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  اصالح مدارك فني 
  
  

  خواننده گرامي:
با استفاده از نظر كارشناسان برجسته مبـادرت بـه تهيـه ايـن     ، كشور برنامه و بودجهسازمان امور نظام فني و اجرايي 

ضابطه نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسي كشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، اين اثـر مصـون از   
  ايراد و اشكال نيست.

  
ايراد و اشكال فني مراتب را به صورت زيـر  شما خواننده گرامي صميمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ، از رو از ايـن 

  گزارش فرماييد:
  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص كنيد. - 1
  ايراد مورد نظر را به صورت خالصه بيان داريد. - 2
 در صورت امكان متن اصالح شده را براي جايگزيني ارسال نماييد. - 3

 نشاني خود را براي تماس احتمالي ذكر فرماييد. - 4

 اين امور نظرهاي دريافتي را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضي را معمول خواهند داشت. كارشناسان

  شود. پيشاپيش از همكاري و دقت نظر جنابعالي قدرداني مي
  
  
  

  
  
  

  
  

   –شاه  تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي علينشاني براي مكاتبه:
  نظام فني و اجراييسازمان برنامه و بودجه كشور، امور  33271مركز تلفن 

Email:info@nezamfanni.ir                                            web: nezamfanni.ir 



  بسمه تعالي 

  پيشگفتار  
هـاي   هاي شگرف در علم مهندسي سنگ، ابزار مناسب براي طراحـي و احـداث انـواع سـازه     امروزه متناظر با پيشرفت

سـنگ پيرامـوني،    هاي سنگي و پيچيدگي رفتار توده عظيم زيرزميني و سطحي فراهم شده است. با توجه به بزرگاي سازه
هاي بزرگ مانند پي و  اهميت است. در اين گونه سازهلزوم انجام مطالعات سيستماتيك مهندسي سنگ بيش از پيش حائز

سنگ شديدا متاثر  سنگ پيچيده بوده و رفتار توده هاي معدني، شرايط بارگذاري روي توده ها و شبكه ها، تونل گاه سد تكيه
هـاي   اسـتفاده از آزمـون  سـنگ سـاختگاه اسـت.     از خواص مكانيكي، پارامترهاي مقاومتي و شرايط محيطي حاكم بر توده

سـنگ هسـتند. تعيـين     آزمايشگاهي و برجاي سنگ ابزاري مناسب در راستاي دسترسي به پارامترهاي سنگ بكر و تـوده 
شود. هرچنـد ايـن خصوصـيات     هاي آزمايشگاهي انجام مي از طريق آزمون فيزيكي و مقاومتي سنگ بكر غالبا خصوصيات

توانـد بـه    ميدر مراحل اوليه مطالعات، ها  اخت و ارزيابي آنسنگ برجا دارند ولي شن هاي بارزي با خصوصيات توده تفاوت
هـاي قابـل اعتمـاد از وضـعيت      همچنين، نياز به تخمين سنگ باشد. عنوان معياري مناسب براي تخمين پارامترهاي توده

رايي هـاي صـح   سنگ و ساير پارامترهاي ژئومكانيكي، منجر به توسعه روش اوليه تنش در سنگ، تغيير شكل پذيري توده
  مختلف در راستاي دسترسي به اين پارامترها شده است.

الذكر، امور آب وزارت نيرو در قالب طـرح تهيـه ضـوابط و معيارهـاي فنـي صـنعت آب        با توجه به اهميت مبحث فوق
را بـا همـاهنگي امـور نظـام فنـي و      » هاي آزمايشگاهي و صحرايي مكانيك سنگ انجام آزمون«دستورالعمل كشور، تهيه 

كشور در دستور كار قرار داد و پس از تهيه، آن را براي تاييد و ابالغ به عوامل ذينفع نظام  برنامه و بودجهايي سازمان اجر
نامـه   قـانون برنامـه و بودجـه، آيـين     23فني و اجرايي كشور به اين معاونت ارسال نمود كه پس از بررسي، براساس ماده 

 - ه 33497/ت42339يران و طبق نظام فني اجرايي كشور (مصوب شـماره  استانداردهاي اجرايي مصوب هيات محترم وز
  هيات محترم وزيران) تصويب و ابالغ گرديد. 20/4/1385مورخ 

ها و جديت رييس امور نظام فني و اجرايي كشور جناب آقاي  بدين وسيله معاونت فني و توسعه امور زيربنايي از تالش
سان محترم امور نظام فني و اجرايي و نماينده مجري محتـرم طـرح تهيـه    مهندس غالمحسين حمزه مصطفوي و كارشنا

ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور وزارت نيرو، جناب آقاي مهندس تقي عبادي و متخصصان همكار در امر تهيه و 
 نمايد. نهايي نمودن اين ضابطه، تشكر و قدرداني مي

  
  غالمرضا شافعي  

 زيربناييمعاون فني و توسعه امور   

  1395 پاييز  
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 ]     شماره  ضابطه[ »هاي آزمايشگاهي و صحرايي مكانيك سنگ انجام آزمون«دستورالعمل  تهيه و كنترل

  كننده: اعضاي گروه تهيه
  ليسانس مهندسي معدن فوق  شركت مهندسين مشاور كاوشگران  فرزان رفيعا

  (مكانيك سنگ)
  دكتراي مكانيك سنگ دانشگاه صنعتي اميركبير  زاده مصطفي شريف

  دكتراي مكانيك سنگ  دانشگاه صنعتي شريف  محمدحسين صدقياني
  ليسانس مهندسي معدن فوق  شركت مهندسي مشاور مهاب قدس  سعيد غياثي

  دكتراي مكانيك سنگ  دانشگاه علم وصنعت ايران  مرتضي قاروني نيك
  مهندس معدنليسانس  فوق شركت مهندسي مشاور مهاب قدس  ابوالفضل مهين راد

  دكتراي مكانيك سنگ دانشگاه تهران-دانشكده فني  مهدي موسوي
  دكتراي مكانيك سنگ  دانشگاه صنعتي اميركبير  كاظم نجم

  ليسانس مهندسي ژئوتكنيك فوق  كارشناس آزاد   مهيار نوربخش پيربازاري
 (مهندسيليسانس مهندسي معدن  فوق  مهندسين مشاور زمين آب پيشركت   علي يوسفي

 شناسي) زمين

به عهده آقاي مهندس رفيعـا بـوده و در هنگـام     1374در سال ها  شايان ذكر است مسووليت تجميع اين دستورالعمل
فـر   بررسي، كميته از نظرات ارزشمند آقايان مهندس احدي منافي، مهندس خاكباز، مهندس طاهري و مهنـدس شـفيعي  

  برخوردار بوده است.
فر در ويرايش و بازبيني نهايي اين  آقاي مهندس علي يوسفي و آقاي مهندس ميثم رازيگردد كه  در ضمن، يادآور مي
  اند. به عمل آورده 1394هاي انتقال در سال  را با كميته تخصصي سد و تونل بايستههاي  دستورالعمل، همكاري

 اي فني صنعت آب كشور):تهيه ضوابط و معيارهطرح  هاي انتقال سد و تونلاعضاي گروه تاييد كننده (كميته تخصصي 

 ليسانس مهندسي مكانيكفوق شركت مهندسي مشاور مهاب قدس مسعود حديدي مود

 دكتراي مهندسي عمران شهيد بهشتيدانشگاه  رضا راستي اردكاني

  ليسانس مديريت ساخت فوق  شركت مديريت منابع آب ايران  سيدمهدي زنديان
 (هيدروليك) ليسانس مهندسي منابع آب فوق آب توان شركت مهندسين مشاور محمدطاهر طاهري بهبهاني

 هـاي  ها و طرحدفتر استاندارد - وزارت نيرو  تقي عبادي
  آب و آبفا

  هاي آبي ليسانس مهندسي سازه فوق

 دكتراي مهندسي عمران شركت مهندسين مشاور بندآب ريكمحمدرضا عس

 
 



ــي    نجمه فوالدي ــاي فن ــه ضــوابط و معياره طــرح تهي
  وزارت نيرو –صنعت آب كشور 

  آب -مهندسي عمران  ليسانس فوق

(مهندسي ليسانس مهندسي معدن  فوق پيشركت مهندسين مشاورزمين آب  علي يوسفي
 شناسي) زمين

 :)كشور برنامه و بودجهسازمان (اعضاي گروه هدايت و راهبري 

  معاون امور نظام فني و اجرايي عليرضا توتونچي

  گروه امور نظام فني و اجراييرييس فرزانه آقا رمضانعلي

  كارشناس آبياري و زهكشي، امور نظام فني و اجرايي سيد وحيدالدين رضواني
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  مقدمه

  مقدمه

هاي مكانيك سنگ كه با انجام آن  باشد. آزمايش مي جديدعلم مكانيك سنگ در مقايسه با ساير علوم مهندسي نسبتا 
سـازي در مراحـل اجرايـي دارد. در اولـين      آيد نياز به هماهنگي و شبيه دست مي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي سنگ به

هـاي آزمايشـگاهي و    اي با هدف اسـتاندارد كـردن آزمـون    المللي مكانيك سنگ اين نياز احساس شد و كميته كنگره بين
تالش، منجر بـه چـاپ اولـين مجموعـه درخصـوص روش پيشـنهادي انجمـن         ي تشكيل شد. پس از چندين سالصحراي

  شد. اين تالش همچنان ادامه دارد. 1981ها در سال  المللي مكانيك سنگ براي آزمايش و رفتارسنجي سنگ بين

  هدف -
ين مطالعـات ژئـوتكنيكي بـراي سـاخت     ارهاي عمراني در سنگ، در كشور ايران در حال افزايش است. بناب انجام پروژه

ايجـاد همـاهنگي در مراحـل تهيـه نمونـه، اجـراي آزمـايش و        رو،  از اينسازه در سطح و درون سنگ افزايش يافته است. 
گزارش آزمايش امري ضروري است، تا سفارش دهنده آزمـايش (كارفرمـا)، مجـري آزمـايش (پيمانكـار) و مفسـر نتـايج        

  ش مشخص تبعيت كنند.آزمايش (مشاور) از يك رو

  برددامنه كار -
مكانيك سنگ اولـين گـام بـراي همـاهنگي     و صحرايي هاي آزمايشگاهي  انجام آزمون همسان برايتهيه دستورالعمل 

المللـي و كشـوري اسـتفاده     هاي بـين  بندي دستورالعمل هاي اجرايي خواهد بود. در تهيه اين دستورالعمل از جمع فعاليت
  منتشر شود.  تدوين و دستورالعملي يكسان براي كشورشده است تا 
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  «هاي فيزيكي سنگ هاي تعيين شاخص انجام آزمايش«دستورالعمل  -فصل اول 

  تعاريف -1- 1

چگالي، چگالي خشـك، تخلخـل،   هاي فيزيكي در سنگ مانند:  كه در اين دستورالعمل خواص و شاخص باتوجه به اين
ها و  رطوبت، چگالي نسبي، چگالي اشباع، درجه اشباع و نسبت پوكي مورد بحث قرار گرفته است، بنابرين ابتدا تعاريف آن

  سپس روابط بين اين خواص فيزيكي شرح داده شده است.

 چگالي -1-1-1

شناسي، تخلخل و مقـدار آب   تركيب كانيم حجمي) گويند. اين مقدار تابعي از ر(ج 1جرم واحد حجم سنگ را چگالي
  موجود در سنگ است.

)1 -1(  s wM MM

V V


    

  :كه در آن
  ،(كيلوگرم بر مترمكعب) چگالي  
M ،(كيلوگرم) جرم كل نمونه سنگ  
Ms،(كيلوگرم) جرم اجزاي جامد نمونه سنگ =  

wM  (كيلوگرم)،جرم آب موجود در منافذ  
V ) باشند. مترمكعب)، ميحجم كل نمونه سنگ  

 چگالي خشك -1-1-2

  جرم واحد حجم سنگ در حالت خشك را گويند.

)1 -2(  s
d

M

V
   

  است.(كيلوگرم بر مترمكعب) چگالي خشك  dدر اين رابطه

 تخلخل - 1-1-3

  شود، تخلخل گويند. حاصل تقسيم حجم منافذ به حجم كل نمونه را كه به صورت درصد بيان مي

)1 -3(  V
n 100

V
   

  :كه در آن
n ،تخلخل  

                                                      
  گزيده شده است.» جرم حجمي« Density) طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور، معادل واژه 1374ن (اسفند  -56در نشريه  -1
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vV ،حجم منافذ در نمونه  
V .حجم نمونه  

 1(درصد رطوبت) يآب محتو -1-1-4

  آب محتوي يا درصد رطوبت گويند، (بر حسب درصد) نمونهنسبت جرم آب موجود در منافذ به جرم كامال خشك 

)1 -4(  w

s

M
W 100

M
   

  :كه در آن
W .درصد آب موجود در نمونه يا درصد رطوبت است  

 2چگالي نسبي (جرم مخصوص) -1-1-5

4نسبت چگالي نمونه به چگالي آب در دماي C .را چگالي نسبي (جرم مخصوص) گويند  

)1 -5(  
w

d





  

  :كه در آن
d ،(بدون بعد) چگالي نسبي  

w باشند. گراد، مي ي سانتي درجه 4 چگالي آب در دماي  

 چگالي اشباع (جرم حجمي اشباع) -1-1-6

  جرم واحد حجم سنگ در حالت اشباع را چگالي اشباع گويند.

)1 -6(  s v w
sat

M V

V

 
   

  :آندر كه 

sat  مترمكعب) است.الي اشباع (كيلو گرم بر چگ  

 درجه اشباع -1-1-7

  نسبت حجم آب موجود در منافذ به حجم منافذ را درجه اشباع (درصد آب جذب شده) گويند.

                                                      
گزيده شده » درصد رطوبت« Water Content) طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور، معادل تركيب واژه 1374ن (اسفند  -56در نشريه  -1

  است.
 –جـرم حجمـي نسـبي    « Relative Density) طرح تهيه ضوابط و معيارهاي فني صنعت آب كشور، معادل تركيـب واژه  1374ن (اسفند  -56در نشريه  -2

  داند. مترادف مي Specific Gravityاين تركيب واژه را با  ISRMگزيده شده است. » تراكم نسبي
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)1 -7(  w
r

v

V
S 100

V
   

  :كه در آن

rS .درجه اشباع، بدون بعد و برحسب درصد است  

 نسبت پوكي -1-1-8

  را نسبت پوكي گويند.نسبت حجم منافذ به حجم جامد نمونه 

)1 -8(  v

s

V
e

V
  

  :كه در آن
e ،نسبت پوكي بدون بعد  

sV باشند. ، ميحجم جامد نمونه  

  روابط بين خواص فيزيكي سنگ -1-1-9
، ساير خـواص  ها آنخواص فيزيكي تعريف شده در باال، با يكديگر ارتباط داشته و در صورت مشخص بودن تعدادي از 

قابل محاسبه خواهد بود. در صورت مشخص شدن مقادير سه خاصيت فيزيكي يعني آب محتوا، چگالي خشك و تخلخل، 
  توان ديگر خواص را با روابط زير تعيين كرد: مي
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  دستورالعمل آزمايش تعيين درصد رطوبت آب محتوي سنگ -2- 1

با انجام اين آزمايش نسبت جرم آب موجود در منافذ يك نمونه سنگ به جرم كـامال خشـك شـده همـان نمونـه بـر       
 ASTMو اسـتاندارد   ISRM [3]هد آمد. دستورالعمل اين آزمايش براسـاس روش پيشـنهادي   دست خوا حسب درصد به

D2216 [2] .تهيه شده است  

 اهميت و موارد استفاده -1-2-1

سنگ (با اشكال متفـاوت) انجـام داد. بـا     توان با استفاده از نمونه استاندارد و يا نمونه به صورت قلوه اين آزمايش را مي
ها  طور كلي رفتار مكانيكي سنگ بستگي به ميزان رطوبت آن رطوبت نمونه تعيين خواهد شد. به انجام اين آزمايش ميزان
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ها بسيار متغير است. بنابراين بررسي و رفتار  شناسي و بافت آن هاي مختلف، بسته به تركيب كاني دارد. اين تاثير در سنگ
ي مكانيكي سنگ خاص (مثال مقاومت فشاري تك مكانيكي سنگ در شرايطي ميسر است كه رابطه بين آب محتوا و ويژگ

هاي مكانيكي در شرايط مختلف از رطوبت تعريف شده باشد. اين دستورالعمل براي تعيين درصد  محوري) با انجام آزمون
هاي هالوزيت، مونـت موريلونيـت و    هايي كه داراي مقادير قابل توجهي از كاني ها تهيه شده ولي براي سنگ رطوبت سنگ

  ].1ت بوده و يا مقدار زيادي امالح محلول (مانند كلرورسديم) و يا مواد آلي دارند، چندان مناسب نيست [انيدري

  ابزار آزمايش - 1-2-2
 هاي زير است: آزمايش شامل قسمت تجهيزات

Cبا دقتي معـادل   گراد درجه سانتي 105داراي تهويه كه توان توليد دماي  1خانه گرم – 3    و ثابـت نگهداشـتن
  ساعت باشد، 24در طول زمان حداقل  آن

  درصد وزن نمونه، 01/0ترازو با دقتي معادل  –
زدگي مقـاوم بـوده و در اثـر اسـتفاده مكـرر وزن آن       ظرف آلومينيومي با درپوشي كامال بسته كه در برابر زنگ –

  كاسته نشود،
  نگهداشتن نمونه در طول مدت سرد شدن.كن) با ابعاد مناسب براي  دسيكاتور (همراه با مواد خشك –

  مراحل انجام آزمايش -1-2-3
 شود: مراحل زير، در مورد اين روش آزمايش اجرا مي

  ناميم. مي Aكرده و اين وزن را وزن را با ترازو  را كامال تميز و خشك كرده و آن ابتدا ظرف فلزي و در آن –
كـه   نمـاييم. درصـورتي   گرم جـدا مـي   50سپس از بلوك سنگ مورد آزمايش ده قطعه به وزن هر قطعه حدود  –

هـاي نمونـه باشـد.     ترين بعد كريستال برابر بزرگ 10نمونه بلورين يا كريستاله باشد اندازه قطعات بايد حداقل 
  تغيير نكند. %1ها در مكاني انبار شود كه ميزان رطوبت طبيعي بلوك بيش از  بايد دقت شود بلوك

بنـديم. ظـرف را همـراه بـا      را مـي  نمونه تهيه شده را در داخل ظرف فلزي قرار داده و سـپس در آن قطعه  10 –
  ناميم. مي Bقطعات توزين كرده و اين مقدار را 

دهـيم. درجـه    خانه قرار مـي  ها در داخل گرم در مرحله بعد در ظرف را برداشته و ظرف فلزي را همراه با نمونه –
ها كامال خشك شوند. پس از خشك شدن  داريم تا نمونه درجه ثابت نگه مي 105خانه را در حدود  حرارت گرم

دقيقه در  30كرده و درپوش قوطي نمونه را گذاشته و آن را به مدت خانه خارج  ها، ظرف فلزي را از گرم نمونه

                                                      
1- Oven 
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ن كـار مراحـل   ناميم. با انجام اي مي Cاين مجموعه را وزن كرده و اين مقدار را دهيم. سپس  قرار مي كاتورسيد
  رسد. اجرايي آزمايش به پايان مي

  ها يادآوري
  توزين نمونه در حالت خشك و تر بايد با يك ترازو و يك حساسيت انجام گيرد. -1يادآوري 
  شود. نمونه گرم باعث چرخش جريان هواي گرم و درنتيجه ايجاد خطا در توزين مي -2يادآوري 
ساعت، كـاهش   ه وزن ثابت رسيده است كه پس از دوبار توزين به فاصله نيمخانه زماني ب نمونه داخل گرم -3يادآوري 

  درصد باشد. 1/0تر از  جرم كم
گراد و در مدت زمان يـاد شـده تجزيـه     درجه سانتي 105برخي مواد آلي ممكن است در دماي استاندارد  -4يادآوري 

دست داده و به انيدريت تبديل شوند. در چنين  ها مانند ژيپس ممكن است در اين دما آب از شوند. همچنين برخي كاني
گير  گراد و يا در دماي اتاق و در دسيكاتوري كه داراي مواد رطوبت درجه سانتي 60مواردي بهتر است كه نمونه در دماي 

  باشد، خشك شود. خاص مي
وبات دريـايي) اسـت،   داراي مواد محلول (مثل نمك موجود در رس ها آنهايي كه آب درون  در مورد سنگ -5يادآوري 

دست آمده از اين روش قابل اطمينان نيست، زيرا جرم جامد حل شده در آب، پس از خشك شدن نمونه به جرم  نتايج به
كـه مقـدار آن    ها از سنگ جدا شود و يا اين شود. در چنين مواردي يا بايد با روشي خاص اين نهشته خشك آن افزوده مي

  ن اساس تصحيح شود.محاسبه شده و نتايج نهايي بر آ
  در اين روش براي خشك شدن كامل نمونه، مدت زمان زيادي الزم است. -6يادآوري 

 محاسبات - 1-2-4

  آيد: دست مي درصد رطوبت با آب محتوي نمونه سنگي از رابطه زير به

)1 -12(  wM B C
W 100 100

Ms C A


   


  

  كه در آن:
Mw ) گرم)،جرم آب موجود در سنگ  
Ms ،(گرم) جرم بخش جامد سنگ  
W ،(درصد) درصد رطوبت  
B  نمونه تر و ظرف (گرم)، جرممجموع  
C  نمونه خشك و ظرف (گرم)، جرممجموع  
A باشند. ظرف خالي و درپوش (گرم)، مي جرم  
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 يادآوري:

درصـد بـراي    17هاي خشك يا بسيار متراكم تـا   هاي مختلف، از صفر براي سنگ دامنه تغييرات درصد رطوبت سنگ
  هاي بسيار متخلخل، مانند گل سفيد و توف در حالت اشباع متغير است. سنگ

 گزارش نتايج -1-2-5

گيري و نگهداري سنگ و كليه تدابيري كه بـراي ثابـت    ود. نحوه نمونهش درصد گزارش مي 1/0درصد رطوبت با دقت 
كه نمونـه در دمـايي بـه جـز      شود. درصورتي نگه داشتن آب محتوي طبيعي نمونه صورت گرفته است در گزارش قيد مي

  دماي ياد شده در اين دستورالعمل خشك شده باشد، بايد در گزارش قيد شود.
  ) ارائه شده است.1-1ج اين آزمايش در جدول (اي از برگه گزارش نتاي نمونه

  درصد رطوبت سنگ تعيينبرگه گزارش نتايج  -1-1جدول 
 آزمايش تعيين درصد رطوبت سنگ

  گيري:تاريخ نمونه شماره كار:
  تاريخ انجام آزمايش: نام پروژه:
 شماره نمونه: متقاضي:

 وزن ظرف  شماره ظرف  رديف
  (گرم)

 وزن ظرف + نمونه تر
  (گرم)

  وزن ظرف + نمونه خشك
  (گرم)

  وزن آب
  (گرم)

  درصد رطوبت
 (در صد)

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 آزمايش كننده:  ميانگين درصد آب محتوي:

  دستورالعمل آزمايش تعيين تخلخل و چگالي خشك سنگ -3- 1

شود. با اين آزمـايش همچنـين    گيري مقدار تخلخل و چگالي خشك نمونه سنگ انجام مي منظور اندازه اين آزمايش به
دست آورد. دستورالعمل آزمايش براساس روش پيشنهادي  توان حداكثر درصد جذب آب (اشباع) را در نمونه سنگي به مي

ISRM[3] .تهيه شده است  
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 اهميت و موارد استفاده - 1-3-1

اي  ها و فضاهاي باز در سنگ دارد. همچنين سن سنگ نيز رابطـه  ها، شكاف  گ بستگي به وجود منافذ، درزهچگالي سن
هـم   هـا بـه   تر كاني اي بيش مستقيم با چگالي آن دارد. هوازدگي باعث كاهش چگالي سنگ خواهد شد. اگرچه چگالي دانه

ها است، بنابراين ارتباط مستقيمي بين چگالي  ل آنتر مربوط به تخلخ ها بيش نزديك است، ولي اختالف در چگالي سنگ
هاي باز و  شود. اگر تنها روزنه در نظر گرفته مي» موثر«و » كلي«و تخلخل وجود دارد. تخلخل سنگ معموال به دو صورت 

ط را نيز توان ساير خواص مرتب آيد. با انجام اين آزمايش مي دست مي به» تخلخل موثر«مرتبط به يكديگر مورد نظر باشد، 
  دست آورد. به

دهنـد و از سـوي ديگـر     هاي سنگي تحت اثر آب و يا خشك شدن رفتار مختلفي از خود نشـان مـي   جا كه نمونه از آن
هـاي   ين برحسـب وضـعيت نمونـه روش   اها داراي شكل هندسي مشخص و يا نامشـخص باشـند، بنـابر    ممكن است نمونه

  شود: روش زير انجام مي آزمايش متفاوت است. آزمايش استاندارد به چهار
  گيري ابعاد و تكنيك اشباع، اندازه –
  وري، اشباع و غوطه –
  ها، حجم جيوه و جرم مخصوص دانه جايي جابه –
  ].1[ جايي جيوه و قانون بويل جابه –

 گيري ابعاد و اشباع نمونه آزمايش با استفاده از روش اندازه -1-3-2

هاي سنگ داراي شكل هندسي منظم  وابسته در نمونهگيري تخلخل، چگالي خشك و خواص  اين آزمايش براي اندازه
كار گرفته شود كه شكننده نبـوده، چسـبندگي بـين ذرات در حـدي      هايي بايد به رود. اين روش تنها براي نمونه كار مي به

ب وري در آ خانه و يا غوطه ها را شكل داد، در ضمن در اثر خشك شدن در گرم باشد كه بتوان با ماشين برش و سايش آن
هـا آمـاده    هاي با شكل منظم براي ساير آزمـايش  دچار تورم و يا فروپاشي قطعات نشود. اين روش براي مواردي كه نمونه

  شود. شود، توصيه مي مي

  ابزار آزمايش -1-3-2-1

 هاي زير است: آزمايش شامل قسمت تجهيزات

گراد و ثابـت نگهداشـتن آن    درجه سانتي 3گراد با دقتي معادل درجه سانتي 105 خانه با توان توليد دماي گرم  -الف
  ساعت، 24در طول زمان حداقل 

  دسيكاتور براي نگهداري نمونه در طول مدت سرد شدن،  -ب
  درصد جرم نمونه، 01/0ترازو با ظرفيت كافي و دقتي معادل   -ج
  متر، ميلي 1/0گيري مثل كوليس با دقت  وسيله اندازه  -د
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) براي مدت دست كم يك 1تور 6پاسكال ( 800تر از  سامانه اشباع در خال كه بتوان نمونه را تحت خال كمتجهيز   - ه
  ور درآورد. ساعت در آن به حالت غوطه

  مراحل انجام آزمايش  -1-3-2-2
  شود: مراحل زير، در مورد اين روش آزمايش اجرا مي

حد امكان به شكل منشـور يـا اسـتوانه قـائم آمـاده       نمونه معرف از سنگ با استفاده از ابزار ماشيني تا 3حداقل   -الف
دست آيـد (بـراي    گرم براي نمونه به 50كم جرم  اي باشد كه يا دست گونه ها بايد به شود. ابعاد هريك از نمونه مي

 10ترين بعد آن  متر داراي جرم كافي خواهد بود) و يا كم ميلي 27هايي با چگالي متوسط، مكعبي به ضلع  سنگ
تـر اسـت مـالك تهيـه نمونـه       كه بزرگ دانه در سنگ باشد. از بين اين دو مقدار، آن ترين سنگ دازه بزرگبرابر ان

  خواهد بود.
گيري شـده و بـراي هـر بعـد      متر چندبار اندازه ميلي 1/0ي كوليس با دقتي معادل  وسيله هريك از ابعاد نمونه به  -ب

هـاي هندسـي تعيـين     ) با توجه به شكل نمونه از روشVشود. حجم كل نمونه ( درنظر گرفته مي ها آنميانگين 
  شود. مي

تور) به مدت دست كم يك سـاعت قـرار داده تـا اشـباع      6( لپاسكا 800نمونه را داخل آب و در خال با بيشينه   -ج
  جا شود، به شود. براي رها شدن هواي محبوس هرازچندگاه نمونه بايد در آب جا

اي از سـنگ جـدا    شود كه هـيچ ذره  اي خشك مي سط پارچه مرطوب به گونهسطح نمونه پس از خروج از آب تو  -د
  شود، گيري مي ) اندازهMsatي اشباع با سطح خشك شده ( نشود و سپس جرم نمونه

ماند، سپس به مـدت   گراد تا رسيدن به وزني ثابت باقي مي درجه سانتي 105خانه با درجه حرارت  نمونه در گرم  - ه
  شود، گيري مي ) اندازهMsخنك شده و جرم جامد يا خشك نمونه ( دقيقه در دسيكاتور 30

  شود. ها تكرار مي تك نمونه مراحل باال براي تك  -و

  محاسبات -1-3-2-3
  آيند: دست مي چگالي خشك و تخلخل موثر نمونه از روابط زير به
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  ها: كه در آن
V مترمكعب)، حجم كل (سانتي  

vV مترمكعب)، حجم منافذ موثر (سانتي  

d مترمكعب)، چگالي خشك (گرم بر سانتي  

w  ،چگالي آب مورد استفاده  

en ،(درصد) تخلخل موثر  
Msat جرم اشباع با سطح خشك شده (گرم،(  

Ms ) باشند. )، ميگرمجرم خشك نمونه  
هـاي بـا    درصـد بـراي سـنگ    50از هاي كامال سخت و فشرده تا بيش  ها از صفر براي سنگ نكته: تخلخل موثر سنگ

  كند. هاي آذرين بيروني تغيير مي هاي زياد مثل گل سفيد يا سنگ حفره

  گزارش نتايج -1-3-2-4
  گزارش بايد شامل موارد زير باشد:

هـا بايـد    ي مجزا از هر نوع سنگ و همچنين مقادير ميـانگين محاسـبه شـده آن    دست آمده از دست كم سه نمونه نتايج به
مترمكعب) و تخلخل موثر با دقـت   گرم بر سانتي 001/0كيلوگرم بر مترمكعب (معادل  10چگالي با دقت  گزارش شود. مقادير

گيري ابعاد محاسبه شـده و حجـم    شود. همچنين در گزارش بايد قيد شود كه حجم كل به روش اندازه درصد گزارش مي 1/0
  ) ارائه شده است.2- 1گزارش اين آزمايش در جدول (اي از برگه  دست آمده است. نمونه منافذ توسط روش اشباع با آب به

  گيري ابعاد چگالي و تخلخل موثر به روش اشباع و اندازه تعيينبرگه گزارش نتايج آزمايش  - 2-1جدول 
  آزمايش تعيين چگالي و تخلخل موثر سنگ

 گيري ابعادروش اشباع و اندازه
  شماره نمونه:  شماره كار:
 عمق:  نام پروژه:
  شماره گمانه:  متقاضي:

    No 1 2 3 شماره
       L متر)طول نمونه (سانتي
       D متر)قطر يا عرض (سانتي

       V مترمكعب)حجم نمونه (سانتي
      satM جرم اشباع با سطح خشك شده (گرم)

  ميانگين     vV مترمكعب)حجم منافذ (سانتي
       d مترمكعب)خشك (سانتي چگالي

       en تخلخل موثر (درصد)
       Md جرم خشك نمونه (گرم)

  نوع سنگ:
  توضيحات:

 آزمايش كننده:  تاريخ آزمايش:
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 1وري روش اشباع و غوطه پايهآزمايش بر -1-3-3

هاي  چگالي خشك و ديگر خواص وابسته به آن است. اين روش براي نمونههدف از انجام اين آزمايش، تعيين تخلخل، 
شود. همچنين نمونه نبايد ترد و شـكننده باشـد و    سنگي با اشكال هندسي منظم، نامنظم و يا قطعات سنگي استفاده مي

 خانه تجزيه و متالشي نشود. دليل قرار گرفتن در آب يا گرم بدون تورم بوده و به

  ابزار آزمايش -1-3-3-1
  هاي زير است: آزمايش شامل قسمتجهيزات ت

گراد با دقت درجه سانتي 105داشتن درجه حرارت خانه با قابليت توليد و نگه گرم – گراد بـراي   درجه سانتي 3
  ساعت، 24مدت زماني دست كم 

  كن براي نگهداري نمونه در طول مدت سرد شدن، دسيكاتور با مواد خشك –
  درصد وزن نمونه، 01/0ظرفيت كافي و دقتي معادل ترازو با  –
  تور)، 6پاسكال ( 800تر از  سامانه اشباع در فشار خال كم –
  شود، ور كردن نمونه كه سبد با يك سيم نازك به ركاب ترازو آويزان مي وان آب و يك سبد سيمي براي غوطه –
  و تغيير وزن. ظرف فلزي با درپوش محكم از جنس مقاوم در برابر خوردگي، زنگ زدگي –

  مراحل انجام آزمايش -1-3-3-2
  شود: مراحل زير، در مورد اين آزمايش اجرا مي

قطعه نمونه معرف سنگ براي اين آزمايش با اشكال هندسي منظم يا نـامنظم كـه هريـك وزنـي      10دست كم   -الف
تر باشـد) داشـته    دانه (هركدام كه بزرگ ترين سنگ برابر بزرگ 10گرم يا ابعادي دست كم  50معادل  دست كم

  شود، باشند، تهيه مي
  شود تا گرد و غبار سطحي آب برطرف شود، نمونه با آب شسته مي  -ب
شـود تـا    ده مـي تور) به مدت دست كم يك ساعت قرار دا 6پاسكال ( 800تر از  نمونه در داخل آب و در خال كم  -ج

  هاي هواي آن خارج شود. اشباع گردد. در اين مدت بايد نمونه را به طور متناوب حركت داد تا حباب
شـود.   را وارد وان آب كرده در اين حالت سبد با سيم به ترازو آويزان مـي  ها آننمونه را به داخل سبد گذاشته و   -د

) از Msubور نمونـه (  غوطه –شود. جرم اشباع  گيري مي دازهگرم ان 1/0ور سبد و نمونه با دقت  جرم اشباع غوطه
  آيد، دست مي ور سبد به ور سبد و نمونه از جرم غوطه غوطه –تفاضل جرم اشباع 

  شود، گيري مي ) اندازهAظرف و درپوش آن كامال تميز و خشك شده و جرم آن (  - ه

                                                      
1- Saturation and Buoyancy Techniques 
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شود. بايد مراقب بـود كـه تنهـا آب     خشك مي نمونه از داخل وان آب خارج شده و سطح آن با دستمال مرطوب  -و
گيـري   ) انـدازه Bاي از سنگ جدا نشود. نمونه در ظرف قرار گرفتـه و جـرم آن (   سطحي خشك شده و هيچ ذره

  شود، مي
دقيقـه   30گراد تا رسيدن به وزني ثابت خشك شده و سپس به مدت  درجه سانتي 105نمونه در درجه حرارت   -ز

  )،Cشود ( تا خنك شود. جرم نمونه خشك و ظرف اندازه گرفته ميدر دسيكاتور قرار داده 
  شود. ها تكرار مي تك نمونه مراحل باال براي تك  -ح

  محاسبات  -1-3-3-3
  آيند: دست مي ها از روابط زير به چگالي خشك و تخلخل موثر نمونه

)1 -16(  Msat B A   
)1 -17(  Ms C A   

)1 -18(  
W

Msat Msub
V





  

)1 -19(  v
w

Msat Ms
V





  

)1 -20(  d
Ms

V
   

)1 -21(  v
e

V
n 100

V
   

  :ها آنكه در 
V مترمكعب)، حجم كل (سانتي  

vV مترمكعب)، حجم منافذ (سانتي  
d مترمكعب)، چگالي خشك (گرم بر سانتي  
en ،(درصد) تخلخل موثر  

Ms ) گرمجرم خشك نمونه،(  
w  ،چگالي آب مورد استفاده  

Msub گرمور نمونه ( جرم اشباع غوطه،(  
Msat) گرم)،جرم اشباع با سطح خشك شده  

B ) گرمجرم اشباع نمونه + ظرف،(  
C  گرمجرم خشك نمونه + ظرف)،(  
A ) باشند. )، ميگرمجرم ظرف  
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  گزارش نتايج -1-3-3-4
  موارد زير باشد:گزارش بايد شامل 

  كيلوگرم بر مترمكعب 10ها باشد. مقدار چگالي با دقت  گزارش بايد شامل مقادير چگالي خشك و تخلخل موثر نمونه
شود. در گزارش بايد قيد شود كه حجـم   درصد گزارش مي 1/0مترمكعب) و مقدار تخلخل با دقت  گرم بر سانتي 001/0(

دست آمده است. يك نمونه برگه مربوط بـه گـزارش و ثبـت     ش اشباع در آب بهوري و حجم منافذ با رو كل با روش غوطه
  نشان داده شده است. )3-1نتايج اين آزمايش در جدول (

  وري روش اشباع و غوطه برگه ثبت نتايج آزمايش تعيين چگالي و تخلخل موثر به - 3-1جدول 
  آزمايش تعيين چگالي و تخلخل موثر سنگ

 وريبه روش اشباع و غوطه
  شماره نمونه: شماره كار:
 عمق: نام پروژه:
  شماره گمانه: متقاضي:

                      نمونه رابطه و نماد واحد  پارامتر
                     D گرم ور سبد + نمونه جرم اشباع غوطه

                     E گرم ور سبد جرم اشباع غوطه
F گرم ور نمونه جرم اشباع غوطه D E                       
                     A گرم  جرم ظرف

                     B گرم جرم ظرف + نمونه اشباع با سطح خشك
Msat گرم جرم نمونه اشباع با سطح خشك B A                       

                     C گرم جرم نمونه خشك + ظرف
Ms گرم  جرم نمونه خشك C A                       

  مترمكعب سانتي  حجم كل
w

Msat Msub
V




  
                    

v  مترمكعب سانتي  ذحجم مناف
w

Msat Ms
V




  
                    

d  مترمكعب سانتيگرم بر   چگالي خشك
Ms

V
 

  
                    

v  درصد  تخلخل موثر
e

V
n 100

V
 

 

                    

 

  1ها جيوه و جرم مخصوص دانه جايي جابهآزمايش براساس روش  -1-3-4
هـا   شوند، مناسـب اسـت. نمونـه    هاي سنگي كه در آب متورم، تجزيه و يا متالشي مي اين روش براي آن گروه از نمونه

يا قطعات سنگي باشند. الزم به يادآوري است با انجام اين آزمايش تخلخل توانند با شكل هندسي منظم و يا نامنظم و  مي
  آيد. دست مي كلي نمونه سنگي به

                                                      
1- Mercury Displacement & Grain Specific Gravity Techniques 
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  ابزار آزمايش -1-3-4-1
  هاي زير است: آزمايش شامل قسمت تجهيزات

گراد با دقت درجه سانتي 105خانه، با قابليت توليد و نگه داشتن درجه حرارت  گرم – گـراد در   درجه سانتي 3
  ،ساعت و مجهز به سامانه تهويه مكشي و تخليه به هواي آزاد 24دوره زماني حداقل 

  ،كن براي نگهداري نمونه در طول مدت سرد شدن دسيكاتور با مواد خشك –
 ها (نمونه پودر شـده) و يـك تـرازو بـا     گرم براي تعيين وزن دانه 001/0يك ترازو با ظرفيت كافي و دقت معادل  –

  ،ي پودر نشده درصد وزن نمونه براي توزين نمونه 01/0دقت 
  تور)، 6پاسكال ( 800تر از  كمبا مكش سامانه اشباع نمونه در خال  –
  )،1- 1درصد (شكل  5/0با دقت  آزمونهگيري حجم  اندازه قابليتجيوه با  جايي جابهگيري حجم  اندازه تجهيزات –
  مترمكعب، سانتي 50همراه درپوش معموال با ظرفيت يك فالسك حجمي واسنجي شده (پيكنومتر) به  –
  برس مويي نرم، –
  ظرف فلزي با درپوش از جنس مقاوم در برابر خوردگي براي قرار دادن نمونه در آن. –

  مراحل انجام آزمايش -1-3-4-2
  شود: مراحل زير، در مورد اين آزمايش اجرا مي

متناسـب بـا ظرفيـت     ها آند كه شكل و اندازه شو نحوي تهيه مي قطعه نمونه معرف سنگ به 10ابتدا دست كم   -الف
برابر قطر  10گرم وزن يا ابعادي معادل  50گيري حجم قطعه سنگ باشد. هر قطعه بايد دست كم  دستگاه اندازه

اي  گونـه  هاي شكننده يا متورم شونده بايد بـه  تر است). نمونه دانه داشته باشد (هركدام كه بيش ترين سنگ بزرگ
پيش از انجام آزمايش بيش از يك درصد مقدار طبيعي  ها آنداري شوند كه درصد آب محتوي گيري و نگه نمونه

  آن تغيير نكند،

) توسط سامانه تغيير Vنمونه بايد طوري با برس تميز شود كه كليه ذرات سست آن جدا شود. سپس حجم آن (  -ب
شود. بايد مراقب  ه نمونه كامال تميز ميهاي چسبيده ب شود. بعد از تعيين حجم، جيوه گيري مي حجم جيوه اندازه
  اي از سنگ جدا نشود، بود تا هيچ ذره

  )،Aشود ( گيري مي ظرف نمونه و درپوش آن كامال تميز و خشك شده و جرم آن اندازه  -ج
  )،Bشود ( گيري مي نمونه داخل ظرف قرار گرفته و پس از گذاشتن درپوش، جرم ظرف و نمونه با رطوبت اوليه اندازه  - د
گراد تا رسيدن به وزنـي ثابـت، خشـك و بـه      درجه سانتي 105نمونه پس از برداشتن درپوش در درجه حرارت   - ه

شود تا خنك شود. سپس جرم نمونه خشك و ظـرف   دقيقه در داخل دسيكاتور قرار داده مي 30مدت دست كم 
  )،Cشود ( گيري مي اندازه

  شوند، دست آمده يادداشت مي هاي به تكرار شده وجرمها  تك نمونه مراحل ياد شده در باال براي تك  -و
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 150اي زيـر   پودري بـا ابعـاد دانـه    ها آنشكن خرد شده و از  ها پس از مخلوط شدن، توسط دستگاه سنگ نمونه  -ز
  شود. خانه خشك مي گرمي انتخاب و در گرم 15شود. از پودر حاصل تعدادي نمونه  ميكرون تهيه مي

  شود، گيري مي گرم اندازه 001/0) با دقت Dميز و خشك به همراه درپوش آن (جرم يك فالسك حجمي ت  -ح
شود. فالسك داخل تشت آبي بـا دمـاي    گونه واكنشي ندارد پر مي ها هيچ فالسك با مايعي مثل تولوئن كه با دانه  -ط

مترمكعب رسـانده   سانتي 50شود تا به حد تعادل برسد. سپس بايد سطح مايع دقيقا به درجه  ثابت قرار داده مي
  ).Eشود ( گيري مي گرم اندازه 001/0گذاشته و وزن آن با دقت  آن درپوش فالسك خارج شده و شود.

  
  ].3جيوه [ جايي جابهبا روش  Washburn-Buotingسنج  دستگاه تخلخل - 1-1شكل 

). سپس براي مرطوب كردن نمونه مقدار كافي مايع Fشود ( نمونه در فالسك خالي و خشك ريخته شده و توزين مي  - ي
را تكـان داد. فالسـك در    نمونه بايد در هنگام افزودن به فالسك آنهاي هوا از  شود. به منظور خروج حباب افزوده مي

  شود. مترمكعب تنظيم مي سانتي 50تشت آب گرم با دماي ثابت قرار داده شده و سطح مايع دقيقا روي درجه 
  ).Gشود ( گرم توزين مي 001/0فالسك با درپوش آن و محتويات آن پس از خنك شدن با دقت   -ك
  شود. هاي پودري تكرار مي باال براي تمام نمونهمراحل ياد شده   -ل

جيوه

جاييارتفاع جابه

مغزه سنگي
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  محاسبات -1-3-4-3
  گيرند: روابط زير براي تعيين چگالي و تخلخل كل مورد استفاده قرار مي

)1 -22(  B C
W 100%

C A


 


  

)1 -23(  s

f

F D
G F

V (1 )
E D


 






  

)1 -24(  Ms C A   

)1 -25(  d
Ms

V
   

)1 -26(  s s

s

100( )
n

 



  

  :ها آنكه در 
w ،(درصد) درصد رطوبت اوليه  

s  مترمكعب)، اي (گرم بر سانتي چگالي دانه  

fV مترمكعب)، (سانتي حجم فالسك واسنجي شده  
Ms ) گرمجرم خشك نمونه،(  

d مترمكعب)، چگالي خشك (گرم بر سانتي  
n ،(درصد) تخلخل كل  
A ) گرمجرم ظرف،(  
B ،(گرم) جرم ظرف و نمونه با رطوبت اوليه  
C ،(گرم) جرم ظرف و نمونه خشك  
D ،(گرم) جرم فالسك و درپوش  
E ،(گرم) جرم فالسك + مايع  
F  گرم(جرم فالسك و پودر خشك،(  

G ) گرمجرم فالسك، مايع و نمونه،(  
V باشند. مترمكعب)، مي حجم كل (سانتي 
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  گزارش نتايج -1-3-4-4
  در گزارش اين آزمايش بايد موارد زير قيد شود:

 001/0ها. مقادير چگـالي بـا دقـت     ها و نيز مقدار ميانگين آن مونهآزمقادير چگالي خشك و تخلخل كل كليه  –
  شوند. درصد گزارش مي 1/0دقت مترمكعب و مقادير تخلخل با  گرم بر سانتي

ها   گيري حجم دانه جيوه و تخلخل كل به روش اندازه جايي جابهيادآوري شود كه حجم كل با استفاده از روش  –
  دست آمده است. ها به پودر كردن آن شروبه 

گـزارش   گيري حجم كـل بايـد   اي نمونه و درصد رطوبت نمونه به هنگام اندازه چگالي دانه يا چگالي نسبي دانه –
  كه آيا اين مقدار همان درصد آب محتوا طبيعي است يا خير. شود و اين

  اي از برگه گزارش اين آزمايش نشان داده شده است. ) نمونه4-1در جدول (

  ها حجم جيوه و جرم مخصوص دانه جايي جابهبرگه ثبت نتايج آزمايش تعيين چگالي و تخلخل كل با روش  - 4-1جدول 
  ي و تخلخل كل سنگآزمايش تعيين چگال

  ها حجم جيوه و جرم مخصوص دانهجاييجابهروش
  شماره نمونه: شماره كار:
  عمق: نام پروژه:
  شماره گمانه: متقاضي:

  10  9  8  7  6  5  4  3 2 1نمونه رابطه و نماد واحد  پارامتر
                   Aگرم جرم ظرف

جرم ظرف + نمونه رطوبت 
 B گرم اوليه

                  

                   Cگرم  + نمونه خشك جرم ظرف
                   Dگرم  جرم فالسك و درپوش

                   Eگرم  جرم فالسك + مايع
                   Fگرم پودر خشكجرم فالسك + 

جرم فالسك + مايع + 
                    G گرم نمونه

مترمكعبسانتي  حجم فالسك
fV                   

B)  درصد  اوليهدرصد رطوبت  C)
W

(C A)





                    

  اي چگالي دانه
s  مترمكعب گرم بر سانتي

f

F D
G F

V (1 )
E D


 






                    

Ms گرم  جرم خشك C A                    
d  مترمكعب بر سانتي گرم   چگالي خشك

Ms

V
                     

s  درصد  تخلخل كل d

s

( )
n 100

  
 


                   

  آزمايش كننده: تاريخ آزمايش:  نوع سنگ:
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 1جيوه و قانون بويل جايي جابهآزمايش براساس روش   -1-3-5

محسوسـي ندارنـد    ضقبـا خانـه ان  هاي سنگي كه در طول زمان خشك شدن در گـرم  اين روش براي آن گروه از نمونه
هايي به شكل و انـدازه خـاص هماهنـگ بـا شـكل محفظـه        دست آوردن نتايج دقيق، معموال نمونه مناسب است. براي به

  تعيين خواهد شد.» تخلخل موثر«دستگاه آزمايش مورد نياز است. الزم به يادآوري است با انجام اين آزمايش، 

 ابزار آزمايش -1-3-5-1

  ير است:هاي ز آزمايش شامل قسمت تجهيزات
گـراد در دوره   درجـه سـانتي   3گراد بـا دقـت    درجه سانتي 105خانه با قابليت ايجاد و حفظ درجه حرارت  گرم –

  ،ساعت 24 دست كمزماني 
  دسيكاتور براي نگهداري نمونه در طول مدت سرد شدن، –
  درصد وزن نمونه، 01/0ترازو با ظرفيت مناسب و دقتي معادل  –
  برابر خوردگي به همراه درپوش، ظرف فلزي از جنس فلز مقاوم در –
شود  اي استفاده مي )، معموال در اين آزمايش از نوع تك محفظه2-1(شكل  2سنج قانون بويل نوع كوبه تخلخل –

 هاي زير است: كه داراي قسمت

 مترمكعب كـه   سانتي 01/0با دقت  جا شده جابه گيري جيوه پمپ جيوه با پيستون پيچشي به منظور اندازه
ي  دي ميكرومتري مجهز است. معموال يك دور چرخاندن پيچ پيستون، حجم محفظه را به اندازهبن به درجه

 دهد، مترمكعب تغيير مي يك سانتي

 ،محفظه داراي كالهك (درپوش) قابل برداشتن براي قرارگيري نمونه در داخل آن  
  الكتريكي بـراي  يك شيشه شفاف كوچك براي ديدن ستون جيوه به همراه يك خط مرجع يا يك شاخص

  نشان دادن سطح فرضي اوليه جيوه در كالهك،
 توان از هواي كـامال   ي منبع گاز ورودي (مثال هليم). در اين سيستم مي عالوه شير ورودي و خروجي گاز به

  دقتي همراه است، خشك نيز استفاده كرد، ولي اين روش با اندكي كم
 كيلوپاسـكال را   400تـا حـدود    100گيري فشارهايي از  هترانسديوسر (يا گيج دقيق فشار) كه قابليت انداز

 داشته باشد.

