریاینهدرهنگامبکموردآزمون،متفاوتاست.وارزیابیدقتبانوعموادوخاآزمون،انجامشدهاست.

،آگاهیداشتنالزماست.برایخاکهاارزیابی

                                                 
1-  Slickensides 

2- Stratification 

3- Shells 

4- Pebbles 

5- Roots 

6- Polyurethane foam 
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 خالصه نتايج آزمون از هر آزمايشگاه  - 1جدول

مترمکعب(گرمبرسانتی92/9باچگالیحدودناپذیرشکلهایمقاومتفشاریبررویفومپلیاورتان)داده

(1) (9)(3)(2)(3)
هایپارامترمقدارانحرافمحدودهقابلقبولتعدادآزمایشگاه

2ازدونتیجه3معیار9میانگین1آزمونتاییآزمونسه

تنها)تکرارپذیریدرونآزمایشگاهی(متصدینتایج

kPa23229199مقاومت،99

9/0                           23/0                                  61/4                              %کرنش،99
پذیریبینآزمایشگاهی(نتایجچندآزمایشگاهی)تکرار

kPa23233139مقاومت،99

0/6                         23/0                                     61/4                            %کرنش،99
کرنشمحوریدربیشینهتنشفشاری.-بیشینهتنشفشاریوکرنش-مقاومت1
،انحرافمعیارومحدودهقابلقبولنتایج،19-9هایورودیاست،مطابقبااستانداردبنددهندهدادههایاعشاریارائهشده،نشانرقمداروتعدادارقاممعنی9

توانددارایمکاناعشاریبیشترازدادهورودیباشد.ینم
،دارد.s1های،محاسبهشدهاستواشارهبهمحدوده12-9انحرافمعیارمطابقبااستانداردبند3
صورت،تعریفشدهاست،به13-9،کهمطابقبااستانداردبندs9dمحدودهقابلقبولازدونتیجه،اشارهداردبهحد2

s1.9· √269/1اختالفبیندوآزمونکهبدرستیانجامشده است. محاسبهشده تعدادارقاممعنی، اینحدبیشترباشد. نبایداز مکاناعشاریاند، دار/

هایاعشارینیازمکانتواندتعدادیکسا،توصیفشدهاست،بعالوه،مقدارموجودمی19-9موجود،مساویاستباآنچهکهدرایناستانداردیااستانداردبند

 داربیشتریازانحرافمعیارباشد.مانندانحرافمعیارداشتهباشد،حتیاگرآننتایجدارایارقاممعنی


 

،براساسسهآزمونتکراریانجامشدهتوسطهرآزمایشگاهاست.انحرافمعیاریک1هایجدولداده1 -1 -3

نشاند وچندآزمایشگاهی، تنها درجدولکاربر ستون1ادهشده استاندارد2، مطابقبا بدست12-9بند، ،

ودروسائلایکهتوسطیککاربرباهمانموادوبااستفادهازهماناند.نتایجدوآزمونکامالهدایتشدهآمده

،1جدولدرکاربرتنهانشاندادهشدهs9dهایکوتاهترینزمانممکن،انجامشدهاست،نبایدبیشازمحدوده

تفاوتداشتهباشد.3ستون پاورقیs9dبرایتعریف ، 1درجدول2، آزمونکامالهدایتببینیدرا نتایجدو .

چندs9dهایایکهتوسطدوکاربرمختلفودرروزهایمختلف،انجامشدهاست،نبایدبیشازمحدودهشده

هباشد.،تفاوتداشت3،ستون1آزمایشگاهینشاندادهشدهدرجدول
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 الف  پیوست

 (تی)اطالعا

 عاتینمونه فرم اطال






