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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

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

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

  .دارد عهده به را ایران

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(IEC) و 

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

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 بترا   تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فی ات عیار تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی س سنجیوا ، 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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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 "روش آزمون –آزمون بارگذاري صفحه روشهتغییرشکل و مشخصات مقاومت خاک ب تعیین -خاک"

 

 سمت و/ يا نمايندگی رئیس: 
 حسام،  داقان خیییی

  دکترا  مهندسی عمرانس

دانشکده مهندسی عمتران دانشتگاه تهتران و    

 مدیر فنی ررکت عمران ایستا

                                                              

  دبیر:
 سیدحجت،  زادهمصطفی

  کاررناسی اررد مهندسی عمرانس

اا  عیمتی  یر موسسه تحقیقات و پژواشمد

 بنیادین پایدار سازه آریا

 

  ) اسامی به ترتیب حروف ادفبا س: ءاعضا
 افتخار ، محمدحسین

 سکاررناسی اررد مهندسی عمران 

فنی انستیتو مصادح ساختمانی دانشگاه مدیر

 تهران

  
 زاده ، محمدرضاترابی

 سکاررناس مهندسی عمران 

 اره کل استاندارد ارم گانادکاررناس فنی 

 

 طیبی ، سعیده

 سکاررناسی اررد مهندسی عمران 

اتتا  عیمتتی موسستته تحقیقتتات و پتتژواش 

  بنیادین پایدار سازه آریا

 

 رایانمهر ، مریم

 رناسی سکاررناسی اررد مهندسی زمین

 کاررناس  فنی مهندسان مشاور صاداف

 

 

 عیباری ، فرااد

  سکاررناسی اررد مهندسی عمران

ت عیمی گروه مهندسی عمتران دانشتگاه   یای

 آزاد اسالمی واحد بندرعباس

 

 سیدعییرضامجتبو  ، 

  سرامیک -سکاررناسی مهندسی مواد

 

کاررتتناس فنتتی اداره نظتتارت بتتر صتتنایع    

 ونک – سازمان میی استاندارد ایرانغیرفی   

 

 

 مصفا ، مسعود

 سکاررناسی اررد مهندسی عمران 

ان نظتام مهندستی   ت متدیره ستازم  یعضو ای

 ساختمان ارم گان
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 مصطفی زاده ، سیدمحسن

 سکاررناس مهندسی عمران 

کاررناس فنی ررکت آزمونگاای آزما ستازه  

 کاوان

  

 گو رهوار  ، عاطفهنوحه

 سکاررناسی اررد مهندسی عمران 

ت عیمی گروه مهندسی عمتران دانشتگاه   یای

 آزاد اسالمی واحد بندرعباس
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 فهرست مندرجات

 عنوان
 

 صفحه

 ب استاندارد میی آرنایی با سازمان

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 پیش گفتار

 مقدمه

 ه

 و

 1 دادف و دامنه کاربر 1

 1 مراجع اد امی 9

 9 اصطالحات و تعاریف 3

 9 گیار نشان 2

 3 وسایل 3

 3 ررایط کیی آزمون 6

 2 دستورادعمل 3

 11 رزیابی و ارائه نتایجا 3

 12 اامثال 2

 13 پیوست ادف ساد امی  

 93 پیوست ب ساد امی  
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 یش گفتارپ

 – صفحهآزمون بارگیار  روش  تعیین تغییررکل و مشخصات مقاومت خاک با استفاده از -خاک "استاندارد 

اا  عیمی بنیادین موسسه تحقیقات و پژواشسط تو مربوطکه پیش نویس آن در کمیسیون اا   "روش آزمون

مهندسی ساختمان و اجالس کمیته میی استاندارد  پانصد و دومینتهیه و تدوین رده است و در  پایدار سازه آریا

، اینک به استناد بند یک  مورد تصویب قرار گرفته است 92/99/1323 مور  اا  ساختمانیمصادح و فراورده

، به 1331مصوب بهمن ماه   ، استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موسسهقوانین و مقررات قانون اصالح  3ماده 

 . عنوان استاندارد میی ایران منتشر می رود

،  ، عیوم و خدمات برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع

نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این  قع د وم تجدیدااستاندارداا  میی ایران در مو

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 . باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد

 

 : ورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر استمنبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد م
DIN 18134: 2001, Determining the deformation and strength characteristics of soil by the plate 

loading test method 
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 -آزمون بارگذاري صفحه روشهتعیین تغییرشکل و مشخصات مقاومت خاک ب -خاک

 روش آزمون

 

 دامنه کاربرد هدف و  3

تغییررکل و مشخصات مقاومت خاک با استفاده از روش آزمون برا  تعیین ارائه  ،استاندارداین ادف از تدوین 

 است. آزمون بارگیار  صفحه

 قابلساز  نی  در راهرود و عالوه بر آن به کار برده میاستفاده در مهندسی خاک و پی  جهت ،این استاندارد

با ادف ارزیابی رود  نامیده می "بارگیار  صفحه"سکه به اختصار روری را  ،ستاندارداستفاده است. این ا

 را کند که برا بیان می و مدول واکنش بستر خاک ت مقاومتی خاک و تعیین مدول کرنشمشخصارکل و تغییر

 .کاربرد داردنشست   -تعیین رابطه بین بارگیار  و نشست خاک سمنحنی بارگیار 

 

 مراجع الزامی           2

 . اا ارجاع داده رده استن این استاندارد میی ایران به آنمدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در مت

 .رودین استاندارد میی ایران محسوب میبدین ترتیب آن مقررات ج ئی از ا

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

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

 .اا مورد نظر استاا  بعد  آنجدید نظر و اصالحیه، امواره آخرین تاست

 :برا  این استاندارد اد امی است استفاده از مراجع زیر
 

2-1  DIN 861-1 Gauge blocks – Concepts, requirements and testing 

2-2 DIN 863-1 Micrometers – Standard design external micrometers – Concepts, requirements 

and testing 

2-3 DIN 4018 Calculation of bearing pressure distribution under shallow foundations 