  

                                                      
1- Mercury Displacement and Boyle’s Low Techniques 
2- Kobe Boyle’s Low Prosimeter 
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  مراحل انجام آزمايش -1-3-5-2
  شود: مراحل زير، در مورد اين آزمايش اجرا مي

اي كـه دسـت كـم     هاي اسـتوانه  با توجه به شكل محفظه كه معموال به شكل استوانه است، حداقل سه نمونه از مغزه  - الف
تـر اسـت) را داشـته     دانه (هركدام كـه بـيش   ترين سنگ ي معادل ده برابر قطر بزرگگرم و يا ابعاد 50جرمي معادل 

  تر باشد. گيرد، كوچك اي كه نمونه در آن قرار مي ها بايد اندكي از قطر محفظه شوند. قطر نمونه باشند، آماده مي
  ).Aشود ( گيري مي قوطي نمونه و درپوش آن كامال تميز وخشك شده و جرم آن اندازه  -ب
شـود.   گـراد خشـك مـي    درجـه سـانتي   105نمونه داخل قوطي قرار گرفته و تا رسيدن به وزني ثابت در حرارت   -ج

دقيقه در داخل دسيكاتور قرار داده تا خنك  30سپس درپوش قوطي برداشته شده و نمونه را به مدت دست كم 
  ).Bشود ( شود. جرم نمونه خشك با قوطي اندازه گرفته مي

نقطـه  «، بـه عنـوان   جـايي  جابـه سنج، قرائت اوليه پمپ جيوه در آغاز هر سيكل فشار يا  از تخلخل براي استفاده  -د
) معـادل  1Pشود. در اين هنگام شيرهاي ورودي و خروجي بسته بوده و فشـار اوليـه (   در نظر گرفته مي 1»شروع

) معموال با توجه به اسـتاندارد مربـوط بـه    2Pانتهاي سيكل (و فشار در » نقطه شروع«فشار اتمسفر است. مقدار 
شوند. در پايان هر سيكل بايد مطمئن شد كه نمونه روي سطح جيوه شـناور بـوده و بـه     نوع دستگاه انتخاب مي

  داخل آن فرو نرفته باشد.
يابـد   شود. سپس ميزان پمپاژ افزايش مـي  خروجي باز ميبراي پر كردن محفظه از گاز، ابتدا شير ورودي بسته و شير   -  ه

شود. سپس پمپ  بسته شده و وردي باز مي تا سطح جيوه در شيشه شفاف به سطح فرضي اوليه برسد. خروجي، نيمه
  شوند. شود. سرانجام شير ورودي و بعد از آن شير خروجي بسته مي فشرده مي» نقطه شروع«تا گذر از 

شردگي محفظه، ابتدا بايد آن را با گاز پر كرد. در اين حالت شير خروجي باز شـده و پمـپ   براي تعيين ضريب ف  -و
) برابر فشار اتمسفر است، شير 1Pكه فشار داخل محفظه ( شود و درحالي فشرده مي» نقطه شروع«تا رسيدن به 

را  0Cبرسد. در اين حالت ميكرومتر مقـدار  2Pارشود. دوباره پمپ فشرده شده تا فشار به مقد خروجي بسته مي
شود تا به نقطـه   كه شير خروجي باز است، پمپ فشرده مي دهد. محفظه دوباره با گاز پر شده و درحالي نشان مي

  . تر از نقطه شروع اوليه است، برسد مترمكعب بيش سانتي 10شروع ديگري كه 
شـود تـا    شود. دوباره پمپ فشـرده مـي   ) است بسته مي1Pكه فشار داخل محفظه فشار اتمسفر ( شير خروجي درحالي

  شود: دهد. ضريب فشردگي از فرمول زير محاسبه مي را نشان مي 1Cبرسد. ميكرومتر در اين حالت مقدار 2Pفشار به

f  )27- 1رابطه (
0 1

10
C

10 (C C )


 
  

  طور ادواري كنترل شود. داشته و بايد به 2اين ضريب بستگي به فشار محيط
                                                      

1- Start point 
2- Ambient Pressure 
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زي دسـتگاه  انـدا  باشد (يعني راه دنبال آن تغيير فشار با محفظه خالي مي هر آزمايش شامل يك تغيير حجم و به  -ز
  گيرد كه نمونه داخل محفظه باشد. بدون نمونه). سپس همين تغيير حجم و تغيير فشار در حالتي صورت مي

كه شير ورودي بسته و شير خروجي باز است، پمپاژ تا رسـيدن جيـوه بـه سـطح فرضـي اوليـه افـزايش         درحالي  -ح
  دهد. را نشان مي 1Rيابد. در اين حالت ميكرومتر مقدار مي

كه فشار داخل محفظه فشار اتمسفر  برده شده و شيرها درحالي» نقطه شروع«شود، پمپ به  محفظه با گاز پر مي  -ط
)1P2يابد تا ميكرومتر عدد شوند. پمپاژ افزايش مي ) است، بسته ميR 2فشـار بـه   را نشان دهد، در اين هنگامP 

  رسيده است.
شـود. در   ي (ح) تكـرار مـي   شود. محفظه با گاز پر شـده و مرحلـه   نمونه از داخل دسيكاتور به محفظه منتقل مي  -ي

  شود. قرائت مي 3Rرسد، مقدار ميكرومتر، كه سطح جيوه به سطح فرضي اوليه مي زماني
  دهد. را نشان مي 4Rرسد، مقدار ميكرومتر مي 2Pبار زماني كه فشار دوباره به شود. اين (ط) تكرار ميمرحله   -ك

  
  ]3سنج قانون بويل نوع كوبه [ نمايي شماتيك از تخلخل - 2-1شكل 

 گيج فشار

ورودي گاز

شيشه شفاف و
خط مبناي جيوه

 اينمونه مغزه

 ريزسنج

 پمپ جيوه

 جيوه

خروجي گاز
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  محاسبات -1-3-5-3
  شود: دست آوردن چگالي خشك و تخلخل موثر نمونه از روابط زير استفاده مي براي به

)1 -28(  3 1V R R   
)1 -29(  s f 4 2V C (R R )   
)1 -30(  sM B A   

)1 -31(  s
d

M

V
   

)1 -32(  s
e

V V
n 100

V


   

  :ها آنكه در 

fC ،ضريب فشردگي محفظه  
V مترمكعب)، حجم كل (سانتي  

sV مترمكعب)، حجم جامد (سانتي  
Ms ،(گرم) جرم جامد  

d مترمكعب)، چگالي خشك (گرم بر سانتي  

en ،(درصد) تخلخل موثر  
B ،(گرم) جرم نمونه خشك و ظرف  
A ) باشند. )، ميگرمجرم ظرف  

  گزارش نتايج -1-3-5-4
  در گزارش اين آزمايش بايد موارد زير قيد شود:
ها بايد در گزارش آورده شود. مقـادير   نمونه به همراه ميانگين كل نمونه  چگالي خشك و تخلخل موثر هر قطعه سنگ

شوند. در ضمن در گـزارش   درصد گزارش مي 1/0مترمكعب و مقادير تخلخل با دقت  گرم بر سانتي 001/0چگالي با دقت 
گيري حجم جامد با كمك قانون بويـل   ل موثر به روش اندازهجيوه و تخلخ جايي جابهبايد قيد شود كه حجم كل به روش 

  ) آمده است.5-1هاي اين آزمايش در جدول ( اي از برگه گزارش و ثبت داده تعيين شده است. نمونه
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  جيوه و قانون بويل جايي جابهبرگه ثبت نتايج آزمايش تعيين چگالي و تخلخل موثر به روش  -5-1جدول 
  خلخل موثر سنگآزمايش تعيين چگالي و ت

  حجم جيوه و قانون بويل جايي جابهروش 
  شماره نمونه:  شماره كار:
  عمق:  نام پروژه:
  شماره گمانه:  متقاضي:

  3  2 1 رابطه  پارامتر

  ميانگين

1R -      
2R  -      
3R  -      
4R  -      

  ضريب فشردگي
fC      

3 مترمكعب) حجم كل (سانتي 1V R R       
s مترمكعب) حجم جامد (سانتي f 4 2V C (R R )        

        Ms  جرم جامد (گرم)
d  مترمكعب) (سانتيچگالي خشك 

Ms

V
           

e  تخلخل (درصد)
V Vs

n 100
V


           

  نوع سنگ:
  توضيحات:

 آزمايش كننده:  تاريخ آزمايش:

  ي كليها نكته - 1-3-6
 به قرار زير است: اند؛ هايي كه در اين آزمايش مطرح ها و يادآوري نكته

هـاي   تخلخل موثر و تخلخل كلي از يكديگر مهم است. از دسـتورالعمل در تعيين تخلخل نمونه سنگي تفكيك  –
، تخلخل كلي تعيين خواهد شد. با توجه بـه اهميـت هـر دو    4-3-1تخلخل موثر و  5-3-1و  1-3-3، 1-3-2

  تعيين شوند. 4-3-1ها و تخلخل كلي از روش  شود تخلخل موثر در يكي از روش نوع تخلخل، توصيه مي
 تر از تخلخل موثر است. بزرگتخلخل كلي همواره  –

  دستورالعمل آزمايش تعيين شاخص دوام وارفتگي - 4- 1

با انجام اين آزمايش روي نمونه سنگي كه در معرض يك يا دو مرحله تر و خشك شدن متـوالي قـرار گرفتـه، ميـزان     
] 4پيشـنهادي [ شود. اين دستورالعمل براساس آزمايش بـه روش   مقاومت نمونه در برابر وارفتگي (شكفتگي) مشخص مي

ISRM ] 2و[ ASTM D4644 .تهيه شده است  
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تربـرگ، هيـدرومتري و   بندي خاك مانند تعيـين حـدود ا   هاي رده هاي بسيار ضعيف، آزمايش يادآوري: در مورد سنگ
 شود. انجام مي 1سنجي ها، آزمايش آماس ها و رس سنگ انجام شود. همچنين در خصوص مارنبندي  دانه

 هاهميت و موارد استفاد -1-4-1

رخ خواهـد داد.   2هاي رسي، در اثـر تمـاس آب و يـا هـوازدگي پديـده وارفتگـي       هاي ضعيف و يا داراي كاني در سنگ
دهـد. تعيـين    را كـاهش مـي   هـا  آنها شده و ظرفيـت بـاربري    هاي فيزيكي و مكانيكي سنگ وارفتگي باعث تغيير ويژگي

گاه، بدنه و اطراف سدها قرار داشته و مصالح سـنگي مـورد مصـرف در     هايي كه در تكيه شاخص دوام وارفتگي براي سنگ
  ].1ها الزامي است [ شكن ساخت موج

  ابزار آزمايش - 1-4-2
 هاي زير است: دستگاه آزمايش شامل قسمت

 100) ساخته شده است. ايـن اسـتوانه داراي   10نمره متري ( ميلي 2اي مشبك كه از تور سيمي  ظرف استوانه –
متر قطر است. دو انتهاي اسـتوانه (قاعـده ظـرف) بايـد از صـفحات فلـزي سـخت         ميلي 140متر طول و  ميلي

ها بازشو باشد. اين ظرف بايد داراي اسـتحكام كـافي باشـد و در طـول      اي ساخته شود كه يكي از قاعده گونه به
  گراد را تحمل كند، درجه سانتي 105نشود. همچنين بايد بتواند دماي آزمايش دچار تغيير شكل 

اي آزمايش متصل به محور افقي دوار را دربرگيرد. تشت بايد طـوري از   كه ظرف استوانه طوري يك تشت آب به –
متر باشد. درضمن عمـق تشـت بايـد     ميلي 20اي  آب پر شود كه فاصله سطح آب تا محور دوران ظرف استوانه

  متر فاصله داشته باشد، ميلي 40اي  اي باشد كه كف آن از سطح توري ظرف استوانه دازهان به
دور در دقيقـه   20هـاي داخـل آن را بـا سـرعت      اي مشبك و نمونـه  يك موتور محرك كه بتواند ظرف استوانه –

  درصد ثابت بماند، 5دقيقه با دقت  10بچرخاند. اين سرعت بايد در مدت 
105ليد و ثابت نگه داشتن دمايخانه با قابليت تو گرم –   ساعت، 12گراد در مدت زمان دست كم  درجه سانتي 3
  گرم. 5/0كيلوگرم و دقت  2ترازو با ظرفيت  –

  مراحل انجام آزمايش -1-4-3
 شوند: مراحل زير، در مورد اين آزمايش اجرا مي

گرم داشته باشد، از سنگ مورد نظر تهيه  550تا  450گرمي كه در كل وزني معادل  60تا  40قطعه سنگ  10ابتدا   - الف
تر باشد. ايـن قطعـات ممكـن اسـت      متر بيش ميلي 30هاي مورد آزمايش نبايد از  دانه ترين ابعاد سنگ شود. بيش مي

                                                      
1- Swelling Measurement 
2- Slaking 
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هـاي تيـز    ها بايد تا حد امكان كروي بوده و گوشـه  صورت طبيعي يا مصنوعي (با خرد كردن) تهيه شوند. شكل آن به
  كن از قطعات سست و غبار زدوده شوند، ها بايد پيش از آزمايش با ماهوت پاك گرد شود. نمونهها  آن

درجه  105خانه با حرارت  اي مشبك ريخته شده و تا رسيدن به وزني ثابت در گرم قطعات سنگي داخل ظرف استوانه  - ب
  )،Aشود ( گيري مي خل آن اندازههاي دا اي با نمونه شوند. سپس مجموع جرم ظرف استوانه گراد خشك مي سانتي

  شود، اي مشبك در تشت قرار گرفته و محور آن به موتور متصل مي ظرف استوانه  -ج
شود. اگر در  گراد است پر مي درجه سانتي 20متر زير محور استوانه از مايع مورد نظر كه معموال آب  ميلي 20تشت تا   - د

شـود.   كار بـرده مـي   يع مورد استفاده مطابق با اين شرايط تهيه و بهفرما باشد، ما طبيعت شرايط خاصي بر نمونه حكم
  دقيقه)، 5/0شود (با دقت  دقيقه دوران داده مي 10دور در دقيقه و به مدت  20اي با سرعت  ظرف استوانه

درجـه   105خانـه بـا دمـاي     اي از داخل تشت خارج و سپس در گـرم  بالفاصله پس از اتمام دوران، ظرف استوانه  - ه
مانده نمونه پـس از   هاي باقي اي و قسمت گردد. جرم ظرف استوانه گراد تا رسيدن به وزني ثابت خشك مي سانتي

  )،B( 1شود گيري مي سرد شدن اندازه
اي و نمونـه   بار ديگر تكرار شده و در نهايت جـرم ظـرف اسـتوانه    يك  هاي ج تا ه اي، گام هاي دو مرحله در آزمون  -و

  )،Cشود ( گيري مي اندازهمانده  خشك باقي
  ).Dشود ( گيري مي اي كامال تميز و خشك شده و جرم آن اندازه ظرف استوانه  -ز

 محاسبات - 1-4-4

مانده به  شاخص دوام وارفتگي پس از دو مرحله تر و خشك شدن به صورت درصدي از نسبت جرم خشك نهايي باقي
  شود: جرم خشك اوليه نمونه به صورت زير محاسبه مي

)1 -33(  2
C D

Id 100
A D


 


  

  كه در آن:

2Id ،(درصد) شاخص دوام وارفتگي  
A ) گرم)،جرم خشك اوليه استوانه و نمونه  
D ) گرمجرم استوانه مشبك،(  
C (گرم) باشند. مي ،جرم خشك نهايي استوانه و نمونه  

دسـت آيـد بـه عنـوان      گراد بـه  درجه سانتي 20كه با استفاده از آب معمولي  شاخص دوام وارفتگي دور دوم درصورتي
  ) ارائه شده است.6-1بندي در جدول ( گيرد. اين رده ها مورد استفاده قرار مي شاخصي براي رده بندي سنگ

                                                      
  نيز بايد به همين گونه باشد. Dو  Bدرپوش روي ظرف قرار داشته است در تعيين  Aتوجه شود كه اگر در تعيين  -1
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  )Gamble، 1971ها براساس شاخص دوام آبديدگي دومين مرحله ( بندي سنگ هرد - 6-1جدول 
 بندي رده وارفتگي دور دوم (%)–شاخص دوام

  خيلي ضعيف 30-0
  ضعيف 60-30
  متوسط 85-60
  كمي مقاوم 95-85
  مقاوم 98-95
 بسيار مقاوم 100-98

  
تـوان بـا    تـر نمونـه را مـي    بين صفر تا ده درصد است، مشخصات دقيق ها آنهايي كه شاخص دور دوم  در مورد سنگ

  تعيين شاخص دوام دور اول به صورت زير بررسي كرد:

)2 -34(  1
B D

Id 100
A D


 


  

  كه در آن:
Bباشد. مي = مجموع جرم خشك استوانه و نمونه پس از مرحله اول بر حسب گرم 

بندي كردند كه اين  ها را براساس شاخص دوام اولين مرحله رده ، سنگFranklin & Chandre) 1972] (2در ضمن، [
  ) ارائه شده است.7-1بندي در جدول ( رده

  )Franklin & Chandre، 1972ها براساس شاخص دوام وارفتگي دور اول ( بندي سنگ رده - 7-1جدول 
 بندي رده وارفتگي دور اول (%)–شاخص دوام

  خيلي ضعيف 25-0
  ضعيف 50-25
  متوسط 75-50
  مقاوم 90-75
  بسيار مقاوم 95-90
 العاده مقاوم فوق 100-95

 گزارش نتايج -1-4-5

  هر گزارش بايد شامل موارد زير باشد:
  ،اي مشبك و قطعات يا ذرات رد شده از آن در ظرف استوانه مانده باقيتوصيف شكل ظاهري قطعات  –
  ،نوع و درجه حرارت مايع مورد استفاده –
  ،محتواي) نمونهدرصد رطوبت (آب  –
  .درصد 1/0شاخص دوام وارفتگي مرحله دوم با دقت  –
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مانده عكس گرفته و به گزارش پيوست شود. يك نمونه برگه گزارش نتـايج ايـن آزمـايش در     بهتر است از مصالح باقي
  ) نشان داده شده است.8-1جدول (

  برگه ثبت آزمايش تعيين شاخص دوام وارفتگي سنگ -8-1جدول 
  ن شاخص دوام گرفتگيآزمايش تعيي

 شماره گمانه:  شماره كار:
 عمق:  نام پروژه:
 تعداد دور:  متقاضي:

ونه
 نم

اره
شم

  

صد)
(در

ت 
طوب

د ر
رص

د
  

  وزن نمونه خشك + استوانه

نه 
توا

 اس
زن

و
D 

رم)
(گ

  

  شاخص دوام وارفتگي

ت 
رار

ه ح
رج

د
تي

سان
)

 
اد)

گر
  

اده
ستف

رد ا
 مو

ول
محل

  

توصيف شكل ظاهري 
مانده در  نمونه باقي

  استوانه و رد شده از آن

قبل از آزمايش 
A  

  (گرم)

پس از مرحله 
  Bاول 

  (گرم)

پس از مرحله 
  Cدوم 

  (گرم)
2

C D
Id 100

A D


 


  

              
               

                   
                   
                   

  توضيحات:  نوع سنگ:
  آزمايش كننده:  تاريخ آزمايش:

 

  هاي كلي نكته -1-4-6
 باشند: اند، به شرح زير مي هايي كه در اين آزمون مطرح و يادآوري ها اهم نكته

 ISRMهـا مـورد تاكيـد قـرار گرفتـه، امـا در        تعيين درصد رطوبت اوليه نمونـه  ASTM D4644در استاندارد  –
جـز در   هرحال مقدار درصد رطوبت طبيعي نمونه پـيش از آزمـايش، بـه    اي به اين موضوع نشده است. به اشاره

شود درصد رطوبـت نمونـه    هاي سست و ضعيف، تاثير چنداني روي نتايج آزمايش ندارد. توصيه مي مورد سنگ
 پيش از آغاز آزمايش مشخص شود.

سـاعت را پيشـنهاد كـرده     16مدت  ASTM D4644خانه، استاندارد  در مورد زمان خشك شدن نمونه در گرم –
كـه روش پيشـنهادي    ط سرد شـود. درصـورتي  دقيقه در دماي محي 20است كه پس از آن نمونه بايد به مدت 

ISRM  كـه   هـايي  ساعت مشخص كرده اسـت. درخصـوص نمونـه    6تا  2زمان الزم براي خشك شدن نمونه را
 اجرا شود. ASTM D4644شود روش  داراي آب طبيعي مانند ژيپس هستند، توصيه مي

كند و تاكيد دارد كه  در هر حالتي آب مقطر را براي انجام اين آزمايش پيشنهاد مي ASTM D4644استاندارد  –
هيچ محدوديتي در  ISRMدماي آب برابر دماي محيط بوده و حتما در گزارش قيد شود. اما روش پيشنهادي 
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آب مقطر،  گراد، درجه سانتي 20اين زمينه قائل نشده و يادآوري كرده كه مايع مورد استفاده ممكن است آب 
شود مـايع مـورد اسـتفاده شـرايط آب      آب معدني، آب دريا، اسيد رقيق يا هر محلول ديگري باشد. توصيه مي

 برداري طرح را داشته باشد. موجود در محل نمونه و يا در شرايط بهره

  آنجلس ها با استفاده از ماشين لس دانه دستورالعمل آزمايش تعيين مقاومت به سايش سنگ - 5- 1

زمان سايش همراه با ضـربه   با انجام اين آزمايش مقاومت مصالح سنگي (و يا خرد شده توسط دستگاه) در برابر اثر هم
تهيـه   2 [ASTM C 131] ،3 [ASTM C 535، [ISRM] 5[شود. اين دستورالعمل با استفاده از دسـتورالعمل   تعيين مي
  شده است.

 اهميت و موارد استفاده -1-5-1

شود. اين سايش ممكن است در اثر عوامـل طبيعـي    بت به عوامل مخرب فيزيكي گفته ميسايش به واكنش سنگ نس
ها با هم رخ دهد. سايش مالكي براي سنجش كيفيت مصالح سنگي مورد استفاده در ساخت  مثل آب، باد و برخورد سنگ

كـاري و   حفـاري، آتـش   بيني واكنش سنگ در برابـر عمليـات   بتن، آسفالت و زيرسازي بوده و همچنين مالكي براي پيش
  ].1بري است [ سنگ

  ابزار آزمايش -1-5-2
 هاي زير است: دستگاه آزمايش شامل قسمت

كه از يك استوانه فوالدي توخالي دوطرف مسدود تشكيل شده است. قطر داخلي اسـتوانه  آنجلس لسدستگاه  –
±711 متصل به دو قاعده استوانه است كـه   وديمحور عممتر است. اين استوانه از دو سمت داراي دو  ميلي 5

تواند  شود و در اين حالت مي اند سوار مي هاي محكمي كه به فاصله كمي از دو طرف آن قرار گرفته بر روي پايه
. در بدنـه  كنـد شيب مجاز محور افقي يـك درصـد اسـت)، دوران     ترين بيشبه راحتي حول محور افقي خود (

توان نمونه مورد آزمايش را از آن طريـق بـه اسـتوانه وارد و يـا از آن      ه مياي نصب شده است ك استوانه دريچه
كه گرد و  نحوي شود به خارج كرد. درپوش اين دريچه با يك اليه نفوذناپذير و توسط چند پيچ كامال محكم مي

كـامال  شود كه يكنـواختي سـطح داخلـي اسـتوانه      اي ساخته مي گونه غبار از آن به خارج نشت نكند. دريچه به
هاي  كه يك قطعه فوالدي در مقابل دريچه طوري قرار داده شود كه از فروافتادن گوي صورت حفظ شود؛ به اين

89±كند. يك زايده فوالدي به ارتفـاع  فوالدي به داخل دريچه جلوگيري مي 508±و طـول  2 متـر   ميلـي  5
اي است كه در اثر ضـربه تغييـر شـكل ندهـد.      روي سطح داخلي استوانه قرار دارد. ضخامت اين زايده به اندازه

تر نيست. اين زايده  متر كم 27/1زايده در محلي قرار دارد كه فاصله محيطي آن تا دريچه در جهت چرخش از 
  )3-1(شكل  بر سطح داخلي استوانه است، عمود از جنس فوالد با روكش مقاوم بوده و مقطع آن كامال
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  درصد بار آزمايش در محدوده مورد نياز براي اين آزمون، 1/0ترازو با دقت  –
) 10- 1) و (9- 1هاي ( بندي نمونه دارد و طبق جدول ها بستگي به دانه هاي فوالدي ساينده؛ تعداد و وزن گوي گوي –

  شود، تعيين مي
 ،ASTM Ell] 4ر [هايي مطابق با مشخصات ياد شده د الك –

 گراد. درجه سانتي 110تا  105خانه با قابليت توليد درجه حرارت  گرم –

 
  آنجلس نمايي شماتيك دستگاه لس -3-1شكل 

  مراحل انجام آزمايش -1-5-3
 شود: مراحل زير، در مورد اين آزمايش اجرا مي

شكن خرد كرد، حال از سـنگ   ها را در سنگ اگر سنگ مورد آزمايش به صورت قطعات بزرگ باشد، ابتدا بايد آن  -الف
متـر باشـد،    ميلي 19تر از الك  شود. اگر اندازه دانه مصالح بزرگ گيري انجام مي آماده نمونهخرد شده و يا مصالح 

1000) به مقدار9-1براساس جدول ( متـر   ميلـي  38تر از الك  گرم نمونه و اگر اندازه دانه مصالح كوچك 100
5000) به مقدار10-1باشد بر پايه جدول (   شود. گرم نمونه انتخاب مي 10

 مترميلي508

فاصله محيطي نبايد از 
پايه تر باشد متر كم 27/1 سيني تخليه نمونه

71
1

 
لي

مي
 

متر
ديواره فوالدي به

مترميلي7/12ضخامت
دريچه ورودي و خروجي

پايه

پايه سمت راست

پركننده 
سطح داخلي

مترميلي متريميلي89ده فوالديايز
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  ]4متر [ ميلي 19تر از  هاي انتخابي براي قطعات بزرگ بندي نمونه دانه - 9-1جدول 
  هاي انتخابي از هر الك (گرم) وزن قسمت متر)هاي مربعي (ميلي اندازه الك با سوراخ

  بندي نوع دانه  مانده روي الك  رد شده از الك
12  3  

75  63 2500 50  -   -  
63  53 2500 50  -   -  
53  38 5000 50 5000 50    
38  4/25 - 5000 25  5000 25  

4/25  19 -  -  5000 25  
1000 مجموع 100 1000 75  1000 50  

  12  12 12 تعداد گلوله
5000 وزن گلوله 25 5000 25  5000 25  

  متر ميلي 38تر از  هاي انتخابي براي قطعات كوچك بندي نمونه دانه - 10-1جدول 
  هاي انتخابي از هر الك (گرم)وزن قسمت متر)هاي مربعي (ميلي اندازه الك با سوراخ

  بندي نوع دانه  مانده روي الك  رد شده از الك
  د  جب الف

38  4/25 1250 25 -  -   -  
4/25  19 1250 25 -  -   -  

19  2/13 1250 10 2500 10  -   -  
2/13  5/9 1250 10 1250 10  -   -  
5/9  6/5 - - 2500 10  -  
6/5  7/4 - - 2500 10  -  
7/4  3/2 - -  -  5000 10  

5000  مجموع 10 5000 10 5000 10 5000 10  
  6  8 11 12  تعداد گلوله
5000  وزن گلوله 25 4584 25 3330 20 2500 15  

آنجلـس ريختـه و    )، را به داخل دسـتگاه لـس  10-1يا  9-1هاي فوالدي الزم (جدول  نمونه به همراه مقدار گوي  -ب
تـر   آيد. استوانه براي مصالح كوچك دور در دقيقه حول محول افقي به چرخش درمي 33تا  30استوانه با سرعت 

كند. حركت اسـتوانه بايـد    دور دوران مي 1000متر  ميلي 19تر از  دور و براي مصالح بزرگ 500متر  ميلي 38از 
دار اسـت، جهـت چـرخش بايـد      چه زايده فوالدي داراي يك وجه شـيب  منظم و با سرعت يكنواخت باشد. چنان

 هاي فلزي هنگام دوران، به سمت قائم آن برخورد كنند، طوري باشد كه گوي

شـود.   ) جداسـازي مـي  12متـر (نمـره    ميلـي  7/1الك پس از پايان دوران، مواد از داخل استوانه خارج شده و با   -ج
گراد تا رسيدن بـه وزنـي    درجه سانتي 110تا  105متر شسته شده و در دماي  ميلي 7/1قسمت مانده روي الك 

  شوند، ثابت خشك شده و سپس با دقت يك گرم وزن مي
دوري،  500هـاي   رد آزمـايش تـوان در مـو   دست آوردن اطالعاتي در مورد يكنواختي سايشي نمونـه مـي   براي به  -د

دور تعيين نمود. درصد افـت   200دوري پس از  1000هاي  دور و براي آزمايش 100را پس از  درصد افت وزني
متر محاسبه شود. در طـول ايـن عمليـات نبايـد هـيچ       ميلي 7/1وزني بايد بدون شستن مصالح مانده روي الك 
  تهاي آزمايش بايد حفظ شود.قسمتي از نمونه از دست برود و تمام نمونه تا ان
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 محاسبات -1-5-4

  آيد: دست مي درصد افت وزني در اثر سايش از رابطه زير به

)2 -35(  
  

  شود: شود، ضريب يكنواختي سايش به صورت زير محاسبه مي كه از روش توصيف شده در بند (د) استفاده مي درصورتي

)2 -36(  
  

 گزارش نتايج -1-5-5

  گزارش بايد شامل اطالعات زير باشد:
 شناسي نمونه مورد آزمايش، محل و توصيف زمين –

 بندي نمونه، نوع دانه –

 هاي فوالدي مورد استفاده، تعداد وزن گوي –

 آنجلس، درصد افت وزني در اثر سايش با دستگاه لس –

 آنجلس (در صورت نياز). ا دستگاه لسنسبت يكنواختي سايشي ب –

  نشان داده شده است. 11-1يك نمونه برگه ثبت نتايج اين آزمايش در جدول 

= دور 200يا  100درصد افت وزني پس از
دور 1000يا  500افت وزني پس ازدرصد

 ضريب يكنواختي سايشي

=  وزن اوليه نمونه –وزن نهايي نمونه 100×

 وزن اوليه نمونه
درصد افت وزني در اثر سايش
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  آنجلس برگه ثبت نتايج آزمايش تعيين افت وزني در مقابل سايش به روش لس - 11-1جدول 
 آنجلسآزمايش سايش به روش لس

 شماره نمونه: شماره كار:
 عمق: نام پروژه:
 شماره گمانه:متقاضي:

  مانده رد شده دور 1000  دور 500  متر) ها (ميلي اندازه الك
  3  2  1  د  ج  ب  الف 63 75
     گرم 2500      53 63
     گرم 2500      38 53
   گرم  5000  گرم  5000     گرم1250 4/25 38

 گرم  5000   گرم 5000       گرم1250 19 4/25
 گرم  5000        گرم2500 گرم1250 2/13 19

          گرم2500 گرم1250  5/9 2/13
         گرم2500    6/5 5/9
         گرم2500    7/4 6/5
        گرم 5000     3/2 7/4

  12  12  12  6 8 11 12  تعداد گلوله
             وزن گلوله

 توضيحات:

شماره آزمايشگاهي 
  نمونه

وزن نمونه قبل از بندينوع دانه
 آزمايش

مانده بر وزن نمونه
  مترميلي7/1الك

  درصد افت وزني  افت وزني نمونه

  %  گرم گرم گرم
        
        

  آزمايش كننده: تاريخ آزمايش:

  دستورالعمل آزمايش تعيين سرعت صوت در سنگ -6- 1

شود كه از روي آن با انجام محاسبات ضرايب كشسان  گيري مي در اين آزمايش سرعت انتشار امواج كشسان در سنگ اندازه
  تهيه شده است. ASTM D2845] 2و [ ISRM] 3دست خواهد آمد. اين دستورالعمل با استفاده از [ ديناميك سنگ به

 اهميت و موارد استفاده -1- 1-6

دسـت آوردن   هـاي غيرمخـرب) بـه    هاي ديناميكي (آزمايش حاضر استفاده از روشبا پيشرفت علوم مهندسي در حال 
توان مدول يانگ، نسبت پواسون و مـدول   هاي سنگ معمول شده است. عوامل (پارامترهاي) ژئومكانيكي سنگ مي ويژگي

  هاي سازه در سنگ اهميت فراواني را دارند. برشي را نام برد كه در مطالعات علمي و طراحي
گيري سرعت امواج كشسان ارسالي به درون سنگ  هاي ديناميكي براي تعيين پارامترهاي ياد شده اندازه ز روشيكي ا

است. از نكات مهم اين روش دقت و سرعت انجام آن در آزمايشگاه و در محل است. از عوامل موثر بر سرعت انتشار امواج 
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گردي، سطح تنش، درصـد رطوبـت و دمـا اشـاره كـرد.       اهمسانتوان به نوع كاني، بافت، چگالي، تخلخل، ن ها مي در سنگ
  ].1هاي تشكيل دهنده آن است [ سرعت امواج صوتي در سنگ متناسب با سرعت صوت در كاني

اين آزمايش را به سه روش: موج صوتي با بسامد (فركانس) باال، روش مـوج صـوتي بـا بسـامد پـايين و روش تشـديد       
كه در روش موج صوتي با بسامد باال محدوديت در رابطه با نسبت طول به قطر وجود ندارد،  آنتوان انجام داد. به علت  مي

تـر مـورد    دليل محدوديت در رعايت نسبت طول بـه قطـر نمونـه، كـم     شود. دو روش ديگر به تر استفاده مي بنابر اين بيش
  گيرند. استفاده قرار مي

 روش موج صوتي با بسامد باال -2- 1-6

  شود. گيري مي ها اندازه ) با بسامد باال به داخل نمونه، سرعت آنS) و برشي (Pل امواج فشاري (در اين روش با ارسا

  ابزار آزمايش  -1-6-2-1
  هاي زير است: دستگاه آزمايش شامل قسمت

  ژنراتور مولد پالس: اين ژنراتور بايد داراي مشخصات زير باشد: –
 اي، شكل پالس: سينوسي، مربعي، پله  
  ثانيه،عرض پالس: يك تا ده  
 :مگاهرتز، 2كيلوهرتز تا  100 دامنه بسامد  
  :تكرار در هر ثانيه، 1000تا  10بسامد تكرار  
 ،(بايد تا حد امكان باال باشد) ولتاژ پالس: قابل تطبيق با نوع ترانس ديوسر  
 .مولد بايد داراي يك رابطه انتقال پالس خروجي به اسيلوسكوپ باشد  

  1ترانسديوسرها: –
 هاي الكتريكي به مكانيكي، يل پالسفرستنده: براي تبد  
 هاي مكانيكي به الكتريكي، گيرنده: براي تبديل پالس  
 :مگاهرتز. 2كيلوهرتز تا  100از   دامنه بسامد كاري  

موثر هستند. براي  ترانسديوسرشرايط محيطي مثل دما و درجه رطوبت هوا، آب محتوي و ضربه در انتخاب المان 
، ديسكيهاي پيزوالكتريك (مثل تيتانات باريم يا تيتانات زيركونات سرب) به شكل  توان از سراميك اين منظور مي

مگاهرتز توليد كنند، استفاده كرد. معموال نياز  2كيلوهرتز تا  100اي، حلقوي يا كروي كه بتوانند فركانس بين  لوله
ايـن ترتيـب كـه     تفاده شود. بههاي مختلف اس است كه براي توليد و دريافت امواج فشاري و برشي از پيزوالكتريك

تـر از ضـخامت) كمـك     اي (با شعاع خيلي بزرگ هاي استوانه توان از ديسك براي ارسال و دريافت امواج فشاري مي
                                                      

1- Transducers 
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توان براي ارسـال و دريافـت امـواج عرضـي از      مي همچنينكنند.  گرفت كه از حركت طولي و شعاعي استفاده مي
هـاي   ها ممكن اسـت از جـنس المنـت    كنند. اين قرص برشي عمل مي هاي برشي استفاده كرد كه با حركت قرص

  هايي با تراش مخصوص باشند. ي كوارتز يا سراميك تراشيده شده
هاي نامطلوب ناشي از ارتعاش  با بسامدهاي ياد شده در باال براي حذف رزونانس 1گذر و باالگذر هاي ميان صافي –

  بيش از اندازه ترانسديوسرها،
  ،2كننده باند عريض و نويز پايين تقويت پيش –
 ،CRO(3مولد عاليم زماني براي كنترل تكرار پالس براي گرفتن عاليم زماني در اسيلوسكوپ اشعه كاتدي ( –

شـود كـه    اسيلوسكوپ اشعه كاتدي: براي اين منظور اسيلوسكوپ اشعه كاتدي نـوع دو سـتوني پيشـنهاد مـي     –
  تر باشد. مگاهرتز يا بيش 5تا  DCمتر و عرض باند آن از  نيه بر سانتيميكروثا 1/0آن حداكثر  4سرعت پوشش

  ،5هاي زمان گيري وقفه شمارنده الكترونيكي با امكان اندازه –
  ) دو نوع مدار الكترونيكي مربوط به اين روش ارائه شده است.4-1در شكل (

  
  دو نوع مدار مختلف براي انجام آزمايش - 4-1شكل 

                                                      
1- Band Pass & High Pass 
2- Wide Band Low Noise Pre-Amplifier 
3- Cathode Ray Oscilloscope 
4- Sweeprate 
5- Time in Tervals 

 موجمولد مولد عاليم زماني

فرستنده

نمونه سنگ

گيرنده

تقويت كنندهپيش

اسيلوسكوپ
واحد 
تاخير 
گر الكترونيكيشمارش زماني

(الف)

)ب(

 موجمولد 

مولد عاليم زماني

نمونه سنگ
 فرستنده

عاليم
تريگر

گيرنده

اسيلوسكوپ
اشعه كاتدي

CRTمبدل

X-Yثبات
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 مراحل انجام آزمايش -1-6-2-2

  شود: مورد اين روش آزمايش اجرا ميمراحل زير در 
هاي كروي (براي تعيين  نمونهاي و حتي  هاي استوانه هاي راست گوشه، مغزه هاي مورد آزمايش شامل بلوك نمونه  -الف

باشد. عرض نمونه يا بعد جانبي در جهت عمـود بـر انتشـار مـوج      ) ميگرد همسانهاي نا تقارن كشسان در سنگ
  برابر طول موج باشد. 5تر از  نبايد كم

گيري، برش، حمل و نقل، ساييدن و پرداخت كردن نمونه  براي به كمينه رساندن صدمات مكانيكي بايد در مغزه
طـور   اي صاف باشـد كـه وقتـي ترانسديوسـر بـه      قت كافي صورت گيرد. سطح زير هر ترانسديوسر بايد به اندازهد

عبـور داد. دو   هـا  آنمتـر را از بـين    ميلـي  025/0گيرد، نتوان صفحه نازكي به ضخامت  مستقيم روي آن قرار مي
متر بعد  ميلي 20متر در هر  ميلي 1/0ا دقت گيرند بايد ب قرار مي ها آنسطح انتهايي نمونه كه ترانسديوسرها روي 

شود، اين دقت بـه مـوازي بـودن     گيري مي جانبي با هم موازي باشند. اگر سرعت موج در امتداد قطر مغزه اندازه
  گردد. خطوط تماس ترانسديوسرها با سطوح جانبي نمونه برمي

برابر ميـانگين ابعـاد    10مسافت عبور موج از نمونه يعني فاصله ترانسديوسرها را دست كم  ISRMدستورالعمل 
تـرين بعـد جـانبي     ها، بسامد رزونانس طبيعي ترانسديوسرها و كم دانه ها تعيين كرده است. ابعاد سنگ دانه سنگ

ر شرايط رطوبت طبيعـي  كه تعيين سرعت موج د درصورتي نمونه عواملي هستند كه روي نتيجه آزمايش موثرند،
مدنظر باشد، بايد كامال مراقب بود كه درصد رطوبـت در هنگـام تهيـه نمونـه و نقـل و انتقـال آن تغييـر نكنـد.         

نگهداري شوند. بـراي بـرش دادن و پرداخـت كـردن      1ضد رطوبتهاي  ها داخل كيسه شود كه نمونه پيشنهاد مي
  ه كرد.سازي خشك استفاد هاي آماده توان از روش نمونه مي

هايي كـه در   ها را تا زمان انجام آزمايش در آب نگهداري كرد. اما در مورد نمونه هاي اشباع بايد آن در مورد نمونه
توانـد تـاثيرات    گيرند، اين نكته قابل توجه است كه حرارت ديدن نمونـه مـي   حالت خشك مورد آزمايش قرار مي
  منفي بر نتايج آزمايش داشته باشد.

خانـه، درجـه    ها در دسيكاتور خشك شوند. در صورت نياز به خشك كردن نمونه در گرم كه نمونهشود  توصيه مي
  گراد باشد. درجه سانتي 66تر از  حرارت آن نبايد بيش

هاي ميكروسكوپي هستند، نسبت بـه فشـار    هايي كه متخلخل، كمي هوازده و يا حاوي ريزترك بسياري از سنگ
  عمل آيد. ر حساس بوده و بنابراين بايد در اين زمينه دقت الزم بهوارده و همچنين حالت اشباع بسيا

شود كه محور عبوري از مراكـز   محل قرار گرفتن ترانسديوسرها طوري روي سطوح انتهايي نمونه عالمت زده مي  -ب
 درجه اختالف نداشته باشد. سپس مسافت حركت موج، يعني فاصله مركز 2ها با محور مركزي نمونه بيش از  آن

  شود. درصد اندازه گرفته مي 1/0تا مركز ترانسديوسرها، با دقت 
                                                      

1- Moisture Proof Bags 
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متر مربـع   نيوتن بر سانتي 10گذاري شده قرار گرفته و فرستنده با فشاري معادل  ترانسديوسرها در محل عالمت  -ج
  يش داد:توان افزا هاي زير مي شود. مقدار انرژي عبوري از ترانسديوسر به نمونه را با روش به نمونه فشرده مي

 ،پرداخت كردن دقيق سطوح انتهايي –

 استفاده از يك اليه نازك گريس، وازلين، گليسيرين، بطانه يا روغن بين سطح ترانسديوسرها و نمونه، –

 ايجاد اتصال محكم بين نمونه و ترانسديوسرها با چسب اپوكسي يا فنيل سالي سيالت. –

  پذير است: انقرار دادن گيرنده روي نمونه به دو روش مختلف امك  -د
گيـرد.   در اين روش گيرنده در سطح مقابل فرستنده و به صورت هم مركز با آن قـرار مـي    :1روش انتشار موج –

اين ترتيب سرعت امواج طولي و عرضي با تقسيم فاصله بين ترانسديوسرها بـه زمـان گـذر مـوج محاسـبه       به
 الف). -5-1شود (شكل  مي

ي بين گيرنـده و   گيرد. با تغيير فاصله گيرنده در وجه جانبي نمونه قرار مي: در اين روش 2اي روش مقطع لرزه –
دسـت آورد.   بـه  Pو  Sتوان منحني زمان گذر موج در مقابل فاصله را براي هر دو نـوع مـوج    ) ميdفرستنده (

 ب). -5-1شود (شكل  ها محاسبه مي با استفاده از شيب اين منحني Pو  Sسرعت امواج 

  
  نحوه قرارگيري فرستنده و گيرنده روي نمونه در آزمايش با موج فركانس باال -5-1شكل 

  اي روش مقطع لرزه -روش انتشار موج ب -الف 

تـوان   مـي فاير و حساسيت اسيلوسكوپ و شمارنده به مقدار بهينه،  با تغيير ولتاژ خروجي مولد موج، قدرت آمپلي  - ه
 3تر از مقداري اسـت كـه نوفـه    گيري كرد. اين مقدار بهينه درست كم زمان گذر موج را به طور قابل قبولي اندازه

تـرين حـد حساسـيت آن تحريـك كـرده و بـه راه        كند و يا شمارنده را در پـايين  الكترومغناطيسي نامطلوب مي
تـر باشـد. بـا اتصـال مـدارهاي تـاخير        دريافت شده بيشاندازد. مقدار نوفه نبايد از يك دهم مقدار اولين اوج  مي

                                                      
1- Pulse Transmission Technique 
2- Seismic Profiling Technique 
3- Noise 

نمونه

گيرنده
فرستنده

نمونه

گيرنده

(الف)

(ب)
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توان زمان عبور موج فشـاري را بـا دقـت يـك      به اسيلوسكوپ يا تنظيم شمارنده روي باالترين دقت، مي 1زماني
  گيري كرد، درصد اندازه 2درصد و زمان گذر موج برشي را با دقت 

اولين دريافت موج و مدت زمان گذر آن مـورد اسـتفاده    گيري زمان اسيلوسكوپ با مدار تاخير زماني براي اندازه  -و
شود از ولتاژ صفر به صورت افقي شروع شده و  گيرد. منحني انتقال كه توسط اسيلوسكوپ نشان داده مي قرار مي

دهـد بـه    يابد. زمان اولين شكستي كه در حالـت ثابـت رخ مـي    به حالت كم و بيش خطي با شيب زياد ادامه مي
شود. اين نقطه در شروع منحني انتقال و يا در محـل تقـاطع ولتـاژ     ايش يا زمان صفر انتخاب ميعنوان مبدا آزم

  شود، صفر با قسمت خطي اولين دريافت انتخاب مي
شمارنده با ارسال اولين موج توسط فرستنده شروع به كار كرده و با دريافـت اولـين مـوج توسـط گيرنـده متوقـف         - ز

تواند به طور دقيق اولـين شكسـت    ده براي شروع كار نياز به يك تغيير ولتاژ دارد، نميكه شمارن جايي شود. از آن مي
گيري زمان انتقال، حساسيت شمارنده بايد بـدون توليـد    ترين دقت در اندازه موج را آشكار سازد. براي داشتن بيش

  به مقدار بهينه افزايش داده شود، هاي الكتريكي خارجي نوفه
گيري زمان عبور موج اسـت، تعيـين شـده و بـا كمـك آن       شامل ترانسديوسرها و ابزار اندازه زمان صفر مدار كه  -ح

شود. اگر مشخصات مدار تغيير نكند، اين ضـريب بـراي يـك نمونـه      گيري شده تصحيح مي هاي عبور اندازه زمان
  ود:ش هاي زير تعيين مي سنگ و يك سطح تنش مشخص، ثابت خواهد ماند. زمان صفر با يكي از روش

گيري تاخير زماني به طور مستقيم (ايـن روش   قرار دادن ترانسديوسرها در تماس مستقيم با يكديگر و اندازه –
ها باعث ايجاد خطاهاي زياد در نتايج شـده، پيشـنهاد    هاي برشي كه قرارگيري غيرمحوري آن در مورد قرص

 شود)، نمي

فوالد) بـه صـورت تـابعي از فاصـله و ترسـيم خـط        اي يكنواخت (مثل گيري زمان انتقال پالس در ماده اندازه –
عبوري از اين نقاط (مقدار عرض از مبدا اين منحني يعني زمـان انتقـال در فاصـله صـفر بـه عنـوان ضـريب        

 شود. اين روش اختصاصا براي امواج برشي كاربرد دارد). تصحيح استفاده مي

باشد. امـا مـوج برشـي دريـافتي،      ي آن نسبتا ساده ميكه اولي موج دريافتي از نوع فشاري است، بررس جايي ازآن  -ط
ممكن است توسط ارتعاشات ناشي از طنين ترانسديوسرها و يا انعكاس موج فشاري محو شود. بزرگي موج برشي 

تر در مقايسه با موج فشاري افـزايش داد و زمـان را بـه     توان با استفاده از ترانسديوسرهايي با المان ضخيم را مي
كند كه امواج طولي و عرضي در  گيري كرد. اين نوع المان به نحوي انرژي فشاري توليد مي ري اندازهت طور دقيق

  آن قابل تشخيص است،

                                                      
1- Time Delay Circuits 
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هايي كه تحت تنش تك محوري هستند، معموال اولين دريافت موج فشاري كامال مشخص است. اما بـا   در نمونه  -ي
تعيـين زمـان دقيـق اولـين دريافـت مـوج برشـي بـراي         هاي ايجاد شده در سطوح آزاد نمونه،  توجه به انعكاس

  تري دارد، هاي تحت تنش كمي پيچيده بوده و نياز به دقت بيش نمونه
تشخيص زمان دريافت موج عرضي بستگي به ابعاد نمونه نيز دارد. به عنـوان مثـال تشـخيص زمـان گـذر مـوج         -ك

  است. 1اي با نسبت طول به عرض  نمونه تر از به مراتب راحت 2اي با نسبت طول به عرض  عرضي در نمونه

 محاسبات -1-6-2-3

 آيند: دست مي هاي عبور موج و فاصله بين ترانسديوسرها از روابط زير به سرعت عبور امواج فشاري و برشي با توجه به زمان

)1 -37(  P
P

d
V

t
  

)1 -38(  S
S

d
V

t
  

  ها: كه در آن

PV متر بر ثانيه)، سرعت موج فشاري (ميلي  

SV متر بر ثانيه)، سرعت موج برشي (ميلي  

Pt ،(ثانيه) زمان گذر موج فشاري  

St ،(ثانيه) زمان گذر موج برشي  
d (متر) باشد. مي ،فاصله بين فرستنده و گيرنده  

 روش موج صوتي با بسامد پايين - 3- 1-6

كـار   بـه  2اي شـكل  اي يا ميلـه  هاي سنگي استوانه در نمونه 1گيري سرعت امواج اتساعي و پيچشي اين روش براي اندازه
باشد. همچنـين نسـبت    اسب ميدر مقايسه با قطرشان زياد است، من ها آنهايي كه طول  رود. اين روش در مورد نمونه مي

  باشد. 5تر از  طول موج به قطر نمونه بايد بزرگ

  ابزار آزمايش  -1-6-3-1
  هاي زير است: دستگاه آزمايش شامل قسمت

  ژنراتور مولد پالس: اين ژنراتور بايد داراي مشخصات زير باشد: –
  :كيلوهرتز، 30تا  2دامنه بسامد  

                                                      
1- Dilational & Torsional Waves 
2- Bar or Rod Like Rock Specimens 
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  :تكرار در هر ثانيه، 100تا  10بسامد تكرار  
 ،(بايد تا حد امكان باال باشد) ولتاژ پالس: قابل تطبيق با نوع ترانسديوسر  

  ترانسديوسرها –
 2هاي خاص مغناطيسي كه قادرند در دامنه بسـامد   هاي پيزوالكتريك يا المان فرستنده: از جنس سراميك 

  هايي با طول موج باال توليد كنند، كيلوهرتز پالس 30تا 
 2ي  در محـدوده  1هاي خاص مغناطيسي با بسامد آرام پيزوالكتريك يا المانهاي  گيرنده: از جنس سراميك 

  ،كيلوهرتز 30تا 
  سنج قابل استفاده در بسامدهاي پايين و زمان CROصافي، آمپلي فاير،  –

  مراحل انجام آزمايش -1-6-3-2
  شود: مراحل زير در مورد اين روش آزمايش اجرا مي

متر باشد.  سانتي 10كم قطر آن  بوده كه دست 3تر از  ول به قطر بزرگاي با نسبت ط مورد آزمايش، استوانهنمونه   -الف
 10متـر در   ميلـي  5/0متـر (  متر در هـر ميلـي   ميلي 005/0سطوح انتهايي نمونه بايد كامال تخت بوده و با دقت 

روش  گيري، حمل و نقل و حالت رطوبت نمونه مشابه آنچه در متر) طول نمونه موازي باشند. شرايط نمونه سانتي
 قبل عنوان شده است.

)، فرسـتنده بـا تنشـي    PVگيري سرعت مـوج طـولي (   گيرد. براي اندازه هاي مربوط قرار مي نمونه در داخل فك  -ب
طور عمود بر محور مغـزه فشـرده    متر مربع به يكي از سطوح انتهايي نمونه و به نيوتن بر سانتي 10تقريبا معادل 

شود كه فرستنده به روش نشـان داده شـده در    ) پيشنهاد ميSVگيري سرعت موج عرضي ( راي اندازهشود. ب مي
  ) روي نمونه قرار گيرد.6-1ل (شك

  
  نحوه قرارگيري فرستنده و گيرنده روي نمونه در آزمايش با موج فركانس پايين - 6-1شكل 

  توان استفاده كرد: براي قرار دادن گيرنده روي نمونه از دو روش مي - 1- 2- 1-6-3

گيـرد. بنـابراين دو    مـي روش انتشار موج: در اين روش، گيرنده در انتهاي ديگر مغزه و روبروي فرستنده قرار  –
 سطوح انتهايي نمونه بايد با دقت يك درجه با هم موازي باشند،

                                                      
1- Flat 

نمونه

 فرستنده

 گيرنده
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 كند، اي: در اين حالت، گيرنده روي سطح جانبي مغزه و در امتدادي موازي محور آن حركت مي روش مقطع لرزه –

 تا آخر است. 2-2-6-1ادامه مراحل كامال همانند زيربند مراحل انجام آزمايش از بند  –

  اسباتمح -1-6-3-3
  ياد شده محاسبه خواهد شد. 38-1و  37-1هاي عبور امواج فشاري و برشي از روابط  سرعت

 روش فركانس تشديد -4- 1-6

اي  اي يـا ميلـه   هاي استوانه اين روش آزمايش براي تعيين سرعت انتشار امواج يك بعدي (اتساعي و پيچشي) در نمونه
نسبت طول به قطر بااليي دارند، مناسـب اسـت. همچنـين نسـبت     هايي كه  رود. اين روش در مورد نمونه شكل به كار مي

  باشد. 6تر از  طول به قطر نمونه بايد بزرگ

  ابزار آزمايش -1-6-4-1
  هاي زير است: دستگاه آزمايش شامل قسمت

  هاي اول و دوم كيلوهرتز و ولتاژ پالس معادل روش 100تا  1ژنراتور مولد موج سينوسي با دامنه فركانسي بين  –
  ترانسديوسرها: –

 100تـا   1هاي خاص مغناطيسي با بسـامد آرام در محـدوده    هاي پيزوالكتريك يا المان فرستنده: سراميك 
  كيلوهرتز،

 كيلوهرتز. 100تا  1هاي پيزوالكتريك با ظرفيت باال و بسامد آرام در محدوده  گيرنده: سراميك  
– CRO .و آمپلي فاير  

  تريكي نسبت به نمونه نشان داده شده است.) نحوه قرارگيري وسايل الك7-1در شكل (

  
 نحوه قرارگيري فرستنده و گيرنده روي نمونه در آزمايش بسامد تشديد -7-1شكل 

 
 

  

اسيلوسكوپ
 فاير آمپلي

ژنراتور مولـد مـوج
 سينوسي

نمونه
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  مراحل انجام آزمايش -1-6-4-2
  شوند: مراحل زير، در اين آزمايش اجرا مي

 001/0ونـه بايـد تـا    است. سطوح انتهـايي نم  3تر از  اي با نسبت طول به قطر بزرگ نمونه مورد آزمايش، استوانه  -الف
گيري،  متر طول نمونه موازي باشند. شرايط نمونه ميلي 20متر در هر  ميلي 1/0متر پرداخت شده و با دقت  ميلي

  عنوان شده است، باشد. 2-2-6-1حمل و نقل و حالت رطوبت نمونه بايد مشابه آنچه در 
امد تشـديد طـولي، هـر دو ترانسديوسـر توسـط      گيري بس گيرد. براي اندازه هاي مربوط قرار مي نمونه داخل فك  -ب

اين ترتيب شرايط  شود تا به نيوتن به مركز سطوح انتهايي نمونه فشار داده مي 10فنرهاي نرم و با نيروي بيشينه 
  انتهايي آزاد فراهم شود.

تشـديد در سـه   ترين بسـامد   ترين مقدار را نشان دهد. كم بيش CROشود تا  قدر باال برده مي بسامد فرستنده آن  -ج
  شود. يادداشت مي 1حالت اوليه

  گيري بسامد تشديد پيچشي، فرستنده بايد طوري قرار داده شود كه بتواند ارتعاشي پيچشي توليد كند. براي اندازه  - د
  ) ارائه شده است.6-1نحوه قرارگيري فرستنده و گيرنده روي نمونه در شكل (

  محاسبات -1-6-4-3
  آيد: دست مي رابطه زير بهاي) از  بعدي (لوله سرعت موج تك

)1 -39(  d 0V 2lf  
  :ها آنكه در 

dV متر بر ثانيه) سرعت موج تك بعدي (ميلي  
l (متر) طول نمونه  

0f باشد. بسامد تشديد در حالت صفر براي ارتعاش اتساعي يا پيچشي (عكس ثانيه) مي  
ها) نتـايج يكسـان    ها (سنگ يادآوري: نتايج حاصل از هر سه روش نشان داده است كه به دليل طبيعت ناهمگن نمونه

تغيير شخص انجام دهنده و تغيير  خواني در نتايج آزمايش ناشي از تغيير نمونه، دست نخواهد آمد. بنابر اين وجود ناهم به
  محل آزمايش امري طبيعي و نتايج قابل قبول است.

 گزارش نتايج -5- 1-6

  گزارش كامل هر يك از سه روش آزمايش بايد حاوي اطالعات زير باشد:

                                                      
1- This First tree modes 



 هاي آزمايشگاهي و صحرايي مكانيك سنگ انجام آزموندستورالعمل     03/07/95  44

 

بـرداري (بـه عنـوان مثـال: كشـور، منطقـه، سـازند         مشخصات نمونه شامل نوع سـنگ و محـل دقيـق نمونـه     –
شناسـي و عـوارض سـاختاري موجـود در نقطـه       گيري، مشخصات ويژه زمين مق نمونهشناسي، كارگاه، ع زمين
 گيري)، نمونه

 ابعاد نمونه و شكل آن، –

 كاري در كارگاه، حفاري در سطح سالم يا هوازده سنگ)، دست آمدن نمونه (مانند: آتش نحوه به –

 ها، شناسي، ساخت، بافت و نحوه توزيع ريز ترك توصيف سنگ –

هاي گرفته شده از يك بلـوك،   نمونه (شامل كيفيت مغزه، كيفيت سطوح انتهايي، تعداد مغزه سازي نحوه آماده –
 شناسي)، هاي زمين گردي ها نسبت به ناهمسان گيري مغزه جهت

توصيف روش آزمايش، مشخصات مولد موج الكتريكي، مشخصات ترانسديوسرها  و نحوه اتصال ترانسديوسـرها   –
 ،فركانس ارائه شود) –يك نمودار دامنه شود حتما  (توصيه مي به نمونه

 تنش اوليه وارد بر نمونه، –

 خصوص تخلخل و نفوذپذيري)، هاي فيزيكي سنگ (به ويژگي –

 دست آمده در شرايط عادي (دماي اتاق، فشار اتمسفر و نمونه خشك شده در هواي اتاق)، هاي به سرعت –

 قابليت تكرار، –

 هاي ميانگين، خطاي متوسط و انحراف بيشينه، سرعتها در شرايط ثابت آزمايش،  تغيير سرعت –

 اي)، فاصله (در روش مقطع لرزه –منحني زمان عبور  –

 ،x-yيا چاپگر در صفحه مختصات  CROنموداري از خروجي  –

روشي كه براي قرائت زمان گذر استفاده شده است (مثل اولين انحراف موج فرستنده، تا اولـين انحـراف مـوج     –
 ي ماكزيمم در موج دريافتي و ...)، لين نقطه، اوCROگيرنده روي 

 گيري)، تنش (در صورت اندازه –هاي سرعت  داده –

 ) بر حسب متر بر ثانيه،SV) و موج برشي (PVسرعت موج فشاري ( –

 بعدي (اتساعي و پيچشي) بر حسب متر بر ثانيه، سرعت موج تك –

 مترمكعب، ب گرم بر سانتيچگالي بر حس –

 تنش بر حسب پاسكال، –

 گردي بيش از حد نباشد). هاي اولتراسونيك (در صورت نياز و درصورتي كه درجه ناهمسان ثابت –

 ) ارائه شده است.12-1اي از برگه نتايج اين آزمايش در جدول ( نمونه
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  ديناميكيهاي كشسان  برگه گزارش نتايج آزمايش تعيين ثابت -12-1جدول 
  هاي كشسان ديناميكيآزمايش تعيين ثابت

  روش آزمايش: . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
  شماره گمانه:  شماره كار:
  عمق:  نام پروژه:
  شماره نمونه:  متقاضي:

  توصيف ساخت و بافت:  شناسي: توصيف سنگ
  مقدار  واحد  رابطه نماد پارامتر  

    متر ميلي  -  d فاصله ترانسديوسرها صحرايي:گيري  روش نمونه
    متر ميلي  -  L طول نمونه كيفيت سطوح انتهايي نمونه:

    متر ميلي  -  D قطر نمونه هاي گرفته شده از يك بلوك: تعداد مغزه
    گرم  -  m جرم نمونه گردي:گيري نمونه نسبت به ناهمسانجهت

  چگالي  شرايط رطوبت نمونه:
3

2

4m
10

D L


  
    مترمكعبكيلوگرم بر 

 زمان گذر موج فشاري دماي محيط آزمايشگاه:
Pt  -  ميكروثانيه    

 سرعت موج فشاري  فشار هوا:
PV  

3

P

d
( ) 10
t


  

    متر برثانيه

  St زمان گذر موج برشي درصد رطوبت نمونه:
3

P

d
( ) 10
t


  

    متر برثانيه

  سرعت موج برشي  مشخصات مولد موج:
SV  

3

S

d
( ) 10
t


  

    متر برثانيه

نسبت سرعت موج فشاري  مشخصات ترانسديوسرها:
P  -   برشي به

S

V

V  
 -    
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  «هاي مكانيكي سنگ انجام آزمايش«دستورالعمل  -دومفصل 

و ضـرايب تغييـر    3مـاده سـنگ   2)نامحصـور ( 1محـوري  تـك آزمايش تعيين مقاومت فشـاري   -1- 2
 پذيري آن شكل

  ماده سنگ )(نامحصور آزمايش مقاومت فشاري تك محوري -2-1-1

  هدف -2-1-1-1
  اي شكل از ماده سنگ است. هاي استوانه هدف از اين آزمايش تعيين مقاومت فشاري نامحصور نمونه

  اهميت و موارد استفاده -2-1-1-2

ويژه در مـوارد   دست آمده از آن به مكانيك سنگ است و نتايج بههاي  ترين آزمايش ترين و متداول اين آزمايش از مهم
  رود: كار مي زير به

 ها از ديدگاه مقاومت فشاري نامحصور، بندي آن هاي مختلف براي طبقه مقايسه كمي استحكام سنگ –

 مهم در مهندسي سنگ، 4دست آوردن اندازه مقاومت فشاري سنگ به عنوان يك پارامتر شاخص به –

 ها از ديدگاه مهندسي، بندي توده سنگ نوان يك پارامتر مهم در طبقهكاربري به ع –

هـاي مختلـف يـك سـنگ در      ارزيابي تاثير رطوبت بر مقاومـت فشـاري نامحصـور سـنگ و مقايسـه مقاومـت       –
 درصدهاي گوناگون رطوبت.

  محدوديت آزمايش -2-1-1-3
هـاي حسـاس بـه تغييـر ميـزان       نگو سـ  5هاي نرم، وارونده انجام اين آزمايش اغلب براي تعيين مقاومت اشباع سنگ

  رطوبت ميسر نيست.

  ابزار آزمايش -2-1-1-4
  هاي زير است: دستگاه آزمايش شامل قسمت

گيري بار محوري مناسب بوده و توان كافي براي اعمال بـار محـوري    دستگاه بارگذاري بايد براي اعمال و اندازه –
ايـن دسـتورالعمل داشـته باشـد. ايـن دسـتگاه بايـد بـا          6-1-1-2را مطابق شرايط مندرج در بند  6آزمونهبر 

 المللي مطابقت داشته باشد، مشخصات ثبت شده در يكي از استانداردهاي بين

                                                      
1- Uniaxial 
2- Unconfined 
3- Rock Material 
4- Index Parameter 
5- Slaky 
6- Specimen 
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گيرنـد. انـدازه    ، كه در دو انتهاي نمونه آزمايش قرار مـي HRCراكول  58هاي فوالدي با حداقل سختي  ديسك –
تر از آن باشد. ضـخامت   متر بيش ميلي 2 تا ميزان بيشينهمعادل قطر نمونه و  دست كمها بايد  حهقطر اين صف

1متر يا ميلي 15برابر  كم دستها بايد  ديسك
متـر   ميلـي  005/0با دقت  ها آنقطر نمونه آزمايش بوده و رويه  3

 صاف باشد.

گيرد همراه است. اين مفصل بايـد   كه روي سطح نمونه قرار مي 1ويصفحه بارگذاري دستگاه با يك مفصل كر –
اي كه پس از برداشتن بار (جدا شدن صفحه بارگذاري از آن) ثابت بـاقي بمانـد.    گونه كاري شود، به كمي روغن

هاي ديسكي شكل و مفصل كروي بايد نسبت به يكديگر و نسبت به صفحه بارگذاري به  نمونه آزمايش، صفحه
يم شده و در يك راستاي محوري قرار گيرند. مركز انحناي مفصل بايد بر مركز سـطح مقطـع نمونـه    دقت تنظ

 آزمايش منطبق باشد.

  سازي نمونه آماده -2-1-1-5
  نمونه آزمايش بايد طبق مشخصات مندرج در زير آماده گردد:

است قطـر آن از قطـر   باشد و بهتر  3تا  2نمونه مورد آزمايش بايد به شكل استوانه قائم با نسبت طول به قطر  –
برابـر انـدازه    10تر نباشد. قطر نمونه آزمايش بايد دسـت كـم    متر) كم ميلي 54(حدود  NXهاي با اندازه  مغزه
 دانه تشكيل دهنده آن باشد، ترين سنگ بزرگ

از متر تخت بوده و نبايد از امتداد عمود بر محور نمونه بـيش   ميلي 02/0دو انتهاي نمونه آزمايش بايد با دقت  –
 متر انحراف داشته باشد، ميلي 50متر در  ميلي 05/0دقيقه) يا  5/3راديان (در حدود  001/0

سطح جانبي نمونه آزمايش بايد صاف و بدون هرگونه ناهمواري قابل مالحظه باشـد. سـطح جـانبي نمونـه در      –
 متر انحراف داشته باشد، ميلي 3/0تمام طول آن نبايد بيش از 

اد پوششي يا هر نوع كار اصالحي، بجز از صيقل دادن، در دو انتهاي نمونه آزمايش مجـاز  استفاده از هرگونه مو –
 نيست.

هـاي بـااليي،    متر در دو راستاي عمود بر هم در سـه مقطـع (بخـش    ميلي 1/0قطر نمونه آزمايش بايد با دقت  –
طع مورد اسـتفاده قـرار   ها براي محاسبه مساحت سطح مق گيري شده ميانگين آن مياني و پاييني نمونه) اندازه

 متر كافي است، ميلي 0/1گيري طول نمونه آزمايش با دقت  گيرد. اندازه

اي نگهداري شوند كه تا حد امكـان رطوبـت طبيعـي خـود را تـا زمـان        گونه هاي آزمايش بايد در انبار به نمونه –
رطوبت نمونه آزمايش بايد در  تر باشد. روز بيش 30سازي نمونه حفظ كنند. طول مدت انبارداري نبايد از  آماده

 هاي استاندارد تعيين و گزارش شود، انطباق با يكي از روش

                                                      
1- Spherical Seat 
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هاي آن و دقت مورد نظر تعيين شود  هاي آزمايش بايد با توجه به مواردي مانند نوع سنگ، ويژگي تعداد نمونه –
 تر نباشد. ولي بهتر است از پنج نمونه آزمايش كم

  مراحل اجراي آزمايش -2-1-1-6
  شود:  در مورد روش آزمايش اجرا مي مراحل زير،

 ها نسبت به گردش آزادانه در محل خود كنترل شود. پيش از انجام هر آزمايش، ابتدا بايد توانايي مفصل  -الف

طور كامل تميز كرده و نمونـه را روي صـفحه پـايين     صفحات بارگذاري بااليي و پاييني و سطوح نمونه را بايد به  -ب
هاي كروي در يك امتداد قرار گيرد. در همان حال كه بار  محور نمونه با مركز دوران مفصلطوري قرار داد كه  به

شكلي تنظيم كرد كه سـطح نمونـه را    شود، قسمت متحرك مفصل كروي را بايد به به تدريج روي نمونه وارد مي
 به طور كامل بپوشاند.

ت بر نمونه آزمايش وارد شود تا يك آهنگ كم و بيش بار بايد به طور پيوسته و بدون اعمال ضربه و با آهنگي ثاب  -ج
جـاي آن   دقيقه رخ دهد. به 10تا  5نمونه در طول مدت  1دست آمده و شكست ثابت بارگذاري يا تغيير شكل به

 مگاپاسكال بر ثانيه را اختيار نمود. 0/1تا  5/0توان آهنگ بارگذاري بين  مي

% 1د بر حسب نيوتن (كيلونيوتن يا مگانيوتن، بر حسب مورد) و با دقـت  ترين بار وارد بر نمونه آزمايش، باي بيش  -د
 يادداشت شود.

  محاسبات -2-1-1-7
مقاومت فشاري نامحصور نمونه از تقسيم بيشينه بار وارده بر نمونه آزمايش بـر مسـاحت سـطح مقطـع اوليـه نمونـه       

  آيد. دست مي به

  گزارش نتايج -2-1-1-8
  گزارش آزمايش بايد شامل اطالعات زير باشد:

 شناسي نمونه آزمايش، توصيف سنگ –

گيري و همچنين تاريخ انجام  )، روش و تاريخ نمونه2داري برداري (موقعيت جغرافيايي، عمق و جهت محل نمونه –
 آزمايش و وضعيت نگهداري نمونه در انبار،

 قطر و ارتفاع نمونه، –

 درصد رطوبت و درجه اشباع نمونه در زمان انجام آزمايش، –

                                                      
1- Failure 
2- Orientation 
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 آهنگ بارگذاري يا تغيير شكل،طول مدت آزمايش و  –

 و قاچ (كليواژ)، 1بندي، تورق جهت محور بارگذاري نسبت به امتداد ناهمساني نمونه همانند صفحات اليه –

 هاي آزمايش شده، تعداد نمونه –

 نوع دستگاه آزمايش، –

 و ...، 2نوع شكست از قبيل برش، قاچ طولي –

وزن مخصوص، تخلخل و تراوايي بـا ذكـر روش تعيـين     هر نوع اطالعات فيزيكي موجود يا قابل مشاهده مانند –
 هركدام،

ها براي هر نوع سـنگ   هاي آزمايشگاهي همراه با ميانگين نتيجه مقاومت فشاري نامحصور براي هريك از نمونه –
شود. تنش و  ) محاسبه مي207يا  7/20يا  07/2درصد (به عنوان مثال  1رقم و با دقت  3و با يك عدد شامل 

 د بر حسب پاسكال (كيلوپاسكال يا مگاپاسكال بر حسب مورد) بيان شود،مقاومت باي

ها درست براساس مشخصات دستورالعمل حاضر ميسر نباشد، موارد تفاوت بايـد   اگر در مواردي آزمايش نمونه –
 در گزارش آزمايش بيان شود.

  نامحصور)محوري ( تكپذيري ماده سنگ در فشار  تعيين ضرايب تغيير شكل - 2-1-2

 هدف -2-1-2-1

و نسـبت پواسـن بـراي يـك      3كرنش، تعيين مدول يانگ (كشساني)–هاي تنش آزمايش به منظور ترسيم منحنياين 
طور  رود. آزمايش مورد نظر به كار مي نمونه آزمايشگاهي ماده سنگ داراي شكل هندسي منظم، تحت فشار تك محوري به

  شود. ميسنگ انجام   هاي رفتاري ماده بندي و تعيين مشخصه عمده با هدف طبقه

  اهميت و موارد استفاده -2-1-2-2
 باشد: اهميت و موارد استفاده از اين آزمايش، به قرار زير مي

 شناسايي نوع و حالت رفتار سنگ (كشسان خطي، كشسان غيرخطي، غيركشسان)، –

 هاي بارگذاري و باربرداري، شناسايي نقاط تغيير و دامنه رفتار سنگ در حالت –

 تري، ميانگين)،تعيين انواع مدول يانگ (مماسي، و –

 ارزيابي كيفي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي مانند تخلخل، سختي و شكنندگي. –

                                                      
1- Foliation 
2- Axial Cleavage 
3- Elastic 
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  ابزار آزمايش -2-1-2-3
 هاي زير است: دستگاه آزمايش شامل قسمت

 لوازم و تجهيزات مندرج در مورد آزمايش مقاومت فشاري نامحصور ماده سنگ،  -الف

، ابزار نوري يا ديگر 3ها سنج ، فشردگيLVDT 2هاي موسوم به  سنج جايي ، جابه1هاي مقاومت الكتريكي سنج كرنش  -ب
هـاي   شـود، هريـك از كـرنش    هاي يكسان روي نمونـه نصـب مـي    گيري مناسب. اين ابزار كه به فاصله ابزار اندازه

. طراحي ايـن  كند گيري مي طور مستقيم يا غيرمستقيم اندازه هاي مختلف بارگذاري به محوري و جانبي را در گام
طـور   گيري شـده را بـه   هاي جانبي اندازه هاي محوري و كرنش اي باشد كه بتوان ميانگين كرنش گونه ابزار بايد به

سـنجش    جداگانه در هر گام بارگذاري تعيين نمود. اين ابزار بايد داراي استحكام و دوام كافي بوده و حساسـيت 

كرنش در حد 65  شته باشد.را دا 10

درصد دامنـه   2/0آن با دقت  درصد باشد و قرائت2تر از  هاي محوري و جانبي بايد بيش گيري كرنش دقت اندازه
هاي مقاومت الكتريكي استفاده شود،  سنج گيري از كرنش گيري مورد استفاده، صورت گيرد. اگر براي اندازه اندازه

تـرين   برابـر قطـر بـزرگ    10شود بايد دست كم  تعيين ميهاي محوري و جانبي روي آن  اندازه طولي كه كرنش

Dتر از سنج از انتهاي نمونه نبايد كم دانه باشد و فاصله كرنش سنگ

  قطر نمونه مورد آزمايش است)، Dباشد ( 2

استفاده شود، ايـن   LVDTيا  4اي گيري تغيير شكل محوري ناشي از بارگذاري از ميكرومتر عقربه اگر براي اندازه
 25/0متـر در دامنـه    ميلـي  005/0متري و يـا   ميلي 02/0متر در دامنه  ميلي 002/0ابزار بايد با دقت دست كم 

نيـز نبايـد در    LVDTاي يـا   متري) مدرج شود. ميكرومتر عقربه ميلي 002/0متري (براي قرائت واحدهاي  ميلي

Dفاصله

  نمونه نصب شود، از هر انتهاي 2

تغييـر شـكل را    –هـاي بـار    كه بتواند منحني X-Yها، استفاده از يك ثبات  ابزاري براي ثبت بار و تغيير شكل –
 شود. طور مستقيم ترسيم نمايد ترجيح داده مي به

  مراحل انجام آزمايش -2-1-2-4
 شود: مراحل زير، در مورد اين آزمايش اجرا مي

 محوري) ماده سنگ، مقاومت فشاري نامحصور (تكبا توجه به مراحل انجام آزمايش   -الف

پذيري نمونه آزمايشگاهي داشته باشد. در صورت امكان  اي بر تغيير شكل رطوبت ممكن است تاثير قابل مالحظه  -ب
پذيري ماده سنگ در شـرايط   بايد رطوبت طبيعي نمونه را تا زمان آزمايش حفظ كرد. هرگاه ضريب تغيير شكل

                                                      
1- Electrical Resistance Strain Gauges 
2- Linear Variable Differential Transducer 
3- Compressometers 
4- Dial Gauge 
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اي تعيين شود كه بتوان رابطه  گونه باع مورد نياز باشد، اندازه رطوبت بايد با دقت مناسب بهمتغير از خشك تا اش
سـنج   پذيري و درصد رطوبت نمونه را بيان كرد. اگر نمونه داراي رطوبت بيش از حد باشد، كرنش بين تغييرشكل

صـد رطوبـت را بايـد طبـق     تـوان رطوبـت نمونـه را كـاهش داد. در     چسبد، در اين حالت مي خوبي به آن نمي به
 استاندارد تعيين درصد رطوبت نمونه گزارش نمود،

دقيقه از آغـاز   10تا  5كه نمونه در مدت  طوري طور پيوسته به نمونه وارد شود، به بار بايد با آهنگ ثابت تنش، به  -ج
 قرار گيرد، مگاپاسكال بر ثانيه 1تا  5/0بارگذاري بشكند. روش ديگر آن است كه آهنگ تنش در محدوده 

ها)ي محوري و محيطي  ها (تغيير شكل صورت پيوسته ميسر نباشد، اندازه بار و كرنش كه ثبت نتايج به درصورتي  -د
 هاي زماني يكسان در هنگام بارگذاري ثبت شود، بايد در فاصله

 ي انجام شود،كرنش محوري و قطري، بايد دست كم دو قرائت در طول بارگذار –هاي تنش  براي ترسيم منحني  - ه

 شود كه مطابق اين روش قابل اجرا است، بارگذاري و باربرداري پيشنهاد مي 1گاهي اجراي چند چرخه  -و

شود ولي براي آزمـايش   هاي مورد آزمايش در شرايط مشخص، باتوجه به مالحظات عملي تعيين مي تعداد نمونه  -ز
 شود. نمونه پيشنهاد مي 5دست كم 

  محاسبات -2-1-2-5
هاي يانگ مماسي، ميانگين و وتري و نسـبت پورسـون مـاده     ي محوري، قطري و محيطي و نيز مدولها مقادير كرنش

 گردند: سنگ، با استفاده از روابط زير محاسبه مي

ها ثبت كرد، يا  نجس طور مستقيم به وسيله انواع كرنش توان به ) را ميd) و كرنش قطري (aكرنش محوري ( –
گيري مورد استفاده بسـتگي   هاي قرائت شده محاسبه كرد كه اين مورد به نوع ابزار اندازه كه از تغيير شكل اين

 ).3-2-1-2دارد (بند 

 آيد: دست مي كرنش محوري از رابطه زير به –

)2 -1(   a
0

l

l


   

  كه در آن:

0l گيري شده، طول محوري اوليه اندازه  
l شود. گيري شده كه براساس تعريف كاهش در طول، مثبت در نظر گرفته مي تغيير طول محوري اندازه  

گيري كرنش محيطي تعيين كرد. در صورت  گيري تغيير قطر نمونه يا با اندازه توان با اندازه كرنش قطري را مي –
 شود: ) كرنش قطري از رابطه زير محاسبه ميmdيري تغيير قطر (گ اندازه

                                                      
1- Cycle 
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)2 -2(  m
d

0

d

d


   

  كه در آن:

0d ،قطر اوليه نمونه قبل از تغيير شكل  

md  شود. تغيير در قطر كه براساس تعريف افزايش قطر، منفي در نظر گرفته مي  

m 1 2d d d     2وd     مقادير تغيير قطر هستند كه در دو انتهاي يك قطر از نمونه واقع در وسـط طـول نمونـه
  شوند. گيري مي اندازه

Cكه محـيط نمونـه   ، با توجه به آنcگيري كرنش محيطي در صورت اندازه d      اسـت، بنـابراين تغييـر در محـيط
C d   باشد. درنتيجه، كرنش محيطي ( ميc) توسط رابطه زير با كرنش قطري (d خواهد بود:) مرتبط  

)2 -3(  mdc
c

o oC d


    

)2 -4(  c d    
  بنابراين:

  باشند. به ترتيب محيط و قطر اوليه نمونه مي odو oCدر اين روابط،
بر طبـق   ) oA) بر مساحت اوليه مقطع نمونه (Pاز طريق تقسيم بار فشاري ()، تنش فشاري در نمونه آزمايش ( -د

 آيد، فرمول زير دست مي

)2 -5(  
o

P

A
   

  شود. هاي متناظر آن، مثبت در نظر گرفته مي هاي فشاري و كرنش در اين آزمايش، تنش
هـا،   باشـد. ايـن منحنـي    هاي محوري و قطـري مـي   حوري بر حسب كرنشاي از منحني تنش م ) نمونه1- 2شكل ( – 

هاي كامل، بهترين توصـيف را   باشند. منحني ) ميuسنگ از تنش صفر تا مقاومت نهايي ( هايي از رفتار ماده نمونه
 نمايند. كرنش غيرخطي دارند، ارائه مي – هايي كه در ترازهاي پايين و باالي تنش رفتار تنش  براي دگرشكلي سنگ

  
  هاي محوري و قطري منحني تنش محوري بر حسب كرنش - 1- 2شكل 
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) 2- 2هاي قابل قبول، متناسب با مورد كاربرد، مطـابق شـكل (   توان به يكي از روش ) را ميEمدول محوري يانگ ( – 
 محاسبه كرد:

  
  كرنش محوري –هاي محاسبه مدول يانگ از منحني تنش  روش -2- 2شكل 

 ) مدول يانگ مماسيtEشود  گيري مي )، در تراز تنشي كه درصد ثابتي از مقاومت نهايي سنگ است اندازه
درصـد مقاومـت فشـاري نهـايي در نظـر گرفتـه        50طور كلي اين تراز تنش معـادل   الف)، به -2-2(شكل 

  شود، مي
 ) مدول يانگ ميانگينavE دسـت   كرنش محـوري بـه   – )، از روي شيب بخش نسبتا مستقيم منحني تنش

  ب)، -2-2آيد (شكل  مي
 ) مدول يانگ وتريsE  عبارت است از شيب خط رابط بين نقطه تنش صفر و نقطه مربوط به تراز تـنش ،(

  شود، گيري مي يي نمونه اندازهدرصد مقاومت نها 50ج) كه اغلب در  -2-2مورد نظر (شكل 
 ) مدول يانگ محوريE    تـرين آن گيگاپاسـكال    شـود، كـه متـداول    )، بر حسب واحـدهاي تـنش بيـان مـي  

)9GPa 10 Paباشد. ) مي  
 توان از رابطه زير محاسبه كرد: ) را مينسبت پواسن ( – 

 
شود. بايد توجه داشت كه نسبت پواسن در  كرنش قطري محاسبه مي – شيب منحني قطري از روي منحني تنش محوري 

 اين معادله داراي ارزش مثبت است، زيرا شيب منحني قطري براساس عالمت قراردادي در اين روش منفي است.

  شود: )، براي يك تراز تنش مشخص از رابطه زير محاسبه ميvكرنش حجمي ( – 
)2 -7(  v a d2      

 گزارش نتايج -2-1-2-6

  گزارش آزمايش بايد موارد زير را در برگيرد:
 محوري) ماده سنگ]، [آزمايش مقاومت فشاري نامحصور (تك 8-1-1-2تمام زيربندهاي  – 

E
  

كرنش محوري – شيب منحني تنش محوري 
كرنش قطري – شيب منحني تنش محوري   شيب منحني قطري
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 اند، اي كه روي نمودار ثبت شده گونه ها يا به صورت جدول نتيجه ده و مقادير تنش و كرنش، بهاندازه بارهاي وار –

مقادير مدول يانگ و نسبت پواسن براي هر نمونه سنگ همراه با ميانگين آن براي هر نوع سنگ با يـك عـدد    –
 )،207يا  7/20يا  07/2يا  207/0شود (به عنوان مثال  درصد بيان مي 1شامل سه رقم و با دقت 

شيوه محاسبه مدول يانگ و تراز تنش محوري (درصدي از مقاومت نهايي) كه اين مدول در آن تـراز محاسـبه    –
 شده است،

هايي الزم باشد كه با مشخصات باال انطباق كامل ندارند، مـوارد تفـاوت بايـد در     اگر در مواردي، آزمايش نمونه –
 گزارش آزمايش ثبت شود.

  ) ارائه شده است.2-2) و (1-2هاي ( هاي آزمايش، در جدول نتيجهنمونه جدول ثبت 

 پذيري آن محوري) و ضرايب تغيير شكل تعيين مقاومت فشاري نامحصور (تك آزمايشهاي  برگ ثبت نتيجه - 1- 2جدول 

  نوع دستگاه آزمايش . . . تاريخ . . . شماره برگ . . .
 متر)اندازه نمونه (ميلي مشخصات نمونه

L

D
  

A  
  سطح مقطع

متر  (ميلي
  مربع)

  . . . % -درصد اشباع 

  وزن مخصوص:  Dقطر  Lلطو  1نوع  محل  شماره  جنس

  . . . % - درصد تخلخل           
  محاسبات هاقرائت رديف

 F(kN)  1 1d 2d md a  d  a    
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
16               
17               
18               
19               
20               

 هاي آزمايشنتيجه
iمحدوده االستيك از ... MPa اليf ...MPa  محوري مقاومت فشاري تكMPa ...   

i   f  i  f  E /

... GPa

  


  d a/      مدل االستيسيته... GPa   
f i       f i         . . . = نسبت پواسون  

  تاييد كننده: مسوول آزمايشگاه: آزمايش كننده
  نوع نمونه شامل مغزه، كلوخه و قطعه (بلوك) است. -1
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 »يآزمايش برزيل« دستورالعمل تعيين مقاومت كششي ماده سنگ به روش غيرمستقيم - 2- 2

  براي تعيين مقاومت كششي ماده سنگ، انجام آزمايش به دو روش مستقيم و غيرمستقيم پيشنهاد شده است:
شـود. تعيـين    كششي در امتداد محور طولي نمونه (عمود بر سـطح مقطـع نمونـه) وارد مـي     در روش مستقيم نيروي

روش «مقاومت كششي به روش مستقيم از نظر اجـراي آزمـايش بـا مشـكالت خاصـي مواجـه اسـت. در پانوشـت مـتن          
ر شـده  منتشـ   1المللـي مكانيـك سـنگ    كه توسط انجمن بين» پيشنهادي براي تعيين مقاومت كششي به روش مستقيم

  است، در مورد مشكالت اجرايي اين روش چنين آمده است:
با ظرفيت بـاربري مناسـب    3اي ، زنجير توپي يا حلقهD2936-71شماره  2ها و مواد مطابق استاندارد آمريكايي آزمايش«

توانـد خـم شـود،     جا كه زنجير توپي تنها در يك صفحه مـي  در آزمايش كشش مستقيم عملكرد خوبي داشته است. از آن
گـردد.   گيرند كه اين امر موجب كاهش خمش در نمونه مـي  قطعات زنجيرهاي بااليي و پاييني در امتداد يكديگر قرار مي

تواننـد   كه تمايل به خمش و پيچش دارند و درنتيجه نمي دليل آن كابل يا نظاير آن به يا 4گرد مشخص شده است كه هرزه
  ».نيروي كششي محض را به نمونه انتقال دهند، براي اتصال صفحات جك به نمونه مناسب نيستند

تـه آن   وسيله دو صفحه فلزي كه با چسب مناسب به سر و افزون بر اين در آزمايش كشش به روش مستقيم، نمونه به
متـر) و   ميلـي  5/1چسب (بيشـينه   گردد. در اين ميان، كنترل ضخامت اليه شود، به زنجير كششي متصل مي چسبانده مي

راستا بودن محور صفحات فلزي با محور طولي نمونه بسيار دشوار است. همچنين انتقـال يكنواخـت تـنش كششـي از      هم
راي آزمايش تعيين مقاومت كششي ماده سنگ به روش غيرمستقيم پذير نيست. ب صفحات فلزي به نمونه به آساني امكان

  نيز، دو شيوه كم و بيش متفاوت وجود دارد.
شود، نمونه تحت تنش كششـي   روش غيرمستقيم كه در آن نيروي فشاري در راستاي صفحه محوري نمونه اعمال مي

المللـي مكانيـك سـنگ كـه بـه       بـين شـكند. در روش پيشـنهادي انجمـن     القا شده در جهت عمود بر صفحه محوري مي
بـا يكـديگر درگيـر     5وسيله دو فك منحني شـكل كـه بـا دو ميلـه هـادي      موسوم است، نيروي جك به» يآزمايش برزيل«

بـراي تعيـين    ،D3967-92ها و مـواد، شـماره    كه در استاندارد آمريكايي آزمايش يابد. درحالي شوند، به نمونه انتقال مي مي
طور مستقيم يا توسط صفحات بارگذاري مسطح يا منحني شـكل مجـزا    هاي بارگذاري به جك بكر، مقاومت كششي سنگ

  گيرند. اي قرار مي هاي استوانه روي نمونه
سازي نمونه، امتداد و آهنگ بارگذاري تا حدود زيادي مشـابه   هاي الزم در آماده اين دو روش در مواردي همچون دقت

المللي مكانيك سنگ، ضخامت نمونه آزمايش تقريبـا معـادل شـعاع آن اسـت      نپيشنهادي انجمن بي  يكديگرند. در روش
  متغير است. 5/1تا  1ها و مواد، نسبت ضخامت به شعاع نمونه بين  كه در استاندارد آمريكايي آزمايش درحالي

                                                      
1- International Society for Rock Meckanics 
2- American Society for Testing and Materials 
3- Roller or Link Chain 
4- Ball & Socket 
5- Guide Pin 
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هـاي   يجـه باتوجه به نكات گفته شده، تعيين مقاومت كششي به روش غيرمستقيم به دليل راحتي اجرا از يك سو و نت
المللـي   هـاي پيشـنهادي انجمـن بـين     شـود. درمقايسـه روش   قابل قبول از سوي ديگر، به روش مستقيم ترجيح داده مي

تر تـنش در نمونـه    )، با توجه به توزيع يكنواختASTMها و مواد ( ) و استاندارد آمريكايي آزمايشISRMمكانيك سنگ (
كانيك سنگ، استاندارد ارائه شـده در ايـن دسـتورالعمل، منطبـق بـر      المللي م در آزمايش به روش پيشنهادي انجمن بين

  روش گفته شده است.

 هدف - 2-2-1

طـور   هـاي آمـاده شـده از مـاده سـنگ، بـه       گيري مقاومت كششي نامحصـور نمونـه   ، اندازه»يآزمايش برزيل«هدف از 
  غيرمستقيم است.

 اهميت و موارد استفاده -2-2-2

كه يـك تـنش اصـلي كششـي و تـنش اصـلي ديگـر         محوري، هنگاميهاي تنش دو  براساس شواهد تجربي، در ميدان
هـا در كشـش و در مقاومـت كششـي نامحصورشـان       تـر سـنگ   تر از سه برابر تنش اصلي كششي باشد، بيش فشاري و كم

  شكنند. اهميت و موارد استفاده اين آزمايش به شرح زير است: مي
 تعيين مقاومت كششي سنگ، –

 تدقيق پارامترهاي مقاومتي سنگ. –

  محدويت آزمايش -2-2-3
  .هاي با تخلخل زياد، اسفنجي، دانه درشت و داراي سطوح ناهمسان، دقت كافي ندارد هاي اين آزمايش روي نمونه نتيجه

  ابزار آزمايش -2-2-4
 هاي زير است: دستگاه آزمايش شامل قسمت

در دو  اند كه با يك نمونـه سـنگ بـه شـكل ديسـك،      اي طراحي شده گونه دو فك بارگذاري فوالدي دستگاه به –
درجه در لحظه شكست تماس داشـته باشـند. ابـزار     10طور قطري متقابل، در كماني با زاويه تقريبي  سطح به

 ) نشان داده شده است. مشخصات اين ابزار به شرح زير است:3-2پيشنهادي در شكل (

 رابر شعاع نمونه آزمايشگاهي باشد،ب 5/1ها بايد  شعاع انحناي فك 
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 راديان خـارج   10×34-قدري باشد كه يك فك نتواند نسبت به ديگري بيش از ايد بههاي هادي ب ميله 1لقي
هـاي   متر طول درگيـري ميلـه   ميلي 25عبارت ديگر به ازاي  از صفحه ابزار آزمايش چرخش داشته باشد. به

 متر نباشد، ميلي 1/0هادي، ميزان لقي بيش از 

 رابر ضخامت نمونه باشد،ب 1/1ها بايد دست كم  پهناي فك 

 متر باشد. ميلي 25كره به قطر  فك بااليي بايد شامل يك نشستگاه نيم 

  
  يابزار آزمايش برزيل - 3- 2شكل 

 متر الزم است. ميلي 4/0تا  2/0نوار چسبي با پهناي اندكي بيش از ضخامت نمونه آزمايشگاهي با ضخامت  – 

هاي سازگار با مشخصات مندرج در  گيري بار فشار وارد بر نمونه با سرعت دستگاه آزمايش براي اعمال و اندازه  – 
هاي زماني مناسب، با  اين استاندارد بايد داراي ظرفيت كافي باشد. دستگاه بارگذاري بايد در فاصله 6-2-2بند 

بازرسي و بـا سـاير ابـزار آزمـايش همـاهنگي       DIN 4 يا BS 3يا  ASTM 2مانند  المللي يكي از استانداردهاي بين
 داشته باشد.

اي در محل خود ثابت شود كه دو سطح بارگذاري دستگاه بـا يكـديگر    گونه دستگاه بارگذاري بايد به 5نشستگاه – 
 موازي باشند.

شده را ثبت  جايي ايجاد ها مجهز باشد تا بار وارده و جابه دستگاه بارگذاري بهتر است به يك سيستم ثبت داده – 
 كند. گيري بار شكست كمك مي گيري نمايد. اين كار به اندازه تري اندازه و بار شكست را با دقت بيش

  سازي نمونه آماده -2-2-5
 گردند: سازي مي هاي آزمايشگاهي با توجه به موارد زير آماده نمونه

                                                      
1- Clearance 
2- ASTM-E4  
3- BS 1610- Grade A 
4- DIN 51220, DIN 51223 – Klasse 1. 
5- Seat 
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اي بايـد   جـانبي نمونـه اسـتوانه    هاي آزمايشگاهي بايد با استفاده از آب تميز، بريده و آماده شوند. سـطح  نمونه –
 025/0هـاي روي آن نبايـد بـيش از     بدون آثار آشكار ابزار مورد اسـتفاده بـوده و پسـتي و بلنـدي نـاهمواري     

متر صاف بوده و ضمن عمود بودن بر محور نمونه،  ميلي 25/0متر باشد. سطوح انتهايي نمونه بايد با دقت  ميلي
 باشند.درجه با يكديگر موازي  25/0با دقت 

توجيه فضايي نمونه نسبت به سطوح ناهمساني موجود بايد مشخص شود. درصد رطوبت نمونـه نيـز بايـد كنتـرل يـا       –
 تهيه شود.» روش پيشنهادي براي تعيين درصد رطوبت يك نمونه سنگ«گيري شده و گزارش آن براساس  اندازه

متر) و ضخامت آن بايـد در   ميلي 54طور تقريب  بوده (به NXتر از اندازه مغزه  قطر نمونه آزمايشگاهي نبايد كم –
هـاي قـوي شـكل بسـتگي دارد و اغلـب در       ترين قطر نمونه، به اندازه فك حدود اندازه شعاع نمونه باشد. بيش

 هاي رايج حفاري است. محدوده قطر مغزه

  آزمايش انجاممراحل  - 2-2-6
 شود: مراحل زير، در مورد اين روش آزمايش، اجرا مي

آزمايشگاهي بايد با يك اليه نوارچسب پوشانده شده و سپس به طور عمودي در دستگاه آزمايش قرار دور نمونه   -الف
اي كه بار توسط صفحات منحني شكل، بـه صـورت قطـري بـر نمونـه وارد شـود. در ايـن حالـت،          گونه گيرد، به

 مايش بايد بر يكديگر منطبق باشند،نمونه و دستگاه آز 1محورهاي دوران

هـا شكسـت    تـرين سـنگ   اي كه در ضعيف گونه طور پيوسته و با آهنگ يكنواخت بر نمونه وارد شود، به بهبار بايد   -ب
 نيوتن بر ثانيه باشد، 200در حدود ثانيه رخ دهد. آهنگ بارگذاري بايد  30تا  15نمونه بين 

آزمايش، بار متناظر ايجـاد   مجهز باشد، بايد در هنگام» تغيير مكان –بار «ثبات  سامانهاگر دستگاه بارگذاري به   -ج
هاي جدا  نخستين ترك در نمونه به دقت ثبت شود (در برخي موارد پس از نخستين شكست در نمونه چون تكه

ثبات مزبور مجهز نباشد، بايد سعي  سامانهيابد). اگر دستگاه به  شده هنوز توان باربري دارند، بارگذاري ادامه مي
دهد، بـه دقـت تعيـين گـردد. در لحظـه ايجـاد نخسـتين         ت اوليه رخ ميكرد تا باري كه در آن نخستين شكس

هرحـال تفـاوت ميـان مقـدار بـار در لحظـه        شود. به شكست، توقفي كوتاه در حركت سوزن شاخص بار ديده مي
 درصد است. 5آن در مقاومت نهايي نمونه، حداكثر حدود  بيشينه نخستين شكست و مقدار

ل طور معمو از هر نمونه صحرايي بايد با رعايت مالحظات عملي تعيين شود، اما به هاي مورد آزمايش شمار نمونه  -د
 نمونه الزم است، 10براي آزمايش 

 غيـر  باشد. در طور معمول عمود بر سطح مقطع نمونه و در راستاي بارگذاري مي سطح شكست در اين آزمايش، به - ه
 احتياط مورد استفاده قرار گيرد. صورت، ضمن بررسي علت آن، نتيجه آزمايش بايد با  اين

                                                      
1- Axes of Rotation 
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 محاسبات -2-2-7

  ) بايد با استفاده از رابطه زير محاسبه شود:tمقاومت كششي نمونه آزمايشگاهي، (

)2 -8(  t
0.636 P

(MPa)
Dt

   

  كه در آن:
P ،بار در لحظه شكست بر حسب نيوتن  
D متر، قطر نمونه آزمايشگاهي بر حسب ميلي  
t باشند. مي ،متر ضخامت نمونه آزمايشگاهي در مركز آن بر حسب ميلي  

 نتايجگزارش  -2-2-8

  هاي آزمايش بايد دست كم شامل موارد زير باشد: گزارش نتيجه
بـرداري و   موقعيت جغرافيايي، عمق، توجيه فضايي، تاريخ، روش نمونـه برداري شامل:  اطالعات مربوط به نمونه –

 برداري روي آن نشان داده شده باشد، اي كه نقاط نمونه در صورت لزوم نقشه

 هاي تشكيل دهنده سنگ، ويژه اندازه دانه تشريح ليتولوژيكي نمونه آزمايش به –

ش وضعيت محيطـي دوران انبـارداري شـامل    سازي نمونه آزمايش و همچنين گزار تشريح جزييات روش آماده –
 رطوبت، حرارت و غيره بايد پيوست شود،

 بندي، كليواژ، تورق و ...، راستاي محور بارگذاري نسبت به ناهمساني، اليه –

 ميزان رطوبت و درصد اشباع نمونه در زمان آزمايش، –

 گيري بار، تشريح دستگاه آزمايش شامل: سامانه اعمال و اندازه –

 انجام آزمايش،تاريخ  –

 قطر و ارتفاع نمونه آزمايش، –

 مدت زمان آزمايش و آهنگ بارگذاري، –

 ساير اطالعات مانند جرم حجمي، تخلخل با بيان روش تعيين هر يك، –

هاي كد شناسايي نمونه آزمايش، ارتفـاع نمونـه آزمـايش، قطـر نمونـه آزمـايش،        ها شامل: ستون جدول نتيجه –
هاي آزمايشگاهي گرفته شده از هر نمونه صحرايي با يك عدد سه رقمـي   همقاومت كششي براي هريك از نمون

 ها، براي هر نمونه صحرايي. درصد، همراه با ميانگين نتيجه 1و با دقت 

  ) ارائه شده است.3-2جدول پيشنهادي براي تهيه گزارش آزمايش در جدول (
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  گزارش آزمايش مقاومت كششي -3- 2جدول 
 شماره كار:

 پروژه:
  تاريخ: )يمقاومت كششي (آزمايش برزيل

  توضيحات:

شماره آزمايشگاهي 
  نمونه

بار شكست   مشخصات نمونه
  (گسيختگي)

  مالحظات  مقاومت كششي

  ضخامت  قطر
t

0.636 P

Dt
     

D t P t    
    مگاپاسكال نيوتن مترميلي مترميلي

        
         
         

  اي دستورالعمل آزمايش تعيين شاخص بار نقطه -3- 2

 هدف -2-3-1

شـود. از ايـن    بندي مقاومتي ماده سنگ (سنگ بكر) انجام مـي  منظور تعيين شاخص براي رده به 1اي آزمايش بار نقطه
  محوري استفاده كرد. توان براي تخمين ديگر پارامترهاي مقاومتي مانند مقاومت كششي و فشاري تك شاخص مي
هـاي مختلـف، شـاخص ناهمسـاني      ) در جهـت s(50)Iهـاي سـنگي (   اي نمونه گيري شاخص مقاومت بار نقطه با اندازه

  آيد. دست مي ترين مقدار آن، به اي به كم ترين مقاومت بار نقطه ) كه عبارت است از نسبت بيشa(50)Iمقاومت (

  اهميت و موارد استفاده -2-3-2
بنـدي تـوده    آن، بـراي رده هاي مكانيك سنگ اسـت و نتـايج بـه دسـت آمـده از       ترين آزمايش اين آزمايش از متداول

 رود: ها به كار مي سنگ

هـاي متفـاوت    هاي سـنگي بـا شـكل    توان نمونه سازي نمونه نيازي ندارد و مي طور كلي به آماده اين آزمايش به –
را مورد آزمايش  4بريده شده منظم يا به صورت كلوخه نامنظم 3)، قطعه2مانند مغزه (آزمايش قطري يا محوري

  شود. بر حسب نوع نامگذاري ميقرار داد. آزمايش 
ها را افزون بر آزمايشـگاه، در محـل طـرح يـا      توان آزمايش دستگاه آزمايش اغلب قابل حمل است. بنابراين مي –

  ساختگاه نيز انجام داد.