2-4  DIN EN 10002-3 Metallic materials – Tensile testing – Part 3: Calibration of force-proving 

instruments used for the verification of uniaxial testing machines 

2-5 DIN EN 10025 Hot rolled unalloyed structural steel products – Technical delivery conditions 

(includes Amendment A1 : 1993) 

2-6 DIN EN ISO 7500-1 Verification of static uniaxial testing machines–Part1: 

Tension/compression testing machines – Verification and calibration of the force measuring 

system (ISO 7500-1 : 1999) 

2-7 ISO 2768-1 : 1989 General tolerances – Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions 

without individual tolerance indications 
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2-8 ISO 2768-2 : 1989 General tolerances – Part 2: Geometrical tolerances for features without 

individual tolerance indications 

 

 

 اصطالحات و تعاريف       1

 رود:در این استاندارد اصطالحات و تعاریف زیر به کار می

1-3    

 آزمون بارگذاري صفحه

و  وارد،و یک دستگاه بارگیار   ا دایرهبارگیار   یک صفحه، بار به صورت اف ایشی، توسط آزمونی که در آن

، در σ0زیر صفحه،  اعمادیرود. تنش میانگین ار میو کل این فرآیند مجدداً تکریابد سپس به تدریج کااش می

 نشست به دست آید.  –رود تا منحنی بارگیار  ، برا  ار اف ایش بار، ترسیم میsبرابر نشست، 

1-2     

 مدول کرنش

کند و با استفاده از مقادیر حاصل از مشخصات تغییر رکل خاک را بیان میا  است که ، مودفهEv، مدول کرنش

آیند، یعنی از گرادیان سکانت یا بارگیار  به دست مینشست که از اودین و دومین چرخه  –ارگیار  منحنی ب

  .  9-3سمقایسه کنید با بند  رود، محاسبه می σmax3/9و  σmax3/9خط قاطع بین نقاط 

1-1    

 مدول واکنش بستر خاک 

-سطحی نشان می جاعی خاک را تحت بارا  است که واکنش اتستیک و ارت، مودفهks،بستر خاکمدول واکنش 

-آید، مشخص و تعیین میبارگیار  به دست مینشست که از اودین چرخه  -داد. این مودفه براساس منحنی بار

  . 3-3سمقایسه کنید با بند  رود

 

  ريزيطرح       4

 گیرد: صورت می مترمییی399بارگیار  با قطر با استفاده از یک صفحه  صفحهآزمون بارگیار   این ری  طرح

 INSO  رماره این استاندارد میی(
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 وسايل       8

 کلیات     8-3

 :زیر مورد نیاز استند تجهی ات

  ؛بارگذاري واکنشی سامانه -الف

 سامانهبارگیار ، یک سطح ادکل قابل تنظیم، و یک  رامل یک صفحه ،ابزار و تجهیزات بارگذاري صفحه -ب

  ؛خرطومی فشار قو  ودیک، نصب جک ایدرودیکی و دودهبارگیار  دارا  پمپ ایدر

قائمه نسبت به سطح  بارگیار  تحت زاویه و نشست صفحه گیري بار اعمال شدههايی براي اندازهدستگاه -ج

  ؛بارگیار 

 که برا  محاسبه معادتت درجه دو مناسب است.  دهیماشین حساب جیبی با قابلیت برنامه -د

 ذاري واکنشی بارگ سامانه  8-2

نیوتن بیشتر از حداکثر بار آزمونی مورد کییو19کند که حداقل ، واکنشی را تودید میبارگیار  واکنشی بار سامانه

 بارد.  ،متناسبنیاز است، و ممکن است یک کامیون یا ترییر بارگیر  رده یا سایر اریائی که دارا  جرم 

 صفحات بارگذاري  8-1

  و دارا  دو 9-3استاندارد بند سازند سمقایسه کنید با می S355J0  فوتد رده صفحات بارگیار  را از جنس

 3-9چنانکه در استاندارد بند  mkاا  بند  روادار اا را با استفاده از دستگاه براساس ردهدستگیره استند. آن

متر مییی399ر  به قطر بارگیاصفحات  سازند.می 9و  1اا  در رکل ردهار  مشخصاا  اموروادار  و تا رده

جادادن نوک  بارند. این صفحات یک سورا  مستطیل رکل برا متر میمییی93وده و دارا  ضخامت حداقل ب

 گیر  نشست دارند. سوزنی دستگاه اندازه
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  :راهنما

  سنجگیره سسنجاقک  مرک   برا  نگه دارتن صفحه کرنش  1

 دسته 9

 دایره سورا  3

 متر استندواحداا بر حسب مییی 2

 متريمیلی133صفحه بارگذاري  -3شکل 

 

بنداا  متر و با پشتمییی99، دارا  حداقل ضخامت مترمییی369متر و مییی699صفحات بارگیار  که به قطر 

که ، با وجوه فوقانی اموار مواز  با وجه تحتانی صفحه مترمییی99ا  برابر، اریک به عرض تقویتی با اندازه

اا  اا و گیره. سنجاقکروندتهیه می ،دنسازمتر  را در بات  آن فراام میمییی399  صفحه امکان جایگیار

سمقایسه کنید با  مرک   در صورت د وم برا  نگه دارتن صفحه فوقانی در سرجا  خودش تهیه خوااند رد

  . 9رکل 

 روند. گیر  میدازهمتر انمییی9/9ار  متر و ضخامت صفحه با روادیمیی3/9قطر صفحه با روادار  
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  A—Aبرش 

  سکااش یافته و به صورت ترسیمی نشان داده رده 

  :راهنما

 گیره یا سنجاقک مرک   1

 مییی متر  399صفحه بارگیار   9

 پشت بند تقویتی 3

 سورا  ضمیمه برا  دسته 2

 متر استندواحداا بر حسب مییی 3

 تريممیلی262متري يا میلی633ذاري صفحه بارگ -2شکل 

 