                                                      
1- Point Load Test 
2- Diametral or axial 
3- Block 
4- Irregular Lump 



  65  03/07/95  »سنگ مكانيكي هاي آزمايش انجام« دستورالعمل -دوم فصل

 

هـا و همچنـين بـه     هاي مختلـف در سـاختگاه   بندي نسبي مقاومت سنگ تواند براي رده نتيجه اين آزمايش مي – 
   RMR.(1كار رود، (مانند  ها از ديدگاه مهندسي به بندي توده سنگ عنوان يكي از پارامترهاي الزم براي طبقه

 دستگاه آزمايش  -2-3-3

جك بارگذاري (براي نوع قابل حمل، مركب از يك قاب بارگذاري، پمپ،  2)، شامل يك سامانه4- 2دستگاه آزمايش (شكل 
  باشد. ) ميDگيري فاصله بين دو فك ( ) با ظرفيت الزم و يك سامانه براي اندازهPگيري بار نهايي ( ها)، يك سامانه اندازه و فك

  
  اي دستگاه قابل حمل بار نقطه -4- 2شكل 

  سامانه بارگذاري -2-3-3-1
  هاي زير را داشته باشد: ويژگي سامانه بارگذاري بايد

هـاي مطلـوب را    هـايي در انـدازه   فاصله بين دو فك در سامانه بارگذاري، بايد در حدي باشد كـه بتـوان نمونـه    – 
 100تـا   15هاي كوچك و بزرگ بايـد قابـل تنظـيم بـوده و اغلـب بـين        آزمايش نمود. اين فاصله براي نمونه

  متر است، ميلي
  هاي مورد آزمايش كافي باشد، ترين نمونه ترين و مقاوم شكستن بزرگ ظرفيت بارگذاري بايد براي – 

                                                      
1- Rock Mass Rating 
2- System 



 هاي آزمايشگاهي و صحرايي مكانيك سنگ انجام آزموندستورالعمل     03/07/95  66

 

دستگاه آزمايش بايد طوري طراحي و ساخته شود كه با وارد كردن حداكثر بار به دفعـات، تغييـر شـكل دايـم      – 
0/ها با تقريب ندهد و همچنين در طول آزمايش، فك محور باقي بماننـد. در سـامانه    متر به صورت هم ميلي 2

بارگذاري نبايد از نشستگاه كروي يا ديگر اجزاي غيرصلب استفاده شود. صلبيت سامانه بارگذاري براي پرهيـز  
  هاي نامنظم در هنگام آزمايش، ضروري است، از مشكالتي مانند لغزيدن نمونه

 60) ساخته شده باشد. راس مخـروط  5-2ايد مطابق شكل (هاي مخروطي با نوك كروي از نظر هندسي ب فك – 
مانند تنگستن  1ها بايد از مواد سختي ]. فك4متر بايد بر هم مماس باشد [ ميلي 5درجه و فك كروي به شعاع 

  ساخته شوند تا به سبب آزمايش آسيب نبينند. 3يا فوالد خشك 2بايد كار

  
  نماي فك و شعاع نوك كروي - 5- 2شكل 

 گيري بار دازهسامانه ان -2-3-3-2

شود كه به جـك   گر الكتريكي تشكيل مي از ابزاري مانند بارسنج يا فشارسنج هيدروليكي يا سنجش ،گيري بار سامانه اندازه
  ) را تعيين كرد. اين سامانه بايد مشخصات زير را داشته باشد:Pمتصل شده و بايد با آن بتوان بار الزم براي شكست نمونه (

  شد، 5P%، بدون توجه به اندازه و مقاومت نمونه، بايد دست كم داراي دقت باPار گيري ب وسيله اندازه – 
اي كـه دقـت    گونه و لرزش مقاوم باشد، به 4گيري بايد در مقابل تغييرات ناگهاني فشار هيدروليكي سامانه اندازه – 

  قرائت با تكرار آزمايش تغيير نكند،
گيري بار بتواند بار بيشينه  گيرد. پس الزم است كه سامانه اندازه ناگهاني صورت ميشكست نمونه اغلب به طور  – 

  توان بار شكست را پس از انجام هر آزمايش قرائت كرد. را در لحظه شكست ثبت كند. به اين ترتيب مي

                                                      
  تعريف شده است. 58HRCمعادل  ASTM D – 5731سختي مورد نظر در استاندارد  -1

2- Tungsten Carbide 
3- Hardened Steel 
4- Hydraulic Shock 
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  گيري فاصله (بين دو فك) سامانه اندازه -2-3-3-3
شـود و   ش مدرج است كه روي ستون ثابت دستگاه نصب ميك طور معمول شامل يك خط گيري فاصله به سامانه اندازه
سنج  جايي توان با يك جابه جايي را مي طور مستقيم قرائت نمود. اين جابه جايي فك متحرك را به توان جابه با كمك آن مي

  باشد:  زيرگيري نمود. اين ابزار بايد داراي مشخصات مندرج در  الكتريكي نيز اندازه
  باشد، D%2توجه به ابعاد نمونه آزمايش بايد حداقل داراي دقت بدون Dگيري  اندازه –
اي كـه   گونه گيري بايد در مقابل تغييرات ناگهاني فشار هيدروليكي (ضربه) و لرزش مقاوم باشد، به سامانه اندازه –

  دقت قرائت با تكرار آزمايش تغيير نكند،
  ها با يكديگر در تماس هستند، عدد صفر را نمايش دهد، بايد در حالتي كه نوك فكها  گيري فاصله فك وسيله اندازه –
كش فـوالدي   يا خط 1توان از يك كوليس هاي قطري، مي ) در تمام آزمايشWها ( گيري عرض نمونه براي اندازه –

  استفاده كرد.

  آزمايش مراحل انجام -2-3-4
 شود: مراحل زير، در مورد اين روش آزمايش، اجرا مي

  سازي نمونه و آماده انتخاب -2-3-4-1
  شود: سازي مي نمونه آزمايش، با توجه به موارد زير انتخاب و آماده

ها  شود كه بايد براي آن هاي سنگي با مقاومت مشابه گفته مي براساس تعريف، نمونه آزمايش به مجموعه نمونه –
  اي تعيين شود، ار مقاومت بار نقطهيك مقد

شود و بايد شامل تعداد نمونه كافي براي آزمـايش باشـد.    سنگي تهيه ميهاي  نمونه آزمايش، از مغزه يا كلوخه –
 هاي قطري، محوري و قطعه يا كلوخ نـامنظم، بايـد براسـاس مشخصـات     اندازه و شكل مورد نياز براي آزمايش

  گفته شده در اين استاندارد باشد،
در حالت اشباع كامل و يا با رطوبت  ها بايد بندي مقاومتي، نمونه هاي معمول و همچنين براي رده براي آزمايش –

  طبيعي آزمايش شوند.

  واسنجي دستگاه -2-3-4-2
طور متناوب و با استفاده از يك بارسنج استاندارد و دو بلوك در باال و پايين آن براي انتقال بار  دستگاه آزمايش بايد به

  ط به آزمايش بايد كنترل شود.هاي مربو جايي در كل دامنه بارگذاري و جابه Dو فاصله  Pواسنجي شود. قرائت بار 

                                                      
1- Caliper 
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  آزمايش قطري -2-3-4-3
  گيرد: اين روش آزمايش، با توجه به موارد زير، انجام مي

  باشند، ، مناسب مي1تر از  اي با نسبت طول به قطر بزرگ هاي مغزه براي آزمايش قطري، نمونه  -الف
هـا، تعـداد    ناهمسان بودن نمونهآزمايش روي هر نمونه انجام شود. در صورت ناهمگن و  10بهتر است دست كم   -ب

  تري الزم است، آزمايش بيش
ها با مغزه در امتداد قطر آن تماس داشته باشد و اطمينـان حاصـل    شود كه فك ها قرار داده مي نمونه طوري بين فك  - ج

  الف)،- 6- 2ترين انتهاي آزاد نمونه دست كم برابر شعاع مغزه باشد. شكل ( بين نقاط تماس و نزديك Lشود كه فاصله 
  ثبت شود،  2D%بايد با تقريب Dفاصله   -د
ثانيه اتفاق بيفتد. در اين لحظه، بايد بـار   60تا  10اي كه شكست بين  گونه طور يكنواخت افزايش يابد، به بار بايد به  -  ه

نتيجه آزمايش قابـل قبـول   ) ثبت شود. اگر سطح شكست در امتداد نقاط تماس نمونه با دو فك نباشد، Pشكست (
  )د- 7- 2شكل ( .نيست

  
  اي بار نقطهها در آزمايش  شرايط هندسي نمونه -6- 2شكل 

 محوريآزمايش -ب آزمايش قطري-الف

 مغزه معادل

 اي (قطعات با ابعاد منظم)آزمايش قطعه-ج

 مغزه معادل

مقطع از نقاط بارگذاري

 آزمايش كلوخه نامنظم-د
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  آزمايش محوري -2-3-4-4
  گيرد: اين روش آزمايش، با توجه به موارد زير، انجام مي

ب) مناسـب هسـتند.    -6-2، براي آزمايش محوري شـكل ( 0/1تا  3/0اي با نسبت طول به قطر  هاي مغزه نمونه  -الف
دست آمده پـس از آزمـايش، بـراي     توان به صورت قطري آزمايش كرد تا طول قطعات به هاي بلندتر را مي نمونه

كه اين قطعات براثر آزمـايش قطـري تضـعيف نشـده باشـند).       هاي محوري مناسب باشد (مشروط بر آن آزمايش
  نيز تهيه كرد، 1وسيله اره يا اسكنه توان به هاي مناسب را مي نمونه

هـا،   آزمايش روي هر نمونه سنگ انجام شود. در صورت ناهمگن و ناهمسان بودن نمونه 10بهتر است دست كم   -ب
  تري الزم است، تعداد آزمايش بيش

شود كه امتداد بارگذاري، بر سطوح انتهايي مغـزه سـنگ عمـود باشـد (در      ها قرار داده مي نمونه طوري بين فك  -ج
  ) باشد،8-2ج) و شكل ( -6-4-3-2بايد طبق بند ( هاي ناهمسان، محور مغزه مورد سنگ

)، عمود بـر جهـت   Wثبت شود. عرض نمونه ( 2D%)، بايد با تقريبDها با نمونه ( فاصله بين نقاط تماس فك  -د
  ثبت شود، 5W%بارگذاري بوده و بايد با تقريب

ثانيه اتفاق بيفتد. در اين لحظـه بايـد    60تا  10اي كه شكست بين  گونه افزايش يابد، به طور يكنواخت بار بايد به  - ه
كه سطح شكست در امتداد نقاط تمـاس نمونـه بـا دو فـك نباشـد، نتيجـه        ) ثبت شود. درصورتيPبار شكست (

  ).   ه -7-2د) و ( -7-2هاي ( آزمايش قابل قبول نيست شكل

  
  اي براي آزمايش قابل قبول و غيرقابل قبول ها در آزمايش بار نقطه هاي شكست نمونه حالت - 7- 2شكل 

                                                      
1- Chisel 

لآزمايش قطري قابل قبو-الف

قابل قبولمحوريآزمايش-ب

قابل قبولبلوكيآزمايش-ج

قابل قبولغير محوريآزمايش-ه قابل قبولغيرايمغزهآزمايش-د
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  دهاي ناهمسنگر براي نمونههاي بارگذاري  جهت - 8- 2شكل 

  هاي نامنظم آزمايش قطعات با اضالع منظم و كلوخه -2-3-4-5
  گيرد: اين آزمايش با توجه به موارد زير انجام مي

50هاي نامنظم با اندازه قطعات سنگي يا كلوخه  -الف د) بـراي   -6-2ج) و ( -6-2هاي ( متر، براساس شكل ميلي 35

Dآزمايش مناسب هستند. نسبت

W
هـاي   در شـكل  Lباشد. اندازه طول  0/1، ترجيحا حدود 0/1تا  3/0بايد بين  

ها با اين اندازه و شكل ممكن است يا به طـور   باشد. نمونه 0.5Wد) بايد دست كم به اندازه -6-2ج) و ( -2-6(
  مستقيم انتخاب و يا به وسيله اره يا اسكنه از قطعات بزرگ تهيه شود،

هـا، تعـداد    آزمايش روي هر نمونه انجام شود. درصورت ناهمگن و ناهمسان بودن نمونه 10بهتر است دست كم   -ب
  تري الزم است، آزمايش بيش

ترين بعد آن تماس داشته باشد. الزم اسـت   ها با كوچك شود كه فك هاي دستگاه بسته مي بين فك نمونه طوري  -ج
  د).-6-2ج) و (-6-2هاي ( هاي نمونه خودداري شود شكل ها و كناره ها در گوشه از قرار دادن فك

) در جهت عمود بر محور Wعرض نمونه (ترين  و كوچك 2D%) بايد با دقتDها ( فاصله بين نقاط تماس فك  -د

1) از رابطهWگيري شود. اگر دو طرف نمونه موازي نباشند، عرض ( اندازه 5W%بارگذاري با دقت 2W W
( )

2

 

  آيد، دست مي د) به -6-2براساس شكل (
ثانيه اتفاق بيفتد. در اين لحظـه بايـد    60تا  10شكست بين  اي كه گونه طور يكنواخت افزايش يابد، به بار بايد به  - ه

كه سطح شكست در امتداد نقاط تمـاس نمونـه بـا دو فـك نباشـد نتيجـه        ) ثبت شود. درصورتيPبار شكست (
  .  ) ه -7-2د و  -7-2هاي  آزمايش قابل قبول نيست (شكل

  

درستاشتباه

 (ب) (الف)

درست

اشتباه
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  1هاي ناهمسان آزمايش سنگ -2-3-4-6
  گيرد: انجام مي اين آزمايش با درنظر گرفتن موارد زير

بندي، تورق يا ناهمساني قابل مشاهده باشـد، نمونـه بايـد در     وقتي نمونه سنگ از جنس شيل بوده يا داراي اليه  -الف
طور كلي موازي و عمود بر صـفحات ناهمسـاني    ترين مقدار مقاومت را داشته و به ترين و كم هايي كه بيش جهت

  هستند آزمايش شود،
هـاي   هاي قطـري در فاصـله   فاري داراي صفحات ضعيف باشد، ابتدا بايد يك مجموعه آزمايشاگر نمونه، مغزه ح  -ب

  صورت محوري آزمايش كرد، مناسب انجام شود تا بتوان قطعات ايجاد شده را به
آيد كه محور حفاري عمود بر صفحات ضعيف باشـد. بنـابراين حفـاري در     دست مي ها در حالتي به بهترين نتيجه  -ج

 30ن بايد در اين جهت صورت گيرد. زاويه بين محور مغزه و عمود بر صفحات ضعيف، بهتر اسـت از  صورت امكا
  تر نباشد، درجه بيش

بايد توجه شود كه بار در راستاي يـك صـفحه ضـعيف وارد شـود. همچنـين       SIترين مقدار گيري كم براي اندازه  -د
، بايد توجه شود كه بار در جهت عمود بـر صـفحات ضـعيف    SIترين مقدار بيشگيري  هنگام آزمايش براي اندازه

  )،8-2وارد شود (شكل 
آزمايش شود، يعني بار اعمال شده ابتدا در  2صورت قطعه يا كلوخه باشد، بايد به عنوان دو نمونه فرعي اگر نمونه به  - ه

صفحات ضعيف قابل مشاهده وارد گردد. در اين مورد نيز حداقل مقدار  راستاي عمود و سپس در راستاي موازي با
  مقاومت در حالتي خواهد بود كه دو فك در راستاي يك صفحه ضعيف قرار گيرد.

 محاسبات -2-3-5

  اي تصحيح نشده مقاومت بار نقطه -2-3-5-1

به صورت sIاي تصحيح نشده مقاومت بار نقطه
2
e

P

D
» قطـر مغـزه معـادل   «برابر  eDشود كه در اين رابطه محاسبه مي 

  آيد: دست مي هاي زير به است و از رابطه
2  هاي قطري: ) براي آزمايش9- 2( 2

eD D  

2  هاي محوري روي قطعه و كلوخ: ) براي آزمايش10- 2(
e

4A
D 


  

  گذرد برابر است با: ها مي اي كه از نقاط تماس بين فك ترين سطح مقطع عرضي از صفحه كمو 
)2 -11(  A WD  

                                                      
1- Anisotropic Rock 
2- Sub-Sample 
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  اي تصحيح شاخص بار نقطه -2-3-5-2
  گردد: هاي زير تصحيح مي اي با در نظر گرفتن نكته شاخص بار نقطه

هاي محـوري، قطعـه و كلـوخ نـامنظم      و در آزمايش Dعنوان تابعي از اندازه  هاي قطري به در آزمايش sIمقدار –
هـاي   اي در نمونـه  دست آوردن يك مقدار واحد براي مقاومت بـار نقطـه   باشد. بنابراين براي به مي eDتابعي از

بندي  توان براي رده رد. از اين شاخص تصحيح شده ميسنگي بايد يك تصحيح بر حسب ابعاد نمونه صورت گي
  ها نيز استفاده كرد. سنگ

دسـت آمـده از    اي به ، براساس تعريف معادل مقاومت بار نقطهS(50)Iاي تصحيح شده شاخص مقاومت بار نقطه –
D 50اي با قطر  نمونه  باشد. متر مي ميلي  

، آزمـايش  s(50)Iبندي سنگ ضروري باشد، معتبرتـرين روش بـراي تعيـين    كه تعيين شاخص براي ردههرگاه  –
باشد. در اين صورت نيازي بـه تصـحيح انـدازه     متر مي ميلي 50اي به قطر حدود  هاي استوانه قطري روي نمونه

)50 D هـاي  دهد. براي مثال، آزمايش قطـري روي مغـزه   اي رخ نمي مالحظه متر) نيست و خطاي قابل ميلي
NX  هاي بـاال، فقـط بـراي تعيـين     هرحال، آزمايش توان يادآور شد. به متر را مي ميلي 54با قطر حدودs(50)I 

Dهايي به جـز  هايي با شكل و اندازه طور عمده روي نمونه اي، به هاي بار نقطه نيست. آزمايش 50  متـر   ميلـي
  هاي زير انجام شود: شود. در چنين مواردي تصحيح شاخص بايد براساس رديف انجام مي

 هاي معتبرترين روش تصحيح، انجام آزمايش روي چندين نمونه با اندازهD ياeD    مختلف و رسـم نمـودار
2برحسب Pتغييرات

eD ) است. اگر از محورهاي لگاريتميlog-logطور معمول  ) استفاده شود، اين رابطه به
اي خارج از خـط راسـت    طور قابل مالحظه ). نقاطي كه به9-2به صورت يك خط راست خواهد بود (شكل 

50Dقرار دارد، ( 50 نيـاز باشـد، انـدازه     2يـابي  دست آورد. اگر به برون به 1يابي توان با درون متر) مي ميلي

50اي تصحيح شده به صورت شاخص مقاومت بار نقطه
2

P

50
  شود. محاسبه مي 

 هـايي   هاي ياد شده كاربرد نداشته باشد (براي مثال زمـاني كـه آزمـايش روي مغـزه     كدام از رديف هيچ اگر
متر انجام شود يا هنگامي كه تعداد محدودي قطعات كوچك براي آزمايش  ميلي 50يكسان با قطري به جز 

 :توان با استفاده از رابطه زير انجام داد وجود داشته باشد)، تصحيح اندازه را مي

)2 -12(  s(50) sI F.I 

)2 -13(  0.45eD
F ( )

50
  

  

                                                      
1- Interpolation 
2- Extrapolation 
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  دست آورد: يا از رابطه مقابل به )10-2توان از نمودار شكل ( را مي Fضريب تصحيح 
تـوان از رابطـه تقريبـي زيـر و بـا خطـاي انـدك         متر، مي ميلي 50هاي نزديك به اندازه استاندارد  براي آزمايش نمونه

  استفاده كرد:

)2 -14(  eD
F ( )

50
  

 نظـر از درجـه ناهمسـاني    انـد، صـرف   هاي تصحيح شاخصي كه در اين بخش بيـان شـده   روشsI   و امتـداد
طـور چشـمگيري    باشند و اين كاربردي است كـه بـه   بارگذاري، نسبت به صفحات ضعيف قابل استفاده مي

  كند. ن آزمايش را تاييد ميسودمند بودن اي

  
  متر ميلي 50متفاوت با  Deهاي با قطر  دست آمده روي نمونه از روي مجموعه نتايج به s(50)Iروش تعين -9- 2شكل 

 محاسبه ميانگين مقادير -2-3-5-3

  شود: به شرح زير محاسبه مي s(50)Iميانگين مقادير
هـا بـا توجـه بـه شـاخص       بندي نمونـه  گونه كه در زير تعريف شده است، براي رده ، همانs(50)Iمتوسطمقادير  –

  گيرد. اي مورد استفاده قرار مي اي و شاخص ناهمساني مقاومت بار نقطه مقاومت بار نقطه
بـا حـذف دو عـدد بيشـينه و دو عـدد       s(50)Iآزمايش معتبر در دست باشد، ميانگين 10كم نتيجه  اگر، دست –

آزمـايش   10تر از  طور قابل توجهي كم هاي معتبر، به شود. اگر تعداد نتيجه ها محاسبه مي كمينه از ميان نتيجه
  شود. ها محاسبه مي ترين مقدار حذف و ميانگين باقي مانده نتيجه ترين و بيش باشد، تنها كم

50
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  اي بر حسب قطر مغزه معادل ضريب تصحيح شاخص بار نقطه -10- 2شكل 

  اي شاخص ناهمساني مقاومت بار نقطه -2-3-5-4
a(50)[Iاي شاخص ناهمساني مقاومت بار نقطه كـه   s(50)I، براساس تعريف عبارت است از: نسبت دو مقـدار ميـانگين  [

تـرين مقـدار    گيري شده باشند. به عبارت ديگر، نسبت بيش يكي در جهت عمود و ديگري موازي با صفحات ضعيف اندازه
a(50)[Iاي باشـد. شـاخص ناهمسـاني مقاومـت بـار نقطـه       تـرين مقـدار آن مـي    اي به كم شاخص مقاومت بار نقطه بـراي   [

  است. 1تر از  هاي ناهمسان بيش و براي سنگ 1كم و بيش همسان، برابر هاي  سنگ

 گزارش نتايج -2-3-6

هاي در جهت عمود و موازي صفحات ضـعيف،   اي، كلوخي نامنظم و آزمايش هاي قطري، محوري، قطعه نتيجه آزمايش
)، 5 -2هـا و جـدول (   ) چگونگي تكميل برگ ثبت نتيجه آزمـايش 4 -2اي ثبت شود. جدول ( هاي جداگانه بايد در جدول

هاي واسنجي دستگاه و دست كم شامل  دهد. گزارش بايد شامل داده ها را نشان مي تكميل شده برگ ثبت نتيجه آزمايش
  اطالعات زير براي هر نمونه باشد:

برداري، طبيعت و نوع سنگ، توجيه فضايي صفحات ناهمساني يا صـفحات   شماره نمونه، محل و موقعيت نمونه –
 گيري و تاريخ انجام آزمايش، شرايط نگهداري نمونه در انبار، ل، تاريخ نمونهضعيف در مح

 اطالعات مربوط به ميزان رطوبت نمونه در زمان آزمايش، –
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ن و )، يـا جهـات نـامعي   )، عمـودي ( اطالعات مربوط به جهت بارگذاري روي نمونـه بـه صـورت مـوازي (     –
 نسبت به صفحات ضعيف، 1اي كاتوره

2و P ،D )Wجدولي كه مقادير  –
eD وeD ،(در صورت لزومsI) ،F در صورت لزوم) وs(50)I     بـراي هـر نمونـه از

  ها را نشان دهد، كل نمونه
  ثبت شود، s(50)Iهاي همسان، جدول خالصه مقادير ميانگين نمونهبراي همه  –
در بارگذاري عمودي و موازي با صفحات ضعيف محاسبه  s(50)Iهاي ناهمسان، مقادير ميانگين براي همه نمونه –

  اي ثبت شود، خالصه در جدول a(50)I ها و همراه با مقدار نسبت آن
  ترسيم شكل شكست نمونه. –

                                                      
1- Random 
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  اي نمونه ثبت نتايج آزمايش بار نقطه -4- 2جدول 
  بندي افقي هاي متعدد ذغال در امتداد سطوح اليهدار خاكستري با رگههاي ذغالاي از يك معدن روباز از نوع ماسه سنگ يك نمونه قطعه

  شده در هوا به مدت دو هفته، : قطعات تهيه شده با اسكنه، خشك6تا  1هاي  نمونه
  : قطعات اره شده، خشك شده در هوا به مدت دو هفته،10- 7هاي  نمونه

  : مغزه، خشك شده در هوا به مدت دو هفته،15- 11هاي  نمونه
  : مغزه، خشك شده در هوا به مدت دو هفته.20-16هاي  نمونه

  آزمايش شده در آزمايشگاه: - 

  W  نوع نمونه  شماره
  متر) (ميلي

D  
  متر) (ميلي

P  
  (كيلونيوتن)

2
eD  
 متر مربع) (ميلي

eD  
  sI  F  s(50)I  متر) (ميلي

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                
16                
17                
18                
19                
20               

  
38/3 s(50)I  عمودي   ميانگين  قطريd   
98/1 s(50)I موازي با صفحات ضعيف   ميانگين  محوريa   
71/1 s(50)I   هاي نامنظم آزمايش كلوخi   اي قطعهb  
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  هاي كلي نكته -2-3-7
 باشند: اند، به قرار زير مي هايي كه در اين آزمون مطرح ها و يادآوري اهم نكته

 محوري پيشنهاد گرديد. ولي پس از چندي، بـه  بيني مقاومت تك اي در ابتدا براي پيش آزمايش مقاومت بار نقطه –
جـا كـه بـا اجـراي درسـت       بندي مقاومتي سنگ شـناخته شـد. از آن   عنوان آزمايشي استاندارد با هدف كلي رده

تري به نتيجه قابل اطميناني دسـت يافـت، امـروزه ايـن آزمـايش در       توان با سرعت بيش اي مي آزمايش بار نقطه
بـا مقاومـت فشـاري     s(50)Iن رابطهشود. چو محوري مي هاي مقاومت فشاري تك تر موارد، جايگزين آزمايش بيش

اسـتفاده كـرد.    s(50)Iبندي مقاومتي سنگ بايد به طـور مسـتقيم از   اي تقريبي است، براي رده تك محوري رابطه
اي است. با ايـن حـال در آزمـايش روي انـواع      برابر مقاومت بار نقطه 25تا  20محوري حدود  مقاومت فشاري تك

هاي ناهمسان تغيير كند. بنابراين احتمال  ويژه براي سنگ به 50تا  15تواند بين  ها، اين نسبت مي گوناگون سنگ
بينـي مقاومـت فشـاري از روي     مقدار نسبت دلخواه براي پـيش  درصد، در استفاده از 100بروز خطاهاي بيش از 

رود،  شـمار مـي   اي، نوعي آزمايش كششي غيرمستقيم به اي وجود دارد. آزمايش مقاومت بار نقطه مقاومت بار نقطه
هـاي مقـاومتي سـنگ     بنـدي و تعيـين ويژگـي    ولي اين موضوع ارتباط چنداني با نقش اصلي اين آزمايش در رده

  باشد. محوري مستقيم يا مقاومت كششي برزيل مي برابر مقاومت كششي تك 8/0در حدود  s(50)Iندارد.
هـاي   كـه روي مغـزه   ، درصـورتي 1بر نه اين آزمايش، آزمايش قطري و آزمايش محوري با سطوح ارهاز چهار گزي –

كه مغزه در دسترس باشد، اين  زماني ترين دقت است و متري انجام شود، داراي بيش ميلي 50استاندارد حدود 
راحتـي بـا    توان به بر را مي هاي الزم براي آزمايش محوري با سطوح اره شود. نمونه نوع آزمايش ترجيح داده مي

هـاي   ويـژه در مـورد سـنگ    هايي، به گيري از يك قطعه سنگ بزرگ در آزمايشگاه تهيه كرد. چنين نمونه مغزه
  اي سطوح ضعف بايد مدنظر قرار گيرد، بسيار مناسب است.ناهمسان و در مواردي كه راست

ترين انـدازه   كيلونيوتن الزم است. بنابراين بيش 50هاي سخت، اغلب بارهايي تا  هاي بزرگ از سنگ براي نمونه –
ترين آن بـر مبنـاي دقـت     نمونه قابل آزمايش با يك دستگاه خاص، با توجه به ظرفيت بارگذاري دستگاه و كم

  شود. ي فاصله بين دو فك تعيين ميگير اندازه
Dاز تر هايي با اندازه كوچك روي نمونهانجام آزمايش  25 متر، به مقدمات خاصي به منظور اطمينان از  ميلي

گيري شده نياز دارد. دامنه بار الزم براي آزمايش روي هر نوع سـنگ، بايـد پـيش از انجـام      دقت مقادير اندازه
ش با توجه به مقاومت تقريبي سنگ تخمين زده شود تا از سازگاري ظرفيت بارگـذاري و دقـت دسـتگاه    آزماي

  مطمئن شد.
تر  هاي بزرگ گيري بار با بارسنج دستگاه عوض شود و يا آزمايش روي نمونه در عمل، ممكن است وسيله اندازه

  م شود.تري كه با ظرفيت و دقت دستگاه موجود سازگاري دارد، انجا يا كوچك
                                                      

1- Saw Cut 
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تـر اسـت.    هـاي نـرم   هدف از طرح مخروطي سطح بارگذاري، رسيدن به شرايط استاندارد نفوذ در نمونه سـنگ  –
متـر) باشـد، طـرح مخروطـي اهميـت       ميلـي  2تر از  هاي سخت با نفوذ كم (كم وقتي آزمايش محدود به سنگ

تـر بـاقي بمانـد. بـراي چنـين      م ميلـي  5كه شعاع نوك مخروط به ميزان اسـتاندارد   چنداني ندارد، به شرط آن
توان با نشاندن يك گلوله از فوالد سخت يا تنگستن كاربايد (كربور تنگسـتن)   آزمايشي، سطح بارگذاري را مي

كه فقط نوك سطح بارگذاري در تمـاس بـا سـنگ     طوري تر، با هر شكل هندسي، به در يك خميره از فلزي نرم
  قرار گيرد، ساخت.

هايي با برگشت سريع استفاده شود، مجموع نيـروي فنـر    بين دو آزمايش، از جك اگر براي كاهش زمان تاخير –
تـرين بـاري باشـد كـه در هنگـام آزمـايش        درصـد كـم   5تـر از   بازگرداننده و اصطكاك پيستون جك بايد كم

بـا  گيري فشـار هيـدروليكي سـامانه     صورت، براي تعيين بار وارده به جاي اندازه شود. درغيراين گيري مي اندازه
تـر و   هـاي ضـعيف   فشارسنج روغني، بايد از يك بارسنج مسـتقل اسـتفاده كـرد. هنگـام آزمـايش روي سـنگ      

  تر، نيروهاي مقاوم ياد شده قابل مالحظه خواهد بود. هاي كوچك نمونه
اي مورد استفاده  كه در محاسبات مقاومت بار نقطه Dاگر عمق نفوذ سطح بارگذاري قابل مالحظه باشد، اندازه  –

باشد، جايگزين شود. اين مقـدار   كه فاصله نقاط بارگذاري در لحظه شكست مي Dگيرد، بايد با مقدار ر ميقرا
  تر خواهد بود. پيشنهاد شده كوچك 5-4-3-2و  4-4-3-2، 3-4-3-2اي كه در بندهاي  از اندازه اوليه
ناچيز است. اگـر بتـوان    Dجاي به Dكار بردن  كه نمونه مستحكم يا بزرگ باشد، خطاي ناشي از به در مواردي

اوليه نمونه از آن استفاده نمود. به عنوان مثـال   Dگيري كرد، همواره بهتر است به جاي  را نيز اندازه Dمقدار
شود  جايي و بار وجود دارد، پيشنهاد مي گيري حداكثر جابه هاي الكتريكي اندازه ان استفاده از دستگاهوقتي امك
گيرنـد،   متر مورد آزمـايش قـرار مـي    ميلي 25تر از  هاي كوچك استفاده شود. در مواردي كه نمونه Dاز مقدار

مايش بايـد بـه سـامانه قرائـت الكتريكـي مجهـز باشـد تـا بتـوان          ، دستگاه آز1ها دانه مانند آزمايش روي سنگ
  گيري كند. را نيز اندازه Dها را با دقت مورد نياز انجام داد. اين دستگاه بايد بتواند مقدار گيري اندازه
سـت و مقـادير اوليـه    در جهت عمود بر خط واصل بين نقاط بارگذاري متاثر از آزمـايش ني  D يا Wهاي  اندازه

  آيد: دست مي هاي زير به براي محاسبه مقاومت، از رابطه eDكند. بنابراين مقدار بعد موثر خود را حفظ مي
2                      در آزمايش روي نمونه مغزه:  )15- 2(

eD D D   

2                        هاي ديگر: براي شكل  )16- 2(
e

4
D (W D ) 


  

هاي بكر  بندي صحرايي سنگ طور كلي انجام آزمايشي ساده و عملي براي رده جا كه هدف اين آزمايش، به از آن –
تـوان بـراي برطـرف كـردن      هـا و ... را مـي   است، شرايط آزمايش مانند اندازه و شـكل نمونـه، تعـداد آزمـايش    

                                                      
1- Aggregate Particles 
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هرحـال،   وضوح در گزارش بيان شـود. بـه   لي، درصورت لزوم تغيير داد. اين تغييرات، بايد بههاي عم محدوديت
مقـداري   تر بيان شود، تا هيچ ها، اعداد و ارقامي حتي با قابليت اعتماد كم بهتر آن است كه براي مقاومت نمونه

هـا   از آن هستند كـه بتـوان از آن   تر تر يا متورق ها اغلب شكسته عنوان مثال، سنگ براي مقاومت ارائه نشود. به
آل تهيه كرد. هنگام آزمايش تعيين مقاومت مغزه حفاري نيـز اغلـب در تعـداد     هايي با اندازه و شكل ايده نمونه
مفهوم واقعي خود را ندارد بلكه آزمايش بسته بـه   1»نمونه«ها،  ها محدوديت وجود دارد. در پيمايش مغزه نمونه

 1عنوان نمونـه هـر    هاي اختياري (به تر در فاصله ي سنگ و طول كلي گمانه، بيشيكنواختي يا تغييرات ظاهر
  شود. متر يك آزمايش) انجام مي 3متر يا 

ها تغييـر   اي نيز با تغيير درصد رطوبت نمونه ها، مقاومت بار نقطه هاي تعيين مقاومت سنگ مانند همه آزمايش –
درصد قابل مالحظه اسـت. بـراي مثـال، اغلـب،      25تر از  كم هاي اشباع ويژه در درجه كند. اين تغييرات، به مي

هاي مرطوب همان سنگ اسـت. در   تر از مقاومت نمونه خانه بسيار بيش هاي خشك شده در گرم مقاومت نمونه
درصد، مقاومت نسبت به تغييرات انـدك در ميـزان رطوبـت نمونـه تحـت تـاثير        50هاي اشباع بيش از  درجه
شود كه آزمايش در اين دامنه رطوبت انجام پذيرد، مگر در مواردي  بنابراين پيشنهاد ميگيرد،  تري قرار مي كم

  طور خاص، آزمايش روي سنگ خشك مورد نياز باشد. كه به
هاي مشخص و مشابه مورد آزمايش قـرار   هاي گرفته شده از يك نمونه سنگ، بايد با درصد رطوبت تمام نمونه

هـاي   ها براي آن مورد نيـاز اسـت. آزمـايش    ا شرايط طراحي باشد كه دادهگيرند. درصد رطوبت بايد متناسب ب
انـد، روش   گرفته شده و تحت تاثير سـيال حفـاري قـرار نگرفتـه     2هايي كه با قلم و چكش صحرايي روي نمونه

  باشد. مناسبي براي آزمايش با درصد رطوبت واقعي (طبيعي) مي
نمونه و درجه اشباع آن، در زمان آزمايش مشخص شود. به در صورت امكان، بايد مقادير عددي درصد رطوبت 

) I.S.R.M( 3المللي مكانيـك سـنگ   اين منظور، بايد براي تعيين درصد رطوبت از روش پيشنهادي انجمن بين
ها در انبار و زمان تـاخير   استفاده كرد. در هر حال، درصد رطوبت تعيين بشود يا نشود، شرايط نگهداري نمونه

  برداري و آزمايش بايد در گزارش ثبت شود. نمونهبين 
ترين بعد نمونه پس از شكست است و قطر نمونه قبل از  كوچك Wبرخي از محققين معتقدند كه اندازه واقعي –

دو  از ايـن اي بـا اسـتفاده    عنوان مثال استاندارد آلمان). اما چون مقاومت بـار نقطـه   باشد (به آزمايش مالك نمي
تـرين قطـر    در اين روش پيشنهادي، كم Wتغييرات كمي را نشان داده است، بنابراين اندازه  Wمقدار مختلف 

و دوم به علت امكـان   Wگيري سريع و آسان  باشد. اين پيشنهاد، اول به دليل اندازه نمونه پيش از شكست مي
  باشد. از بين رفتن قطعات نمونه در صحرا مي

                                                      
1-Sample 
2- Chisel-Cut 
3- International Society for Rock Mechanics 
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  باشد. ترين اندازه در راستاي عمود بر صفحات ضعيف مي كه داراي ناهمساني هستند، اغلب كوتاه هايي در نمونه –
هـاي انجـام شـده     ) كه يك ضريب ميانگين است، از نتيجه آزمـايش 10-2نمودار ضريب تصحيح اندازه (شكل  –

دسـت   مختلف به هاي هاي نامنظم سنگ با مقاومت ها به روش قطري و محوري و نيز قطعات و كلوخ روي مغزه
ها مطابقت نداشـته باشـد. بنـابراين     آمده است. استفاده از اين نمودار ممكن است با مشخصات بعضي از سنگ

باشد، بايد بـه عنـوان يـك روش تقريبـي      ها كافي مي تر سنگ بندي عملي بيش استفاده از آن هرچند براي رده
شخصي انجام شـود، بهتـر اسـت ابتـدا تعـدادي      تلقي شود. وقتي قرار است تعداد زيادي آزمايش روي سنگ م

2قطر ( –هاي متفاوت انجام شود تا نمودار نيرو  هاي سنگ با اندازه آزمايش روي نمونه
eP D دسـت آيـد    ) بـه

meDباشد، ضريب تصحيح اندازه برابر با» n«). اگر شيب اين نمودار لگاريتمي 9-2(شكل 
( )

50
است كـه در آن  

m 2(1 n)  باشد. مقدار ميn دست آورد. طور مستقيم محاسبه كرد يا از نمودار به توان به را مي  
  دهد. ها نتيجه بهتري مي ها كم است، با حذف مقادير بيشينه و كمينه، اغلب، ميانگين آن وقتي تعداد داده –

  1وسيله چكش اشميت آزمايش تعيين سختي واجهشي سنگ بهدستورالعمل  - 4- 2

سنگ، عبارت است از مقاومت سنگ در برابر نيروي ايجاد شده در اثر تماس، سايش يا ضربه جسـم ديگـر بـر    2سختي
كه نيرو به شكل تدريجي يا ناگهاني به سنگ وارد شود، سـختي آن بـه دو صـورت سـختي اسـتاتيكي و       آن. برحسب اين

  شود. كي تعريف ميسختي دينامي
طـور كيفـي    ها به ها، لزوما با هم برابر نيستند. سختي كاني در حالت كلي، سختي استاتيكي و سختي ديناميكي سنگ
  شود. تعيين مي 3نسبت به يكديگر تعريف شده و بر پايه جدول استاندارد موس

ابـزار آزمـايش (جسـم ديگـر) تعيـين       ها مانند ساير جامدات، با ايجاد خراش يا نفوذ تدريجي سختي استاتيكي سنگ
(نفـوذ   5اي فوالدي در نمونه تحت آزمايش)، ويكـرز  (نفوذ نوك نيمكره 4ينلابرهاي  شود. افزون بر روش موس، آزمايش مي

(نفوذ نوك تيز در اثر اعمال دو نوع بار به صورت متوالي) براي تعيـين سـختي اسـتاتيكي،     6الماس هرمي شكل) و راكول
  روند. كار مي رد فلزات و آلياژهاي صنعتي بهويژه در مو به

و اسكلروسـكوپ   7هايي ماننـد چكـش اشـميت    سختي ديناميكي سنگ، واكنش آن در برابر ضربه است كه با آزمايش
  شود. تعيين مي 8شور

                                                      
1- Schmidt Rebound Hardness 
2- Hardness 
3- Mohs 
4- Brinell 
5- Vickers 
6- Rockwell 
7- Schmidt Hammer 
8- Shore Scleroscope 
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درجه سختي ديناميكي، تابعي است از مقادير انرژي از دست رفته در تغيير شكل پالستيك و شكست سنگ در نقطه 
تـر خواهـد بـود.     رفتـه بـيش   هـدر  ال ضربه. اگر نقطه اعمال ضربه، در نزديكي ترك يا لبه نمونه باشد، مقدار انرژي بهاعم

ها و ميزان هـوازدگي آن   هاي سازنده، خميره در برگيرنده كاني ها اعم از استاتيكي و ديناميكي، به نوع كاني سختي سنگ
هـاي ديگـر    اي، سختي هر اليه ممكن است با سـختي اليـه   تروپ) و اليههاي ناهمسان (آنيزو بستگي دارد. در مورد سنگ

  هاي مختلف نيز متفاوت باشد. تفاوت داشته و همچنين سختي يك اليه در جهت
رود. به عنوان مثـال،   شمار مي هاي مهم به سختي سنگ در انتخاب نوع و روش اجراي عمليات در سنگ، يكي از عامل

كار، تابع سختي سنگ بوده و روابط تجربي متعددي در مورد رابطه بين سختي سـنگ و   سرعت حفاري و فرسودگي ابزار
تـوان مقاومـت    هاي آزمايش چكش اشـميت، مـي   سرعت حفاري و فرسودگي ابزار كار ارائه شده است. با استفاده از نتيجه

تر در برآورد مقاومـت   ن روش، بيشطور تقريبي برآورد نمود. از اي صورتي ساده و ارزان و به محوري سنگ را به فشاري تك
ها)  صورت نمونه جداي از توده سنگ اصلي ميسر نيست (مانند سطح ناپيوستگي به ها آنفشاري سطوحي كه دسترسي به 

  شود. استفاده مي
شـود. از كاربردهـاي    كار بـرده مـي   طور گسترده به هاي صحرايي و آزمايشگاهي سنگ و بتن، به چكش اشميت، در آزمايش

ها است. باتوجه  ها) در تخمين مقاومت برشي درزه (مقاومت فشاري سنگ ديواره درزه JCSچكش اشميت، برآورد پارامتر  ديگر
وسـيله   ، دستورالعمل آزمايش تعيين سختي سنگ بـه ضابطهبه كاربرد وسيع و اهميت تعيين سختي سنگ با اين ابزار، در اين 

  شود. چكش اشميت ارائه مي

 هدف - 2-4-1

هاي بسيار نرم يا بسيار  ها با استفاده از چكش اشميت است. اين روش براي سنگ سختي واجهشي سنگهدف، تعيين 
  سخت مناسب نيست.

 ابزار آزمايش -2-4-2

  هاي زير است: دستگاه آزمايش شامل قسمت
كـار، بـا فشـار     شود. براي ايـن  وسيله آن، سختي واجهشي مصالح مورد آزمايش تعيين مي چكش اشميت كه به –

شـود.   زن داخل چكش به سـمت داخـل فشـرده مـي     زن چكش روي سطح نمونه، فنر ضربه ضربهدادن قسمت 
انرژي پتانسيل حاصل از اين فرآيند در اين فنر ذخيره خواهد شد. پـس از فشـرده شـدن كامـل فنـر، ضـامن       

به زن با يك سطح انرژي از پيش تعيين شده به سطح نمونه ضر طور خودكار آزاد شده و ضربه داخلي چكش به
كنـد. طـول    زن پس از برخورد به سطح نمونه، در جهت عكـس مسـير ضـربه برگشـت مـي      زند. ميله ضربه مي

دهد. محدوده عدد سختي  دست مي گيري سختي واجهشي به برگشت ناشي از اين برخورد، مقياسي براي اندازه
  است. 100تا  10اشميت، بين 
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  پذير است. سادگي انجام حيط آزمايشگاه و هم در صحرا بهچكش اشميت قابل حمل است و استفاده از آن، هم در م
  شود كه شامل موارد زير است: چكش اشميت در سطوح مختلف انرژي ساخته مي

  نوعL  نيوتن متر،735/0داراي انرژي برخورد 

  نوعN نيوتن متر، 207/2داراي انرژي برخورد 

  نوعM نيوتن متر. 43/29داراي انرژي برخورد 

هايي كـه   براي سنگ Lگيرد. چكش نوع  طور معمول در عمليات مكانيك سنگ مورد استفاده قرار مي به Nچكش نوع 
باشد. استفاده از اين چكش با انرژي كـم بـراي جلـوگيري از     تر از آن است مفيد مي يا كم 30نرم بوده وعدد برگشتي آن 

ـ  -11-2گيرد (شكل  شكستن سنگ در هنگام آزمايش صورت مي بـراي انجـام آزمـايش روي تـوده      Mوع الف). چكـش ن
  شود. هاي بزرگ استفاده مي هاي با حجم سنگ

 

 

  دارنده هاي نگه پايه -و    ب    Lتصويري از چكش اشميت نوع  - الف - 11- 2شكل 

اي، از  هاي مغـزه  دارد. براي نمونه كيلوگرم، كه نمونه را محكم در خود نگه مي 32اي فلزي، با وزن حداقل  پايه – 
شـكل باشـد اسـتفاده     Vاستوانه و هم شعاع با اندازه مغـزه يـا مقطـع     هايي كه داراي شياري با مقطع نيم پايه
  ب). -11-2شود (شكل  مي

كيلوگرم كه در ابعاد و سختي استاندارد، توسـط   35ندان فوالدي به وزن دستگاه واسنجي (كاليبراسيون) شامل س – 
  ).12- 2شود (شكل  گيرد. سختي سندان استاندارد توسط كارخانه اعالم مي كارخانه سازنده در اختيار قرار مي
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  سندان فوالدي واسنجي چكش اشميت -12- 2شكل 

 سازي نمونه آماده -2-4-3

هـا اسـتفاده كـرد. در     مانده از ديگـر آزمـايش   توان از قطعات سنگ باقي ميهاي آزمايشگاهي چكش اشميت  در آزمون
 NXهـاي   بايـد روي مغـزه   Lعنوان نمونه: چكش نـوع   هاي بزرگ سنگ استفاده شود. به صورت امكان بهتر است از نمونه

ر برده شود. در هر حال، كا متر است به سانتي 6تر و يا قطعاتي از سنگ كه كمينه هربعد آن  متر) يا بزرگ ميلي 54(حدود 
هـاي   آيـد، چـه در نمونـه    زن بـر آن فـرود مـي    نمونه بايد نمايانگر وضعيت سنگ مورد مطالعه باشـد. سـطحي كـه ضـربه    

متـري داخـل سـنگ بايـد      سانتي 6هاي صحرايي، بايد صاف و هموار باشد. اين سطح تا عمق  آزمايشگاهي و چه در نمونه
  ر توده سنگ باشد.هاي موجود د بدون ترك و ناپيوستگي

 انجام آزمايش مراحل -2-4-4

  شود: مراحل زير، در مورد اين آزمايش، اجرا مي
پيش از انجام هر مجموعه آزمايش، چكش اشميت بايد توسط سـندان مخصوصـي واسـنجي شـود. در آزمـايش        -الف

  دست آيد. قرائت بايد به 10سندان، ميانگين 
مايشـگاه و چـه در صـحرا، بـراي جلـوگيري از حركـت و       هنگام آزمايش روي قطعات كوچك سـنگ، چـه در آز    -ب

اطمينان از عدم لرزش نمونه در هنگام انجام كار بايد آن را محكم به پايه سـخت بسـت. پايـه بايـد روي سـطح      
  كند نصب شود. گاه محكمي را ايجاد مي صافي كه تكيه

شود كه چكش در يكـي   پيشنهاد مي دست آمده به راستاي برخورد چكش با نمونه بستگي دارد. مقدار سختي به  -ج
درجه مورد استفاده قرار گيرد. در مـواقعي   5از سه وضعيت قائم رو به باال، افقي و يا قائم رو به پايين با تقريب
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در هـاي برجـا    عنـوان نمونـه آزمـايش    گانه گفته شده وجود نداشته باشد (به كه امكان استفاده از امتدادهاي سه
هـاي   ها با استفاده از منحني هاي با مقطع منحني)، آزمايش بايد در زواياي مورد نياز انجام شده و نتيجه آن تونل

هـاي افقـي و قـائم اصـالح گـردد. راسـتاي        شـود بـه وضـعيت    تصحيح كه توسط شركت سازنده چكش ارائه مي
يرافقـي يـا غيرقـائم بايـد ثبـت و در      هـاي غ  قرارگيري چكش در آزمايش و هرگونه تصحيح انجام شده در حالت

هاي سختي  ) را براي تصحيح نتيجه6-2جدول ( ISRMها آورده شود. در وضعيت سطوح غيرقائم،  گزارش نتيجه
  ارائه كرده است.

  هاي غيرافقي هاي آزمايش چكش براي ضربه تصحيح نشانه -6- 2جدول 
 تصحيح براي زاويه انحراف

مقدار سختي 
  Rواجهشي 

  افقي  به سمت باال پايينبه سمت
90    45    90     45     0    

10  0  8/0 -   -   -  2/3 -  
20  0 9/0- 8/8- 9/6 -  4/3 -  
30  0 8/0- 8/7- 2/6 -  1/3 -  
40  0 7/0- 6/6- 3/5 -  7/2 -  
50  0 6/0- 3/5- 3/4 -  2/2 -  
60  0 4/0- 4- 3/3 -  7/1 - 

 
ضـربه چكـش در نقطـه مـورد نظـر وارد شـود تـا اثـر          5ها پيشنهاد شده است كه تعداد  در برخي دستورالعمل  -د

]. بـراي هـر   2ها از يكنواختي مناسبي برخـوردار گـردد [   هاي كوچك سطح سنگ حذف شده و جواب ناهمواري
زن از  ها بايد دست كم بـه انـدازه قطـر ضـربه     محل آزمايش و آزمايش انجام شود 20دست كم نمونه سنگ بايد 

يكديگر فاصله داشته باشند. اگر در اثر آزمـايش تـرك يـا هـر شكسـتگي قابـل مشـاهده ديگـري ايجـاد شـود،           
د. خطاهـاي  هاي بعدي قابـل اسـتفاده نخواهـد بـو     هاي آزمايش پذيرفتني نبوده و آن نمونه براي آزمايش نتيجه

تر از مقدار واقعي  هاي كم دست آمدن نتيجه سازي نمونه يا هنگام انجام آزمايش موجب به مربوط به مراحل آماده
  براي سختي نمونه خواهد شد.

  )13-2محوري سنگ را برآورد نمود (شكل  توان مقدار مقاومت فشاري تك از سختي واجهشي اشميت مي
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  نمودار وابستگي مقاومت فشاري سنگ به عنوان تابعي از تعداد سختي واجهشي اشميت و چگالي خشك -13- 2شكل 

 محاسبات - 2-4-5

  شود: ضريب تصحيح بر پايه رابطه زير محاسبه مي

)2 -17(  
  

دست آمده  هاي به درصد نتيجه 50وي سنگ مورد آزمايش به ترتيب نزولي مرتب شده و گيري شده بر ر مقادير اندازه
شود. اين ميانگين در ضريب تصحيح ضرب شـده و   باشند، حذف و از بقيه ميانگين گرفته مي ترين مقدار مي كه داراي كم

  شود. عدد به دست آمده به عنوان مقدار سختي واجهشي اشميت ارائه مي

 گزارش نتايج -2-4-6

  گزارش آزمايش بايد شامل موارد زير باشد:
  شناسي نمونه آزمايش، توصيف سنگ –
  منشا نمونه آزمايش (محل برداشت نمونه) شامل: موقعيت جغرافيايي، عمق قرارگيري و جهت آن، –

 سندان واسنجي (براساس نوع چكش مورد استفاده)مقدار سختي استاندارد 


 قرائت در آزمايش سندان واسنجي 10ميانگين 
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كاري يا قطعات شكسته شـده و برجـا)، انـدازه و شـكل      دست آمده از آتش نوع نمونه (مغزه حفاري، قطعات به –
  طعات نمونه،مغزه يا ق

هـا در   ها (به عنـوان مثـال: قـرار دادن نمونـه     برداري، تاريخ انجام آزمايش و شرايط نگهداري نمونه تاريخ نمونه –
  معرض دماهاي خيلي زياد، هواي خشك، مرطوب و ...)،

  زاويه اعمال ضربه يا راستاي قرارگيري محور چكش در هنگام انجام آزمايش، –
  شكل يا گيره)، Vام آزمايش (استفاده از پايه روش مهار نمونه در هنگام انج –
  .5-4-2دست آمده براساس بند  مقدار سختي اشميت به –

  ها دستورالعمل آزمايش تعيين شاخص آماس سنگ - 5- 2

 هدف -2-5-1

داشتن حجم يك نمونه سالم از ماده سنگ در شرايط كامال  منظور ثابت نگه گيري فشار الزم به اين آزمايش براي اندازه
  شود. ميور انجام  غوطه

 ابزار آزمايش -2-5-2

تواند مشابه دستگاهي باشد كه در آزمايش تحكيم خاك مورد اسـتفاده قـرار    دستگاه مورد استفاده در اين آزمايش مي
  هاي اصلي زير است: گيرد. اين دستگاه شامل قسمت مي

بي آن بـا  اي فلزي براي محدود كردن تغيير شكل جانبي نمونه در دستگاه كه براي كـاهش اصـطكاك جـان    حلقه –
  شود. اين حلقه داراي حداقل عمق الزم براي جا دادن كامل نمونه است، كاري مي نمونه، صيقل داده شده و روغن

اي است كه  دهند آب از باال و پايين به نمونه برسد. قطر صفحه بااليي به اندازه صفحاتي متخلخل كه اجازه مي –
  ونه و صفحات متخلخل كاغذهاي صافي قرار داد،توان بين نم لغزد. مي آزادانه درون حلقه فلزي مي

سلولي كه بتوان مجموعه آماده شده باال را در آن قرار داد. اين سلول بايد ظرفيت كافي براي پر شدن از آب را  –
اي كـه در آن قـرار گرفتـه در     تا روي صفحه متخلخل بااليي داشته باشد. مشخصات اصلي اين سلول با نمونـه 

  ده شده است،) نشان دا14-2شكل (
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  سلول و نمونه آماده شده براي انجام آزمايش تعيين فشار آماسي در شرايط بدون تغيير حجم - 14- 2شكل 

گيـري   متـر كـه بـراي انـدازه     ميلـي  0025/0گيـري بـا دقـت     اي يا هر وسيله ديگر اندازه سنج عقربه جايي جابه –
  شود، نمونه نصب ميجايي آماسي روي محور مركزي  جابه

كه بتوان با تنظيم مداوم بار، حجم نمونه را در هنگام افزايش فشار آماسي  1پيچي دستگاه بارگذاري مانند جك –
وسـيله اعضـاي    كه صفحه متخلخل در طول آزمايش مسطح باقي بماند، نيرو بايد بـه  ثابت نگه داشت. براي اين

  لخل بااليي را در هنگام بارگذاري ممكن سازد،صلب وارد شود و يك مفصل كروي، دوران صفحه متخ
  درصد بار مزبور. 1گيري  گيري بار مورد نياز براي مقابله با آماس با دقت اندازه اي براي اندازه وسيله –

  سازي نمونه آماده -2-5-3
 گردد: سازي مي نمونه آزمايشي، با رعايت موارد زير آماده

اي صورت گيرد كه مقدار آب در نمونه بـا   گونه سازي بايد به براي آزمايش نمونه با درصد رطوبت طبيعي، آماده –
سازي از هـر نمونـه صـحرايي     درصد اختالف نداشته باشد. در مراحل آماده 1مقدار واقعي آن در محل بيش از 

ها براي تعيين درصد آب  يكي از اين نمونه ،شود برداشت شده از محل، دو نمونه همانند براي آزمايش تهيه مي
  گيرد، آماس مورد استفاده قرار مي ديگر براي آزمايش و نمونه

تـوان نمونـه را در    شـود، مـي   طور مصنوعي كنتـرل مـي   براي آزمايش نمونه در شرايطي كه درصد آب اوليه به –
كه نمونه با جذب رطوبت به درصد آب طبيعي خود در شرايط برجـا   طوري محيطي با رطوبت ثابت قرار داد، به

شود، يكي براي آزمايش تعيين درصـد آب   صحرايي، دو نمونه آزمايشگاهي همانند تهيه مي برسد. از اين نمونه
  و ديگري براي آزمايش آماس،

                                                      
1- Screw Jack 

 صفحه متخلخل بااليي

نمونه پايينيصفحه متخلخل
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برابر ضخامت  5/2شكل هندسي نمونه مورد استفاده براي آزمايش، استوانه قائم است. قطر اين استوانه نبايد از  –
دانـه در نمونـه    تـرين سـنگ   برابـر قطـر بـزرگ    10يا از  متر و ميلي 15تر باشد. ضخامت استوانه بايد از  آن كم

  خوبي پر كند، تر باشد. نمونه بايد فضاي داخلي حلقه را در دستگاه به تر است) بزرگ (هركدام كه بيش
  بندي يا تورق نمونه با امتداد محور آن ثبت شود. بايد زاويه اليه –

  آزمايشمراحل انجام  - 2-5-4
 شود: ش، اجرا ميمراحل زير، در مورد روش انجام آزماي

كيلوپاسـكال در   10عنوان مثـال معـادل فشـار حـدود      پس از سوار كردن دستگاه، يك نيروي محوري اندك (به  -الف
  شود، عقربه فشارسنج) به نمونه وارد مي

  شود، محفظه دستگاه تا روي صفحه متخلخل بااليي از آب پر مي  -ب

شود كـه از افـزايش حجـم نمونـه (آمـاس) در طـول مـدت آزمـايش         اي تنظيم  گونه نيروي وارد بر نمونه بايد به  -ج
  متر ثابت نگه داشته شود، ميلي 01/0جلوگيري كند. براي اين كار، ضخامت نمونه بايد با دقت 

  شود. نيروي آماس تا رسيدن به يك مقدار ثابت يا عبور از يك مقدار بيشينه، به صورت تابعي از زمان ثبت مي  -د

 محاسبات -2-5-5

  آيد: دست مي آماسي از رابطه زير به شاخص فشار

)2 -18(  F

A
 شاخص فشار آماسي  

  كه در آن:
F ،(كيلو پاسكال) بيشينه نيروي آماسي محوري كه در طول زمان آزمايش ثبت شده است 

A مترمربع). سطح مقطع نمونه (سانتي  

 نتايجگزارش  -2-5-6

دست آمده از آزمايش روي دست كم سه نمونه آزمايشـگاهي از هـر نمونـه صـحرايي      هاي به گزارش بايد شامل نتيجه
  هاي مورد آزمايش بايد شامل اطالعات زير باشد: باشد. گزارش براي هريك از نمونه

  برداري، تشريح نظري سنگ و مشخصات محل نمونه –
  شاخص فشار آماسي، –
كه آيا اين مقدار همان درصد رطوبت طبيعي نمونه است يا خير و اگـر چنـين    وليه نمونه و ايندرصد رطوبت ا –

  است، روش نگهداري نمونه تا پيش از انجام آزمايش بايد چگونه باشد،
  بندي يا تورق نمونه با امتداد محور آن. قطر و ضخامت نمونه همراه با زاويه بين اليه –
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  كرنش آماسي در شرايط محصور شعاعي تحت فشار محوريدستورالعمل آزمايش تعيين شاخص  - 6- 2

 هدف -2-6-1

هاي سنگ سالم كـه   گيري كرنش آماسي محوري در شرايط فشار يا بار محوري ثابت در نمونه اين آزمايش براي اندازه
  شود. اند، انجام مي ور بوده و از اطراف محصور شده در آب غوطه

 ابزار آزمايش - 2-6-2

  ي زير است:هاي اصل دستگاه آزمايش شامل قسمت
اي فلزي براي محدود كردن تغيير شكل جانبي نمونه در دستگاه كه براي كاهش اصطكاك جانبي آن بـا   حلقه –

  ترين عمق الزم براي جا دادن كامل نمونه است، شود و داراي كم مي كاري روغننمونه، صيقل داده شده و 
اي است كـه   اندازه برسد. قطر صفحه بااليي به دهند آب از باال و پايين به نمونه صفحاتي متخلخل كه اجازه مي –

  توان بين دو نمونه و صفحات متخلخل كاغذهاي صافي قرار داد، لغزد. مي آزادانه درون حلقه فلزي مي
اي كه در آن قرار گرفته در شكل  سلولي كه بتوان مجموعه آماده شده باال را در آن قرار داد. اين سلول با نمونه –

  ده است،) نشان داده ش2-14(
گيـري   متـر كـه بـراي انـدازه     ميلي 0025/0گيري با دقت  اي يا هر وسيله ديگر اندازه سنج عقربه جايي يك جابه –

  شود، جايي آماسي روي محور مركزي نمونه نصب مي جابه
يك وسيله بارگذاري كه ممكن است جرمي نظير بار مرده يا تركيبي از بـار مـرده و سـامانه اهـرم باشـد. ايـن        –

كيلوپاسكال به نمونه را داشته باشد. اين فشـار در مـدت تـورم     5بايد ظرفيت اعمال فشاري در حدود  وسيله،
كه صفحه متخلخل در طول آزمايش مسطح  درصد ثابت نگه داشته شود. براي اين 1نمونه بايد با دقتي معادل 

صفحه متخلخل بـااليي را در   باقي بماند، نيرو بايد به وسيله اعضاي صلب وارد شود و يك مفصل كروي، دوران
  هنگام بارگذاري ممكن سازد.

  سازي نمونه آماده -2-6-3
 شود: سازي مي نمونه آزمايش، با رعايت موارد زير آماده

اي صورت گيـرد كـه مقـدار آب در نمونـه بـا       گونه سازي بايد به طبيعي، آمادهآب براي آزمايش نمونه با درصد  –
سازي، از هر نمونه  درصد اختالف نداشته باشد. در مراحل آماده1 مقدار واقعي آن در محل برجاي خود بيش از

ها براي تعيين درصـد   شود؛ يكي از اين نمونه برداشت شده از محل، چهار نمونه همانند براي آزمايش تهيه مي
  آب و سه نمونه ديگر براي آزمايش آماس،
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تـوان نمونـه را در    شـود، مـي   نتـرل مـي  طور مصنوعي ك براي آزمايش نمونه، در شرايطي كه درصد آب اوليه به –
كه نمونه با جذب رطوبت، به درصد آب طبيعي خود در شرايط برجـا   طوري محيطي با رطوبت ثابت قرار داد، به

شود، يكي براي آزمايش تعيين درصـد آب و سـه    برسد. از اين نمونه، چهار نمونه آزمايشگاهي همانند تهيه مي
  نمونه ديگر براي آزمايش آماس،

برابـر ضـخامت    4كل هندسي نمونه مورد استفاده براي آزمايش، استوانه قائم است. قطر اين استوانه نبايد از ش –
دانه در نمونه (هركدام  ترين سنگ برابر قطر بزرگ 10متر يا از  ميلي 15تر باشد. ضخامت استوانه بايد از  آن كم

  خوبي پر كند، ه را در دستگاه بهتر باشد. نمونه بايد فضاي داخلي حلق تر است) بزرگ كه بيش
  بندي يا تورق نمونه بايد با امتداد محور آن ثبت شود. زاويه اليه –

  آزمايشمراحل انجام  -2-6-4
 شود: مراحل زير، در مورد اين روش آزمايش، اجرا مي

  درصد ثبت مي شود، 1/0ضخامت و قطر اوليه نمونه با دقت   -الف
  يابد، كيلوپاسكال افزايش مي 3نمونه تا پس از سوار كردن دستگاه، فشار محوري   -ب
جـايي ناشـي از آمـاس نمونـه بـه       شود، سپس جابـه  محفظه دستگاه تا روي صفحه متخلخل بااليي از آب پر مي  -ج

  شود، صورت تابعي از زمان ثبت مي
  شود. جايي آماسي تا رسيدن به يك مقدار ثابت يا عبور از نقطه اوج منحني، به صورت مداوم ثبت مي جابه  -د

 محاسبات -2-6-5

  آيد: دست مي شاخص كرنش آماسي از رابطه زير به

)2 -19(   (%)100
L


  شاخص كرنش آماسي  

  كه در آن:
  متر)، جايي آماسي ثبت شده در هنگام انجام آزمايش (ميلي حداكثر جابه  

L متر). (ميلي ضخامت اوليه نمونه  

 نتايجگزارش  -2-6-6

دست آمده از آزمايش روي دست كم سه نمونه آزمايشـگاهي از هـر نمونـه صـحرايي      هاي به گزارش بايد شامل نتيجه
طور شعاعي كامال محصور بوده است. گزارش بايد براي هريك  باشد و به روشني نشان دهد كه نمونه در هنگام آزمايش، به

  هاي مورد آزمايش شامل اطالعات زير باشد: از نمونه
  برداري، تشريح نظري سنگ و مشخصات محل نمونه –



 هاي آزمايشگاهي و صحرايي مكانيك سنگ انجام آزموندستورالعمل     03/07/95  92

 

  شاخص كرنش آماسي، – 
كه آيا اين مقدار همان درصد آب طبيعي نمونه است يا خيـر و اگـر چنـين اسـت      درصد آب اوليه نمونه و اين – 

  روش نگهداري نمونه تا پيش از انجام آزمايش بايد چگونه باشد،
  بندي يا تورق با امتداد محور آن. ضخامت اوليه نمونه، همراه با زاويه بين اليه قطر و – 

  هاي سنگي نامحصور آزمايش كرنش آماسي در نمونه - 7- 2

 هدف -2-7-1

شـود. ايـن    ور در آب انجـام مـي   هاي نامحصور سـنگ سـالم غوطـه    گيري كرنش آماسي نمونه اين آزمايش براي اندازه
هـا اتفـاق    اي در آن در اثر جذب آب، وارفتگي يا تغيير شكل هندسي قابـل مالحظـه  هايي كه  آزمايش تنها در مورد نمونه

تري دارند، بهتـر اسـت از آزمـايش كـرنش آماسـي در شـرايط        كم 1هايي كه دوام افتد قابل اجرا است. در مورد سنگ نمي
  محصور استفاده شود.

 ابزار آزمايش -2-7-2

  هاي زير است: دستگاه آزمايش شامل قسمت
اي باشد كه ظرفيـت آبگيـري تـا     اندازه گيرد. ابعاد اين سلول بايد به نمونه آزمايش درون آن قرار ميسلولي كه  – 

اي كـه در   ) مشخصات اصلي اين سـلول و نمونـه  15-2سطحي باالتر از نمونه موجود را داشته باشد. در شكل (
  گيرد نشان داده شده است، آن قرار مي

  
  محصورنابراي انجام آزمايش آماسي سلول و نمونه آماده شده  -15- 2شكل 

                                                      
1- Durable 
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گيـري   متـر كـه بـراي انـدازه     ميلي 0025/0گيري با دقت  اي يا هر وسيله ديگر اندازه سنج عقربه جايي يك جابه –
هاي آماسـي در   جايي زمان جابه گيري هم شود. براي اندازه جايي آماسي روي محور مركزي نمونه نصب مي جابه
  توان نصب كرد، گيري ديگري نيز مي صلي نمونه، وسايل اندازههاي عمود بر راستاي محور ا جهت

گاهي از جنس شيشه يا ديگـر مـواد سـخت كـه توسـط چسـب مقـاوم در برابـر آب، بـه نمونـه            صفحات تكيه –
چسبد. اندازه اين صفحات در مقايسه با سطح تماس نمونه با آب، بايد كوچك باشد. اين صفحات در محـل   مي

شوند. علت ديگر استفاده از ايـن صـفحات، جلـوگيري از نفـوذ وسـايل       گيري نصب مي قرارگيري وسايل اندازه
  گيري به داخل نمونه است. اندازه

  سازي نمونه آماده -2-7-3
 گردد: سازي مي نمونه آزمايش با رعايت موارد زير آماده

مقـدار آب در   اي صـورت گيـرد كـه    گونه سازي بايد به براي آزمايش نمونه با درصد آب طبيعي اوليه آن، آماده –
سازي از  درصد اختالف نداشته باشد. در مراحل آماده 1نمونه با مقدار واقعي آن در محل بر جاي خود، بيش از 

ها براي تعيـين   شود، يكي از اين نمونه هر نمونه برداشت شده از محل، دو نمونه همانند براي آزمايش تهيه مي
  درصد آب و نمونه ديگر براي آزمايش آماس،

توان نمونه را در محيطـي   طور مصنوعي كنترل شود، مي آزمايش نمونه در شرايطي كه درصد آب اوليه به براي –
كه نمونه با جذب رطوبت به درصد آب طبيعي خود در شرايط برجا برسـد. از   طوري با رطوبت ثابت قرار داد، به

تعيـين درصـد آب و ديگـري بـراي      شود، يكي براي آزمايش اين نمونه، دو نمونه آزمايشگاهي همانند تهيه مي
  آزمايش آماس،

ترين ضلع نمونه بايد از  درآيد. طول كوچك  نمونه آزمايش بايد به شكل يك استوانه قائم يا يك منشور با قاعده مربع –
  تر باشد، تر است) بيش ترين ذره تشكيل دهنده سنگ (هركدام كه بزرگ برابر قطر بزرگ 10متر يا  ميلي 15

اي باشـد كـه    گونـه  ونه بايد با دستگاه مناسب برش و ساب و صيقل صورت گرفته و بهتر است بهسازي نم آماده –
گيري آماس و امتداد  بندي يا تورق آن عمود شود. زاويه بين امتداد اندازه يكي از محورهاي نمونه بر سطح اليه

  بندي يا تورق بايد ثبت شود. سطح اليه

  آزمايش مراحل انجام -2-7-4
 شود: رد اين آزمايش، اجرا ميمراحل زير، در مو

گذاري شود كه با محور يا محورهـاي نمونـه    اي عالمت گونه جايي بايد به گيري جابه محل قرارگيري وسايل اندازه  -الف
  شوند، گيري مي اندازه درصد 1/0منطبق باشد. ابعاد اوليه نمونه در فاصله بين اين نقاط، با دقتي بيش از 
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گـذاري شـده    هاي آماسي، در وضعيتي مناسب روي نقاط عالمت جايي گيري جابه اندازهگاهي براي  صفحات تكيه  -ب
كـه در   ،گيـري  در نقـاط انـدازه   تنهاشود. نمونه در اين حالت  گيرند و سپس بر دستگاه آزمايش سوار مي قرار مي

  ،شود مهار مي ،اند امتداد محورهاي اصلي نمونه نصب شده
هـاي   جايي خوبي بپوشاند. پس از آن جابه شود كه آب اطراف و سطح نمونه را به طوري پر مي محفظه آزمايش، به  -ج

  شوند، ابعي از زمان آزمايش ثبت ميآماسي برحسب تو
 جايي آماسي بايد تا رسيدن به يك اندازه ثابت يا عبور از يك مقدار حداكثر، ادامه پيدا كند. ثبت جابه  -د

 محاسبات - 2-7-5

  شود: گيري، از رابطه زير محاسبه مي امتداد اندازهمقدار آماس نامحصور در هر 

)2 -20(  100
L


  كرنش آماسي نامحصور در امتدادX  

  كه در آن:
X بندي يا تورق نمونه، امتداد نسبت به سطح اليه  

  ترين مقدار آماس ثبت شده در امتداد  بيشX متر)، در هنگام انجام آزمايش (ميلي  
L گيري در امتداد  فاصله اوليه بين نقاط اندازهX باشند. متر)، مي (ميلي  

 نتايجگزارش  -2-7-6

مـده از نمونـه صـحرايي ارائـه     دسـت آ  ها روي حداقل سه نمونه آزمايشگاهي به در گزارش آزمايش بايد نتيجه آزمايش
شـود (فشـار جـانبي صـفر اسـت)، در گـزارش        جا كه نمونه سنگ سالم در اين آزمايش، از اطراف محصور نمي شود. از آن

طور شعاعي محصور نبوده اسـت. در مـورد هـر نمونـه،      آزمايش بايد به صراحت بيان شود كه نمونه در هنگام آزمايش، به
  العات زير باشد:گزارش آزمايش بايد شامل اط

  بندي يا تورق،  ها نسبت به سطح اليه هاي آماسي نامحصور و راستاي آن كرنش –
رطوبت اوليه نمونه و مقايسه آن با رطوبت طبيعي آن و چگونگي نگهـداري نمونـه در انبـار تـا قبـل از انجـام        –

  آزمايش،
  شكل و ابعاد اوليه نمونه، –
  در نمونه به هنگام جذب آب.توصيفي از هرگونه تغيير وضعيت قابل مشاهده  –
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  دستورالعمل آزمايش مقاومت فشاري سه محوري سنگ - 8- 2

 هدف -1- 2-8

اي شـكل تحـت فشـار     هدف از آزمايش مقاومت فشاري سه محوري، تعيين مقاومت فشاري يك نمونه سنگ اسـتوانه 
ام زاويـه  سـنگ را ممكـن سـاخته و سـرانج     1ها، ترسـيم پـوش مقاومـت    باشد. نتيجه آزمايش (بارگذاري) سه محوري مي

  ) قابل محاسبه خواهد بود.C» (ظاهري«) و چسبندگي اصطكاك داخلي (
دسـت   ها در چگونگي بـه  براي انجام آزمايش مقاومت فشاري سه محوري، سه روش پيشنهاد شده كه تفاوت اصلي آن

  ):16-2آوردن پوش مقاومت سنگ به شرح زير است (شكل 

  
  هاي مختلف آزمايش مقاومت فشاري سه محوري سنگ روش - 16- 2شكل 

كننـده پـوش مقاومـت اسـت،      مقاومت نهايي چند نمونه از يك سـنگ، تعيـين   2در روش الف (آزمايش منفرد) – 
، پوش مقاومت، 4اي) و ج (آزمايش شكست پيوسته) چند مرحله 3هاي ب (آزمايش شكست كه در روش درحالي

 آيد، دست مي از آزمايش روي يك نمونه به

هـاي الـف، ب و ج افـزايش خواهـد      ترتيب در روش دست آمده از آزمايش روي يك نمونه، به ميزان اطالعات به – 
 يافت،

 تر خواهند شد. هاي الف، ب و ج مجهز ترتيب در روش هاي آزمايش نيز، به دستگاه – 

 

                                                      
1- Strength/Failure Envelope 
2- Individual Test 
3- Multiple Failure State Test 
4- Continuous Failure State Test 
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  اهميت و موارد استفاده -2- 2-8
 اهميت و موارد استفاده از اين آزمايش به شرح زير است:

  سازي شرايط واقعي آن در محل، تعيين پارامترهاي مقاومتي سنگ با شبيه –
  تعيين مقاومت فشاري سنگ در فشارهاي جانبي متفاوت، –
  سنگ، 1تعيين پارامترهاي كشساني –
  تعيين مقاومت برشي سنگ در فشارهاي عمودي متفاوت. –

 محدوديت آزمايش - 3- 2-8

لح سنگي در طرح مورد نظر، چه در هنگام اجرا يـا پـس از   شود كه اجزاي مصا از اين آزمايش در مواردي استفاده مي
برداري، در شرايط بارگذاري سه محوري قرار گيرند. ميزان بارهاي جانبي با توجه به حوزه تنش اعمال شده  و بهره ساخت

  تعيين خواهد شد.
مقاومـت  هـاي سـخت، داراي دقـت كـافي نيسـت و       در سنگ 2گيري فشار آب منفذي اين آزمايش براي اندازه –

  گردد، فشاري براي فشار آب موجود در منفذ تصحيح نمي
هاي مختلف انجام گيرد و اگر باز هم تاثير فشـار   در صورت وجود فشار منفذي، آزمايش بايد در درصد رطوبت –

  گيري فشار منفذي را به دستگاه آزمايش اضافه كرد، منفذي مشاهده شد، بايد تجهيزات مربوط به اندازه
گيري فشار منفـذي، كاسـتي بـاال تـا      مجهز به سامانه اندازه 3هاي هاي نرم، با استفاده از محفظه در مورد سنگ –

  حدودي برطرف خواهد شد.

 ابزار آزمايش -4- 2-8

مجموعه ابزار آزمايش شامل: دستگاه آزمايش فشـار سـه محـوري، سـامانه اعمـال و كنتـرل فشـار جـانبي و سـامانه          
  باشد. بارگذاري جانبي مي

  فشار سه محوري دستگاه آزمايش -2-8-4-1
  هاي زير است: دستگاه آزمايش شامل قسمت

گيري بار محوري در نمونه سنگ مورد استفاده قرار  ): براي اعمال و اندازه4يك دستگاه بارگذاري (ترجيحا صلب –
گيرد. اين دستگاه بايد براي شكست نمونه آزمايش تحت فشار جانبي تعيين شده و قابليـت اعمـال تغييـر     مي

                                                      
1- Elastic Parameters 
2- Pore Pressure 
3- Cells 
4- Stiff 
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هاي مناسب  ا آهنگ انتخاب شده داراي ظرفيت كافي باشد. دستگاه بارگذاري بايد در فاصله زمانشكل نسبي ب
  واسنجي شود،

-2تواند يكي از انواع نشان داده شـده در شـكل (   محفظه سه محوري: براي اعمال فشار جانبي بر نمونه كه مي – 
  ) باشد،17

گيرد. انـدازه قطـر    و انتهاي نمونه آزمايش قرار مي، كه در دC30حداقل  1ول هاي انتهايي: با سختي راك ديسك – 
متر  ميلي 15ها دست كم  ) و ضخامت آنDاي شكل =  (قطر نمونه سنگ استوانه1.02Dو  Dها بايد بين  ديسك

D(يا

3
  متر صيقلي شود، ميلي 005/0ي آن تا  ) بوده و رويه

ها بايد با مركز سطح مقطع نمونه آزمايش منطبـق باشـد. بـراي     ، كه مركز انحناي آن2كروي شكلهاي  مفصل – 
هاي انتهايي بايد با مركـز   جلوگيري از اعمال بارهاي خارج از محور، مركز سطح مقطع نمونه آزمايش و ديسك

از هـر آزمـايش   هـا بايـد پـيش     انحناي مفصل كروي در يك راستا قرار گيرند. سطوح محدب و مقعـر مفصـل  
  كاري شوند، روغن

  
 اتصاالت هيدروليكي -4 هاي كروي هاي انتهايي و تشتك ديسك -3  واشرها -2  پيستون بارگذاري -1
    (4a ,4b) منفذ هواگيري -7  هاي واشر حلقوي بست -6  پذير غالف انعطاف -5

  ها سه نوع مختلف از محفظه سه محوري و اجزاي آن -17- 2شكل 

پذير: ساخته شده از مصالح مناسب كه بايد براي جلوگيري از نفوذ سيال تامين كننده فشـار   انعطافيك غالف  – 
جانبي به نمونه آزمايش استفاده شود. اين غالف نبايد در منفذهاي سطحي نمونه آزمايش نفوذ كند. درضـمن  

مـي كشـيدگي بايـد بـا قطـر      طول آن بايد به حدي باشد كه دو ديسك انتهايي را نيز بپوشاند. قطر غالف با ك
  نمونه آزمايش برابر باشد.

                                                      
1- Rockwell Hardness 
2- Spheriacal Seatings 
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  سامانه اعمال و كنترل فشار جانبي - 2-8-4-2
  هاي زير را داشته باشد: سامانه اعمال و كنترل فشار جانبي بايد ويژگي

سامانه اعمال و كنترل فشار جانبي بايد ظرفيت كافي داشته و قابليت بارگـذاري بـا هـر آهنگـي متناسـب بـا        – 
هاي زماني مناسب  ). آهنگ بارگذاري در فاصله18-2را داشته باشد (شكل  1-4-8-2بند شرايط قيد شده در 

  مطابقت داشته باشد، 1بايد قابل ارزيابي و كنترل بوده و با استانداردهاي متداول
  هاي ب و ج)، گيري و ثبت شود (ترجيحا در روش الف و بنا به نياز در روش طور مداوم اندازه فشار محوري بايد به – 
سنج الكتريكي بايد مورد استفاده قـرار گيـرد    جايي جايي محوري، يك جابه گيري و ثبت مداوم جابه براي اندازه – 

  هاي ب و ج)، (ترجيحا در روش الف و در صورت لزوم در روش

  
  شماي ساده دستگاه آزمايش سه محوري -18- 2شكل 

  در اين شكل:
L  بار محـوري ،LT    (محـوري) فشارسـنج الكتريكـي ،CPT    (جـانبي) فشارسـنج الكتريكـي ،C   محفظـه

  باشند. روش الف) ميسنج الكتريكي (اختياري در  جايي جابه DTو  دستگاه اعمال فشار جانبيHP، محوري سه
Xجايي محوري يك ثبات در روش الف براي رسم فشار محوري در جابه –  Y هاي ب  كافي است. ولي در روش

Xو ج، بايد از دو ثبات Y  جايي محوري و ديگري براي  جابه – استفاده كرد كه يكي براي ثبت فشار محوري
  فشار جانبي كاربرد خواهد داشت، – ثبت فشار محوري 

با مشخصات مورد نظر انطباق نداشـته باشـد، بايـد حـذف شـده و       1-4-8-2هاي كروي شكل بند  اگر مفصل – 
 بارگذاري از طريق دو ديسك بارگذاري كامال موازي صورت گيرد.

  

                                                      
1- ASTM Method 4-64, Verification of Testing Machines 
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  سامانه بارگذاري جانبي -2-8-4-3
  باشد: هاي زير را دارا مي ذاري جانبي بايد ويژگيسامانه بارگ

يك پمپ هيدروليكي يا افزاينده فشار با ظرفيت كافي كه داراي قابليت نگهداري فشار جانبي ثابت در محدوده –
%1 ،فشار مورد نظر باشد  

آن بتوان فشار جانبي اعمال شده را درجه نشان دهنده ميزان فشار وارده بايد درست و دقيق باشد تا به كمك  –
  مشاهده و ثبت كرد،

هاي ب و ج بـه ثبـت مـداوم     در روش الف، فشار جانبي ثابت است و احتياجي به ثبت آن نيست ولي در روش –
  مورد نياز است. 1فشار جانبي نياز بوده و بنابراين فشارسنج الكتريكي

  سازي نمونه آماده -5- 2-8
 گردد: سازي مي آماده نمونه آزمايشي با رعايت موارد زير

شـود   باشد (با قطري كه ترجيح داده مي 3تا  2هايي قائم با نسبت ارتفاع به قطر  هاي سنگي بايد استوانه نمونه –
NXمتر باشد ميلي 54تر از  برابر و بيش     تـرين   برابـر ابعـاد بـزرگ    10). قطر نمونه آزمايش بايـد دسـت كـم

  در سنگ باشد،هاي موجود  دانه
0/سر و ته نمونه آزمايش بايد به موازات يكديگر و عمود بر محور طولي نمونه بريده شده و تا – متـر   ميلـي  01

  صيقل داده شود،
0/سر و ته نمونه آزمايش بايد با دقت – متـر)   ميلـي  50متـر در   ميلـي  05/0دقيقه يـا   5/3راديان (حدود  001

  يكنواخت و صاف شده و نبايد از صفحه عمود بر محور طولي نمونه آزمايش انحراف داشته باشد،
سطح جانبي نمونه بايد صاف و بدون هرگونه ناهمواري قابل مشـاهده باشـد. ايـن نمونـه بايـد در تمـام طـول         –

  متر انحراف داشته باشد، ميلي 3/0مستقيم بوده و نبايد بيش از 
ونه مواد پوششي يا هر نوع كار اصالحي، غير از صيقل دادن، در دو انتهاي نمونه آزمايش مجـاز  استفاده از هرگ –

  نيست،
هـاي بـااليي،    متر در دو راستاي عمود بر هم در سـه مقطـع (بخـش    ميلي 1/0قطر نمونه آزمايش بايد با دقت  –

ت سطح مقطع مورد استفاده قرار ها براي محاسبه مساح گيري شده و ميانگين آن مياني و پاييني نمونه) اندازه
  متر كافي است، ميلي 0/1گيري طول نمونه آزمايش با دقت  گيرد. اندازه

                                                      
1- Pressure Transducer 
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اي نگهداري شوند كه تا حد امكـان رطوبـت طبيعـي خـود را تـا زمـان        گونه هاي آزمايش بايد در انبار به نمونه –
اشـد. رطوبـت نمونـه آزمـايش بايـد در      تر ب روز بيش 30سازي نمونه حفظ كنند. مدت انبارداري نبايد از  آماده

  هاي استاندارد تعيين و گزارش شود، انطباق با يكي از روش
هاي آزمايش بايد براي ترسيم پوش مقاومت سنگ در محدوده فشارهاي جانبي مـورد نظـر كـافي     تعداد نمونه –

موارد كاربرد نتـايج   باشد. اين تعداد به روش آزمايش برگزيده (الف، ب يا ج)، تغييرات ذاتي سنگ و همچنين
  آزمايش بستگي دارد.

 آزمايش انجاممراحل  -6- 2-8

  ):18-2شود (شكل  ي آزمايش اجرا مي گانه هاي سه مراحل زير در مورد هريك از روش
Xسازي دستگاه ثبات آماده  -الف Y      (در صورت استفاده)، انتخاب مقياس محورها و واسـنجي دسـتگاه مزبـور و يـا

 ،ها ر ابزار قرائت دادهساي

گيري فشار  شامل: نمونه آزمايش، ديسك انتهايي، غالف، محفظه سه محوري و ابزارهاي اندازه سامانهسوار كردن   -ب
محوري و همچنـين بـه نـوع و محـل قرارگيـري       جايي. جزييات مراحل اجراي آزمايش به نوع محفظه سه و جابه

 ،گيري بستگي دارد ابزارهاي اندازه

 ،هاي هيدروليكي و پر كردن سلول سه محوري با روغن، هواگيري و بستن دريچه هواگيري اتصال لوله  -ج

 ،قرار دادن محفظه سه محوري در دستگاه بارگذاري محوري  -د

 انتخاب فشار جانبي اوليه.  - ه

  روش الف (آزمايش شكست منفرد) -2-8-6-1
  باشد: مراحل انجام اين روش آزمايش به شرح زير مي

كه فشار جـانبي بـه انـدازه از پـيش      يابد تا جايي زمان با فشار جانبي افزايش مي طور معمول، هم محوري بهفشار   -الف
  تعيين شده برسد.

اي تنظـيم شـود كـه     گونـه  جا كه آهنگ تغيير شكل نسبي بايد ثابت باشد، آهنگ بارگذاري محوري بايد به از آن  -ب
توان نـرخ افـزايش تـنش را در     جاي آن مي ري اتفاق بيفتد. بهدقيقه بارگذا 15تا  5شكست در فاصله زماني بين 

  مگاپاسكال بر ثانيه اعمال كرد. 1تا  5/0ي بين  محدوده
بار محوري وارد بر نمونه مورد آزمايش و فشار جانبي متناظر آن بايد ثبت شود. با اين حال، پيشـنهاد   ترين بيش  -ج

  ه ثبت شود.طور پيوست جايي محوري به شود كه بار و جابه مي
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  اي) روش ب (آزمايش شكست چند مرحله -2-8-6-2
  باشد: مراحل انجام اين آزمايش به قرار زير مي

زمان افزايش يابند  طور معمول بايد هم ) بايد اعمال شود. بار محوري و فشار جانبي به0Pابتدا فشار جانبي اوليه (  -الف
  ) برسد،0Pي فشار جانبي اوليه ( اندازهتا فشار هيدرواستاتيكي به 

شود تا مقاومت اوج نمونه آزمـايش روي   )، بار محوري افزايش داده مي0Pبا ثابت نگه داشتن فشار جانبي اوليه (  -ب
الـف). بـار محـوري     -19-2در شكل  Aتغيير شكل نسبي محوري مشاهده شود (نقطه  – منحني تنش محوري 

  واحد بر ثانيه افزايش داده شود، 510تا 210طور پيوسته با آهنگ ثابت تغيير شكل نسبي در محدوده بايد به
ب) افزايش يافته و سـپس بـار    -19-2(شكل  Aبه Aفشار جانبي به طور دستي در يك گام (يا پله)، از نقطه  -ج

  يابد، افزايش مي بمحوري مطابق روش 
يابـد. پـس از آن،    ) ادامه مي19-2(شكل  Cاي چون  ي از پيش تعيين شده هاي ب و ج تارسيدن به نقطه مرحله  - ه

يابـد. ايـن عمـل بـه شكسـت نمونـه        يش مـي شود، فشار محوري افزا داشته مي كه فشار جانبي ثابت نگه درحالي
  يابد، ) افت مي19-2در شكل  Dي  ماند نمونه (نقطه آزمايش منجر شده و تنش محوري تا حد مقاومت پس

). منحنـي تـنش   19-2يابـد (شـكل    فشار جانبي تا حذف كامل بار از نمونه آزمايش به طور پيوسته كاهش مـي   -و
  ماند پيروي خواهد كرد، ت پسمحوري بر حسب فشار جانبي از پوش مقاوم

  
  اي) هاي آزمايش به روش ب (شكست چند مرحله نمودار شماتيك نتيجه -19- 2شكل 

  يادآوري:
آزمايش نوع ب (كه مراحل اجراي آن توضيح داده شد) و نوع ج، امكان ترسيم تمام يا دست كم بخش مهمي از پوش 

حـال در   هـاي كنتـرل بهتـري داشـته و بـا ايـن       آزمايش نوع ج، ويژگيسازد. ولي  مقاومت اوج را با يك آزمايش ميسر مي
  تري نياز دارد. اين مراتب را بايد در انتخاب نوع آزمايش مد نظر قرار داد. مقايسه با آزمايش نوع ب به تخصص بيش
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  روش ج (آزمايش شكست پيوسته) -2-8-6-3
  مراحل انجام اين آزمايش به شرح زير است:

زمـان افـزايش يابنـد تـا فشـار       طور هم ) بايد اعمال شود. بار محوري و فشار جانبي بايد به0Pفشار جانبي اوليه (  -الف
  ) برسد،0Pهيدرواستاتيكي به اندازه فشار جانبي اوليه (

ري بايد افزايش داده شود تا مقاومت نقطـه اوج مربـوط روي   )، بار محو0Pداشتن فشار جانبي اوليه ( با ثابت نگه  -ب
الف). بار محـوري   -20-2در شكل  Aي  تغيير شكل نسبي محوري مشاهده شود (نقطه -منحني تنش محوري 

كـه   واحد بر ثانيه افزايش داده شـود، طـوري   510تا 210بايد پيوسته با نرخ ثابت تغيير شكل نسبي در محدوده
  دست آيد، دقيقه به 15تا  5در مدت  Aنقطه 

رسـم   Aي اوج  تغييـر شـكل اوليـه، از نقطـه     – ، به موازات قسمت خطي (كشسان) منحني بـار  ABخط راست   -ج
  ) نمونه خواهد بود،E) معرف مدول كشساني (Vشود كه شيب آن ( مي

ت فشار محوري با آهنگ از پيش تعيين شده، فشار جانبي بايد طوري افزايش يابـد تـا   زمان باافزايش يكنواخ هم  -د
Xقلم ثبات Y  در راستاي خطAB  طـور پيوسـته در ثبـات    فشار جانبي بـه  – باقي بماند. منحني بار محوري

X Y شود، ديگري ترسيم و ثبت مي  

  
  نمودار شماتيك نتيجه آزمايش به روش ج (شكست پيوسته) - 20- 2شكل 

nPالف)، فشار جـانبي ثابـت نگـه داشـته شـده (      -20-2شكل ( Bي  ي از پيش تعيين شده در نقطه  - ه P  ولـي (
منحرف شـده و شكسـت    ABيابد. درنتيجه، منحني رسم شده از خط راست  افزايش بارگذاري محوري ادامه مي

مانـد،   تر فشرده شود، تنش محوري به اندازه تنش پس كه نمونه آزمايش بيش دهد. هنگامي رخ مي Cي  در نقطه
يابـد تـا نمونـه     طور پيوسته كـاهش مـي   الف). فشارهاي جانبي به -20-2در شكل  Dي  كند (نقطه افت پيدا مي
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ي تنش محوري بر حسب فشـار جـانبي، پـوش مقاومـت     ب). منحن -20-2بار زدوده شود (شكل  كامالآزمايش 
  كند. ماند را ايجاد مي پس

  محاسبات -7- 2-8
هاي زير محاسـبه   ) سنگ، با رابطهC) و چسبندگي ظاهري (اي اصطكاك داخلي ( با انجام اين آزمايش، مقادير زاويه

  گردد: مي
ي نمونـه (براسـاس    نگام آزمايش بر سـطح مقطـع اوليـه   تنش محوري، از تقسيم بار محوري اعمال شده در ه – 

  شود، ) محاسبه مي5 -8 -2مشخصات مندرج در بند 
آيـد و در   دسـت مـي   طور مستقيم در طـول آزمـايش بـه    پوش مقاومت نهايي و مقاومت پسماند در روش ج، به – 

  ب)، -16-2 الف و -16-2شود (شكل  دست آمده رسم مي هاي الف و ب با استفاده از نقاط به روش
صورت رياضي و با معادالت خطي يا در صورت لزوم دوخطي به  توان به هاي نهايي و پسماند را مي هاي مقاومت پوش – 

iشكل: im P b   تخمين زد كه مقاديرib (عرض از مبداء) وim توان در محدوده فشارهاي  (شيب خط) را مي
ي اصطكاك  توان زاويه مي ibو imدست آورد. با استفاده از پارامترهاي ) به21- 2جانبي اعمال شده براساس شكل (

  طرح در معيار شكست كولمب محاسبه كرد:) را به مفهوم مC) و چسبندگي ظاهري (داخلي (
i i

i i i
i i

m 1 1 sin
arcsin , C b

m 1 2cos

  
  

 
  

  
  هاي مقاومت نهايي و پسماند نمودار شماتيك پوش -21- 2شكل 
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 نتايجگزارش  -8- 2-8

  گزارش آزمايش بايد دست كم شامل موارد زير باشد:
بـرداري. در   روش نمونهداري، تاريخ و  برداري شامل: موقعيت جغرافيايي، عمق، جهت  اطالعات مربوط به نمونه –

  برداري روي آن نشان داده شده باشد پيوست شود، اي كه نقاط نمونه صورت لزوم بايد نقشه
  ي سنگ، هاي تشكيل دهنده ي دانه ويژه اندازه شناسي نمونه آزمايش به تشريح سنگ –
ري شـامل  سازي نمونه آزمايش، همچنين گـزارش شـرايط محيطـي دوران انبـاردا     تشريح جزييات روش آماده –

  رطوبت، دما و ... بايد پيوست شود،
  بندي، كليواژ و ...، راستاي محور بارگذاري نسبت به ناهمساني، اليه –
  ميزان رطوبت و درصد اشباع نمونه در زمان آزمايش، –
گيري بار محوري، محفظه سه محـوري، سـامانه اعمـال و     تشريح دستگاه آزمايش شامل: سامانه اعمال و اندازه –

  ري فشار جانبي،گي اندازه
  تاريخ انجام آزمايش، –
  قطر و طول نمونه آزمايش، –
  جايي، جابه و نرخ تنش يامدت زمان آزمايش،  –
. براي آزمايش منفـرد (روش  3-6-8-2و  2-6-8-2نمودارهاي آزمايش براساس مشخصات مندرج در بندهاي  –

همراه با فشار جـانبي و مقاومـت   هاي آزمايش  الف) جدولي نيز بايد پيوست شود كه در آن كد شناسايي نمونه
  ها آورده شده باشد، فشاري محوري مربوط، براي هريك از نمونه

  حالت شكسته هر نمونه آزمايش (شكست برشي، قاچ طولي، آماس، خرد شدن و ...)، –
) بــراي ي اصـطكاك داخلــي (  ) و زاويــهCي چسـبندگي ظــاهري (  در صـورت لــزوم، انـدازه محاســبه شــده   –

در آن  و Cهـاي محاسـبه شـده     ي فشـار جـانبي كـه انـدازه     ماند، با ثبت محـدوده  هاي نهايي و پس مقاومت
  محدوده اعتبار دارند،

  ساير اطالعات مانند جرم حجمي، تخلخل با بيان روش تعيين مقدار هريك، –
ايي نمونه آزمايش، طـول نمونـه آزمـايش، قطـر نمونـه      هاي كد شناس هاي آزمايش شامل: ستون جدول نتيجه –

  آزمايش، فشار جانبي و مقاومت فشاري مربوط (تا سه رقم اعشار)،
اي با اين استاندارد مطابقت كامل نداشته و به ضرورت مورد آزمايش قرار گرفتـه باشـد، مـوارد     چه نمونه چنان تبصره:

طـور   ها تنها براي آگاهي و مقايسه است و نبايد به هاي اين گونه آزمايش نتيجهمغايرت بايد در ستون مالحظات قيد شود. 
  مستقيم مورد استفاده قرار گيرد.