 بارگذاري سامانه  8-4

بارگیار  رامل یک پمپ ایدرودیکی است که به یک جک ایدرودیکی از طریق یک دوده خرطومی فشار  سامانه

 بار را اعمال کرده یا آزاد کند.  ،تواند در طی مراحل مختیفمی سامانهمتر متصل است.  9حداقل قو  با طول 

ردن  تراز از ناودیکی باید توسط مفصل به دو طرف متصل رود تا تر فشار، جک ایدرارچه مناسببرا  اعمال 

 رود. جا میتر در میان سییندر جک جابهممییی139رود. پیستون فشار تا آن جیوگیر  

متر تجاوز کند. برا  جبران تفاوت ارتفاع وسایل نقییه مختیفی که مییی699حین اجرا  کار نباید از ارتفاع جک 

ستون روند، تزم است اج ایی تهیه روند که امکان اف ایش طول ابتدایی پیکنشی استفاده میعنوان باراا  وا به

 . رودمتر فراام سازد. برا  جیوگیر  از کمانش این اج ا باید اب اراا  مناسبی تهیه مییی1999فشار را تا حداقل 
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 گیري باردستگاه اندازه  8-8

رود، که بین گیر  میاندازه 1خطا  %روادار  با سنج اه کرنشخوبی با استفاده از دستگ، بهبار رو  صفحه

 رود. و پیستون گنجانده و قرار داده میبارگیار   صفحه

MN/mمتر  باید حداقل مییی399جش برا  صفحات بارگیار  دستگاه سن پییر تفکیکقدرت 
و برا   991/9 2

MN/mمتر  مییی369متر  و مییی699صفحات 
 بارد.  9991/9 2

 بارد.  سنجکرنشگیر  نیرو باید معادل دقت دستگاه اندازه سامانهپییر  تفکیکدقت 

 اعمال نمود.  سیسیوس درجه29صفر درجه سیسیوس تا  اد امات فوق را باید برا  دمااا  بین

 گیري نشستدستگاه اندازه 8-6

نشان داده رده است باید  3در رکل ا  که گونهفحه بارگیار ، یک بازو  اتصال بهصگیر  نشست برا  اندازه

رامل یک قاب است که در سه نقطه مهار رده، یک بازو  اتصال صیب  که  دستگاه مورد استفاده قرار گیرد. این

، و یک مبدل نیرو  جابجایی یا دستگاه قابل تنظیم در جهت عمود  می بارددر برابر پیچش مقاوم است و 

گاه خطی   یا یک تکیه3-ادف صال توسط یک اارم سمقایسه کنید با رکلاا  ری . بازو  اتسنجش تغییر مکان

 ± 3 . حداقل فاصیه بین مهاراا و مرک  صفحه بارگیار  باید س3-برود سمقایسه کنید با رکل به قاب متصل می

ان توکند. این مجموعه سرام رده را میتجاوز  9  نباید از 3-ادفسرکل  hp/hmمتر بارد. نسبت   مییی1399

 ایجاد نشود.  hp/hmتغییر  در نسبت  ،گیر طور  تنظیم کرد که حین اندازه
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 نصب بازوي اتصال با اهرم -الف

 

 نصب بازوي اتصال با تکیه گاه لغزشی )متحرک( -ب

 :راهنما

 بار 3         ری  یا مبدل نیرو  جابجاییدستگاه سنجش تغییر مکانها 1

 گاه دغ ری سمتحرک تکیه 6                                                    کننده             قاب مهار 9

 مهار 3      اارم                                                                         3

 سوزنیوکقیم ن 3      بازو  اتصال                                                               2

SM ،S  قرائت می ان نشست 

 ها(گیري نشست )مثالنصب قطعات جهت اندازه -1شکل 
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متر مناسب است. دستگاه 3/9گیر  نشست در اعماق تا حدکثر تنها برا  اندازه ،نصب بازو  اتصال امراه با اارم

متر  یا مییی399یار  بارگ انگامی که از یک صفحه ،اا  ری  یا مبدل نیرو  جابجاییسنجش تغییر مکان

-مییی369بارگیار   متر انگامی که صفحهمییی13رود، و برا  مقادیر تا حداکثر متر  استفاده میمییی699

گیر  متر اندازهمییی92/9 درستیمتر را با مییی19باید بتواند مقدار نشست تا حداکثر  ،برندرا به کار میمتر  

را باید در  میکورمتر دارته بارد. اد امات مییی91/9حداقل برابر با  پییر قدرت تفکیک. دستگاه میکور باید کند

 اعمال کرد.  درجه سیسیوس29تا  درجه سیسیوس صفردمااا  بین 

 هاي جانبی کمکی دستگاه 8-2

 اب اراا  جانبی کمکی زیر مورد نیاز استند.

 ؛بییچه -ادف

 ؛مترمییی 339و  متریییم399،  مترمییی299، به طول اا  صاف فوتد دبه -ب

 ؛دستی  برس -ج

  ؛کش تارو، ماسه خشک متوسط، اندود گچی، روغنراقول، خط کمچه، ماده بنایی، گونیا، -د

 ا  مشابه جهت محافظت در برابر آفتاب و باد.  قیراندود سقیر و گونی  یا وسییه پارچه کرباسی -ا

 تجهیزات بارگذاري صفحه واسنجی 3-3

پیش  ،. این کاردادمشخص رده انجام  سادف را باید به روری که در پیوست  صفحهات بارگیار  تجهی  واسنجی

 تزم و ضرور  است و باید سادی یکبار تکرار رود.  ،از حمل و تحویل و پس از تعمیر

 

 شرايط کلی آزمون   6

و ام رو  خاکی سفت و بند  دررت یا مرکب را ممکن است ام بر رو  خاکی با دانه آزمون بارگیار  صفحه

بند  ری  انجام داند. برا  اطمینان از این که صفحه بارگیار  رو  ذرّاتی که تقریباً از یک چهارم محکم با دانه