  ) ارائه شده است.7-2جدول پيشنهادي براي تهيه گزارش آزمايش در جدول (
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  هاي كلي نكته -9- 2-8
 باشند: اند، به قرار زير مي هايي كه در اين آزمون مطرح ها و يادآوري اهم نكته

تواند در يـك فشـار جـانبي معـين      مي 1بكري  مفهوم مقاومت نهايي، بيشينه تنش محوري است كه يك نمونه –
  تحمل كند،

 6- 8- 2هاي مختلف آزمايش يادآوري شده و جزييـات هـر روش در بنـد     هاي اصلي بين روش جا تنها تفاوت در اين –
  آمده است،

اي فراگير  بستگي دارد. به اين دليل توصيه نرخ كنشميزان تاثير فشار منفذي، به نوع سنگ، رطوبت موجود و  –
يا بررسي تاثير فشار منفذي قابل ارائه نيسـت. همچنـين تـاكنون بـراي آزمـايش و       2هاي آزمايشي براي آزمون

  گيري فشار منفذي كه در تمام موارد قابل كاربرد باشد يك دستورالعمل اجرايي ارائه نشده است، اندازه
  ح داده شده است،توضي 3ها در برخي از استانداردها مشخصات سامانه بارگذاري و دستورالعمل واسنجي آن –
مگـانيوتن بـر    2تـا   1متر و اغلب بين  مگانيوتن بر ميلي 2/0تر از  بيش» صلب«هاي بارگذاري  صلبيت دستگاه –

متـر باشـد، ايـن دسـتگاه      مگـانيوتن بـر ميلـي    1/0تـر از   باشد. اگر صلبيب دستگاه بارگذاري كـم  متر مي ميلي
  گردد، پيشنهاد مي 5هاي بارگذاري خودكار هشود. درضمن، استفاده از دستگا ناميده مي 4»غيرصلب«

منظـور تضـمين    هاي كروي شكل در دستگاه بارگذاري، آزادي حركت دوراني ندارند. بـه  هاي مقعر تشتك نيمه –
  محوري، نمونه آزمايش بايد همراه با دو تشتك كروي شكل در دو انتها، در دستگاه قرار داده شود، هم

، انعطاف كافي براي مقاومت در مقابل تغيير شـكل جـانبي   6شور 70تا  60 پذير با سختي تقريبي غالف انعطاف –
  نمونه آزمايش را خواهد داشت،

  برابر ميزان نوسان فشار قابل قبول در زمان بارگذاري باشد، 5تا  4ها بايد  گيري فشارسنج دقت اندازه –
هاي  هاي آزمايش با درصد رطوبت هها، ممكن است انجام آزمايش روي نمون اي از موارد و برخي از سنگ در پاره –

  ها مشخص شود، مختلف ضرورت داشته باشد. چنين مواردي بايد با بيان شرايط در گزارش نتيجه
آل، بارگذاري  روش افزايش فشار جانبي از صفر تا ميزان مورد نظر، به دستگاه آزمايش بستگي دارد. در حالت ايده –

اي باشـد كـه    گونـه  بايـد بـه   0P) تا فشار جانبي از پيش تعيين شـده زمان محوري و جانبي (بارگذاري هم Pاوليه 
Pشرايط تنش هيدرواستاتيك را در نمونه ايجاد كند (يعني:  0براي بارگذاري اوليه تا رسيدن بهP   اگـر .(

تـر شـود، پيسـتون     در خالل بارگذاري هيدرواستاتيكي، فشار جانبي بر حسـب تصـادف از تـنش محـوري بـيش     

                                                      
1- Intact 
2- Tentative Tests 

  مراجعه شود. 6به پاورقي صفحه  -3
4- Non Stiff or Flexible 
5- Servo Controlled 
6- Shore Hardness 
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هاي كروي شكل ممكن است از هم جدا  بارگذاري ممكن است از نمونه آزمايش جدا شده (به عنوان مثال، تشتك
اصـطكاك بـين قطعـات دسـتگاه      محوري بـا امتـداد بارگـذاري خـارج شـود.      شوند) و نمونه آزمايش از حالت هم
اي  گونـه  محوري مجدد شود. بنابراين افزايش فشار جانبي و بار محـوري بايـد بـه    بارگذاري ممكن است مانع از هم

مقاومـت فشـاري نمونـه     1:10باشد كه تنش محوري در نمونه آزمايش همواره از فشار جانبي تا ميـزان حـداكثر   
  فشار جانبي به ميزان از پيش تعيين شده حفظ شود،تر باشد. اين حالت بايد تا رسيدن  بيش

  % ميزان از پيش تعيين شده حفظ شود،2ي  فشار جانبي بايد در محدوده –
  توان بر حسب نياز ترسيم نمود: نمودارهاي زير را مي –

 جايي محوري بار محوري بر حسب جابه، 

 تنش محوري بر حسب تغيير شكل نسبي محوري، 

 هر تركيب مناسب ديگر. 

سـنج) و روش   سـنج الكتريكـي يـا كـرنش     جـايي  عنوان مثـال، جابـه   گيري (به اب نمودار به ابزارهاي اندازهانتخ –
  واسنجي دستگاه بستگي دارد،

جا براي بيان مقاومت فشاري بعـد از شكسـت نمونـه آزمـايش بـه ازاي تغييـر        در اين» ماند مقاومت پس«واژه  –
هـاي نسـبي ثبـت     رود. تغيير شـكل  محوري به كار ميهاي نسبي قابل دسترسي در آزمايش فشاري سه  شكل

ها كـافي نباشـند.    ماند واقعي برخي از سنگ اي از موارد ممكن است براي نشان دادن مقاومت پس شده در پاره
هاي  جايي زياد وابسته به آن مورد نياز باشد بايد از روش ماند واقعي يا جابه در اين گونه موارد اگر مقاومت پس

  ري استفاده شود،آزمايش ديگ
ي اخـتالف در   دهنـده  ) نشـان 20-2در شـكل   Cبـه   Bي  (افزايش تـنش از نقطـه   nاختالف تنش محوري –

) نشـان داده شـد، منحنـي تـنش     20-2گونه كـه در شـكل (   باشد. همان دست آمده براي سنگ مي مقاومت به
گذرد. بنابراين با دانستن اختالف تـنش   مي bفشار جانبي مطابق با شرايط پيش از شكست از مسير  –محوري 
  با واقعيت، تصحيح شود.پوش  جهت كاهش اختالف ي زير با استفاده از رابطه b، مسير nمحوري

)2 -21(  0
n

n 0

P P
(P)

P P


  


  

، ممكـن اسـت   1هاي بسـيار شـكننده   زمايش با صلبيت كم يا آزمايش روي نمونهدرصورت استفاده از دستگاه آ –
صورت تنها منحني مقاومت نهايي  شكست ناگهاني و شديد در مقاومت نهايي نمونه آزمايش اتفاق بيفتد. دراين

  ماند را ثبت و ترسيم كرد، توان منحني مقاومت پس قابل دستيابي است و نمي

                                                      
1- Highly Brittle 
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جـايي جـانبي و تصـحيح     پـذير اسـت كـه جابـه     هر زمان فقط درصورتي امكـان  تعيين تنش محوري واقعي در –
  گيري شود، زمان سطح مقطع نمونه آزمايش اندازه هم

)، ارزش فيزيكـي معمـول را نداشـته و تنهـا بـراي تشـريح پـوش        Cدست آمده با اين آزمـايش (  چسبندگي به –
ومت كششـي نمونـه سـنگ بـا اسـتفاده از      ي مقا خصوص بايد توجه شود كه محاسبه آيد. به شكست به كار مي

  ممكن نيست. Cچسبندگي ظاهري 

 گيري تفسير و نتيجه -10- 2-8

گيري از آزمايش به طبيعت طرح، مشاهدات عيني در خالل آزمايش، تخصص و تجربه مفسـر بسـتگي    تفسير و نتيجه
گيري در طـرح مـورد نظـر     دست آمده و مواردي كه ممكن است براي تصميم دارد. يادآوري كليه عوامل موثر درنتيجه به

  سودمند باشد، ضروري است.
  
  



 

  3فصل 3

هاي  انجام آزمايش«دستورالعمل 
  »مكانيك سنگصحرايي 
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  «هاي صحرايي مكانيك سنگ انجام آزمايش« دستورالعمل -سومفصل 

اي بـا   گيري بر جاي تغيير شكل سنگ توسـط آزمـايش بارگـذاري صـفحه     دستورالعمل اندازه -1- 3
  پذير صفحات تغييرشكل

 هدف - 3-1-1

هـا و بـا ديگـر     پذيري بـر جـاي تـوده سـنگ در تونـل      اي، مدول تغييرشكل با انجام آزمايش به روش بارگذاري صفحه
  تهيه شده است. ISRM[4]يا  ASTM D43,4[3]شود. اين دستورالعمل براساس  فضاهاي زيرزميني كوچك تعيين مي

 اهميت و موارد استفاده -3-1-2

شــود و اغلــب تحــت عنــاوين مختلــف ماننــد  ســطحي اســتفاده مــياز بارگــذاري  1اي در آزمــايش بارگــذاري صــفحه
Plate Bearing Test  وPlate Jacking Test  وUniaxial Jacking Test شود. در اين آزمـايش دو ناحيـه،    نيز شناخته مي
اري هـاي مسـتقر در يـك نقطـه از تونـل بارگـذ       زمان با اسـتفاده از جـك   طور هم تا يك متر به 4/0هركدام با قطري بين 

هايي كه در پشت ناحيه بارگذاري و وسط صـفحات مربـوط حفـر شـده،      شوند. تغيير شكل توده سنگ در طول گمانه مي
پـذيري و   هـاي تغييرشـكل   اي بـراي محاسـبه مـدول    شود. اطالعات حاصل از بارگذاري افزايشي و چرخـه  گيري مي اندازه

جايي در برابر زمـان   ترهاي خزشي توده سنگ از نمودارهاي جابهشود. پارام االستيك در بارگذاري و باربرداري استفاده مي
توان با استفاده از تغيير راستاي بارگذاري در هر جهت دلخواه تعيين كـرد. بـا    گردي را مي آيد. اثرات ناهمسان دست مي به

  اي عمود بر محور تونل آزمايشي اعمال شود. ها در صفحه شود كه بار جك وجود اين توصيه مي

 زاتتجهي -3-1-3

 باشد: هاي تجهيزات مورد نياز اين آزمايش به شرح زير مي ويژگي

  سـازي محـل آزمـايش حفـاري گمانـه      تجهيزات الزم براي انجام آزمايش شامل امكاناتي است كه براي آمـاده  –
هاي آزمايش و انتقال اجزاي مختلف بـه   گيري تغييرشكل سنگ، ثبت داده ابزاربندي شده و پيمايش آن، اندازه

  ) نشان داده شده است،1-3اي از تجهيزات آزمايش در شكل ( آزمايش ضروري است. نمونهمحل 
هاي حفاري اسـت.   ها و چكش اي از ابزار حفاري مانند دريل سازي محل آزمايش شامل مجموعه تجهيزات آماده –

  كاري استفاده نمود، سازي سطح نهايي محل بارگذاري نبايد از آتش براي آماده
متر را داشته  10گيري مغزه از اعماق دست كم  گمانه ابزاربندي بايد تا حد امكان قابليت نمونهدستگاه حفاري  –

منظور مقايسه و تطبيق  باشد. چند نوع از ابزار مشاهده گمانه براي بررسي وضعيت سنگ در گمانه ابزاربندي به
  باشند، ها، مورد نياز مي شناسي با مغزه گمانه خصوصيات زمين

                                                      
1- Plate Loading Test 
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  ]2اي [ نحوه قرارگيري تجهيزات در داخل فضاي زيرزميني در آزمايش بارگذاري صفحه -1-3شكل 

) بـراي هـر گمانـه    MPBX( 1اي اي چندنقطـه  سـنج گمانـه   گيري تغيير شكل شامل يـك كشـيدگي   ابزار اندازه –
ونل باشند. كليه ابزارها بايد داراي دقت و حساسيت كـافي و  گيري قطر ت ابزاربندي و نيز يك وسيله براي اندازه

تـر از   هـا بـيش   هايي كه مدول تغيير شكل آن بيني شده باشند. در توده سنگ هاي پيش متناسب با تغيير شكل
  اعتبار شدن نتايج آزمايش شود، متر، ممكن است سبب بي ميلي 01/0خطاي آزمايش، فراتر از 

زمان به دو سطح مقابل هم در تونل را كه هركـدام   ليت اعمال فشارهاي يكنواخت همدستگاه بارگذاري بايد قاب –
سازي و ابزاربندي  تقريبا يك متر قطر دارند، داشته باشد. تجهيزاتي كه براي اعمال بار مورد نظر به سنگ آماده

حفـظ بيشـينه   اي است كه بايد توان تحمل و  هاي نگهدارنده هاي تخت واسنجي شده و ستون شده شامل جك
بار يكنواخت مطلوب را با ضريب اطمينان كافي داشته باشد. سامانه پمپ هيدروليكي به كار رفته در آزمـايش  

ها بايد تحمل فشار اعمال شده در خالل انجام آزمايش را داشته و  ها و لوله ، گيج2با متعلقات آن مانند شيرآالت
  آزمايش اعمال و حفظ نمايد.% در طول  3بتواند بارهاي مورد نظر را با دقت 

                                                      
1- Multiple Position Borehole Extensometer 
2- Valve 

باربري بالشتك
صفحه بااليي جك تخت با قطر يك متر

بالشتك بتني

اي اي چند نقطه سنج گمانه كشيدگي

سنج راس سنسور كشيدگي
ها مجراي الستيكي عبور كابل

سنگ در تونل سطح تودههاي مهاركننده ستون

گيري گيج اندازه
صفحه پايينيقطر تونل

 برابر 6ابزاربندي (دست كم گمانه 

 سيم رابط ترانسديوسر قطر جك تخت)

لوله هيدروليك

پمپ هيدروليك

 پيچ تنظيم

 ها سامانه پردازش داده

 2تا  5/1سازي  قطر آماده

 برابر قطر جك تخت
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  راحل انجام آزمايشم -3-1-4
 شود: مراحل زير در مورد اين روش آزمايش اجرا مي

  سازي محل آماده -3-1-4-1
سازي محل انتخابي براي آزمايش بايد با دقت صورت گيرد و تمامي مواد سنگي سسـت بـا اسـتفاده از تيشـه و      آماده
اي بـه   هاي اطراف ناحيه بارگـذاري، بايـد منطقـه    كننده سنگگيري و پاكسازي شوند. براي كاهش اثرات محدود دريل لق

ها در يك راستا و در  سازي شود. دو سطح آزمايش بايد موازي هم بوده و مركز آن برابر سطح آزمايش آماده 2تا  5/1قطر 
كـاري   بـه آتـش   سازي سطح اوليه آزمايش نياز كه براي آماده هاي نگهدارنده قرار گيرند. درصورتي صفحاتي عمود بر ستون

  كاري در امان باشند. باشد، بايد سعي شود تا اين سطوح از خسارت و صدمات آتش
گيري شـود. ايـن دو گمانـه     يك گمانه ابزاربندي در هر سطح آماده شده بايد تا عمق مورد نظر حفاري و مغزه –

  هاي نگهدارنده هم محور باشند، بايد با يكديگر و نيز با مجموعه ستون
سـنج   گيـري روي كشـيدگي   و مشاهده درون گمانه ابزاربندي به تعيين محل گيـرداري ابـزار انـدازه    بررسي مغزه –

)MPBXهـا و   اي باشد كه بـر روي درزه  گونه گيري بايد به ) كمك خواهد نمود. موقعيت نقاط گيرداري ابزار اندازه
ر تامين يك نقطه ثابت كـه حركـات   منظو شناسي قرار نگيرد. به در نقاط تغيير مناطق ساختاري يا تغييرات زمين
برابـر قطـر صـفحه     6ترين نقطـه گيـردار بايـد كـم و بـيش در       ساير نقاط توده سنگ با آن سنجيده شود، عميق

بايـد در منطقـه تـنش     MPBXبارگذاري در زير سطح سنگ قرار گيرد. در حالت كلي ديگـر نقـاط درگيـر روي    
برابر قطر جك در پشت سطح انتخاب شـوند. شـكل    3تقريبي اي به فاصله  بيشينه يعني بين سطح سنگ و نقطه

دهد. نقاط درگير و  اي از نحوه انتخاب و ارتباط نقاط درگير با شرايط ساختاري توده سنگ را نشان مي نمونه 2- 3
خوبي به ديواره گمانه اتصال يابند. به اين ترتيب شـرايط   در اين نقاط بايد به MPBXحسگرهاي نصب شده روي 

  جايي و رفتارنگاري كليه اجزاي مجموعه آزمايش فراهم خواهد شد. براي سنجش جابهالزم 
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  شناسي توده سنگ در گمانه ابزاربندي اي از نحوه تعيين موقعيت نقاط درگير نسبت به شرايط زمين نمونه - 2-3شكل 

  تجهيزات -3-1-4-2
نشان داده شده است.  )1-3(گيري تغيير شكل در شكل  تجهيزات كامل نصب شده براي اعمال بار همراه با ابزار اندازه

راستا بودن كليه اجزاي آزمايش را تامين كرد.  توان هم با كمك يك صفحه چوبي (كه در شكل نشان داده نشده است) مي
مان نرم پر شود. بايد فرصت كـافي بـه مـالت داده شـود تـا      فضاي بين مجموعه جك تخت و سنگ بايد توسط مالت سي

پيش از آغاز آزمايش مقاومت كافي را كسب نمايد. فضاي بين جك تخت و دو صفحه بارگذاري نيز بايد با مـواد پركننـده   
سـو و صـفحات    هاي چوپ و رزين) و يا مصالحي كه براي تامين شرايط مناسـب بـراي جـك مسـطح از يـك       (مثل تراشه

  شود، پر شود. ذاري از سوي ديگر ساخته ميبارگ

  روش انجام آزمايش -3-1-4-3
  گيرد: آزمايش به روش زيرين انجام مي

هاي حفر شده، اين ابزار بايد از لحـاظ عملكـرد الكترونيكـي و مكـانيكي      بعد از نصب كليه اجزاي ابزاربندي در گمانه  - الف
ها نيز بايد كنتـرل گـردد. در نهايـت كليـه وسـايل       آنكنترل شوند. همچنين پس از نصب اجزاي بارگذاري، عملكرد 

  ريزي و نصب كامل و پيش از اعمال اولين افزايش بار كنترل شوند. مكانيكي، هيدروليكي و الكترونيكي پس از بتن
روزي و براساس مقادير بار در نظر گرفته شده و افزايش منظم با مالحظات  طور پيوسته و شبانه ها بايد به آزمايش  -ب

  خاص طراحي در محل انجام شود.
هاي مطلوب، الزم است در هنگام انجام آزمايش، تغيير شكل سنگ توسط ابزار خودكار  دست آوردن داده براي به  -ج

شـود،   كه از سامانه ثبت ناپيوسـته اسـتفاده مـي    طور پيوسته و يا با فواصل زماني مناسب ثبت شود. درصورتي به
  ن ساعت بارگذاري يا باربرداري بايد انجام شود،قرائت در هنگام اولي 4دست كم 

راس حسگر

 سطح سنگ

 درزهاي باز

مهارهاي 
 گيري اندازه

خت
ك ت

ر ج
 قط

رابر
ه ب

س
 

عاري از هرگونه عوارض  دار درزه
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ترين فشار و تعداد دفعات آزمايش فشـار در هـر سـيكل بـر      ها تا رسيدن به بيش بيشينه فشار آزمايش، تعداد سيكل  - د
برابر مقـدار بـار وارده    5/1تا  2/1حسب شرايط آزمايش و اطالعات مورد نظر تعيين خواهد شد. معموال بيشينه فشار 

رسد. براي انجام آزمـايش، پـنج سـيكل بارگـذاري و بـاربرداري انجـام        نظر مي بيني شده از سوي سازه كافي به پيش
يابـد. فشـار بيشـينه در هـر      شود كه در هر باربرداري فشار تا اندازه فشار نصب كاهش يافته و دوباره افـزايش مـي   مي

  يكل بارگذاري نشان داده شده است،نمونه يك س )3- 3(سيكل، طي پنج پله، حاصل خواهد شد. در شكل 
شـود. بـراي درك درسـت از     مدت زمان هر افزايش فشار با توجه به خصوصيات خزش توده سنگ مشخص مـي   - ه

سـاعت   24ساعت بايد آن را تحت هر مرحله فشار قـرار داد و سـپس بـه مـدت      48رفتار توده سنگ دست كم 
تواند براي تصحيح زمان مورد نياز  ول اولين افزايش فشار ميبدون بار، آزاد گذاشته شود. بررسي مشاهدات در ط

درصـد   3ها در طول هر مرحله از بارگـذاري بايـد در حـد     هاي متوالي استفاده شود. تغيير فشار جك در افزايش
  مقدار مورد نظر باشد. 

  بندي يك آزمايش معمولي نشان داده شده است. اي از زمان ) نمونه4-3در شكل (

  
  تغيير شكل سطح سنگ به صورت تابعي از فشار بارگذاري - 3-3شكل 

وج تا اوجمدل ا

مدل اوج تا اوج

 متر)تغيير شكل (ميلي
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0
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  اي تغيير شكل سطحي سنگ برحسب زمان در آزمايش بارگذاري صفحه - 4-3شكل 

 زمان (روز)

لي
(مي

ي 
ذار

ارگ
ح ب

سط
در 

گ 
سن

ل 
شك

ير 
تغي

 
تر)

م
 

0/0روز اولروز دومروز سومروز چهارمروز پنجمروز ششمروز هفتمروز هشتمروز نهمروز دهم روز يازدهمروز دوازدهم

25/0

51/0

76/0

MPa9/6  MPa9/6

MPa0 MPa0

جايي ناكشسان جابه

MPa0
MPa0

MPa0
 MPa0

 MPa4/1

 MPa0/2

MPa1/4

MPa5/5
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  مگاپاسكال 9/6ترين نقطه درگير، تحت فشار  جايي محوري برحسب عمق، نسبت به عميق جابه - 5-3شكل 

  محاسبات -3-1-5
سنگ در اعماق مختلف با اسـتفاده از روابـط ارائـه شـده      ) تودهEdپذيري ( تغيير شكل  با ا نجام اين اين آزمايش مدول

 گردد: محاسبه مي

610/0508/0406/0305/0203/0102/00/0
0/0

راس سنسور
3/0

6/0

9/0

2/1

5/1

8/1

1/2

4/2

7/2

0/3

4/3

7/3

0/4

3/4

6/4

9/4

2/5

5/5

8/5

1/6
 سنج گيري كشيدگي ترين نقطه اندازه عميق

جـايياي كه جابـهتا محدوده0عمق
ناشي از بارگذاري در سطح، در سنگ

 شود. گيري مي اندازه

 سر سنسور
  1مهاري شماره
  2مهاري شماره
  3مهاري شماره

  4شماره  مهاري
  5مهاري شماره
 6مهاري شماره

 متر0/0
  متر 5/0
  متر 1/1
  متر 8/1
  متر 4/2
  متر 2/3
 متر 1/6

عمق نصب مهارها
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شده
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دست آمده در ضمن آزمايش براي رسم نمودارهاي تغيير شكل بر حسب سه عامل زمان، فشـار يـا    هاي به ادهد –
هاي تثبيـت شـده دايمـي تـوده      پذيري و ويژگي شود. اين نمودارها در تحليل خزش، برگشت عمق استفاده مي

  نشان داده شده است، )5-3(و  )4-3(، )3-3(هاي  روند. چند نمونه از اين نمودارها در شكل كار مي سنگ به
هاي مختلف بارگذاري براي محاسبه مدول تغيير شكل با اسـتفاده   گيري شده در سيكل هاي اندازه تغيير شكل –

توان از رابطه مبتني بر نظريـه االستيسـيته بـراي تخمـين      سازي مي رود. براي ساده كار مي از فرمول مناسب به
  استفاده كرد، رفتار توده سنگ در شرايط واقعي ساختگاه

جايي نقاط زير مركز سـطح بارگـذاري از رابطـه     اي، جابه در شرايط فشار با توزيع يكنواخت در يك سطح دايره –
  آيد: دست مي زير به

)3 -1(  
1 12

2 2 2 22 2
z

2q(1 ) qz(1 )
W (a z ) z z(a z ) 1

E E

              
      

  

  كه در آن:
zW متر)، جايي در جهت اعمال فشار (ميلي جابه  
Z متر)، شود (ميلي جايي محاسبه مي جا جابه اي كه در آن فاصله از سطح بارگذاري تا نقطه  
q ،(مگاپاسكال) فشار  
a ،شعاع ناحيه بارگذاري  
E ،(مگاپاسكال) مدول االستيسيته  

  .نسبت پواسون  
zدر روي سطح سنگ، 0 :بوده و معادله به صورت زير خواهد بود  

)3 -2(  
2

z 0
2(1 )

W qa
E
 

  

ناحيـه   تـاثير شـود   اي كه داراي يك سوراخ در مركز آن است اعمال مـي  كه بار توسط جك تخت دايره هنگامي –
  بارگذاري نشده در مركز بايد كسر شود. با استفاده از پارامترهاي:

2a متر)، شعاع خارجي جك تخت (ميلي  
1a متر)، شعاع داخلي جك تخت يا شعاع سوراخ (ميلي  

)3 -3(  
1 1 1 12 2

2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2
z 2 2 1 2

2q(1 ) z q(1 )
W (a z ) (a z ) (a z ) (a z )

E E

                 
      

  

  شود: به صورت زير تبديل مي 3-3معادله  z(نسبت پواسن) و  1a،2a،مناسب برايگذاري مقادير  پس از جاي

)3 -4(  z z
q

W (K )
E
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تـوان بـا    را مي 2zو 1zگيري شوند، مدول تغيير شكل ماده بين اندازه 2zو 1zدر نقاط z2Wو z1Wهاي جايي اگر جابه
  ) محاسبه نمود:5 -3استفاده از رابطه (

)3 - 5(  z1 z2
d

z1 z2

K K
E q

W W

 
   

  

 زارش نتايجگ - 3-1-6

  گزارش نتايج بايد شامل موارد زير باشد:
ها در سـطح و   شناسي محل آزمايش شامل پيمايش مغزه، جنس سنگ، شرايط ناپيوستگي توضيح كامل زمين –

  كاري سازي شده براي آزمايش و توصيف عوارض ناشي از آتش هاي آماده هاي مغزه، عكس محل عمق، عكس
شده، نمودار شماتيكي از تجهيزات، ميزان دقت و حساسيت توضيح تجهيزات آزمايش شامل: عكس ابزار نصب  –

  هاي واسنجي براي همه تجهيزات، كليه ابزار اعمال فشار و ابزار تغيير شكل و داده
  ارايه جداول اطالعات خام، –
دست آمده از اين نمودار براي تعيين  . اطالعات به)3-3(رسم منحني تغيير شكل برحسب فشار، همانند شكل  –

پـذيري و االستيسـيته    هـاي برگشـت   هاي مختلف و تعيين ويژگي كرنش، محاسبه مدول –شكل منحني تنش 
  گيرد، مورد استفاده قرار مي

كـار   . اين منحني براي مطالعه خصوصيات خزش سنگ به)4-3(رسم تغيير شكل برحسب زمان، همانند شكل  –
هاي بارگـذاري بعـدي    . اين منحني در طول زمان انجام آزمايش بايد براي تعيين زمان الزم براي سيكلرود مي

  آماده شود،
ترين نقطـه گيـرداري نشـان داده     براي عميق )5- 3(هاي تغييرشكل برحسب عمق مبنا كه در شكل  رسم منحني –

تر از مقدار متوسط اسـتفاده   تر يا بيش كمشده است. اين منحني تغيير شكل براي تعيين نواحي آنومالي با مدول 
كـه   هاي ابزاربندي تطبيق داد. درصـورتي  ها را با مغزه حاصل از چال توان آن شود. پس از تعيين اين ناحيه، مي مي

  شود، محاسبه مي 1- 3گيرداري در نقاط مناسب انجام شده باشد، مدول اين مناطق با استفاده از معادله 
حل مسايل طراحي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. براي روشن كردن ارتبـاط بـين    مدول محاسبه شده براي –

دست آمده بايد دقـت   هاي به گيري در عمق توده سنگ و دامنه تنش اعمالي براي هريك از مدول فواصل اندازه
  عمل آيد. كافي به

  هاي كلي نكته -3-1-7
 باشد: رح زير ميهاي كه در اين آزمون مطرح هستند، به ش ها و يادآوري اهم نكته

هـاي بـر جـاي مكانيـك سـنگ اسـت كـه بـراي تعيـين مـدول            اي يكي از آزمـايش  آزمايش بارگذاري صفحه –
پـذيري و االسـتيك    رود. در اين آزمايش مـدول تغييرشـكل   كار مي پذيري و االستيك توده سنگ به تغييرشكل
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هـاي مشـخص    ر عمود بر سطح و فرمولجايي توده سنگ ناشي از اعمال با توده سنگ با استفاده از ميزان جابه
گـرد   اي هموژن، از يك طرف نامتناهي، االسـتيك و همسـان   شود. در اين فرمول توده سنگ، ماده محاسبه مي

  فرض شده است.
عنـوان   هاي تونـل يـا سـقف و كـف آن بـه      محل انجام آزمايش معموال در يك تونل اكتشافي است كه از ديواره –

تواند به عنوان مثال بار  شود. اين بار در عمل مي براي اعمال بار جك استفاده مي العمل گاه يا عكس صفحه تكيه
  بتني قوسي باشد، ها ناشي از آبگيري سد گاه وارده بر تكيه

وجود عـواملي ماننـد    تاثيرشناسي معرف توده سنگ باشد. دقت شود كه  منطقه مورد آزمايش بايد از لحاظ زمين –
  ها در نزديكي محل آزمايش روي نتايج مورد بررسي قرار گيرد، و حفاري ها گسل، مناطق خرد شده، حفره

اي با جداره گمانه درگير شود و نبايد آن را در  صورت نقطه سنج نصب شده در گمانه ابزاربندي بايد به كشيدگي –
  تمام طول تزريق كرد،

ترين قطـر   اعمالي بستگي دارد. كمشناسي محل، مقاطع گالري و فشار  ابعاد صفحات بارگذاري به شرايط زمين –
  ي بارگذاري باشد، برابر قطر صفحه 6متر و ابعاد گالري بايد دست كم  5/0معمول صفحات بارگذاري 

گـرد بـودن    گردي توده سنگ در پارامترهاي ژئومكانيكي، در صورت ناهمسان ناهمسان تاثيربا توجه به اهميت  –
 بندي انجام شود، عمود و يا موازي سطح اليه توده سنگ، آزمايش بايد در جهات مختلف مثال

اي بـا   گيري برجاي تغييرشكل سنگ توسـط آزمـايش بارگـذاري صـفحه     العمل اندازه دستور -2- 3
  صفحات صلب

  هدف -3-2-1
هاي زيرزميني كوچك به كار فضا ديگرها يا  سنگ در تونل اين روش براي تعيين مدول تغييرشكل پذيري برجاي توده

  باشد. مي ASTM D4394-08مباني انجام آزمايش و تئوري محاسبات بر مبناي استاندارد رود.  مي

  اهميت و موارد استفاده -3-2-2
با اين تفاوت كه در اين روش بار توسـط   .پذير است اي انعطاف مباني اوليه اين آزمون شبيه به آزمون بارگذاري صفحه

ها قرار گرفته بـه ديوارهـاي سـنگي     هاي صلبي كه بين آن هاي هيدروليكي توليد شده و به واسطه صفحات و ستون جك
 اي سازي محل انجام آزمايش، آزمون بارگذاري صفحه با وجود وزن زياد و سختي مراحل آماده شود. تونل يا گالري وارد مي

ور گـردد و بـه طـ    برمـي  1955گستره استفاده از اين آزمايش به سـال   .در مهندسي سنگ استفاده شده است بارها صلب
هاي هيدروليكي و سپس بررسي پاسـخ   بوسيله جك و باربرداري هاي بارگذاري خالصه عبارت است از به كار بردن سيكل
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ها. با انجام اين عمليات بارگذاري و باربرداري، اطالعات الزم براي محاسـبه مـدول    اثر اين بارگذاري و باربرداري سنگ در
  آيد. سنگ بدست مي تغييرشكل پذيري توده

  شماي كلي آزمايش و نحوه قرارگيري تجهيزات نمايان است. 6-3ر شكل د 

  
  اي صلب  نحوه قرارگيري تجهيزات در آزمون بارگذاري صفحه - 6-3شكل 

  تجهيزات  -3-2-3
  باشند:  هاي تجهيزات مورد نياز اين آزمايش، به شرح زير مي ويژگي
فشار يكنواختي را به طور همزمان به دو وجـه متقابـل تونـل يـا     دستگاه بارگذاري: اين دستگاه بايد قادر باشد  –

هاي هيدروليك كه ستون صلبي بين آن قرار  توان از جك گالري اعمال نمايد. در بارگذاري با صفحات صلب مي
ها بايد قادر باشند فشار مورد نيـاز را توليـد كـرده و در     گرفته، استفاده نمود و با توجه به مقاومت سنگ، جك

هاي فوالدي بـراي انتقـال    درصد ثابت نگه دارند. ساير تجهيزات الزم عبارتند از ستون 3آزمايش با دقت  طول
  فشار، پمپ هيدروليكي، شيرهاي مربوط، بست، گيج و شيلنگ با ظرفيت كافي،

سر فشار ها از گيج فشار هيدروليكي، ترانسديو گيري فشار در جك  ها و ترنسديوسرهاي فشار: براي اندازه بارسنج –
هاي قرائت كننده،  گردد. دقت گيج يا ترانسديوسر فشار، با در نظر گرفتن خطاي دستگاه يا بارسنج استفاده مي

ين دقـت بارسـنج بـا درنظـر     تـر  كمباشد.  و مگاپاسكال مي 069/0مگاپاسكال و حساسيت آن  14/0دست كم 
كيلـو نيوتـون    22/2ين حساسيت آن تر مككيلو نيوتون و  2/4هاي قرائت كننده معادل  گرفتن خطاي دستگاه

  گردد، توصيه مي

صفحه باربري

تلمبه هيدروليكي

 جايي ترانسديوسر جابه

العمل نيرو تير عكس

گاه كرويتكيه
پايه ترانسديوسر

پمپ دستي
ترانسديوسر فشار

هايتوجه: در شكل چال
حفاري آورده نشده است.

D 4394-08 
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اي از  سـازي سـطح مـورد آزمـايش، مجموعـه      سازي سطوح بارگذاري: به منظور آماده تجهيزات مربوط به آماده –
باشـد.   هاي مخصوص خرد كردن زوايد سنگي مورد نياز مي وسايل حفاري مانند دستگاه حفاري، پتك و چكش

گيري بايد با مغـزه    هاي نصب وسايل اندازه باشد. حفر چال سطح آزمايش مجاز نمي انجام عمليات آتشكاري در
  متر همراه باشد، 10گيري از عمق دست كم 

ها وجود نداشته باشد و يا مغـزه بدسـت    تجهيزات بازبيني چال: در صورتي كه امكان تعيين جهت صحيح مغزه –
ه بـازبيني بـراي بررسـي چـال و توجيـه عـوارض       تـوان از هـر گونـه وسـيل     آمده سست يا نامناسب باشد، مـي 

  ها استفاده نمود، موجود در مغزه شناسي زمين
و يك قطر سـنج   1اي اي چند نقطه گيري تغيير مكان: اين وسايل شامل يك كشيدگي سنج گمانه  وسايل اندازه –

 LVDTاي يـا   ربـه هـاي عق  گيـري سـطحي از گـيج     باشد. معموال براي اندازه براي هر چال ابزاربندي مي 2تونل
متر باشـد. در   ميلي 0013/0متر و  ميلي 0025/0شود. دقت و حساسيت اين وسايل بايد به ترتيب  استفاده مي

متـر   ميلـي  01/0گيگاپاسـكال اسـت، خطـاي بـاالي      35سنگ باالي  حالتي كه مدول تغييرشكل پذيري توده
  تواند نتايج آزمايش را از درجه اعتبار ساقط نمايد، مي

اي از صـفحات   باربري (بارگذاري با صفحات صلب): اين صفحات بايد تا حد امكان صلب باشند. نمونـه  صفحات –
است. صـلبيت ايـن صـفحات، جـدا از شـكل و       ) نشان داده شده7-3باربري مناسب براي اين روش در شكل (

از خود نشـان ندهـد.   ين بار اعمال شده تغييرشكل محسوسي تر بيشاي باشد كه در  ها، بايد به اندازه جنس آن
محل، فشار بيشينه و ابعـاد تونـل يـا گـالري دارد. معمـوال       شناسي زمينابعاد صفحه باربري بستگي به شرايط 

هـاي سـخت در    گردد. هنگام آزمـايش كـردن تـوده    متر براي اين صفحات پيشنهاد مي 1تا  5/0قطري معادل 
آيد. پـس   اي در صفحه بوجود مي يع تنش پيچيدهصورتي كه صفحات باربري سختي الزم را نداشته باشند، توز

  باشد.  مي تر بيشحل مناسب در اين شرايط استفاده از صفحات فوالدي با ضخامت  راه

                                                      
1- MPBX 
2- Tunnel Diameter Gauge 
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  اينچ 12با قطر صفحات بارگذاري صلب  -7-3شكل 

  انجام آزمايش مراحل -3-2-4
  شود: مراحل زير، در مورد اين روش آزمايش اجرا مي

  سازي محل انجام آزمايش آماده -3-2-4-1
سـازي گـردد. بـراي ايـن      ديدگي آمـاده  ترين آسيب سطح منطقه انتخاب شده براي انجام آزمايش بايد با دقت و با كم

سازي شده بايد طوري باشد كه دسـت كـم بـه     توان از وسايل حفاري و يا پتك استفاده نمود. ابعاد سطح آماده منظور مي
برابر  2تا  5/1سازي شده  ه باشد. الزم است قطر منطقه آمادههاي آن گسترش داشت اندازه نصف قطر صفحه يا جك از لبه

هـاي   شود. شكسـتگي  هاي سست و شكسته شده سطح سنگ توسط چكش برداشته مي قطر بالشتك باربري باشد. قسمت
توان با توجه به صداي بم و خفه ناشي از ضربه چكش به سطح سنگ تشـخيص داد. پرداخـت نهـايي سـطح      عميق را مي
نباشـد. پـس از تكميـل     تـر  بيشمتر  ميلي 25هاي آن از  اي انجام شود كه اختالف بين پستي و بلندي به گونهسنگ بايد 

  شود تا ذرات سست و گرد و غبار آن كامال برطرف گردد. وسيله پمپ باد تميز ميه سازي، سطح سنگ ب عمليات آماده

  هاي باربري ساخت بالشتك -3-2-4-2

ها با ريختن سيمان، بتن و يا هر ماده مناسب  است، بالشتك  ود قرار گرفتهدر محل خ صفحات بارگذاريكه  در حالتي
هايي كه در جهـات نزديـك بـه قـائم انجـام       شوند. اين روش در مورد آزمايش ايجاد مي صفحهديگري بين سطح سنگ و 

 توجه: تمامي درزها جوش خورده هستند

D 4394-08 

All WEBS 
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شتك شكل مورد نظـر را  گردد تا بال بندي مي هاي مناسب قالب هاي بالشتك توسط قالب باشد. لبه گيرند قابل اجرا نمي مي
گيـرد.   از عمل آمدن سيمان مستقيما روي محل بالشتك قرار مـي  پيشپاييني،  صفحهبه خود بگيرد. در چنين شرايطي 

گونه حفره يا حباب هوايي در بالشتك باقي نماند. ضخامت بالشتك نبايد در هيچ  در كليه حاالت بايد مراقب بود كه هيچ
هـاي   شـود. بالشـتك   ديـده مـي   )8-3(شود. مشخصات ابعادي بالشتك در شكل  تر شبيقطر جك تخت  12/0قسمتي از 

گيگا پاسكال داشته و قادر باشند با سطح  30 دست كمباربري در روش بارگذاري با صفحات صلب بايد مدول االستيسيته 
هـا   مذاب براي سـاخت بالشـتك  . استفاده از سيمان زودگير با مقاومت باال يا گوگرد سنگ و صفحات باربري تطابق نمايند

  .گردد توصيه مي

  
  ابعاد مجاز سطح سنگ و بالشتك بتني - 8-3شكل 

  گيري سطحي سازي نقاط اندازه آماده -3-2-4-3
گيرنـد.   هـا قـرار مـي    با فواصـل مسـاوي بـروي سـطح سـنگ و در حواشـي بالشـتك        گيري سطحي  شش نقطه اندازه

گيري كنند. معموال پايه ثابت ترانسديوسـرها در    يابند كه تنها تغيير مكان سنگ را اندازه ترانسديوسرها طوري استقرار مي
ها را روي تجهيزات بارگـذاري نصـب   شوند. به هيچ عنوان نبايد ترانسديوسر خارج از محدوده تاثير بارگذاري قرار داده مي

  شود. گيري قطر گالري نيز بين سطوح بارگذاري نصب مي  نمود. وسيله اندازه

  گيري عمقي سازي نقاط اندازه آماده -3-2-4-4
درجه انحراف نسبت بـه محـور بارگـذاري انتخـاب شـوند.       5با حداكثر  ،گيري عمقي بايد در امتداد خطي  نقاط اندازه

هاي مربوط به نصـب تجهيـزات    درصد عرض بالشتك باربري تجاوز كند. چال 10نبايد از  ياد شدهفاصله اين نقاط تا خط 

 سطح توده سنگ

 صفحه
  بارگذاري

 بالشتك باربري
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ها توسط دستگاه حفاري دوراني الماسـه در هـر دو سـطح بارگـذاري      گيري بايد تا حد امكان كوچك باشد. اين چال  اندازه
هاي  تهيه شود. با بررسي مغزه آن نيز چال الگ هر برايگيري بوده و  گردند. حفاري بايد همراه با مغزه متقابل حفاري مي

گيـري    توان نقاط مناسـب بـراي انـدازه    ، مي1نگار بدست آمده از حفاري و يا با استفاده از تجهيزات بازبيني چال مثل چال
مشابه قرار  ها يا عوارض گههاي نازك، ر ها، اليه مكان را انتخاب نمود. اين نقاط بايد در يك طرف عوارضي مثل درزه  تغيير

تـرين نقطـه    گيـري قـرار گرفتـه باشـد. عميـق       دو نقطـه انـدازه   دسـت كـم  الزم است در عمقي برابر با قطر جك، گيرند. 
شش برابر قطر صفحه بارگذاري از سطح بارگذاري فاصله داشته باشد تا خارج از منطقـه تـاثير    دست كمگيري بايد   اندازه

  ها استفاده نمود.  گيري  اندازه ديگرنوان نقطه مرجع براي آزمايش قرار گيرد و بتوان از آن به ع
شناسي، در فاصله بين سطح سنگ و عمقي معادل سه برابر قطر  نيگيري بايد با توجه به شرايط زم  نقاط اندازه ديگر

هاي  نجهاي عمقي، استفاده از كشيدگي س گيري  كه بهترين وسيله براي اندازه گردد يادآوري ميصفحه قرار گيرند. 
به طور كامل توضيح داده  ASTM D 4403ها در استاندارد  اي است كه روش نصب و استفاده از آن اي چند نقطه گمانه
  است. شده

  هاي پيش از آزمايش كنترل -3-2-4-5
هاي آن به طرق الكتريكـي يـا مكـانيكي كنتـرل شـده و از       ها، تمامي قسمت گيري در چال  پس از نصب وسايل اندازه

دوبـاره تكـرار    2هاي مهار كننـده  گردد. اين كنترل پس از نصب وسايل بارگذاري و ستون اطمينان حاصل ميها  كارايي آن
ها و پيش از افزايش بار، الزم است كـه كليـه اجـزاي مكـانيكي، هيـدروليكي و       گردد. همچنين بعد از ساخت بالشتك مي

  الكتريكي سامانه كنترل گردد.

  روش انجام آزمايش -3-2-4-6
  شود: ير انجام ميآزمايش به شرح ز

هاي حفر شده، اين ابزار بايد از لحاظ عملكـرد الكترونيكـي و مكـانيكي     بعد از نصب كليه اجزاي ابزاربندي در گمانه  - الف
ها نيز بايد كنترل گردد. در نهايـت همـه وسـايل     كنترل شوند. همچنين پس از نصب اجزاي بارگذاري، عملكرد آن

  ريزي، نصب كامل و پيش از اعمال اولين افزايش بار كنترل شوند، پس از بتن مكانيكي، هيدروليكي و الكترونيكي
روزي و براساس مقادير بار در نظر گرفته شده و افزايش منظم با مالحظات  طور پيوسته و شبانه ها بايد به آزمايش  -ب

  خاص طراحي در محل انجام شود،

                                                      
1- Borescope 
2- Restraint Columns 
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گام انجام آزمايش، تغيير شكل سنگ توسط ابزار خودكار هاي مطلوب، الزم است در هن دست آوردن داده براي به  -ج
شـود،   كه از سامانه ثبت ناپيوسـته اسـتفاده مـي    طور پيوسته و يا با فواصل زماني مناسب ثبت شود. درصورتي به

  قرائت در هنگام اولين ساعت بارگذاري يا باربرداري بايد انجام شود، 4دست كم 
ين فشار و تعداد دفعات آزمايش فشار در هر سيكل بر تر بيشها تا رسيدن به  بيشينه فشار آزمايش، تعداد سيكل  -د

برابـر مقـدار بـار     5/1تا  2/1حسب شرايط آزمايش و اطالعات مورد نظر تعيين خواهد شد. معموال بيشينه فشار 
بـاربرداري   رسد. براي انجام آزمايش، پنج سيكل بارگـذاري و  نظر مي بيني شده از سوي سازه كافي به وارده پيش
يابد. فشـار بيشـينه    شود كه در هر باربرداري فشار تا اندازه فشار نصب كاهش يافته و دوباره افزايش مي انجام مي

  در هر سيكل طي پنج پله حاصل خواهد شد. 
  ) نمونه يك سيكل بارگذاري نشان داده شده است،9-3در شكل (

شـود. بـراي درك درسـت از رفتـار      ده سنگ مشخص ميمدت زمان هر افزايش با توجه به خصوصيات خزش تو  - ه
ساعت بدون بـار،   24ساعت بايد آن را تحت هر مرحله فشار قرار داد و سپس به مدت  48توده سنگ دست كم 

توانـد بـراي تصـحيح زمـان مـورد نيـاز در        آزاد گذاشته شود. بررسي مشاهدات در طول اولين افزايش فشار مـي 
درصد مقـدار   3ها در طول هر مرحله از بارگذاري بايد در حد  شود. تغيير فشار جكهاي متوالي استفاده  افزايش

  مورد نظر باشد.
  بندي يك آزمايش معمولي نشان داده شده است. اي از زمان ) نمونه10-3در شكل (

  
  تغيير شكل سطح سنگ به صورت تابعي از فشار بارگذاري - 9-3شكل 

مدل اوج تا اوج
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  اي صلب تغيير شكل سطحي سنگ برحسب زمان در آزمايش بارگذاري صفحه - 10-3شكل 

  محاسبات -3-2-5
انـد. امـا نكتـه     اي از تئوري االستيسيته بدست آمده هاي بارگذاري صفحه شد روابط موجود براي آزمون بيانچه  چنان

پـذير (جـك تخـت)     ارگيري روابط است. بايد توجه كرد كه صفحات انعطافاز بك پيشمهم، تعيين شرايط مرزي مناسب 
جـايي   هآورند در حالي كه صفحات صلب يك مرز جاب را در فصل مشترك صفحه و سنگ بوجود مي يكسانيك مرز تنش 

ن دو سـنگ بـراي ايـ    كنند. در نتيجه روابط بدست آمده براي محاسبه مدول تغييرشكل پـذيري تـوده   را ايجاد مي يكسان
اما در صـورتي كـه    .پذير در اجراي اين آزمون بسيار متداول است روش كامالً متفاوت هستند. استفاده از صفحات انعطاف
توان از صفحات صلب به خوبي استفاده كرد. در حقيقت زمـاني كـه    استحكام و قطر صفحات به درستي انتخاب شوند مي

   شود. توصيه مي تر بيشسنگ ضعيف است استفاده از صفحات صلب  توده
بر حل االستيك بارگذاري گسترده يكنواخت روي سـطح   ،پايه و اساس روابط استفاده شده در محاسبات اين آزمايش

ه شده است. اراي ASTM D4394-08نيمه بيكران استوار است كه در استاندارد  و همسانگرد ،دايروي يك محيط االستيك
) محاسبه 6-3( از رابطه ،گيري شده در مركز سطح بارگذاري دايروي  تغييرشكل اندازهمدول تغييرشكل پذيري با توجه به 
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Wa : متر) (ميليتغييرشكل متوسط صفحه صلب  
R باشند. ميمتر)  (ميلي: شعاع صفحه صلب  

هـا كـه    جايي هگيري جاب  هاي اندازه براي ايستگاه Eمحاسبه مدول  ،سنگ برداشت شوند ها در درون توده جايي هاگر جاب
  شود: طبق رابطه زير انجام مي ،اند سنگ جايگذاري شده در مركز صفحه دايروي و درون توده
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  :در آن كه
Zمتر) (ميليگيري شده در پشت صفحه بارگذاري   جايي اندازه ه: عمق جاب  

Wz تغييرشكل در عمق :Z باشند. مي متر) (ميلي  
درصد ميانگين كليه نقاط  95انحراف معيار و سطح اطمينان  دامنه، است كه براي هر سنگ ميانگين، بايسته

  گيري محاسبه گردد.  اندازه

  گزارش نتايج -3-2-6
  موارد زير باشد:گزارش نتايج بايد شامل 

ها در سـطح و   شناسي محل آزمايش شامل پيمايش مغزه، جنس سنگ، شرايط ناپيوستگي توضيح كامل زمين –
  كاري، سازي شده براي آزمايش و توصيف عوارض ناشي از آتش هاي آماده هاي مغزه، عكس محل عمق، عكس

تجهيزات، ميزان دقت و حساسـيت   توضيح تجهيزات آزمايش شامل عكس ابزار نصب شده، نمودار شماتيكي از –
  هاي واسنجي براي همه تجهيزات، كليه ابزار اعمال فشار و ابزار تغيير شكل و داده

  ارايه جداول اطالعات خام، –
دست آمده از اين نمودار براي تعيين شـكل   ) و اطالعات به3- 3رسم منحني تغيير شكل برحسب فشار (همانند شكل  –

  گيرد، هاي كشسان سنگ مورد استفاده قرار مي هاي مختلف و تعيين ويژگي كرنش، محاسبه مدول –منحني تنش
كـار   ) براي مطالعه خصوصـيات خـزش سـنگ بـه    4-3رسم منحني تغيير شكل برحسب زمان، (همانند شكل  –

اري بعـدي  هاي بارگـذ  رود. اين منحني در طول زمان انجام آزمايش بايد براي تعيين زمان الزم براي سيكل مي
  آماده شود،

ترين نقطه گيرداري نشان داده  براي عميق )5-3(هاي تغييرشكل برحسب عمق مبنا كه در شكل  رسم منحني –
شـود.   تر از مقدار متوسط استفاده مـي  تر يا بيش شده است. اين منحني براي تعيين نواحي آنومالي با مدول كم

كـه   هـاي ابزاربنـدي تطبيـق داد. درصـورتي     زه حاصـل از چـال  ها را با مغ توان آن پس از تعيين اين ناحيه، مي
  شود، محاسبه مي 1-3گيرداري در نقاط مناسب انجام شده باشد، مدول اين مناطق با استفاده از معادله 
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مدول محاسبه شده براي حل مسايل طراحي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. براي روشن كردن ارتبـاط بـين    –
دست آمده بايد دقـت   هاي به عمق توده سنگ و دامنه تنش اعمالي براي هريك از مدول گيري در فواصل اندازه

  عمل آيد. كافي به

  هاي كلي نكته -3-2-7
  باشد: هاي كه در اين آزمون مطرح هستند، به شرح زير مي ها و يادآوري اهم نكته

بـراي تعيـين عوارضـي     شود سنگ باشد. اما پيشنهاد مي معرف توده شناسي زمينمنطقه مورد نظر بايد از نظر  –
هايي از سنگ  اي روي بخش هاي جداگانه ها و ...، آزمايش ها، اينكلوزيون ها، مناطق خرد شده، كاواك چون گسل

كه داراي چنين عوارضي هستند انجام پذيرد. برنامه آزمـايش بايـد طـوري طراحـي شـود كـه تـاثير عـوارض         
 به روشني قابل تشخيص باشد، شناسي زمين