 انجام رود.قطر صفحه ب رگتر نیستند قرار ندارته بارد، باید دقت کافی و تزم 

 رته بارد، یا خاکی دارته باریم که پوستهبند  یکنواختی داه ماسه سریع خشک رده بارد و دانهدر صورتی ک

ام خورده رده بارد، آزمون صفحه بارگیار  ش بهاییبات ، نرم یا به عبارت دیگر در ناحیهسطحی را تشکیل داده

، تا آنجا که ممکن است، در تمام ونرود. چگادی خاک تحت آزمام خورده انجام میهبعد از بردارتن خاک ب

 . ماندمیباقی  مدت آزمون یکنواخت
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بخش توان فقط در صورتی به رکیی رضایترا می صفحه، رُس ، آزمون بارگیار  ت دانه سمثالً ری برا  خاک 

انجام داد و ارزیابی کرد که خاک از استحکام قو  برخوردار بارد. در صورت تردید، پایدار  خاک تحت آزمون در 

 رود.می، زیر سطح زمین، تعیین dبارگیار ،  فحهاا  مختیف تا حداکثر عمق برابر با قطر صعمق

 

 دستورالعمل      2

 آماده سازي محل انجام آزمون 2-3

آتت ده از اب ارصفحه بارگیار  به اندازه کافی ب رگ بارد را باید با استفا قرارگیر آزمون که برا   نجاممحل ا

. ار  ا چرخاندن یا عقب و جیو بردن صفحه بارگیار مناسب تسطیح نمود سمثالً دبه اا  صاف فوتد  یا ماده یا ب

 گونه مواد نرم و سست را باید از محل آزمون خارج کرد. 

 صفحهتنظیم و نصب تجهیزات بارگذاري   2-2

رود. در صورت د وم، یک بارد که آزمون رو  آن انجام می  بارگیار  باید در تماس کامل با سطحی صفحه

بند  متوسط یا خمیر پالستر گچی را باید آماده کنیم تا سطحی اموار و دانه خشک بابستر نازک از ماسه 

رو  آن قرار گیرد. انگامی  باتییاا  نرم به وجه کف صفحه باید با چرخش و ضربه زدن .مسطح به دست آوریم

ادید. ار مقدار زیرین صفحه را گریس م کنیم، باید رویهه عنوان ماده بسترساز استفاده میکه از پالستر گچی ب

تا زمانی که پالستر خودش را نگرفته  را، پالستر اضافه را باید قبل از خشک ردن آن با کمچه بردارت. آزمون

 بارد نباید رروع رود. 

دار و از تراز   فوقانی صفحه محکم وصل رود تا وقتی که محل انجام آزمون ریبیک تراز حبابی باید به رویه

از و تنظیم کنیم. پیستون جک ایدرودیکی را باید رو  مرک  صفحه بارگیار  و با زاویه رود، آن را ترخارج می

  بارگیار  واکنشی قرار داد و آن را در برابر ضربه ایمن نمود. حداقل فضا  خادی بین صفحه سامانه  قائم زیر 

با قطر  ، برا  صفحهمتر33/9متر باید مییی399  با قطر بارگیار  و محل تماس بار واکنشی برا  صفحه

متر است. بار واکنشی را باید طور  39/1متر مییی369  با قطر متر و برا  صفحه19/1متر برابر با مییی699

محکم کرد که در برابر جابجایی و انحراف از زاویه قائم نسبت به جهت بارگیار  مقاوم بارد. برا  اطمینان از 

 تزم و کافی انجام داد.  درستیزمان انجام آزمون این کار را باید با بارگیار  در سراسر  سامانهپایدار  

 گیري نشست تنظیم و ترتیب دستگاه اندازه 2-1

بارگیار  قرار  متر  از مرک  صفحه3/1 نصب بازو  اتصال باید طور  صورت گیرد که مهاراا  آن در فاصیه

جابجایی را باید به صورت عمود  نصب کرد سمقایسه اا  ری  یا مبدل نیرو  گیرد. دستگاه سنجش تغییر مکان

دایم، باید دقت کنیم تا از بارگیار  را در سر جایش قرار می  . وقتی صفحهب 3و  ادف 3اا کنید با رکل



19 

 

مستطییی رکل و قرار گرفتن آن بر رو   نوک سوزنی بازو  اتصال به داخل روزنه حرکت بدون تاخیر قطعه

 . مرک  صفحه مطمئن رویم

تا دستگاه و  مراقب بودباید  .دستگاه اندازه گیر  نشست را باید در برابر نور آفتاب و وزش باد محافظت کرد

 در معرض درزش قرار نگیرد.بارگیار  واکنشی در مدت زمان انجام آزمون  سامانه

 بارگذاري اولیه 2-4 

اا  ری  یا مبدل نیرو  یر مکانپیش از رروع آزمون، دستگاه سنجش نیرو  کرنشی و دستگاه سنجش تغی

، انگام استفاده از رود. بار اعمال ردهثانیه بارگیار  39باید رو  صفر تنظیم روند و صفحه به مدت  ،جابجایی

MN/mبرابر با  قائممتر ، باید با یک تنش مییی699متر  یا مییی399 صفحه
و انگام استفاده از  91/9 2

MN/mمعادل  قائمش با تن متر  بایدمییی369  صفحه
 . برابر بارد 993/9 2

 قرائت دستگاه سنجش یا مبدل در این می ان بار باید برابر با صفر بارد. 

 بارگذاري و باربرداري   2-8

 کلیات  2-8-3

ومت و خصوصیات مورد نظر آزمون است، و عالوه بر آن مقا، تابع ااداف مدحداکثر بار مورد نیاز یا حداکثر نشست

 بارگیار  نی  در تعیین این مقادیر حداکثر نقش دارند.  صفحه رکل خاک و اندازهییرانتظار تغ

 تعیین مدول کرنشی 2-8-2

مرحیه اعمال رود و در ار مرحیه مقدار اف ایش بار باید  6، بار نباید در کمتر از Eyبرا  تعیین مدول کرنشی ،

ار اف ایش بار سمرحیه به مرحیه  در عرض یک دقیقه  تزم برسیم. قائمتقریباً یکسان بارد تا به حداکثر تنش 

رو  دستگاه  ،صفرمقدار بار حداکثر بار تا  93و % 39، تا %رتن بار نی  باید مرحیه به مرحیهرود. برداکامل می

بار باید فقط  ،رود که در آنار  بیشتر سثانویه  نی  انجام میبارگی ، یک چرخهدر این راستاسنجش قرائت رود. 