هـاي   توان با انجام آزمايش در جهات مختلف بررسي نمود. بـه عنـوان مثـال در سـنگ     گردي را مياثر ناهمسان –
 بندي انجام داد، توان آزمايش را در جهات عمود و موازي سطوح اليه رسوبي مي

اي بايد در محلي انجام گيرد كه تحت تاثير تغييـرات ناشـي از حفـاري قـرار نگرفتـه       آزمايش بارگذاري صفحه –
يابد، به قطـر صـفحه بارگـذاري و مقـدار بـار       اي از سنگ كه در اثر بارگذاري تغييرشكل مي منطقه مقباشد. ع

ها را در فواصل دورتر از سطح  گيري تغييرشكل  اعمال شده بستگي دارد. صفحات و بارهاي بزرگ، امكان اندازه
غييرشـكل در منطقـه دسـت خـورده     گيري ت  سازد. بنابراين اگر هدف اوليه آزمايش اندازه سنگ فراهم مي توده

كند. اما چنان چه تغييرشكل در بخـش دسـت نخـورده     سنگ است، استفاده از صفحات با قطر كم كفايت مي
تر استفاده نمود. اگرچه در عمل معموال ابعاد  باشد، بايد از صفحات با قطر زياد و بارهاي بيش سنگ مد نظر مي

دهـد. ابعـاد صـفحه بارگـذاري بسـتگي بـه شـرايط         ي را نمـي گالري اجازه اسـتفاده از چنـين صـفحات بزرگـ    
 محل، فشار اعمالي و ابعاد گالري اكتشافي دارد،  شناسي زمين

هـا تغييـر    اي مورد نياز براي قرائت تغيير مكان هاي ده دقيقه ممكن است محدوديت زماني باعث شود كه زمان –
 باشد، دست كم به ده دقيقه زمان نياز ميكند. اما براي قرائت تغيير مكان در فشار بيشينه آزمايش 

 گيري نمود.   هاي آني و تابع زمان (خزشي) را نيز اندازه توان تغيير مكان با اين روش مي –



 هاي آزمايشگاهي و صحرايي مكانيك سنگ انجام آزموندستورالعمل     03/07/95  130

 

سـنج)   پذيري سنگ با استفاده از ديالتومتر (اتسـاع  هاي تغييرشكل دستورالعمل تعيين مدول -3- 3
  )LNECجايي شعاعي (روش  گيري جابه پذير و اندازه انعطاف

 هدف -3-3-1

با انجام اين آزمايش كه يك لوله منبسط شونده (ديالتومتر) براي اعمال فشار بر روي ديوارهاي گمانه استفاده شده و 
تـوان مـدول تغييـر     شـود، مـي   گيري مي سنج در گمانه اندازه جايي وجود آمده در گمانه توسط يك جابه انبساط (اتساع) به

را از روابط بين فشار و اتساع محاسبه نمود. همچنين با انجام اين آزمايش  پذيري توده سنگ در محل انجام آزمايش شكل
دسـت آورد. ايـن دسـتورالعمل براسـاس روش      اي عمـود بـر گمانـه را نيـز بـه      پذيري در صفحه توان مدول تغييرشكل مي

  تهيه شده است. ISRM [2]پيشنهادي 

 اهميت و موارد استفاده -3-3-2

كه در كشور پرتغال ابداع شده، استوار اسـت. ديالتومترهـاي مختلـف از     LNEC1اين روش بر مبناي روش ديالتومتر 
هـاي ديالتـومتري در    ها و هـدف از ايـن آزمـايش را بـرآورد كنـد. نتـايج آزمـايش        انواع مشابه نيز ممكن است نيازمندي

هاي ضعيف رسي يا بسيار  شود. اين آزمايش در سنگ ها، مغارها و ... استفاده مي ها، سدها، تونل هاي ژئوتكنيكي پي بررسي
  باشد. ها وجود ندارد با تدابير خاص قابل اجرا مي هاي آزمايشگاهي در آن گيري براي انجام آزمايش دار كه امكان مغزه درزه

هـا ماننـد    محدوده گسترش تنش يك ديالتومتر معموال در مقايسه با محدوده تنش ايجـاد شـده توسـط ديگـر روش    
تر است. ولي نتايج آن در مقايسه با نتايج يك نمونه آزمايشگاهي بدون  جك شعاعي كوچك اي يا آزمايش بارگذاري صفحه

گيري شده در آزمون ديالتومتري ممكن است با توجه به مقياس  تر است. مقادير تغيير شكل اندازه درزه به واقعيت نزديك
  داري تصحيح شود. و درزه

گيرد. در روش  تومتري به دو روش مستقيم و غيرمستقيم صورت ميگيري تغيير شكل قطر گمانه در آزمون ديال اندازه
  شود. ها استفاده مي هاي ضعيف و خاك گيري تغيير حجم بوده و در سنگ غيرمستقيم اساس بر اندازه

جايي با استفاده از ابـزار سـنجش    گيري جابه تري نسبت به روش غيرمستقيم دارد اندازه در روش مستقيم كه كاربرد وسيع
  باشد. گردي در توده سنگ را نيز دارا مي شود. اين روش همچنين امكان ارزيابي ناهمسان انجام مي LVDT2موسوم به 

  
  

                                                      
1- National Civil Engineering Laboratory (Laboratorio Nacional Engenharia Civil) 
2- Linear Variable Tranfurmer Diferential 
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 تجهيزات -3-3-3

 باشند: زير مي تجهيزات مورد نياز اين آزمايش به شرح

  ]1ي آزمايش [ سازي گمانه تجهيزات حفاري و آماده -3-3-3-1
  شود: موارد زير را شامل مي

دستگاه حفاري براي حفر گمانه آزمايش با قطر و عمق مورد نظركه معموال از دستگاه حفاري دوراني با سرمته  –
  ،شود الماسه براي ايجاد ديواره صاف در گمانه استفاده مي

  گمانه (كيسينگ) در صورت ضرورت براي نگهداري ديواره آن در خارج محدوده آزمايش، تجهيزات جدارگذاري –
  تجهيزات و مصالح مورد نياز براي تزريق، پر كردن و حفاري مجدد گمانه در محدوده آزمايش جهت حفاظت ديواره، –
اي  وان مثـال اسـتوانه  عن منظور قرار دادن ديالتومتر (به قطرسنج براي كنترل تميزي و يكنواختي قطر گمانه به –

  .با قطر معادل با قطر ديالتومتر)

  تجهيزات واسنجي -3-3-3-2
  گيرند: موارد زير را در بر مي

ي آزمـايش و   هاي االستيك مشخص و قطر داخلي برابـر بـا قطـر گمانـه     يك يا چند استوانه واسنجي با ويژگي –
  طولي مشابه طول مفيد ديالتومتر،

  تر. متر يا بيش ميلي 02/0ديالتومتر، با دقت گيري قطر خارجي  ميكرومتر براي اندازه –

  پروب ديالتومتر -3-3-3-3
  پروب ديالتومتر از دو بخش تشكيل شده است:

شود،  پذير مقاوم كه داراي پوسته مستحكمي بوده و روي يك هسته نصب مي پروب ديالتومتر با غشاي انعطاف –
ه و بر روي ديواره گمانه فشار وارد بياورد. ايـن پوسـته بـه حـد كـافي      تواند متورم شد اي كه پوسته مي گونه به

). از 11-3بيند (شـكل   شود آسيب نمي مقاوم است و زماني كه به داخل گمانه منتقل شده و يا از آن خارج مي
تقل كار رفته را من درصد فشار هيدروليكي به 90پذير باشد تا بتواند دست كم  طرف ديگر اين غشا بايد انعطاف

  باشد. برابر قطر مي 15تا  5متر و طول موثر  ميلي 116تا  76نمايد. نوعي از پروب ديالتومتر داراي قطر 
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  LNECديالتومتر نوع  - 11-3شكل 

داري آن بـا   گيري موقعيت و جهت اي براي نصب، باال و پايين بردن پروب در گمانه و اندازه وسيله نصب: وسيله –
هاي مخصوص و يا كابـل   توان از لوله هاي حفاري، لوله ر ميدرجه. براي اين منظو 5متر و  سانتي 5دقت 

  استفاده كرد.

  سامانه هيدروليكي براي اعمال فشار به پروب -3-3-3-4
  سامانه هيدروليكي براي اعمال فشار به پروب، بايد داراي خصوصيات زير باشد:

پـروب ديالتـومتر باشـد و    كه قادر به پر كردن، منبسط كردن و خالي كردن  طوري هاي ارتباطي به پمپ و لوله –
  بتواند فشار را در محدوده مورد نظر اعمال كرده و ثابت نگهدارد.

باشد كه اين كنترل كننده فشـار، بـار    پمپ معموال از نوع الكتريكي بوده و با يك كنترل كننده فشار همراه مي –
  دارد. اعمالي را حفظ كرده يا نرخ بارگذاري را ثابت نگه مي

  برابر فشار نهايي باشد. 2هاي هواي فشرده با فشاري حدود  تواند استفاده از كپسول ده ميجايگزين پمپ ياد ش –
انجام آزمايش در يك گمانه بزرگ با استفاده از يك پروب با قطر بزرگ ممكـن اسـت نيازمنـد اسـتفاده از دو      –

ديگري براي تنظـيم  اعمال فشار اوليه و  سامانهيك پمپ دو سرعته، يكي براي جريان پمپاژ  دست كمپمپ يا 
  فشار باشد.

  گيري هاي اندازه  سامانه -3-3-3-5

  هاي زير را داشته باشند: گيري بايد ويژگي هاي اندازه سامانه
 002/0جايي كه مركب از يك واحد قرائت به همراه چند حسگر با دقـت   گيري جابه يك يا چند سيستم اندازه –

متـر. بـراي مثـال، سـه      ميلـي  02/0م متر باشد. براي تعيـين قطـر چـال حفـاري بـا دقـت دسـت كـ         ميلي
هم نصـب   درجه نسبت به 120كه ممكن است در امتداد قطر با زاويه  LVDTسنج الكتريكي از نوع  جايي جابه

هاي الكتريكي به واحد قرائت موجـود بـر روي    ها توسط كابل سنج جايي گيري را انجام دهند. جابه شود تا اندازه
  شوند. زمين متصل ميسطح 

مهره مادگي اتصال سريع هيدروليكي
 Aمحور 

 نري اتصال سريع هيدروليكي
 Bمحور 

 حلقه نگهدارنده

 اتصال الكتريكي

 زبانه

  امتدادغشاي متورم شونده در 

  )LVDTدكمه اتصال حسگر (

  درپوش اشباع
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يا يك منتقل كننده الكتريكي فشار با محدوده مـورد   Bourdonگيري فشار مانند فشارسنج  يك سيستم اندازه –
  رود. كار مي درصد دامنه يا بازه فشاري كه در هر آزمايش به 2تر از  نياز و حساسيت سنجش بيش

  انجام آزمايش مراحل - 3-3-4
 شود: در مورد اين آزمايش اجرا مي مراحل زير،

  انتخاب نقاط آزمايش -3-3-4-1
  شوند: نقاط آزمايش با توجه به موارد زير تعيين مي

بينـي شـده كيفيـت سـنگ، عمـق       ها با در نظر گرفتن تغييـرات پـيش   هاي حفاري و اعماق آن موقعيت گمانه –
  شود. هوازدگي و نوع محاسباتي كه روي نتايج انجام خواهد شد، تعيين مي

شناسـي يـا    ها ممكن است در فواصل يكسان يا در نقـاط مشخصـي از تشـكيالت زمـين     ر هر گمانه، آزمايشد –
اي از تغيير جـنس بايـد در    هاي انتخاب شده قبلي انجام شود. براي طراحي مناسب معموال نمودار پيوسته اليه

بسـته بـه طـول گمانـه      متـر ممكـن اسـت    5و  2، 1طول چال آزمايش تهيه شود. براي مثال، فاصله آزمايش 
  آزمايشي و وضوح مورد نياز مشخص شود.

  سازي حفاري و آماده -3-3-4-2
  هاي آزمايش موارد زير بايد رعايت گردند: سازي گمانه در حفاري و آماده

هاي آزمايش بايد با مراقبت و حداكثر دقت حفر شوند تا افزون بر حفظ پايـداري ديـواره بـا قطـر ثابـت،       گمانه –
هاي سنگي بين ديالتومتر و ديـواره چـال    خاطر داشت كه خرده اف باشد. در ضمن، بايد بهترين انحر داراي كم

  ممكن است سبب گير كردن دايمي و يا آسيب ديدن آن شود،
تر از قطر پروب در حالت منقبض شده است. اين رقم بر حسب عمق گمانه  متر بزرگ ميلي 3تا  5/0قطر گمانه  –

  تر باشد، متر بيش ليمي 5كند ولي نبايد از  تغيير مي
پذير (پروب) توسط شـكاف   بررسي گمانه با يك دوربين تلويزيوني براي اجتناب از صدمه ديدن پوسته انعطاف –

كه چال نياز به نگهداري دارد، اين كار توسط نصب لوله محـافظ   شود. زماني هاي ايجاد شده توصيه مي يا حفره
توان با پر كردن و حفاري مجدد محدوده  جام شود. اين كار را ميجدار از سر گمانه تا باالترين بخش آزمايش ان

  خرد شده انجام داد،
طور كامل پيمايش شده و ميزان بازيابي مغزه، ميزان تـرك خـوردگي، مشخصـات سـنگ،       هاي حفاري به مغزه –

رت عـدم  شود. در صـو  ها ثبت مي بندي و درزه هوازدگي و خصوصيات ساختماني مانند شيستوزيته، تورق، اليه
  هاي بعدي در دسترس باشد. هاي سنگ بايد براي بررسي حضور ناظرين آزمايش در محل كار، مغزه
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  واسنجي تجهيزات -3-3-4-3
  واسنجي تجهيزات به صورت زير بايد انجام شود:

صـورت هفتگـي در ضـمن     تجهيزات كامل آزمايش ديالتومتر پيش از هر سري آزمايش، همچنين دست كم به –
  از تعميرات اساسي مانند تعويض پوسته، واسنجي شود،برنامه آزمايش و بعد 

ترين فشار آزمايش به سامانه اعمال، نشت و ثابـت   كه ديالتومتر داخل استوانه واسنجي قرار دارد، بيش درحالي –
  شود، بودن فشار كنترل مي

يابد و دسـت   مياي در محدوده آزمايش واقعي افزايش  در مرحله بعد، فشار كامال برداشته شده و به صورت پله –
كـه سـلول ديالتـومتر داراي بـيش از يـك       شـود. درصـورتي   قرائت فشار و اتساع متناظر با آن ثبت مـي  5كم 
شود. منحني فشـار بـر حسـب ميـانگين      گيري مي ها مقايسه شده و سپس متوسط سنج باشد، قرائت جايي جابه

 متر) با انبساط نظري يك سيلندر، حاصل ب مگاپاسكال بر ميلي(بر حس mMشود و شيب آن اتساع ترسيم مي
  شود، از تئوري االستيك مقايسه مي

ترتيب شـيب منحنـي    شود. بدين طور جداگانه و در حالت غيرمحصور (بدون محدوديت جانبي) باد مي پروب به –
  اتساع بيانگر ضريب تصحيح صلبيت غشا خواهد شد، –فشار 

طور مستقل با استفاده از يك ميكرومتر واسنجي شـود، ترجيحـا ايـن     جايي نيز بايد به گيري جابه سامانه اندازه –
گيـري،   گيـرد. در محـدوده انـدازه    گيري انجام مـي  هاي اندازه ي بين بالشتك طور مستقيم در فاصله واسنجي به

به ازاي هـر  متر  حساسيت كلي تجهيزات بايد ثابت باشد. حساسيت عبارت است از ميزان اتساع بر حسب ميلي
  متر. بندي ولت تقسيم

  روش انجام آزمايش - 3-3-4-4
  گردد: آزمايش به روش زير انجام مي

ابتدا توسط قطرسنج، قطر گمانه كنترل شده و سپس پروب به داخل گمانه رانده شده و به نقطـه مـورد نظـر     –
  شود، گيري و ثبت مي اندازهمتر  تيسان 5شود. اين موقعيت ديالتومتر با دقت  فرستاده مي

شود تا از تماس دايم و بدون لغزش آن اطمينان حاصـل شـود. ايـن فشـار      پروب تحت فشار كافي منبسط مي –
  آزمايش است، فشار در هنگام ترين كمنشان دهنده 

تعيـين شـده برسـد. مقـدار      بيشـينه يابد تا بـه مقـدار فشـار     يكسان افزايش ميكم و بيش مرحله  5فشار در  –
  تر از ظرفيت اسمي دستگاه باشد، يششود. فشار وارده نبايد ب فشار براساس هدف آزمايش تعيين مي ترين بيش

كه پروب شامل بيش از  شود. درصورتي در هر مرحله فشار ثابت مانده و ميزان اتساع مربوط به آن يادداشت مي –
صـورت تـابعي از    محاسبه مقادير مـدول بـه  منظور  سنج به جايي هاي هر جابه سنج باشد، قرائت جايي يك جابه

شـود تـا شاخصـي از     شود. اتساع گمانه در فشار ثابت (در صورت وجود) بر حسب زمان ثبت مي جهت ثبت مي
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توان با ثابـت نگهداشـتن    اي ديگر اين كار را مي وابستگي احتمالي رفتار سنگ به زمان را ارائه نمايد. در گزينه
  زمان انجام داد.قطر و ثبت افت فشار در طول 

دقيقه و يا در صورت نياز بيش از آن ثابـت نگـه داشـته     10 كمينهفشار آزمايش، فشار  بيشينهدر زمان اعمال  –
  ،شود بندي مي زمان در فشار ثابت براي تعيين نرخ خزش دوباره جدول –شود. مقادير قرائت شده اتساع  مي

مـوارد سـه سـيكل بارگـذاري و      تـر  بـيش شود. در  رائت ميجايي و فشار در مرحله باربرداري نيز ق مقادير جابه –
  باربرداري مورد نياز است.

  شود. ) ترسيم مي12-3اتساع همانند شكل ( –در ضمن آزمايش، منحني فشار  –
گيـري   جايي را انـدازه  در يك جهت جابه تنهاكه پروب  شود. درصورتي به صفر رسانده مي سامانهفشار  پاياندر  –

جهات  ديگرگيري تغيير شكل در  در همان عمق در چال چرخانده و آزمايش را براي اندازه توان آن را كند، مي
  شود. جا مي تكرار كرد. پس از آن پروب ديالتومتر براي انجام آزمايش بعدي جابه

  
  LNECگر نصب شده در يك ديالتومتر  هاي فشار در مقابل اتساع مربوط به چهار سنجش منحني -12-3شكل 

  محاسبات -3-3-5
  شوند: ضرايب و پارامترهاي مورد نظر، با استفاده از روابط زير محاسبه مي

  محاسبه ضرايب واسنجي -3-3-5-1
) محاسبه 8-3از رابطه ( cو نسبت پواسون cEسنجي با داشتن مدول يانگ ماده استوانه هم cGمدول برشي –

  شود: مي
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cG باشد. برحسب مگاپاسكال مي  

  ي سنگپذير محاسبه پارامترهاي تغييرشكل -3-3-5-2
جايي، مدول ديالتـومتري وتـري،   جابه –داري كم و براي هر بخش از منحني فشار  هاي با درزه در مورد سنگ –

dE ) گردد: ) محاسبه مي9-3از رابطه  

)3 -9(  i
d R

P
E (1 )D

D


  


  

  كه در آن:
Ed ،(مگاپاسكال) مدول ديالتومتري وتري  

iP  ،(مگاپاسكال) افزايش فشار در قطعه مورد نظر  
D ،(متر) قطر چال  
D  ،(متر) ميانگين تغيير در قطر چال  

R  .نسبت پواسون توده سنگ  
از دو برابـر فشـار متوسـط زمـين در      iPدار انجام شود و نيز مقـدار  كه آزمايش در سنگ درزه وترك درصورتي –

)، به صورت زيـر تغييـر   9-3هاي شعاعي موجود باز خواهد شد و معادله ( تر شود، كليه ترك اطراف گمانه بيش
  خواهد كرد:

)3 -10(  i i
d R R

0

P P
E D (1 ) (1 )Ln( ) 1

D 2P

 
       

  

  كه در آن:

iP ،(مگاپاسكال) فشار وارده  
D  متوسط افزايش قطر چال (متر) در اثر افزايش فشار از صفر تاiP.  

سـنگ بـا رفتـار االسـتيك خطـي، همگـن و        ) تنهـا بـراي تـوده   10-3) و (9-3است كـه معـادالت (   يادآوريالزم به 
  گرد معتبر است، همسان

را در همان موقعيت چرخاند  سنج قطري باشد، الزم است كه آن جايي كه ديالتومتر تنها داراي يك جابه هنگامي –
گيري شده براي  ده دوباره انجام داد. اتساع اندازهجايي تغيير كر گيري جابه كه جهت اندازه و آزمايش را در حالي
شود، سپس مقادير تغيير شكل جداگانه بـراي هـر    ) ترسيم مي12-3گيري همانند شكل ( چندين جهت اندازه
  شود، جهت محاسبه مي
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توان پارامترهاي فشاري كوتاه مـدت و ضـرايب وابسـته بـه زمـان تـوده سـنگ را         اتساع، مي –از نمودار فشار  –
  ست آورد.د به

  گزارش نتايج -3-3-6
 گزارش آزمايش بايد شامل اطالعات زير باشد:

  ارائه گزارش از محل آزمايش -3-3-6-1
  شود: موارد زير را شامل مي

  جزييات برنامه حفاري، شامل: عامل اجرا، روش و تجهيزات مورد استفاده –
  ها، ها، قطرها، شيب و جهت آن اي از نقاط حفاري و تهيه جدولي از طول چال نقشه –
گذاري و سيماني شده (در صورت وجود)، تـراز آب   پيمايش ژئوتكنيكي مغزه حفاري كه نشان دهنده نقاط لوله –

  زيرزميني، انواع و مشخصات سنگ، موقعيت مقاطع آزمايش است،
متر باال و پايين آن. براي اين كار الزم است  5/0ها در هر محل آزمايش و محدوده  مشخصات كليه ناپيوستگي –

  استفاده شود،» هاي سنگي ها در توده براي توصيف كمي ناپيوستگي ISRMپيشنهادي روش «از 
  جزييات روش و تجهيزات براي واسنجي و آزمايش كه همراه با مراجع خواهد بود، –
  نتايج كامل واسنجي. –

  ارائه گزارش نتايج آزمايش -3-3-6-2
  گزارش نتايج آزمايش ديالتومتري بايد موارد زير را در بر گيرد:

صـورت   دارهـايي بـه  گيـري و نمو  هاي آزمايش، شامل مقادير خام و تصحيح شده با اعماق و جهات اندازه قرائت –
  )،12-3شكل (

كـار رفتـه آن ارقـام.     دست آمده از پارامترهـاي تغييرشـكل همـراه بـا جزييـات روش و فرضـيات بـه        مقادير به –
  صورت تابعي از فشار وارده باشد، صورت گرافيكي به پارامترهاي تغيير شكل بايد تنظيم شده و به

  عنوان تابعي از عمق (يا فاصله از ستون چال در حالت يك چاه غيرقائم)، نمودارهاي تغيير شكل به –
گيري شـده و مقـادير تغييـر     گردي اتساع اندازه نمودارهايي در صفحه عمود بر گمانه كه نشان دهنده ناهمسان –

 شكل است.
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  هاي كلي نكته - 3-3-7
 باشند: ند، به شرح زير مي هايي كه در اين آزمون مطرح يادآوريها و  اهم نكته

تر از مقدار مورد نياز براي تسليم شدن يـا شكسـتن سـنگ اطـراف      كه بيشينه فشار اعمالي وارده كم درصورتي –
 توان محاسبه كرد. با وجود اين، وقتي كه ديالتومتر با ظرفيت بـاال  گمانه باشد تنها پارامترهاي االستيك را مي

در سنگي ضعيف يا پالستيك مانند شيل يا پتاس استفاده شود، خواص مقاومتي كوتاه مدت و خـزش سـنگ   
طور مشـابه، زمـاني كـه     زمان قابل استخراج باشد. به –جايي  جابه –هاي نيرو  نيز ممكن است از شكل منحني

انيـت اسـتفاده شـود،    يك ديالتومتر با ظرفيت باال براي ايجاد شكستگي شـعاعي در سـنگ سـختي ماننـد گر    
  دست آورد، توان به نتايجي از مقاومت كششي و ميزان تنش در سنگ را مي

هاي  تري استوانه واسنجي با سختي اگرچه ممكن است يك استوانه واسنجي كافي باشد، اغلب دو يا تعداد بيش –
نجي نيازمندي خاصـي  روند. در مورد ماده يا قطر خارجي سيلندرهاي واس كار مي مختلف براي افزايش دقت به

وجود ندارد، اگرچه بايد سختي مشابه با توده سنگ داشته باشند و امكان واسنجي در محدوده كامل فشارهاي 
  كار رفته در گمانه را فراهم كنند، به

شـود.   مگاپاسكال توصـيه مـي   20هاي سخت، محدوده فشار معادل دست كم  گيري در سنگ براي انجام اندازه –
  كار رفته شامل گليسيرين، اتيلن گليكول، آب يا روغن هيدروليك است، به سياالت تحت فشار

براي انجام آزمايش در سنگ بسيار سخت، معموال يك سامانه فشار با صلبيت باال ضروري است. بايد از كاربرد  –
  شيلنگ الستيكي معمولي اجتناب و از شيلنگ فشار قوي و يا لوله فوالدي استفاده كرد،

شـود بـا    گيري تغييرمكان را كاهش داده و باعث مي تر از اندازه محدوده اندازه نامنظم يا بزرگ وجود يك گمانه –
تر از بيشينه فشار كار اسمي ديالتومتر آزمايش پايان يابد. بنابراين حفاري با كيفيت بـاال بـراي    فشار بسيار كم

  ت،ترين فشار آزمايش ضروري اس ديدگي پوسته و اعمال بيش اجتناب از آسيب
متـر باشـد تـا     3گـاه نبايـد بـيش از     ارتفاع معادل فشار دوغاب جهت پر كردن گمانه و حفاري مجدد آن هيچ –

خصوصيات توده سنگ مورد آزمايش را عوض كند. گمانه سيماني شده تا محـدوده مشخصـي دوبـاره حفـاري     
طـور   مان بايـد اثـرات آن بـه   متر باشد. درصورت استفاده از سي ميلي 1تر از  شود. پوشش سيماني بايد نازك مي

كامل ثبت شده و در گزارش ارزيابي شود. همچنين در صورت سيمان كردن جداره چال بايد توجه داشت كـه  
  اين كار باعث افزايش كيفيت توده سنگ اطراف گمانه نشود،

رت پلكاني صو شود، فشار معموال به ها انجام مي در آزمايش فشارسنجي (پرسيومتري) منارد كه عموما در خاك –
  شود، يابد و در هر سطح براي زمان انتخابي ثابت شده و در ضمن آن افزايش حجم چال ثبت مي افزايش مي

ترين حجم ممكـن تـوده سـنگ     كه فشار به بيش اي  بيشينه فشار آزمايش بايد در حد امكان باال باشد، به گونه –
طور فزاينده افـزايش يابـد،    ه متوالي بايد بهترين فشار هر مرحل اعمال شود. در يك آزمايش چند سيكلي، بيش

  كه اطالعات مفيدي از آن در هر مرحله حتي در صورت صدمه ديدن غشا حاصل شود، طوري به
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را بـر روي ديـوار    آن گيـري كنـد،   طور مستقيم از روي سنگ اندازه كه اتساع را به جاي اين ها به بعضي از پرورب –
ابراين نيازمند به واسنجي تغييرات ضخامت پوسته نبوده و واسنجي تابعي كنند. بن گيري مي خالي پوسته اندازه

  از فشار داخلي خواهد بود،
شود، بايـد   دار يا خرد شده كه درون گمانه انجام مي دار، ترك هاي درزه در صورت انجام اين آزمايش روي بخش –

  پاره شدن غشا الستيكي نشود،ها سبب سوراخ و يا  دقت شود تا ديالتومتر در گمانه گير نكند و يا سنگ
هاي هيـدروليكي از هـواي فشـرده اسـتفاده      جاي استفاده از پمپ شود براي اعمال فشار به پروب، به توصيه مي –

هاي هيدروليكي، به هر دليل كه آزمايش متوقف شود، ادامـه آزمـايش مقـدور     شود. در صورت استفاده از پمپ
  شود، ده، امكان ادامه كار فراهم ميكه با استفاده از هواي فشر نيست، درصورتي

  شود. گر (سنسور) توصيه نمي هايي با يك سنجش استفاده از پروب –

  پذيري با استفاده از روش جك مسطح دستورالعمل تعيين تنش برجا و مدول تغييرشكل - 4- 3

 هدف -3-4-1

هـاي   حفـاري گيري تنش بر جاي تـوده سـنگ در سـطوح رخنمـون يافتـه ناشـي از        آزمايش جك مسطح براي اندازه
پذيري را نيز محاسبه كرد. اين دستورالعمل  هاي شكل توان مدول رود. افزون بر آن، از اين آزمايش مي كار مي زيرزميني به

  تهيه شده است. ISRM ]4و [ ASTM D  4729]3با استفاده از [

 اهميت و موارد استفاده -3-4-2

دسـت آورد و درنتيجـه بـا     يجاد شده تنش برجـا را بـه  توان در راستاي عمود بر محور شكاف ا با انجام اين آزمايش مي
هاي مـوازي   طور كلي جك مسطح، تنش ]. به1دست آورد [ انجام آن در چند جهت از پيش تعيين شده تانسور تنش را به

تـاثير وجـود تونـل     تحـت تر  ها خيلي كم كند، زيرا اين تنش گيري مي تري اندازه محور تونل در جهات قائم را با دقت بيش
طور قابـل   هاي به كه گالري در ميدان تنشي قرار داشته باشد كه يكي از تنش مولفه گيرند. افزون بر آن، درصورتي قرار مي

برابر) در نقاط مشخصي از گالري، ممكن است فشار خيلي كم يـا حتـي بـه صـورت      4يا  3تر باشد ( توجهي از بقيه بيش
دسـت دهـد.    ش جك مسطح ممكن است نتايج غيرقابـل قبـولي بـه   تنش كششي وجود داشته باشد. در اين صورت آزماي

برابر قطر گالري آزمـايش باشـد.    5دليل احتمال تاثير اين عوامل، طول گالري آزمايشي بايد دست كم دو يا ترجيحا تا  به
دست آيد و  بهشود تا نتايج قابل اعتمادي  سازند انجام مي درجه مي 90آزمايش در سه مقطع مستقيم كه با يكديگر زاويه 

توان با استفاده از آزمايش در دو مقطع ديگـر اطالعـات مناسـب و قابـل      چه نتايج در يك جهت غيرعادي باشد، مي چنان
  دست آورد. استفاده را به
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  تعاريف - 3-4-3
 باشد: تعاريف به قرار زير مي

  يه بازگردد،(فشار جبراني): فشاري كه الزم است اعمال شود تا سنگ به وضعيت اول 1پذيري فشار برگشت –
  باشد، : تنش مماسي در سطح فضاي حفر شده مي2تنش جداري –
  شود. : به ميدان تنش توده سنگ قبل از ايجاد فضاي زيرزميني گفته مي3تنش دست نخورده –

  مالحظات و فرضيات -3-4-4
 شود:ش، به موارد زير بايد توجه ويژه در انجام اين آزماي

ها و نـاظرين بايـد مـورد ارزيـابي      جام آزمايش، شامل تكنسينكاركنان انجام آزمايش: كليه كاركنان مسوول ان –
  اوليه قرار گيرند،

آميز آزمايش جك مسطح مهم است. كاركنان حفار بايـد   كاركنان حفاري: كيفيت حفاري براي اجراي موفقيت –
  هاي ابزاربندي داشته باشند، توانايي الزم را براي حفاري دقيق و ايجاد شكاف و چال

اجرايي: تطبيق تمامي تجهيزات وسايل اجرايي با مشخصات مورد نياز بايد صـورت گيـرد.    مشخصات تجهيزات –
كدام از تجهيزات بيان نشده باشد، مشخصات كارخانه سازنده تجهيزات بايد در سطح مـورد   اگر مشخصات هيچ

گيـرد. انجـام    ت مـي گيري صـور  هاي اندازه  ها و سامانه نياز باشد. تاييد عملكرد تجهيزات معموال با واسنجي آن
  هاي استاندارد صورت بگيرد، واسنجي و ارائه اسناد و مدارك بايد با روش

تواند محدوده  ها، نواحي برشي و عوامل ديگر مي شناسي محل: خصوصيات محل، ويژگي گسل هاي زمين ويژگي –
خـواص تـنش و    توانـد  ميدان تنش را تحت تاثير قرار دهد. وجود نواحي تزريق شده در توده سنگ اصلي مـي 

كه تاثير عوامل ذكر شده  طوري دقت انتخاب شوند، به پذيري را تحت تاثير قرار دهد. نقاط آزمايش بايد به شكل
  د، بايد كامال قيد شود،به حداقل برسد يا اگر اين خصوصيات مورد قبول باشن

دليـل تـاثيرات    كننـد بـه   هاي ديگري كه گالري آزمايش را قطع مـي  ها و فضاهاي زيرزميني: حفاري اثر حفاري –
شوند. نقاط آزمايش بايـد دسـت كـم بـه      ها روي يكديگر باعث پيچيدگي توزيع تنش در آن منطقه مي حفاري
هـاي سـنتي حفـر     ها فاصله داشته باشد. اگر گالري آزمايش با روش ها با آن گونه حفاري برابر قطر اين 3اندازه 

سازي و مواد سسـت ناشـي از رهـايي تـنش يـا       نفجاري آمادههاي غيرا شود، سطوح آزمايش بايد با تكنيك مي
ترين و باالترين نقاط سطح پرداخت شده در سنگ نبايـد بـيش از    انفجار از آن زدوده شود. اختالف بين پايين

  متر باشد، ميلي 50

                                                      
1- Cancellation Pressure 
2- Skin Stress 
3- Undisturbed Stress 
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كنـد. مقـدار    محدوديت آزمايش: آزمايش جك مسطح اندازه تنش را تنها در سطح محل آزمـايش تعيـين مـي    –
  دست آمده محاسبه خواهد شد، عات بهنخورده) با كمك روابط نظري با توجه به اطال واقعي (دست تنش

هاي ناهمگون  شود. اين فرض ممكن است در سنگ پذير فرض مي رهاسازي تنش فرآيندي االستيك و برگشت –
  ست نباشد،رو يا شديدا خرد شده كامال د

گردي به كمك آزمايش در جهات  شود. اثرات ناهمسان ميگرد و همگون فرض  در معادالت، توده سنگ همسان –
  مختلف قابل تخمين است،

هاي طراحي و اندازه تجهيزات اشـاره شـده در    شود. نيازمندي درصد فرض مي 100عملكرد جك مسطح  بازده –
  شود، تنها با چند درصد خطا بايد تامين 5 -3-3بخش 

شود. از تنش برشي ايجاد  هاي اصلي فرض مي تنشجهت قرارگيري جك در سطح فضاي حفر شده در راستاي  –
شود. انجام آزمايش در سه جهت مختلف دست كم از امكان ايجاد خطاي  نظر نمي شده توسط فشار جك صرف

  كند، ها جلوگيري مي مفرط در يكي از آزمايش
كـه در ايـن    گيرد. در صورت بروز هرگونـه مشـكل ايمنـي    نمي بر اين دستورالعمل تمامي مسايل ايمني را در –

دستورالعمل قيد نشده باشد، وظيفه كاركنان مسوول بوده كه نكات ايمني مناسب را با انجـام تـداركات الزم و   
  هاي عملي، قبل از استفاده از اين دستورالعمل در نظر داشته باشد. با توجه به محدوديت

  تجهيزات -3-4-5
 شد:هاي تجهيزات مورد نياز اين آزمايش، به شرح زير بايد با ويژگي

  ابزار برش -3-4-5-1
تجهيزات مورد استفاده براي ايجاد برش سنگ مانند ماشين برش با تيغه ديسكي الماسه بايد به نوعي باشد كه  –

هـاي همپوشـان    چه ايجاد شـكاف آزمـايش از طريـق چـال     هايي با ابعاد مناسب ايجاد كند. چنان بتواند شكاف
  كار ضروري است،گيرد، دستگاه چالزني و قاب مناسب براي اين  صورت مي

هـاي   لوازم و تجهيزات ضروري براي ريختن مالت درون شكاف در صورت نياز (مثال اگر شكاف از طريـق چـال   –
  همپوشان ايجاد شده باشد).

  هاي مسطح جك -3-4-5-2
خـوبي كـار كننـد.     اند بايد بتوانند در فشار چنـدين هـزار پاسـكال بـه     درستي نصب شده هاي مسطح زماني كه به جك

تـر از جـك قابليـت     ري نصب شوند كه دو صفحه اصلي در صورت لزوم در جهت موازي و محـدوده بـيش  ها بايد طو جك
ها بايد مربع بوده و  اينچ) باشد. شكل سطح جك 25/0متر ( ميلي 6جايي بايد دست كم  جايي داشته باشد. دامنه جابه جابه

  متر باشد. ميلي 1تر از  ، بايد كمISRMضخامت صفحات موازي، طبق 
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  گيري فشار يل اندازهوسا -3-4-5-3
گيـري   شود. دقت اندازه گيري فشار جك استفاده مي هاي هيدروليكي براي اندازه از ترانسديوسرهاي الكترونيكي يا گيج

وجـود آمـده توسـط سـامانه      مگاپاسكال باشد كه شامل خطاهاي به 14/0فشار توسط ترانسديوسر بايد دست كم برابر 
  مگاپاسكال است. 069/0خروجي و با حساسيت دست كم  قرائت

  گيري تغيير شكل وسايل اندازه - 3-4-5-4
و ترانسديوسرهاي الكترونيكي  1مور سنج ويته هاي كرنش هاي شماره انداز، گيج ترانسديوسرهاي تغييرشكل شامل گيج

متـر الزم   ميلـي  0013/0متـر بـا حساسـيت     ميلي 0025/0هاي خطي با دقت دست كم  سنج يا پتانسيل LVDTمانند 
سنج موجود در جك مسطح بايد پيش از نصـب بـر روي جـك، واسـنجي شـوند. تـاثير روغـن         هاي كرنش باشند. گيج مي

  ها بايد پيش از آزمايش تعيين شود. هيدروليكي و افزايش فشار محصور كننده بر روي گيج

  مالت -3-4-5-5
اي باشد كه جك مسطح در داخل شكاف را به سرعت بـه مقاومـت اوليـه بـاال      ونهگ مالت سيمان مورد استفاده بايد به

درصـد وزنـي ماسـه تميـز بـا ابعـاد        50رسانده و از مواد غيرقابل انقباض ساخته شود. مالت ممكن است شامل بـيش از  
آوري  اومت مالت عملمش باشد. براي ساخت مالت از آب تميز و قابل آشاميدن استفاده شود. مق 60و  20بندي بين  دانه

  شده بايد بيش از تنش اعمالي بر جك مسطح باشد. مدول مالت بايد تعيين شده و از مدول سنگ متمايز شود.

  انجام آزمايش مراحل -3-4-6
 شود: مراحل زير، در مورد اين آزمايش اجرا مي

  ها در هر ايستگاه آزمايش بندي جك آرايش و گروه -3-4-6-1
جـك مسـطح    3ها نصب شوند. هر سري بايد شـامل   ايد يك سري از جكب دست كمدر هر مقطع گالري (يا دستك) 

ا دستك) بـا  يهاي هر گروه بايد در يك بخش گالري ( درجه و قائم نصب شوند. جك 45باشد كه به صورت افقي، با شيب 
  متر از يكديگر قرار داده باشند. 6فواصل طولي حداقل 

  سازي سطح سنگ و ايجاد حفره آماده -3-4-6-2
  طح سنگ و ايجاد حفره، موارد زير بايد رعايت گردند:سسازي  در آماده

                                                      
1- Whitte More 
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باشد. جك تخـت را نبايـد در    كيفيت سنگ: براي انجام آزمايش به سطحي مقاوم و صاف با كمي تقعر نياز مي – 
دهنـد،   گونه مناطق در اثر ضربه چكش صداي پـوكي مـي   مناطق شكسته شده يا آماس كرده كار گذاشت. اين

چه سطح مناسـبي در تونـل موجـود نباشـد، الزم      كنند. چنان دار توليد مي صداي زنگكه مناطق سالم  درحالي
  است با وسايل حفاري دستي و بادي شكل هندسي تونل را تا حد امكان اصالح كرد،

متر دورتر از نقـاط   3/0متر از هر انتهاي شكاف جك مسطح و نيز  30/0ابعاد: سطح آماده شده بايد دست كم  – 
 3/0رش داشته باشد. محل قرارگيري ترانسديوسرها يا جك مسطح در هر نقطه بايد به اندازه گيري گست اندازه

  )،13-3متر داخل سطح آماده شده قرار داشته باشند (شكل 

  
  گيري جك مسطح در اطراف شكاف آرايش تجهيزات اندازه - 13-3شكل 

سـازي بـه    سطح سنگ است. در آمـاده  سازي سازي سطح: حفاري تا يك عمق يكنواخت نيازمند آماده روش آماده – 
هاي حفاري ممكن است با حركـت رو بـه جلـو و عقـب      مانده بين چال هاي همپوشان، سنگ باقي روش حفر چال

كـار در سـنگ    جـاي ايـن   يابد كه سطح سنگ صـاف شـود. بـه    سرمته خارج شود و اين حركت تا زماني ادامه مي
اري كـم اسـتفاده و سـپس سـنگ     ك ده با استفاده از خرج آتشكاري كنترل ش توان از آتش ساخت و سالم، مي پي

  تر ممكن است ابزار برش و يا وسايل خرد كننده استفاده شود، هاي نرم مانده را از شكاف خارج كرد. در سنگ باقي
اي در نظـر گرفتـه مـي شـود.      صورت صفحه آل به صافي سطوح: سطوح آماده شده براي آزمايش در حالت ايده – 

  متر باشد. ميلي 50ترين نقاط در سطح آماده شده نبايد بيش از  باالترين و پاييناختالف بين 

  نصب ترانسديوسر -3-4-6-3
شـوند. ترانسديوسـرهايي كـه بـراي      ترانسديوسرها در مركز و عمود بر جك مسطح در سطح يـا در عمـق نصـب مـي    

  باشد. پهناي جك مسطح مي Lه شكاف جك مسطح نصب شوند، ك L/2روند بايد در محدوده  كار مي گيري تنش به اندازه
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  ايجاد شكاف -3-4-6-4
شـود. در   هاي سست يا شديدا ترك خورده ايجـاد مـي   ها در سنگ هم چال شكاف با استفاده از اره يا حفاري نزديك به

 75متر و امتداد آن نيز نبايد بـيش از   ميلي 74باشد. پهناي شكاف نبايد بيش از  ترين كمهنگام ايجاد شكاف، لرزش بايد 
اندازه كافي عميق بوده تا جك مسطح قابليت داخـل   هاي جك مسطح گسترش داشته باشد. شكاف بايد به تر از لبهم ميلي

گيـري در مجـاورت سـنگ سـالم      ترين نقطـه انـدازه   متر را داشته باشد و در كنار پايين ميلي 75شدن در شكاف با فاصله 
  شكاف برسد.

مستقيم و موازي بوده و تا انتهاي شكاف باز باشند تا جـك بـه آن    ها در صورت انجام حفاري، بايد دقت شود كه چال
  هاي ناشي از حفاري از آن خارج شود. نقطه برسد. شكاف بايد توسط آب تميز شسته شود تا خرده

  1ها در مرحله رهايي قرائت تغييرشكل -3-4-6-5
گيري  آزمايش نيز دوباره اندازهگيري شود. همچنين پيش از شروع  اندازه بايد بالفاصله پس از ايجاد شكاف تغيير شكل

كند، بايد تعداد زيادي قرائت ميـاني   شود. اگر سنگ در يك دوره زماني تحت بار ثابتي تغيير شكلي را متناسبا تحمل مي
  براي ارزيابي اين اثر نيز صورت پذيرد.

  نصب جك مسطح -3-4-6-6

بگيرد تا احتمال گسيختگي در  متري از سطح صاف حفاري قرار ميلي 75جك مسطح بايد در مركز شكاف و در عمق 
هنگام اعمال فشار از بين برود. در صورت استفاده از مالت بايد اطراف جك پر شده و عاري از هرگونه حباب هوا يا حفـره  

  بيني شده جك را داشته باشد. باشد. زمان كافي براي گيرش به مالت داده شود تا مقاومت فشاري بيش از تنش پيش

  آزمايش جك مسطح -3-4-6-7
يابد.  گيري ادامه مي مگاپاسكال و تا زمان دستيابي به حذف تنش در كليه نقاط اندازه 7/0ر جك مسطح با گام افزايشي فشا

منظور آزمايش تغيير شكل وابسته به زمان، فشار ماكزيمم بايد تا  پس از هر مرحله افزايش فشار، تغيير شكل بايد قرائت شود. به
مگاپاسـكال تـا    6/0دقيقه انجام شود. سپس فشار بايـد بـا گـام     5ائت تغيير شكل بايد هر دقيقه ثابت نگه داشته شود. قر 15

رسيدن به فشار صفر كاهش يابد و پس از هر كاهش، تغيير شكل قرائت شود. پس از رسيدن به هدف آزمـايش يعنـي كسـب    
  بار انجام شود. دقيقه يك 5كل بايد هر دقيقه حفظ شود و دوباره قرائت تغيير ش 15تغيير شكل وابسته زمان، فشار صفر بايد 

بار با استفاده از افزايش و كاهش مساوي فشار تكرار شود. تـنش بيشـينه جـك در ايـن      2سيكل بارگذاري بايد دست كم 
ها بايد تا حد ممكن زياد باشد و اين بيشينه تنش بايد توسط كارشناس متصدي آزمايش در محل و بسـته بـه جـك و     سيكل

  دهد. ) اصطالحات هندسي در آزمايش جك مسطح را نشان مي14- 3پذيري تعيين شود. شكل ( فشار برگشت مقاومت سنگ و

                                                      
1- Relaxation 
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  اصطالحات هندسي در روش جك مسطح -14-3شكل 

  ثبت اطالعات مورد نياز -3-4-6-8
  هاي موجود در آزمايش بايد ثبت شوند. ترين داده ) به عنوان كم2-3) و (1-3اطالعات نشان داده شده در جدول (

 اسباتمح -3-4-7

دست آمده از اطالعات جك مسطح وابسته به هندسه پيچيده بارگذاري آزمايش  محاسبه تنش و مدول تغيير شكل به
شـود. ايـن امـر،     هـاي جـانبي و برشـي ذخيـره نمـي      باشد. فشار جك تنها در يك جهت گسترش دارد، بنابراين مولفه مي
هـاي االسـتيك و    مسير اصلي تنش قرار گرفته باشد. مدلخصوص زماني قابل توجه است كه جك در مسيري به جز از  به

  شود. هاي بسياري براي جبران اين عوامل استفاده شده است كه به تغيير و نيز كاهش اطالعات منتهي مي فرضيه

  مشخصات تجهيزات و وسايل آزمايش جك مسطح - 1- 3جدول 
 آزمايش جك تخت

  برگه مشخصات و تجهيزات آزمايش
4729ASTN D 

  شماره آزمايش: ه:پروژ
 محل آزمايش:  نوع فضاي زيرزميني:

 داري:جهت  نوع سنگ:
 تاريخ واسنجي بعدي  تاريخ واسنجي شماره سريال  شرح تجهيزات
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  ها در آزمايش جك مسطح ثبت قرائت -2- 3جدول 
 نويس آزمايش جك تختي پيشبرگه

4729 ASTN D  
 شماره آزمايش: پروژه:

 محل آزمايش:  نوع فضاي زيرزميني:
 داري:جهت نوع سنگ:

 فشار ساعت تاريخ
 3شماره  2شماره  1شماره مالحظات تغيير شكل

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

تاريخ و امضا: مشاور آزمايش:
تاريخ و امضا:  كيفي:ناظر

 تاريخ و امضا:  كارشناس پروژه:
  

اند، براي رسيدن به نتايج قابل اعتماد و قابل مقايسـه   معادالت ارائه شده در اين بخش كه تا حد وسيعي پذيرفته شده
شناسي و ميدان  زمينشوند. با وجود اين، تحليل اطالعات به عوامل خاص محلي مانند  هاي برجا استفاده مي با ديگر روش

هاي عددي ماننـد روش اجـزاي محـدود،     اي از هر آزمايش با استفاده از روش تنش موجود وابستگي دارد. تحليل جداگانه
  ممكن است موثرترين روش براي دسترسي به تنش و مدول تغيير شكل باشد.

  هاي ايجاد شده جايي فشار الزم براي برگشت جابه -3-4-7-1

باشد. محاسبات مربوط بـه تـنش    يد، اين فشار الزاما معادل تنش وارده بر سطح سنگ نميگونه كه يادآوري گرد همان
گيري شـده در هـر طـرف شـكاف جـك       هاي اندازه شود. يك گروه شامل تغيير شكل جداري به دو گروه اصلي تقسيم مي

  باشد: گيري شده در ميان شكاف مي هاي اندازه مسطح و گروه ديگر شامل تغييرشكل
شود تنش سطحي با اسـتفاده   گيري مي تغيير شكل بين نقاط در يك سمت شكاف جك تخت اندازه زماني كه –

دست آمده توسط ايجاد شكاف همانند بـا كـرنش ايجـاد     شود. كرنش به از تئوري كرنش االستيك محاسبه مي
] و كرنش ايجاد شده توسط جـك  5شده توسط يك حفره طويل بيضوي شكل در يك صفحه االستيك است [
) نسـبت تـنش   3-3باشد. در جدول ( مسطح همانند بارگذاري يكنواخت در لبه يك صفحه تقريبا نامتناهي مي

هـاي   جايي در فواصل متفاوت از شافت همراه با نسبت پواسـون  گيري جابه اوليه به فشار برگرداننده براي اندازه
  مختلف آورده شده است.