 اف ایش یابد.  ،  اولچرخه ینآخر پیش از مرحیه تا

و طی این مدت بار ثابت  زمانی بین اعمال ار اف ایش بار باید معادل دو دقیقه بارد، انگام آزمودن خاک، فاصیه

کند. قرائت دستگاه سنجش باید در رود. برا  آزمودن قشر بستر خاک، یک دقیقه کفایت مینگاه دارته می

  . 9و  1و جداول  1-2سمقایسه کنید با بند  رودیه از بارگیار  ثبت پایان ار مرح

-مییی399راه ساز ، یک صفحه بارگیار   در عمییات نشان گیار برا  تعیین مدول کرنشی برا  محاسبات 

ی در زیر صفحه برابر با قائممتر  یا تنش مییی3ار باید تا زمان رسیدن به نشست متر  باید استفاده رود و ب
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MN/m
گیر  رده در این مرحیه ازهاندقائماف ایش یابد. اگر اول به می ان نشست مورد نیاز برسیم، تنش  3/9 2

 نظر گرفته رود. ید به عنوان حداکثر مقدار تنش دربا

متر یا یک تنش مییی3می کنیم، باید به نشستی معادل  مییی متر  استفاده699ارگیار    بزمانی که از صفحه

MN/m قائم
متر ، باید به می ان نشست مییی369  بارگیار  دست یابیم و انگام به کارگیر  صفحه 293/9

MN/m قائممتر  یا تنش مییی13
 برسیم.   9/9 2

چنانچه آزمونی به روری غیرمعمول و غیرمنتظره اجرا رود سمثالً اگر صفحه بارگیار  ضربه ب ند یا به سرعت در 

زمون باید حفار  رود تا به عمقی برابر با قطر صفحه برسیم. اگر با سنگ و خاک فرو برود ، خاک محل اجرا  آ

قیوه مواجه ردیم، یا چنانچه خاک استحکامی کمتر می ان مورد نظر دارته بارد، باید این موارد را به ثبت 

 برسانیم. 

که به انگام اف ایش بار اا  آذرین ، و جایی قاومت پایینی استند سمانند تفادهبرا  خاکی که ذرّات آن دارا  م

تغییر رکل سریع خاک خبر از ناتوانی حتمی آن می داد، آزمون باید در نشست اا  پایین تر یا مقادیر کمتر  

چه که قرار بوده سهواً و غیرعمد  ارگیار ، بار زیادتر  نسبت به آنپایان پییرد. اگر حین چرخه ب قائماز تنش 

 د و تیکر  در موارد ثبت رده باید نورته رود. د، بار میکور نگه دارته رورواعمال 

جهت بررسی نتایج حاصل از چرخه دوم بارگیار ، ممکن است چرخه سومی با امان مقدار حداکثر بار انجام رود، و  -يادآوري

 واسطه و میانی دیگر.  گیرد، بدون ارگونه مرحیهدوم بارگیار  صورت می این بالفاصیه بعد از مرحیه

 یین مدول واکنشی قشر بستر جاده تع  2-8-1

دگاه، باید از صفحه جاده و باند فرو نشان گیار ، برا  استفاده در ksبرا  تعیین مدول واکنشی قشر بستر جاده، 

متر در دقیقه است مییی99/9متر  استفاده رود. تا زمانی که می ان نشست صفحه کمتر از مییی369بارگیار  

MN/mباید تنشی معادل 
 قائماا  را حفظ کنیم. سپس باید بار به صورت اف ایشی اعمال رود تا تنش 993/9 2

MN/m
2 92/9 ،MN/m

2 93/9 ،MN/m
MN/mو  12/9 2

، و بار در ار مرحیه حفظ رود تا می ان نشست 9/9 2

 متر در دقیقه رود. مییی 99/9صفحه کمتر از 

 پی رو  یک رادوده نشان گیار تر جاده برا  استفاده در باید به خاطر دارته باریم که مدول واکنشی قشر بس -يادآوري

 .  3-9استاندارد بند  سمقایسه کنید با بارگیار  رده است ارتجاعی تابع ناحیه
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 نتايج     ارزيابی و ارائه         5

 نشست  –منحنی بارگذاري      5-3

د سمقایسه کنید با رو، باید ثبت Mان با آن، قرائت نشست ام م  ، وσ0میانگین،  قائمبرا  ار اف ایش بار، تنش 

، در مرک  صفحه در نظر sباید به عنوان نشست، M،  3-ب . برا  نصب و ساخت نشان داده رده در رکل 2بند 

، با sMباید با ضرب کردن قرائت نشست،  s، 3-ادفگرفته رود. برا  نصب و ساخت نشان داده رده در رکل 

  ، به دست آید: 1س ادده، با توجه به مع’hp/hMضریب 

         1س

رود. باید با استفاده از  نشان گیار است، مخادف با نشست نشان داده رده 2گونه که در رکل تنش باید امان

دار اا  جهتاا  بارگیار  و باربردار  با پیکاند و چرخهرو، یک منحنی با ریب کم ترسیم گیر نقاط اندازه

 : استاطالعات زیر  بردارندهمشخص روند. گ ارش آزمون در

 موقعیت مکانی محل آزمون؛ -ادف

   بارگیار ؛قطر صفحه -ب

 ؛در صورت د وم، hp/hMنوع دستگاه اندازه گیر  نشست به کار رفته، رامل نسبت  -ج

 نوع خاک؛ -د

 نوع ماده بستر زیر صفحه؛ -ا

 ررایط آب و اوایی؛  -و

 اا؛ندازه گیر زمان و تاریخ ا -ز

 آغاز و تکمیل آزمون؛ زمان -ک

 ار گونه مورد غیرعاد  مشااده رده در زمان انجام آزمون؛  -ل

 مربوطه؛ قائماا  ری  و تنش اا  قرائت دستگاه سنجش تغییر مکان -م

 نشست؛  –اا  بارگیار  منحنی -ن

 توصیف ررایط خاک زیر صفحه بعد از انجام آزمون.  -ح
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 مدول کرنشی محاسبه  5-2

 -بارگیار  اا  مالیم و کم ریبول کرنشی اودین و دومین چرخه بارگیار  باید براساس منحنیمد محاسبه

  نشان 9، در مرک  صفحه بارگیار  با استفاده از معادده سsاا را باید با محاسبه نشست،نشست بارد. این منحنی

 داد: 

                                                                                     9س

  :که در آن

σ0     میانگین زیر صفحه است برحسب  قائمتنشMN/m
 ؛ 2

a0  ،a1  وa2  ضرایب استند بر حسبmm/MN
2
/m

4  . 

 . کنیدبرابر صفر را چشم پوری  sمقدار از برا  تعیین ضرایب، 

 سب ارائه رده در پیوست  مقائدست آمده در حادت بارگیار ، از معادتت ضرایب از نتایج به برا  محاسبه

 کنیم. استفاده می

مورد  1-2اا  محاسباتی ارائه رده در بند رود، آن را با استفاده از نمونه ا  استفادهرایانهاگر از یک برنامه 

MN/m، را ، بر حسب EVداند. مدول کرنشی ، بررسی قرار می
 :        رودمحاسبه می  3س، با استفاده از معادده 2

  3س

  :که در آن 

r   متر است؛   بارگیار  بر حسب میییرعاع صفحه 

σ0max   میانگین بر حسب  قائمحداکثر تنشMN/m
 .       است 2

را برا   9 اندیس  اول بارگیار  مورد استفاده قرار دایم، و را باید برا  مشخص کردن چرخه 1 اندیس

  . 1-2ند   دوم بارگیار  سمقایسه کنید با بمشخص کردن چرخه

 ي مدول واکنشی قشر بستر جادهمحاسبه 5-1

MN/m، برحسب ksمدول واکنشی قشر بستر جاده، 
 محاسبه کرد:   2سرا باید با استفاده از معادده  2

        2س
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 که در آن، 

σ0  میانگین برحسب  قائمتنشMN/m
 است؛  2

s   استنشست صفحه بارگیار  بر حسب متر . 

،  قائمجاده و باند فرودگاه را باید با استفاده از تنش  نشان گیار تر جاده برا  استفاده در مدول واکنشی قشر بس

σ0 مقایسه کنید .  3متر، محاسبه کنیم سبا رکل مییی. /93، مربوط به یک نشست میانگین برابر با 

 انحنا  نت در نقطهنشست نیازمند تصحیح مبداء است، باید یک خط مماس یا تانژا -زمانی که رکل منحنی بار

 ، محور نشست را قطع کند. 3مطابق رکل ، منحنی رسم کرد تا در نقطه

 

 هامثال       3

 تعیین مدول کرنش  3-3

)13633  INSO 

   3ادف بازو  اتصال نصب رده امراه با اارم سمقایسه کنید با رکل  ،گیر  نشست به کار رفتهدستگاه اندازه

  .  m223/9 =hMو m96/1 =hpس

 

 . ببینیدرا  2و رکل  3تا  1جداول 
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 يو چرخه باربردار يچرخه اول بارگذار يشده برايریگاندازه ريمقاد -3جدول 

شماره مرحله 

 بارگذاري

 بار، 
F, 

 )کیلونیوتن(

، قائمتنش   
σ0 , 

)مگانیوتن بر 

 مترمربع(

 قرائت نشست، 
SM, 

(مترمیلی )  

نشست صفحه 

 بارگذاري،

S,       
(متر)میلی  

9 9 9 9 9 

1 63/3 939/9 36/9 13/1 

9 31/11 169/. 33/1 92/9 

3 63/13 939/9 13/9 33/9 

2 33/93 339/9 22/9 93/3 

3 62/92 299/. 33/9 39/3 

6 32/33 399/9 16/3 91/2 

3 63/13 939/9 23/9 23/3 

3 33/3 193/9 33/9 39/3 

2 9 9 22/1 32/9 

 

 

 يدوم بارگذار يچرخه  يشده برا يریگاندازه ريمقاد -2جدول 

شماره مرحله 

 بارگذاري

 بار، 
F, 

 سکییونیوتن 

، قائمتنش   
σ0 , 

 سمگانیوتن بر مترمربع 

 قرائت نشست، 
SM , 
متر س مییی  

نشست صفحه بارگذاري، 
S ,  
متر سمییی  

19 9 9 22/1 32/9 

11 63/3 939/9 29/9 99/3 

19 31/11 169/. 63/9 33/3 

13 63/13 939/9 32/9 33/3 

12 33/93 339/9 22/9 23/3 

13 62/92 299/. 19/3 13/2 
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 يآزمون بارگذار جينتا -1جدول 

 دومین چرخه بارگذاري اولین چرخه بارگذاري مؤلفه

τ0max (MN/m
2
) 39/9  99/2  

a0 (mm) 933/9  626/9  

a1 (mm/MN/m
2
)) 939/19  633/6  

a2 (mm/MN/m
2
)) 932/2-  332/3-  

 

99/92  3/33  

 

39/9  

 

 

 نشست براي تعیین مدول کرنشی –منحنی بارگذاري  -4شکل
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 قشر بستر جاده تعیین مدول واکنش   3-2

)13633  INSO 

 گاه دغ ری یا متحرک سمقایسهزو  اتصال نصب رده امراه با تکیهکار رفته: باگیر  نشست بهدستگاه اندازه

 را ببینید.    3و رکل  2 . جدول ب-3کنید با رکل 

 

 8شده با توجه به شکل يریگاندازه ريمقاد -4جدول 

 رماره مرحیه بارگیار 

 بار، 

F, 
 سکییونیوتن 

، قائمتنش   

σ0 , 
 سمگانیوتن بر مترمربع 

نشست صفحه بارگذاري، 

S,  
متر سمییی  

9 36/2  919/9  9 

1 92/13  929/9  31/9  

9 23/36  939/9  36/9  

3 33/36  12/9  23/9  

2 91/21  999/9  33/1  

3 23/36  939/9  16/1  

6 99/9  99/9  33/9  

 



13 

 

 

 قشر بستر جاده ل واکنشنشست براي تعیین مدو -منحنی بارگذاري -8شکل 

 نتایج به دست آمده با مبداء تصحیح رده : 
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 پیوست الف

 (الزامی(

 صفحهتجهیزات بارگذاري  واسنجی

 

 کلیات   3-الف

  با گیراا  اندازهو اطمینان از مطابقت دستگاه صفحهبه بازبینی عمیکرد مناسب تجهی ات بارگیار   واسنجی

یت راگیر  مجاز براساس کند. این کار باید توسط کسی که دستگاه را با قابیاا، کمک میاد امات و نیازمند 

 م تکرار رود تا اطمینان حاصل رود که آزمون بارگیار ادمییی واحداا انجام و در فواصل زمانی منظبین سامانه

 رود. مطابق با این استاندارد اجرا می

-قطعات مورد بررسی قرار می اا  مکانیکی و عمیکرد مناسب کییه، تجهی ات را از دحاظ آسیبواسنجیپیش از 

 توضیح داد.  واسنجیداند. نتایج را باید در گ ارش 

یا ررکت انجام دانده  رخص نشانیکه اسم و  گیار نشانهرا باید دائم با  اسنجیوگیر  اا  اندازهدستگاه

 داد عالمت گیار  نمود. و مدت زمان اعتبار آن را نشان می واسنجی

 هااي مطابقت با الزامات و نیازمنديبررسی تجهیزات بر  2-الف

د وراد امات و نیازاا  م صفحهبارگیار   که آیا تجهی ات رودگیر ، باید بررسی دستگاه اندازه واسنجیپیش از 

 .نظر زیر را برآورده می کنند یا خیر 

  ؛3-3ابعاد صفحه   بارگیار  سمقایسه کنید با بند  -ادف

  ؛ 3-3گیر  نیرو سمقایسه کنید با بند اندازه سامانهحدود خطا و می ان دقت  -ب

  ؛ 6-3ه کنید با بند گیر  نشست سمقایسد خطا و می ان دقت دستگاه اندازهحدو -ج

  . 3-3بازو  اتصال و مرک  صفحه بارگیار  سمقایسه کنید با بند  دستگاهفاصیه بین مهاراا   -د

 بازو  اتصال.  سامانه hp/hMنسبت  -ا

 تجهیزات  1-الف

 گیري نیرو اندازه سامانه 3-1-الف
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 است.، موارد زیر نی  مورد نیاز 3-3 ، و2-3، 3-3اا  ررح داده رده در بنداا  عالوه بر تجهی ات و دستگاه

 گیر  نیرو و دستگاه سنجش مربوطه. اندازه سامانهقاب، برا  نصب  ادف 

 بیان رده است.  2-9استاندارد بند امان صورتی که در مبدل نیرو  جابجایی در به 9 ب  دستگاه سنجش رده

 گیري نشستدستگاه اندازه 2-1-الف

 . است، موارد زیر نی  مورد نیاز 6-3اا  ررح داده رده در بند عالوه بر تجهی ات و دستگاه

گیر  اا  اندازه، و مکعبآمده 99یا بند  1-9استاندارد بندامان ترتیبی که در ادف  ری سنج یا میکرومتر ، به

 متر. مییی13متر تا مییی1با طول اسمی از  9درجه 

 . واسنجیاا  از دستگاه ، مناسب برا  استفادهب  سطح یا رویه

 دستورالعمل  4-الف

 گیري نیرو اندازه سامانه  3-4-الف

گیر  مرجع را باید در مرک  قاب دستگاه و دستگاه اندازه صفحهیر  نیرو  تجهی ات بارگیار  گاندازه سامانه

MN/mزیر صفحه ا   قائمنصب کرد و آن را تحت یک بارگیار  اودیه مربوط به یک تنش 
بار با قرار داد،  291/9

 رود. ات اعمال میبارگیار  تجهی  سامانهاستفاده از 

بارگیار ، دو چرخه بارگیار  و یک چرخه باربردار   سامانهگیر  کرنش و بازبینی دستگاه اندازه واسنجیبرا  

 رود، انجام دایم سمقایسه کنید بارا باید با اف ایش تدریجی بار که به صورت تابعی از قطر صفحه انتخاب می

د. رو . ار اف ایش یا کااش بار وارده ساز یک مرحیه تا مرحیه دیگر باید در عرض یک دقیقه تکمیل 1-ادفجدول 

 . انگامی که ام 1-ادف؛ مقایسه کنید با جدول 1، 9، 2، 6اا  رود سرمارهی چهار مرحیه آزاد میبار در ط

بعد دو دقیقه و در  یان یک مرحیه و رروع مرحیهزمانی بین پا روند، فاصیهارگیار  و ام باربردار  انجام میب

-داده رود و قرائت دستگاه اندازه گیر  نیرو قراراندازه سامانهار بار باید در یک  .رودمیبار حفظ  این مدت،

 . رودگیر  ثبت 

د انجام داد سمقایسه کنی درجه سییسیوس33و  درجه سیسیوس19را باید در دما  طبیعی پیرامون بین  واسنجی

  .9-6 استاندارد بند1با 

 به دست می آید:  1-ادف  ، به صورت درصد ، با استفاده از معاددهqخطا  دقت نسبی ، 

                                               1-ادفس
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 :که در آن 

Fi          نیوتن؛ گیر  نیرو است بر حسب کییوندازها سامانهنیرو  نشان داده رده توسط 

F         نیوتن؛گیر  مرجع است بر حسب کییوندازهنیرو  نشان داده رده توسط دستگاه ا 

Fmax   مقایسه  1-ادفبارگیار ؛ با جدول  3مرحیه با نیوتن می بارد سر حسب کییوحداکثر بار تزم برا  آزمون ب

 کنید . 

 مشخص رده است.  3-3گیر  نیرو باید به گونه ا  بارد که در بند اندازه سامانهخطا   درصد
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 از قطر صفحه یبار به صورت تابع یجيتدر شيافزا -3-الفجدول 

 مترمیلی بقطر صفحه بارگذاري بر حس 

شماره مرحله 

 بارگذاري

  

133 633 

 

262 

 

 بار، 
F, 

 سکییونیوتن 

، قائمتنش   
σ0 , 

سمگانیوتن بر 

 مترمربع 

 بار، 
F, 

 سکییونیوتن 

، قائمتنش   
σ0 , 

ر سمگانیوتن ب

 مترمربع 

 بار، 
F, 

 سکییونیوتن 

، قائمتنش   
σ0 , 

سمگانیوتن بر 

 مترمربع 

1.  99/9  99/9  99/9  99/9  99/9  99/9  

9.  63/3  93/9  63/3  9999/9  36/2  9199/9  

3.  31/11  169/9  31/11  9299/9  19/2  9999/9  

2.  62/16  929/9  69/99  9399/9  92/13  9299/9  

3.  69/99  399/.  23/33  1999/9  23/36  9399/9  

6.  93/93  299/9  92/23  1699/9  39/32  1999/9  

3.  31/31  239/9  33/36  9999/9  26/39  1699/9  

3.  32/33  399/.  62/39  9399/9  91/21  9999/9  

 

، از Fو  Fiگیر  مرجع ، گیر  نیرو و دستگاه اندازهاندازه سامانهنشان داده رده توسط اگر تفاوت بین نیرواا  

بردار  تجاوز کند، باربرا  چرخه  9اا  بارگیار  و بیش از %برا  چرخه 1می ان بیش از  % به Fmaxمقدار 

، رود. خطا  صفرتکرار می واسنجید و روگیر  کرنش باید با توجه به دستورادعمل سازنده تنظیم دستگاه اندازه

 یشتر رود. ب  Fmaxنیرو   9/9یک دقیقه پس از آن که بار کامالً بردارته رد، نباید از %

 گیري نشستهدستگاه انداز 2-4-الف

گیر  فواصل ری  ر قرار داده رود و دستگاه اندازهبازو  اتصال باید رو  یک سطح صیب اموا مونتاژ رده سامانه

 روند. جابجایی رو  بازو  اتصال نصب می یا مبدل نیرو 

. آیدمیاا برا  ار تنظیم صفر به دست گیر هکنیم و یک سر  از اندازمی، سه تنظیم صفر را اجرا واسنجیبرا  

گیر    اندازهدر امتداد دامنه ،که در فواصل زمانی تقریباً برابرگیر  است ار سر  حداقل دارا  پنج اندازه

آغاز  واسنجی  آیند. اندازه گیر  اا باید در حداکثر دامنهرود، به دست می واسنجیدستگاای که قرار است 

 متر استند. مییی13متر و حتی باتتر تا مییی19اایی بات تا رنده دامنهروند و دربردا
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گیر  انجام رده ثبت اا  ری  یا مبدل نیرو  جابجایی برا  سر  اندازهاا  دستگاه سنجش تغییر مکانقرائت

ام داد انج درجه سیسیوس33و  درجه سیسیوس19را باید در دما  طبیعی پیرامون بین  واسنجیخوااند گردید. 

 رود را باید ثبت کرد. انجام می واسنجی . دمایی که در آن 6-9استاندارد بند سمقایسه کنید با 

اا  ری  یا مبدل نیرو  جابجایی با قرائت اگر یکی از مقادیر نشان داده رده توسط دستگاه سنجش تغییر مکان

متر متفاوت بارد، مییی92/9ر  بیش از گیمی مکعب اندازهبه دست آمده از ری سنج سمیکرومتر  یا مقدار اس

 تکرار کرد.  واسنجیگیر  نشست را باید با توجه به دستورادعمل سازنده تنظیم و دستگاه اندازه

 واسنجیگزارش   8-الف

  :باید رامل اطالعات زیر باردحداقل  واسنجیگ ارش 

 نام و آدرس کارفرما؛ -ادف

 نوع، رناسه، سال ساخت ؛ رده  سسازنده،  واسنجیج ئیات تجهی ات  -ب

 ؛واسنجیدما    -ج

 ؛ واسنجیتاریخ  -د

 و رخص مسئول انجام آن؛  واسنجی یا ررکت انجام دانده رخصنام  -ا

 اا  مرجع مورد استفاده؛ دستگاه واسنجیگواای  رماره -و

 ؛واسنجیررایط کیی تجهی ات پیش از  -ز

 بازو  اتصال با ابعاد مشخص و تعیین رده؛  ژ ردهمونتا سامانهبارگیار  و  مغایرت ابعاد صفحه -ک

 بازو  اتصال؛ سامانه hp/hMنسبت  -ل

 رود؛ ر  نیرو که به صورت درصد بیان میگیاندازه سامانه درستیخطا   -م

 متر؛ گیر  نشست بر حسب میییخطا  دستگاه اندازه درستی -ن

 . واسنجینتایج  -ح
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 پیوست ب

 )الزامی(

 راي تعیین ضرايبی که بايد در محاسبات نشست مورد استفاده قرار گیرندب قائممعادالت 

 

اا  مختیف بارگیار ، ر  از نتایج به دست آمده در حادتگی  با بهره9س ضرایب برا  معادده برا  محاسبه 3-ب

 : کنیداز معادتت زیر استفاده 

                                                                                 1-بس

                                                                                          9-بس

                                                                                                 3-بس

  

         

 