  147  03/07/95    »سنگ مكانيك صحرايي هاي آزمايش انجام« دستورالعمل -سوم فصل

 

تـوان از   مساحت يك مترمربع داده شده است. با كمي خطا مـي  ] براي جك مسطحي با5ها توسط مرجع [ اين نسبت
دهد كـه از   باشند استفاده كرد. تجربيات صحرايي نشان مي ها در اين حدود مي هايي نيز كه ابعاد آن اين مقادير براي جك

د و تنها به عنوان ها استفاده نمو جايي توان به طورمستقيم براي تصحيح فشار الزم براي برطرف كردن جابه اين جدول نمي
اي بـه حـدي نزديـك بـه      گيري براي به حداقل رساندن خطا استفاده شوند. در عمل، تنش پوسته شاخصي در نقاط اندازه

  را با خطاي قابل قبولي معادل با فشار جبراني در نظر گرفت. توان آن افتد كه مي شكاف اتفاق مي

  نسبت تنش سطحي به فشار الزم براي برگشت - 3- 3جدول 
  ]1ها براي جك مسطح با مساحت يك مترمربع [ جايي جابه

  فاصله از شيار  )ضريب پواسون سنگ (
5/0 33/0 2/0 1/0  
92/0 98/0 99/0 99/0  0  
89/0 94/0 98/0 98/0  *L1/0  
88/0 93/0 98/0 0/1  L2/0  
93/0 98/0 01/0 04/1  L3/0  
01/1 02/1 08/1 1/1  L4/0  
08/1 11/1 17/1 2/1  L5/0  
18/1 24/1 27/1 31/1  L6/0  
30/1 37/1 39/1 44/1  L7/0  
38/1 48/1 52/1 58/1  L8/0  
46/1 61/1 69/1 71/1  L9/0  
53/1 73/1 83/1 87/1  L0/1  

  
شود، از تئوري تغييـر شـكل    گيري مي كه تغيير شكل بين نقاط در دو طرف شكاف جك مسطح اندازه هنگامي –

هاي مربوط به ايجاد شكاف، مشابه با تغييـر   شود. تغيير شكل براي محاسبه تنش سطحي استفاده مياالستيك 
هاي ايجاد شده توسط يك سوراخ بيضوي شكل محدود در يك صفحه االستيك با بارگـذاري يكنواخـت    شكل
يك بيضوي  هاي ايجاد شده در هاي ايجاد شده توسط جك مسطح مشابه تغيير شكل ]. تغيير شكل2باشد [ مي

)، توسـط معـادالت زيـر    Wنامحدود نازك است و تغيير شكل ايجاد شده در اثر شكاف در يـك طـرف جـك (   
  آيد: دست مي به

)3 -11(  
1 12 2
2 2

0 2 2

SC Y Y y
W (1 )(1 ) (1 ) /(1 )

E CC C

   
           
      

  

)3 -12(  
1 12 2

0 2 2
1 2 2

SY Y Y Y
W ( 2 )(1 ) (1 ) /(1 )

E CC C

   
           
      

  

)3 -13(  2 1
Q

W W
S

   

)3 -14(  0 1 2W W W W    
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  كه در آن:

0Wمتر)، ميليجايي در يك طرف شكاف در هنگام برش يك شكاف نازك نامحدود ( : جابه  

1W متر)، ميليجايي در يك طرف شكاف ناشي از تنش دومحوري ( جابه  

2W متر)، ميلي(جايي در يك طرف شكاف ناشي از تنش دومحوري  جابه  
S ،(مگاپاسكال) تنش سنگ در جهت عمود بر جك  
Q ،(مگاپاسكال) تنش سنگ در جهت موازي با جك  
C متر)، نصف طول شكاف (ميلي  
Y متر)، گيري تا خط مركزي جك (ميلي فاصله نقاط اندازه  

0Y متر)، نصف عرض شكاف (ميلي  
E پذيري توده سنگ (گيگاپاسكال)، مدول تغيير شكل  

  .نسبت پواسون توده سنگ  
  آيد. دست مي ) به12-3)، توسط رابطه (jWر جك (تغييرشكل ايجاد شده توسط اعمال فشا

)3 -15(  
1 12 2

0 2 2
j 2 2

00 0

PC y Y Y
W (1 )(1 ) (1 ) /(1 )

E CC C

   
           
      

  

  كه در آن:
P ،(مگاپاسكال) فشار جك  

0C متر)، نصف طول جك (ميلي  
  ايجاد شده.هاي  جايي و فشار الزم براي برگشت دادن جابه

)3 -16(  jW w  
شود. وقتي كه تغيير شكل در يك  پذيري: دوباره محاسبات مدول تغييرشكل به دو گروه تقسيم مي مدول شكل –

  آيد: دست مي ) به17-3از رابطه ( Eگيري شود، مدول  طرف شكاف اندازه
)3 -17(  E(GPa) (PLR / 2 Y) (P / Y)(K RL / 2 )       

  كه در آن:
P ،(مگاپاسكال) فشار جك مسطح  
L متر)، گيري (ميلي فواصل بين نقاطه اندازه  
R ،ضريب توزيع تنش  
Y  متر)، گيري (ميلي تغيير شكل بين نقاط اندازه  

  شود. ) محاسبه مي16-3، توسط رابطه (Rضريب توزيع تنش
)3 -18(  q q q q z z z zR (A sin A ) (A sin A ) (A sin A ) (A sin A )           
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  كه در آن:
  ،نسبت پواسون سنگ  

zA وqA نشـان  14-3باشد كـه در شـكل (   هاي جك مسطح بر حسب راديان مي گيري با لبه زاويه بين نقاط اندازه (
  داده شده است.

صـورت زيـر    به E) براي تعيين مدول 17-3گيرد. معادله ( گيري تغيير شكل در ميان شكاف صورت مي وقتي كه اندازه
  خواهد بود:

)3 -19(  E(GPa) K(P / Y)   
  آن: كه در

P ،(مگاپاسكال) فشار در جك مسطح  
Y  متر)، گيري (ميلي تغيير شكل بين نقاط اندازه  
K .ضريب وابسته به شكل هندسي آزمايش  

  گزارش نتايج -3-4-8
 گزارش آزمايش بايد شامل اطالعات زير باشد:

تري نيز ممكن اسـت بـراي تكميـل آن     ين آزمايش بايد دست كم داراي موارد زير باشد. جزييات بيشگزارش كامل ا
  ها نيز در صورت لزوم تغيير كند: افزوده شود و تنظيم بخش

  مقدمه گزارش - 3-4-8-1
  بخش مقدمه براي ارائه اهداف و مقاصد برنامه آزمايش و مشخصات مواد آزمايش شده خواهد بود و شامل:

  شود، منظور نمودار گرافيكي توصيه مي جهت: موقعيت و جهت هر جك مسطح بايد شرح داده شود. بدينموقعيت و  –
  اصول انتخاب موقعيت: داليل ويژه انتخاب محل آزمايش بايد ارائه شود، –
هاي آزمايش: نواحي مناسبي كه در آزمايش پوشـش داده نشـده و محـدوديت اطالعـات در نـواحي       محدوديت –

  ور كلي بحث شود،ط ها بايد به آن
شناسي هر محل آزمايش بايد شرح داده شـود كـه    شناسي محل آزمايش: زمين اي از شرايط زمين شرح خالصه –

شناسـي گـالري آزمـايش در     باشد. نقشه تفصـيلي زمـين   ها، هوازدگي، انكلوزين و ... مي شامل نوع سنگ، ترك
  ز مورد نياز است،گيري باشد ني محل جك مسطح كه نشان دهنده جك و نقاط اندازه

  روش انجام آزمايش -3-4-8-2
وسايل و تجهيزات: فهرست كامل وسايل و تجهيزات مورد استفاده در آزمايش بايد در گزارش آورده شـود كـه    –

  شامل نام، شماره مدل و مشخصات پايه هر قطعه اصلي است،
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  روش اجراي آزمايش بايد با مراحل جزيي آن ذكر شود، –
ه، متفاوت از تجهيزات ياد شده در اين روش باشد، هرگونه تغييـر و داليـل آن   اگر تجهيزات اصلي مورد استفاد –

 بايد آورده شود.

  اثر تغييرات بر روي نتايج آزمايش نيز بايد شرح داده شود. –

  پيشينه تئوري آزمايش -3-4-8-3
اصلي در وضوح و به طور كامل شرح داده شود. فرضيات  ها بايد به تمام معادالت مورد استفاده براي تبديل داده –

  ها بايد ذكر شده و اثرات آن مشخص شود. معادالت و هرگونه محدوديت در كاربرد آن
  تاثيرات ويژه محل: –

 ها بايد ذكر شود، فرضيات: درجه تطابق با شرايط واقعي محل آزمايش و معادالت تبديل داده 

 طور كامل شرح داده شود. ل بهآ كار رفته براي تصحيح شرايط غيرايده فاكتورهاي تصحيح: هر فاكتور يا روش به 

  نتايج آزمايش -3-4-8-4
  شود: موارد زير را شامل مي

تهيه جدول نتايج شامل نوع سنگ، جهات قرارگيري جك مسطح، ميـانگين فشـار الزم بـراي برطـرف كـردن       –
هاي تغيير شكل، دامنه تغييرات و مقـادير غيرقطعـي بايـد     ها، تنش سطحي و ميانگين مقادير مدول جايي جابه

  ده باشد،بيان ش
ها،  جايي ارائه جدولي شامل تعداد آزمايش، انواع سنگ، جهات، تغيير شكل، فشار الزم براي برطرف كردن جابه –

  تنش سطحي و مقادير مدول تغيير شكل بايد بيان شود،
  هاي فشار در برابر تغيير شكل براي هر نوع سنگ بايد شرح داده شود، منحني –
  شود: ها در صورت مناسب بودن به شرح زير افزوده مي ل و ارائه دادهانواع اطالعات ديگر ناشي از تحلي –

 هيستوگرام نتايج، 

 هاي برجا مقايسه نتايج با ساير آزمايش، 

 هم خورده تنش تخمين سطوح به، 

 بررسي مقايسه نتايج با ديگر مطالعات. 

  تخمين خطا -3-4-8-5
  تخمين خطا بايد در برگيرنده موارد زير باشد:

درصـد   95هاي آماري استاندارد تحليل شود. تمامي مقادير بايد با بازه اطمينـان   از روش نتايج بايد با استفاده –
  محاسبه شوند،
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گيري مربوط به هر آزمايش به صورت جداگانه بايد ارزيابي شود. اين خطا شـامل اثـرات تركيبـي     خطاي اندازه –
  باشد، هاي فشار و تغيير شكل مي گيري تمام اندازه

مشابه، مدول تغيير شكل متوسط، دامنه تغيير و انحـراف اسـتاندارد بايـد بـا محـدوده       براي هر رشته آزمايش –
  درصد به عنوان كمينه محاسبه شود، 95اطمينان 

ها  ها و يا همبستگي مشاهده شده بين گروه كه آيا تفاوت ها بايد براي تعيين اين درصورت تناسب، متوسط گروه –
  شوند.درصد هستند، مقايسه  95در سطح اطمينان 

  ها پيوست -3-4-8-6

  تغيير شكل براي هر آزمايش بايد ارائه شود. –منحني فشار  -1پيوست 
) براي هر آزمـايش بايـد در پيوسـت    2-3) و (1-3هاي ( ها، جدول يك سري فرم كامل شامل جداول داده -2پيوست 

  قرار داده شود.

  دقت نتايج -3-4-8-7
هاي كامال يكسان با در نظر گرفتن هزينـه و زمـان    نمونهتوجه به طبيعت سنگ، انجام و تكرار اين آزمايش بر روي  با
هاي مـورد آزمـايش    پذير نيست. هرگونه خطا و عدم قطعيت نتايج، ممكن است مربوط به آزمايش كننده و يا نمونه امكان

ايج گونه مرجعي در دسترس نيست، ميـزان دقـت نتـ    دست آمده هيچ كه جهت تعيين دامنه نتايج به توجه به اين باشد. با
  باشد. پذير نمي دست آمده امكان به

  هاي كلي نكته -3-4-9
 باشند: اند، به شرح زير مي هايي كه در اين آزمون مطرح ها و يادآوري اهم نكته

  هاي برجا نيز استفاده كرد، توان براي تعيين تنش از اين روش آزمايش مي –
  مگاپاسكال افزايش داد، 20توان تا فشار  اين آزمايش را مي –
  شود، داخل بخش كم و بيش دست نخورده سنگ انجام مي اين آزمايش –
  شود، درجه ناهمگوني توده سنگ نيز مشخص مي –
شناسي نامساعد، در صورت باال بودن تنش اوليه، حفـر شـيار آزمـايش     هاي حاوي عوارض زمين در توده سنگ –

  شود، مشكل بوده و توصيه نمي
  ي كرد،توان پس از آزمايش بازياب هاي تخت را نمي معموال جك –
  باشد، تر مي متر كم ميلي 10ها از  گيري معموال دامنه اندازه –
گيرنـد، ايـن نكتـه حـايز      زمان مورد آزمايش قـرار مـي   درحالتي كه چند شيار در كنار يكديگر حفر شده و هم –

  اهميت است كه شيارها نبايد با يكديگر تداخل كنند،
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ها نبايد  شود. اين مهاري دوزهاي مهاري استفاده مي معموال براي جلوگيري از كج شدن دستگاه برش، از سنگ –
  خوردگي سطح مورد آزمايش شوند. باعث دست

  دستورالعمل تعيين تنش بر جا در سنگ با استفاده از روش شكست هيدروليكي -5- 3

 هدف -3-5-1

مل طبق توان ميدان تنش برجا در سنگ را با روش شكست هيدروليكي تعيين نمود. اين دستورالع با انجام اين آزمايش مي
گيري تنش  تدوين شده است. شكست هيدروليكي تنها روشي است كه براي اندازه ASTM D 4645] 2دستورالعمل استاندارد [
هاي حفر شده با هـر قطـري قابـل انجـام      شود. اين روش در گمانه متر به طور گسترده استفاده مي 50بر جا در اعماق بيش از 

  شود. به عنوان واحد استاندارد آزمايش در نظر گرفته مي SI است. مقادير محاسبه شده براساس واحد

 موارد استفادهاهميت و  -3-5-2

 موارد استفاده -3-5-2-1

گيـري محيطـي در    گيـري تـنش، ماننـد روش مغـزه     هاي اندازه توان مانند ديگر روش روش شكست هيدروليكي را مي
گيري محيطـي كـه بـر     هاي مغزه تكنيكهاي كم عمق مورد استفاده قرار داد. مزيت اين روش آن است كه بر خالف  چال

هـا بـر روي چنـد مترمربـع (ابعـاد شكسـت        گيـرد، ميـانگين تـنش    گيري صورت مي اي به ابعاد كوچك اندازه روي ناحيه
  آيد. دست مي  هيدروليكي القا شده) به

  ها محدوديت -3-5-2-2
  باشند: هاي اين آزمايش به قرار زير مي محدوديت

  شود، آزمايش محدود ميگيري به عمق گمانه  عمق محل اندازه –
تواند براي بيان مقادير تنش بر جا بيان شود كـه   در حال حاضر نتايج روش شكست هيدروليكي تنها زماني مي –

چه دليلي بـر خـالف آن وجـود     هاي اصلي برجا باشد. چنان گمانه كم و بيش به موازات يكي از سه مولفه تنش
  شود، هاي تنش اصلي فرض مي نداشته باشد، گمانه قائم، موازي يكي از مولفه

تـوان   زماني كه تنش اصلي موازي با محور گمانه، تنش اصلي كمينه نباشد، تنها دو تنش اصـلي ديگـر را مـي    –
هاي موازي و عمودي  طور مستقيم از آزمايش تعيين كرد. اگر تنش كمينه به موازات محور گمانه باشد، ترك به

  كند، شود امكان تعيين هر سه تنش اصلي را فراهم مي ايجاد مي با محور گمانه كه گاهي اوقات توسط آزمايش
صـورت از   بدترين حالت اين است كه شكست ايجاد شده در راستاي خارج از گمانه تغيير جهت بدهد، در ايـن  –

  توان براي تعيين تنش استفاده كرد. ديواره گمانه نمي
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 اصطالحات كليدي -3-5-3

شود به مفهـوم شكسـتن سـنگ     براي تعيين تنش بر جا استفاده مي واژه شكست هيدروليكي كه در اين دستورالعمل
  باشد. منظور تغيير خصوصيات سنگ مانند نفوذپذيري و تخلخل مي توسط فشار سيال به

  تشريح اصطالحات  -3-5-3-1

  باشند: اصطالحات مخصوص اين دستورالعمل به قرار زير مي
  ي در توده سنگ مورد آزمايش صورت بگيرد،(بحراني): فشاري كه الزم است تا شكست هيدروليك 1فشار شكستگي –
  باشد، گيري شده در محل مي تنش برجا: تنش بر جاي زمين، اندازه –
هاي ايجـاد شـده پيشـين،     (بازگشايي ترك): فشار مورد نياز براي باز كردن مجدد ترك 2فشار شكستگي ثانويه –

  گردد، اش باز مي كه فشار به شرايط اوليه پس از اين
  ماند، اري كه پس از بسته شدن درزهاي هيدروليكي ايجاد شده در پايان مرحله پمپاژ باقي مي: فش3فشار محبوس –
هاي اصلي عمودي و افقي: سه تنش اصلي بر جا كه يك تـنش در جهـت عمـودي و دو تـنش ديگـر در       تنش –

  شوند، صفحه افقي فرض مي
  گيرد. وليكي قرار ميمحدوده آزمايش: بخشي از گمانه كه توسط پكر جدا شده و تحت فشار هيدر –

 روش آزمايش -3-5-4

شود. فشار سيال در فاصله بين دو پكر با اسـتفاده   بخش مورد آزمايش گمانه براي اعمال فشار توسط دو پكر بسته مي
شـود تـا    يابد. سپس پمپاژ متوقف شده و اجازه داده مي از عمل پمپاژ تا زمان رويداد شكست در ديواره گمانه، افزايش مي

يابـد و مرحلـه    محدوده آزمايش پايدار شود. پس از آن، فشار تا سطح فشار آب منفذي سنگ كـاهش مـي   فشار سيال در
هاي فشار اضافي ديگري نيز با مقادير متفـاوت آبگـذري    شود. سيكل اعمال فشار با حفظ همان آبگذري، چند بار تكرار مي

  شود. تكرار مي
شود. همچنين با استفاده از جهت درزهاي ايجاد شده،  به ميهاي مختلف محاس هاي اصلي با قرائت سيكل مقاديرتنش

زمان براي يك محدوده آزمايش  –زمان، ميزان جريان  –اي از نمودار فشار  شود. نمونه هاي اصلي مشخص مي جهت تنش
  ) ارائه شده است.15-3در شكل (

                                                      
1- Breakdown Pressure 
2- Fracture Reopening Pressure 
3- Shut-in Pressure 
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  زمان در ضمن شكست هيدروليكي –زمان، ميزان جريان  –اي از نتايج فشار  نمونه - 15-3شكل 

  فرضيات -3-5-5
 گيرد: اين آزمايش با توجه به فرضيات زير انجام مي

شـود. هرگونـه تغييـر در     سنگ مورد آزمايش با رفتار االستيك خطي، هموژن و ايزوتروپيك در نظر گرفته مي – 
  شود، اين فرضيات باعث تغيير در نتايج مي

هـاي   شـود. زيـرا بـا اسـتفاده از داده     هاي اصلي در نظر گرفته مي تنشهاي عمودي اساسا موازي يكي از  گمانه – 
هاي اصلي به صورت عمـودي   گيري تنش در اكثر موارد، ثابت شده است كه يكي از تنش شناسي و اندازه زمين

  تا نزديك به عمود است،
بافـت سـنگ،    تعيين تنش بر جا با استفاده از روش شكست هيدروليكي ممكن است به علت وجود تخلخل در – 

  هاي طبيعي سنگ، وجود فضاهاي زيرزميني نزديك به تغييرات موضعي در ميدان تنش پيچيده شود. ترك

  تجهيزات -3-5-6
 باشند: هاي تجهيزات مورد نياز اين آزمايش به شرح زير مي ويژگي

در داخـل  يا دكل حفاري: وجود تجهيزات براي پايين و باال بردن و ابزار آزمايش شكست هيـدروليكي   1پايه سه – 
چال آزمايش ضروري است. براي سهولت در پايين و باال آوردن تجهيزات شكست هيدروليكي، سه پايه يا دكل 

هاي حفاري براي پـايين بـردن ابـزار     هاي فشار قوي يا لوله شود. زماني كه لوله حفاري در باالي چال نصب مي
بر مناسب كه قادر به بـاال بـردن وزن مجموعـه    كارگيري دكل حفاري با يك جرثقيل و باال شود، به استفاده مي

  لوله و ابزار باشد، ضروري است،
پايـه بـا    شود، يك سـه  براي آزمايش شكست هيدروليكي استفاده مي 2پذير زماني كه از سامانه شيلنگ انعطاف – 

  رود، كار مي ها به طراحي مناسب براي تحمل وزن تجهيزات آزمايش، خطوط لوله و كابل

                                                      
1- Tripod or Drilling Rig 
2-Wire Line-Flexible Hose 
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پـذيرد كـه در فواصـل     بندي گمانه توسط دو پكر الستيكي منبسط شونده صورت مي : آب1دهپكر منبسط شون –
  برابر قطر گمانه از همديگر قرار دارند، 6معادل با دست كم 

ها  لوله يا شيلنگ فشار قوي: عمل انبساط پكرها توسط لوله (يا ميله حفاري) يا شيلنگ فشار قوي يا هر دو آن –
 70/0گذاري انجام شده به انتهاي پمپ يا مخزن فشار (با قابليت ايجاد فشار تا  لوله پذيرد. شيلنگ يا صورت مي

شود و در سـمت ديگـر بـه پكرهـا و محـدوده مـورد        ليتر بر دقيقه) متصل مي 25مگاپاسكال و جريان صفر تا 
هـاي   ري). تجارب موجود انجام آزمايش در انواع مختلف سنگ با نفوذپذي16-3شود (شكل  آزمايش متصل مي

  آورد، متفاوت را فراهم مي
سنج: براي قرائت فشار در محدوده اعمـال آن در سـطح يـا عمـق از وسـايل       گيري فشار و جريان وسايل اندازه –

هـا فشـار پكـر نيـز هماننـد فشـار        شود. در برخي دستگاه مگاپاسكال) استفاده مي 70تا  10گيري فشار ( اندازه
گيري ميزان سيال وارد شـده بـه محـدوده آزمـايش مـورد       براي اندازهسنج  گردد. يك جريان آزمايش ثبت مي
 گيرد. استفاده قرار مي

تجهيزات ثبت فشار و جريان به يك سيستم آنالوگ چندكاناله (وابسته به زمان) متصل است تا ثبـت پيوسـته   
بـراي انجـام تحليـل    هاي حاصل از آزمـايش   اي داده صورت دايم صورت پذيرد و همچنين ثبت رايانه ها به داده

  شود، بعدي انجام مي
پذير است. سـطح خـارجي    هاي هيدروليكي، استفاده از پكر شكل ترين روش براي ثبت درز پذير: رايج پكر شكل –

باشد. با باد كردن اين پكر در محدوده  پذير است كه قابل انبساط مي اين پكر از نوع الستيك بسيار نرم و شكل
بندد. براي تعيين امتداد و شيب اثر  اي هيدروليكي ايجاد شده روي آن نقش ميه آزمايش، شكل و جهت درزه

تـوان از تجهيـزات مغناطيسـي برداشـت ديـواره گمانـه يـا         هاي هيدروليكي ايجاد شده مي مانده از شكاف باقي
  اي داخل گمانه استفاده كرد. تجهيزات مشاهده

ـ   – پـذير، نمايشـگر تلويزيـوني داخـل      راي پكـر شـكل  نمايشگر تلويزيوني داخل گمانه: روش جايگزين ديگـري ب
گيري سرعت صوت بـه هنگـام رفـت و برگشـت)      باشد كه با استفاده از ابزار سنجش صوتي (اندازه اي مي گمانه

تر از پكر منبسط شـونده،   كند. اين وسيله بسيار سريع شيب و جهت شكستگي را در ديواره گمانه مشخص مي
ها در طي يك مرحله رفت و برگشت به داخـل   كند زيرا قرائت شكستگي شيب و جهت شكستگي را تعيين مي

پذيرد، اما پكرهاي منبسط شونده پس از انجام هر آزمـايش و پـيش از آزمـايش بعـدي بايـد       گمانه صورت مي
 جايگزين شوند.

                                                      
1- Straddle Packer 
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سـتگاه  اي گـران اسـت. ايـن د    از معايب اين دستگاه آن است كه هزينه خريد يا اجاره آن تا حد قابل مالحظـه  –
هاي هيدروليكي بسته شده بعد از مرحله اعمال فشار را شناسايي نمايد و اشكال ديگر اين است  تواند ترك نمي

  كه گمانه بايد در طي برداشت پر از آب باشد،
اي به نقطه ديگر و از يك نوع سـنگ   كاركنان آزمايش: انجام آزمايش شكست هيدروليكي ممكن است از نقطه –

تواند باعث تغيير  باشد، مي گيري سريع كه اغلب در شرايط محل مورد نياز مي ير كند. تصميمبه نوعي ديگر تغي
طور كامل آگاه بوده و تجربه انجام آزمايش در انـواع مختلـف سـنگ، اعمـاق و      در نتايج دريافتي از آزمايش به
  نقاط متفاوت را داشته باشد،

اد قائم چال و حفـظ مقطـع نزديـك بـه دايـره آن از      كاركنان حفاري: حفاري با كيفيت خوب براي حفظ امتد –
  اهميت بااليي برخوردار است،

هـاي   تاييد تجهيزات مورد استفاده: تاييد تجهيزات براي اجـراي آزمـايش، شـامل واسـنجي وسـايل و سـامانه       –
 گيري است. اندازه

  
  طرح شماتيك از مجموعه گمانه و تجهيزات سطحي براي شكست هيدروليكي -16-3شكل 

سنج (فلومتر)جريان

سامانه وايرالين

واحد ثبت داده

شيلنگ فشارمبدل فشار

 شكستگي

 مسدود كننده
 (يك)

گمانه

 بمب هيدروليكي
 (مسدودكننده)

 بمب هيدروليكي
 هنگام آزمايش
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  روش انجام آزمايش -3-5-7
 شود: مراحل زير، در مورد اين آزمايش اجرا مي

ام حفـاري،  پـذيرد. بـراي انجـ    صورت عمودي و تا عمق مورد نظـر صـورت مـي    تر موارد به حفاري گمانه در بيش  -الف
شود كه ديواره چـال صـاف و بـه شـكل      شود. اين انتخاب باعث مي گير الماسه توصيه مي استفاده از سرمته مغزه

  اي يكنواخت شود. قطر گمانه بستگي به ابعاد تجهيزات آزمايشي دارد، دايره
تـوان از مغزهـاي    ق مـي گونه مناط آزمايش بايد در مناطق سالم و بدون شكستگي انجام شود. براي شناسايي اين  -ب

تـوان از وسـايل برداشـت گمانـه (نظيـر       گيري انجام نشده باشـد، مـي   چه مغزه دست آمده كمك گرفت. چنان به
  هاي ژئوفيزيكي استفاده كرد، سنج و ...) و يا الگ اي، قطرسنج، چگالي گر گمانه مشاهده

شـود. فشـار هيـدروليكي طـوري      فرستاده ميبندي محدوده آزمايش، سامانه پكر به عمق مورد نظر  منظور آب به  -ج
شود كه پكرها منبسط شده و به ديوارهاي گمانه بچسبند. اعمال فشار با آب و توسط يك پمپ فشـار   اعمال مي

  گيرد، هاي فشار قوي به پكر صورت مي قوي كه در سطح قرار دارد و از طريق لوله
شود كه گمانه پيش از انجام  ر تجهيزات آزمايش، توصيه ميمنظور اطمينان از وجود هرگونه مانع در مسير عبو به  -د

  سازي شود، آزمايش كامال پاك
مگاپاسـكال بـاال بـرده و     3خوبي به ديوار مهار شوند، معموال فشار آب داخل پكر را تا حـد   پكرها به كه اينبراي   - ه

شود. سرعت جريان ممكـن   مي فشار هيدروليكي با سرعت جريان ثابت به محدوده گمانه حد فاصل پكرها اعمال
است از يك محل به محل ديگر تغيير كند و اغلب به نفوذپذيري سنگ بستگي دارد (هرچـه نفوذپـذيري بـاالتر    

  باشد، نرخ جريان باالتر خواهد بود).
باشد. در زمان اعمـال   اصل كلي، بررسي اثر شكست هيدروليكي در مدت يك دقيقه يا از شروع افزايش فشار مي

شـود تـا از    تر از فشار بين دو پكر (فشار آزمايش) تنظيم مـي  مگاپاسكال بيش 2ميزان فشار پكر در حدود فشار، 
شـود بـه عنـوان     عدم وجود نشت اطمينان حاصل شود. فشاري كه باعث ايجاد شكست هيدروليكي در سنگ مي

تخليه خطوط فشـار متوقـف    شود. اگر در اين لحظه پمپاژ بدون فشار شكستگي (فشار بحراني) در نظر گرفته مي
رسد. فشار در اين حالـت فشـار محبـوس     ترين فشار مي شود، فشار به صورت ناگهاني افت كرده و به مقدار پايين

شود. با تكرار مرحله ياد شده باال با سرعت جريان مشابه، فشار شكستگي ثانويه (يعني مقدار فشار الزم  ناميده مي
  آيد، دست مي وليكي) و مقادير مضاعف فشار محبوس بهبراي باز شدن مجدد يك شكست هيدر

زمان توسط آزمايش بعدي بـه گمانـه    –زمان و سرعت جريان  –هاي فشار  در كليه مراحل اعمال فشار، منحني  -و
  ديگري منتقل شوند،

) 17-3پـذير (شـكل    شود، پكـر شـكل   ترين ابزاري كه براي سنجش جهت ترك هيدروليكي استفاده مي متداول  -ز
باشد. پس از شكست هيدروليكي، پكر روي ميله حفاري يا سيم بكسل تا فاصله آزمايش پايين برده شده و با  مي
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ب پكر به آرامي شكسـت هيـدروليكي را   ترتي شود. به اين تر از فشار ثانويه يا فشار بحراني متورم مي فشاري بيش
  خود بگيرد، سازد تا شكل شكاف را به باز نموده و پوشش الستيكي نرم را قادر مي

كند. پـس از   اي ثابت تعيين مي يك كمپاس مغناطيسي يا ژيروسكوپ روي پكر نصب شده و آزيموت را در نقطه  -ح
شود. سپس شـكل   ه شده و از گمانه بيرون آورده ميپذير تخلي دقيقه از اعمال فشار، پكر شكل 60تا  30گذشت 

تـوان   مي اي گونه شود، به مهر شده روي پكر، ترسيم شده و امتداد آن نسبت به نقطه ثابت روي پكر محاسبه مي
  را با جهت شمال نيز تطبيق داد. آن

  
  اي و سطحي براي اعمال فشار در شكست هيدروليكي تجهيزات پيشنهادي داخل گمانه -17-3شكل 

 محاسبات -3-5-8

هـاي   شـود. داده  هاي قائم اسـتفاده مـي   هاي اصلي بر جاي ارائه شده، معموال براي گمانه كليات: محاسبه تنش –
) براي كسب نتايج آزمايش مورد نياز در محاسبه استفاده 15-3زمان همانند شكل ( –مربوط به تغييرات فشار 

شود. آگاهي از وضعيت شكست هيدروليكي در ديواره گمانه بـراي اسـتفاده مناسـب از معـادالت و تفسـير       مي
  صحيح محاسبات ضروري است.

ـ  شكست – هـاي عمـودي    ه صـورت تـرك  هاي قائم: اگر تنش عمودي، تنش اصلي كمينه نباشد، نتايج آزمايش ب
  آيد: دست مي است. در اين صورت تنش عمودي تنها از تخمين وزن روباره با استفاده از رابطه زير به

)3 -20(  n
i ii 1
D 

    
  كه در آن:

 گيج فشار

 فشار مولد

  لوله فشار قوي

 سيم

 ياب وسيله جهت

  خط نشان

يابمنطقه جهت
  غيرمغناطيسي

 كفشك

 پذيرپكر شكل

 شير تخليه
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  ،(گيگاپاسكال) تنش عمودي  

iD ،(متر) ضخامت هر اليه  
n ها، تعداد اليه  

i  هاي سنگي در باالي افق آزمايش (كيلونيوتن برمترمكعب). چگالي متوسط اليه  
 آيند. الزم به يـادآوري اسـت،    دست مي ) به22-3) و (21-3هاي افقي: دو تنش اصلي افقي از روابط ( تنش

شده در محل آزمايش از دقت كافي برخوردار باشند بهتر اسـت بـراي اعمـال    كه فشارهاي قرائت  براي اين
  نظر كردن باشد. ترين مقدار برسد و قابل صرف فشار از آب استفاده شود تا افت فشار در اثر اصطكاك به كم

)3 -21(  h sP   
)3 -22(  H h c1 0T 3 P P       

sP ،(كيلوپاسكال) فشار محبوس در تراز انجام آزمايش  

H  ،(كيلوپاسكال) تنش بر جاي افقي بيشينه  

h  ،(كيلوپاسكال) تنش بر جاي افقي كمينه  
T ،(كيلوپاسكال) مقاومت كششي سنگ مورد آزمايش  

0P ،(كيلوپاسكال) فشار آب زيرزميني در محل انجام آزمايش  

c1P .(كيلوپاسكال) فشار شكستگي  
  فشار شكستگيc1(P   باشد. زمان در اولين سيكل بارگذاري مي –متناظر با نقطه اوج منحني فشار  (

ها باعث افـت قابـل مالحظـه     شود و نفوذ ناگهاني سيال به اين ترك ميها باز  به دنبال شكست سنگ، ترك
ها  دليل بسته شدن اين ترك شود. فشار محبوس برابر با مقدار فشار پس از توقف پمپاژ است كه به فشار مي
هـاي هيـدروليكي ايجـاد شـده گسـترش       كـه شـكاف   دليل ايـن  شود. فشار محبوس مرحله اول به ايجاد مي

  باشد. داراي مقدار باالتري نسبت به ساير مراحل ميمحدودي دارد، 
ها (يك دقيقه) ادامه  هاي بارگذاري بعدي، اعمال فشار تا مدت زمان كوتاهي پس از بازشدن ترك در سيكل

يابند و فشار محبـوس در ايـن حالـت برابـر بـا تـنش افقـي كمينـه          خوبي گسترش مي ها به يابد و ترك مي
هاي هيدروليكي توسعه يافته و درزهاي باز موجود را قطع كرده و جريان  ترك كه باشد و تنها درصورتي مي

  ماند، آب پكرها را دور بزند، فشار محبوس كم و بيش از يك سيكل تا سيكل بعدي ثابت مي
 طور كلي مقاومت كششي ( بهTباشد و با نرخ بارگذاري، اندازه نمونـه و انـدازه ذرات    ) يك پارامتر ثابت نمي

  كند. نده سنگ و نوع آزمايش تغيير ميتشكيل ده
هيچ روش مستقيمي براي محاسبه مقاومت كششي در گمانه وجود ندارد. با اين فرض كه پس از رسيدن فشار 

توان  ) مي22- 3شود، در معادله ( طور كامل بسته مي به حد فشار منفذي اوليه، شكاف هيدروليكي ايجاد شده به
  را قرار داد. بنابراين: c2Pفشار الزم براي باز شدن مجدد شكستگي در مرحله c1Pجاي به
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)3 -23(  H h c2 03 P P      
 ) ــادالت ــاوت مع ــا تف ــه ( 23-3) و (22-3تنه ــن اســت كــه در معادل ــه 23-3) اي ــرض شــده اســت ك ) ف

c2 c1P P T  باشد، زيرا مقاومت كششي سنگ بعد از شكست (كه در سيكل اول اتفاق افتاده اسـت)   مي
  برابر صفر است.

زمان عينا برابر اولين سيكل بارگذاري است، تـا زمـاني    –ها كامال بسته شود، شيب منحني فشار  اگر ترك
  شود. در نظر گرفته مي c2Pها باز شده و شيب تغيير كند. نقطه تغيير شيب كه ترك
ها كامال بسته نشوند، شيب منحني فشار زمان، معادل اولين سيكل بارگذاري نخواهد بـود و روش   اگر ترك

  تعيين غيرمستقيم مقاومت كششي قابل استفاده نيست.
هيـدروليكي تـازه بـوده و     هـاي  فقط از سيكل دوم بارگذاري كه در آن تـرك  c2Pشود كه مقدار توصيه مي

  دست آيد، اند، به فرسايش نيافته
  تنش افقجهتHاز امتداد ترك قائم و جهت تنش افقي ،h     دسـت   ، از جهت عمـود بـر تـرك قـائم بـه

  آيد. مي
ترين  هاي ايجاد شده در امتداد كم تركجهات ياد شده بر پايه فرضيات تاييد شده اجرايي است كه معموال 

  باشند. ترين تنش مي مقاومت و جهت عمود بر كم
تنش اصلي كمينه باشد، جهت شكست هيدروليكي اطراف گمانه آزمـايش   هاي قائم و افقي: وقتي كه ترك –

نگ در برگيرنده باعث گسترش ترك قـائم  باشد. با وجود اين، در ديواره گمانه، توزيع تنش در توده س افقي مي
خواهد شد. بنابراين ترك هيدروليكي اوليه قائم خواهد بود و در اولين سيكل، رفتار منحني فشار  Hدر جهت

هـا در جهـت عمـود بـر تـنش اصـلي        هاي بعدي تـرك  م خواهد بود. در سيكلئهاي قا زمان همانند شكست -
شـوند. فشـار محبـوس در ايـن حالـت       يابند، بدين ترتيب به يك ترك افقي تبديل مـي  مي تر گسترش كوچك

  شود. مقدار تنش قائم نزديك مي به
گر صوتي داخل گمانه، وجود دو ترك افقي و قائم را تاييد خواهد كـرد. ايـن    پذير يا الگ مشاهده استفاده از پكر شكل

  سازد. اصلي را فراهم مي ها، امكان محاسبه مستقيم هر سه تنش وضعيت ترك
)3 -24(  h s1P   

H h c1 0T 3 P P       
  يا
)3 -25(  s2P   

H H c2 03 P P      
  كه در آن:

s1P ،(كيلو پاسكال) فشار محبوس اول  
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s2P .(كيلو پاسكال) فشار محبوس دوم  
  برابـر   4تـا   3از   اگر مقدار سيال پمپ شده به داخل شكاف طوري محاسبه شود كه گسترش شكاف بـيش

مانـد. پـس از آن    قطر چال نشود، شكاف قائم و فشار شكستگي آن براي سيكل دوم تا سوم ثابت باقي مـي 
سيكل) تا وقتي كه به مقدار  3تا  2هي اوقات براي يابد (گا طور پيوسته كاهش مي مقدار فشار شكستگي به

 باشد. هاي افقي مي ثابت برسد كه اين حالت هم زمان با گسترش ترك

بندي،  تر باشد و ديواره گمانه داراي عوارضي مانند سطوح اليه تنش اصلي كوچك هاي افقي: زماني كه ترك –
هاي افقي وجود دارد. در اين صـورت   افقي باشد، تا حدي امكان گسترش تركهاي  جدايش و ديگر ناپيوستگي

  را از طريق آزمايش شكست هيدروليكي محاسبه كرد. توان تنها مي
)3 -26(  sP   

 دست خواهد آمد: ) به27-3هاي افقي از معادله ( تنها ارزيابي كمي از تنش

)3 -27(  H 0h s( P )       
اوقات شكاف هيدروليكي ممكن است مورب باشـند، ايـن حالـت زمـاني اتفـاق       هاي كششي مورب: گاهي ترك –

درجـه   15تر از  هاي اصلي انحراف داشته باشند. اگر صفحه شكست كم افتد كه محور گمانه نسبت به جهت مي
هاي پيشين براي تعيين تقريبي  شرح داده شده در بخشتوان از معادالت  از وضعيت عمودي منحرف شود، مي

  هاي اصلي استفاده كرد. تنش
پيشـنهاد شـده اسـت. ايـن روش      Cornet & Valette) 1984هاي برجا توسط ( دست آوردن تنش يك روش دقيق به

اسـتفاده از شـيب و   هاي تانسور تنش بـا   باشد. محاسبه تمام درايه آميز در گمانه مي آزمايش موفقيت 7نيازمند دست كم 
ها و همچنين فشارهاي محبوس حاصل و با فرض افـزايش خطـي تـنش     هاي ايجاد شده در اين آزمايش امتداد شكستگي

  گيرد. نسبت به عمق انجام مي

 نتايج گزارش -3-5-9

باشد. بديهي است كـه هرگونـه اطالعـات     شرح زير مي ترين اطالعاتي كه بايد در گزارش اين آزمايش آورده شود به كم
  توان به موارد زير افزود: تكميلي را نيز مي

  كليات -3-5-9-1

  شامل:
عنوان مثال براي طراحي تونل يا مغار، طراحي پوشش تونـل تحـت فشـار، مشـخص كـردن       اهداف آزمايش، به –

  ساختارهاي تكتونيكي،
  جزييات محل آزمايش شامل نقشه توپوگرافي و عرض و طول جغرافيايي، –
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  ذكر داليل انتخاب محل آزمايش، –
جزييات گمانه آزمايش مانند شيب چال، قطر، عمق، روش حفاري، ميزان بازيافت مغزه، سـطح آب در چـال و    –

  تغييرات ناگهاني در فشار آب در صورت وجود،
هـاي موجـود در گمانـه     شناسي محلي، نوع سـنگ يـا سـنگ    اي از زمين شناسي محل آزمايش شامل خالصه زمين –

تر از آن، توصيف خصوصـيات   هاي باالتر و پايين ده مورد آزمايش و قسمتشناسي تفصيلي در محدو آزمايش، زمين
  ها و خصوصيات تكتونيكي محل آزمايش. ها، چين خوردگي هها، دسته درز شناسي مانند گسل كلي زمين

  روش انجام آزمايش -3-5-9-2

و توصيف دقيق تجهيزات و چگونگي آن شامل شكل و نام قطعه، شماره مدل و مشخصات كلي قطعات اصـلي   –
  تاريخ آخرين واسنجي،

هـاي   كار گرفته شده است و شامل مقادير جريان، تعداد سـيكل  توصيف دقيق روشي كه براي انجام آزمايش به –
اعمال فشار و سرعت جريان در هر سيكل. همچنين تعداد دفعات انجام آزمايش و داليل انتخاب عمق توضـيح  

  داده شود،
باشـد، بايـد    راي آن، متفاوت از موارد ذكر شده در اين استاندارد مـي هاي انجام آزمايش يا روش اج اگر دستگاه –

  هرگونه تغيير، دليل و شرح اثرات آن بر انجام آزمايش بيان شود.

  زمينه تئوري انجام آزمايش -3-5-9-3
كار برده شده در آزمايش. هرگونه تغييري در معادالت بايد به دقت بررسـي شـده و    شرح و توصيف تمامي معادالت به

  دقت ذكر شود. آن بهداليل 

  نتايج -3-5-9-4
  گيرد: آزمايش، موارد زير را در برمي

زمان همراه با جدولي شامل شماره آزمايش، عمـق، فشـار منفـذي،     -زمان و جريان سيال –هاي فشار  منحني –
ها و شكستگي و مقدار سيال جاري شده در  شماره سيكل، فشار شكست، فشار الزم براي باز شدن مجدد ترك

ايـد بـه   هاي برجا ب پيوست ارائه شود. روش محاسبه فشارهاي مختلف مورد نياز براي تعيين تنشچال بايد در 
  روشني توضيح داده شود،

نتايج ثبت شده انحراف ترك با يك جدول شامل شماره آزمايش، عمـق، شـيب و جهـت شـكاف هيـدروليكي       –
گر صوتي (بسته به روش  الگ نمايشهايي از  پذير يا عكس همراه با پيوستي از اثرات شكست بر روي پكر شكل

 تهيه شود،آزمايش) 
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هاي اصلي قائم و افقي با استفاده از محاسبات و جدولي شـامل شـماره آزمـايش، عمـق آزمـايش، فشـار        تنش –
هـا، فشـار محبـوس و     ها يـا هـر دوي آن   منفذي، فشار بحراني انتخابي يا فشار الزم براي باز كردن مجدد ترك

محاسـبه شـده    بيشـينه ، تنش افقـي  كمينهوجود) همراه با تنش قائم، تنش افقي  مقاومت كششي (در صورت
 آن براي هر آزمايش نيز ارائه شود،همراه با جهت 

صـورت   عنـوان تـابعي از عمـق و بـه     هاي اصـلي (بـراي مثـال، بـه     ارائه نموداري كه شامل مقدار و جهت تنش –
  نمودارهاي استريو گرافيك) باشد،

توان به اين بخش افزود، عبارتند از: سطح تنش در هريك از سـاختارهاي سـنگي آزمـايش     اطالعات ديگري كه مي –
شناسي محل انجام آزمـايش شـامل،    هاي زمين گيري شده با ويژگي شده، تغييرات تنش با عمق، رابطه تنش اندازه

  هاي محل. لرزه گيري شده با گسل موجود در محل آزمايش با زمين انواع گسل، رابطه بين تنش اندازه

  تخمين خطا -3-5-9-5
  تخمين خطا، شامل موارد زير است:

  ،c2Pو sP،c1Pارزيابي خطاي مربوط به صحت تجهيزات الكترونيكي و تصحيح مقادير مختلف فشار مانند –
محاسبه شده و مقادير خطا بر حسب فشار يا درصـد يـا    هاي گيري در تنش محاسبه اثر خطاي مربوط به اندازه –

  ها از روي مقادير ارائه شده تنش. هر دوي آن

  دقت و ميزان انحراف -3-5-9-6
دليل طبيعت مواد سنگي آزمايش شده توسط اين روش، تهيه چندين نمونه كه خواص فيزيكي يكنـواختي داشـته    به

تواند مربـوط بـه تغييـرات     تغيير مشاهده شده احتمالي در اطالعات ميناپذير يا بسيار پرهزينه است. هرگونه  باشند امكان
نمونه، اپراتور يا تغييرات آزمايشگاه باشد. مرجع قابل قبولي براي اين روش آزمايش كه دقـت معتبـري را پيشـنهاد كنـد     

  وجود ندارد. بنابراين ميزان انحراف غيرقابل تعيين است.

  هاي كلي نكته -3-5-10
 باشند: اند، به شرح زير مي هايي كه در اين آزمون مطرح ها و يادآوري اهم نكته

آوري شـده در   ها شامل كليه اطالعات محلي جمـع  شود كه يكي از آن افزودن دو پيوست به گزارش توصيه مي –
زمـان و   -زمان، سرعت جريان سيال -گيري شده فشار  ضمن آزمايش شكست هيدروليكي يعني، مقادير اندازه

هاي هيدروليكي بر روي ديواره گمانه همراه بـا جهـت    هاي مربوط به شكاف ت شامل دادهگزارش ديگر. اطالعا
  شكست نسبت به شمال است،
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شود، با اضافه كردن فشار معادل ستون بـين سـطح و محـل     گيري مي كه فشار در سطح زمين اندازه درصورتي –
كـه آزمـايش بـا فشـار آب انجـام       اميآيـد. هنگـ   دست مي گيري شده، فشار در عمق به آزمايش به مقادير اندازه

  باشد، نظر كردن مي ترين مقدار رسيده و قابل صرف گيرد، فشار در اثر اصطكاك به كم مي
تـوان از   شود. در چنين حالتي نمي در برخي موارد، شكست ايجاد شده در سنگ دچار تغيير جهت ناگهاني مي –

  د،هاي برجا استفاده كر شكستگي ايجاد شده براي تعيين تنش
طـور قابـل    درجه انحراف داشته باشد، دقت نتـايج بـه   15اگر محور گمانه نسبت به جهت تنش اصلي بيش از  –

  اي كاهش خواهد يافت. مالحظه

گيـري محيطـي بـا اسـتفاده از      گيري تنش برجا بـه روش آزمـايش مغـزه    دستورالعمل اندازه - 6- 3
  CSIRسنج  كرنش

 هدف - 3-6-1

هاي  توان مقدار تانسور تنش و تنش مي CSIR 3سنج كرنش 2با استفاده از محفظه 1گيري محيطي با انجام آزمايش مغزه
تهيـه   ISRM4] 2ها را در يك عمق مشخص تعيين نمود. اين دستورالعمل با اسـتفاده از دسـتورالعمل [   اصلي و جهت آن

  شده است.

 اهميت و موارد استفاده -3-6-2

باشد.  ي سازه مي مقدار تنش بر جاي اوليه زمين در محدوده هاي زيرزميني، يكي از پارامترهاي مرتبط با طراحي سازه
هاي توده سنگ نياز به دانستن مقدار تنش زمين بوده و نيز اين آزمايش ممكن است  بندي افزون بر آن، در برخي از طبقه

هـا،   با اهداف تحقيقاتي نيز انجام شـود. تـنش بـر جـا بـه عوامـل چنـدي از جملـه ميـزان وزن طبقـات فوقـاني، گسـل            
، روش شكسـت  5هـاي مختلفـي ماننـد روش جـك تخـت      خوردگي و ... بسـتگي دارد. مقـدار تـنش برجـا بـه روش      چين

هاي يـاد شـده داراي مزايـا و معـايبي      شود. هركدام از روش گيري محيطي تعيين مي و مغزه 7گيري ، زيرمغزه6هيدروليكي
م روش مخصـوص بـه خـود را بـراي انجـام آزمـايش       المللي مكانيك سنگ، هركدا و انجمن بين  ASTMباشد. كميته  مي

تـري را   تـر و تجهيـزات كـم    ساده ASTMنسبت به روش  ISRMاند. روش پيشنهادي  گيري محيطي پيشنهاد نموده مغزه

                                                      
1- Over Coring 
2- Cell 
3- Council for Scientific and Industrial Research 

  اي سياه بيشه انجام شده است. ي ذخيره هاي نيروگاهي سد شهيد عباسپور و تلمبه در پروژه ISRMگيري تنش بر جا در ايران به روش پيشنهادي  اندازه -4
5- Flat Jack 
6- Hydraulic Fracturing 
7- Under Ccoring 
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دليل وجـود تجهيـزات مـورد نيـاز و      به ISRMهاي  استفاده از روش ،الزم دارد. در ايران براي انجام اين آزمايش در سنگ
مقـدار   9گيـري   باشد. با انجام اين آزمايش در نقطه مورد نظر زيرزمين با اندازه تر مي هاي اروپايي، معمول وشآشنايي با ر
هاي اصلي در آن  توان تنش عبارتي تانسور كرنش، تانسور تنش محاسبه خواهد شد. با داشتن تانسور تنش مي كرنش يا به

توان  هاي اصلي، مي اصلي را مشخص نمود. با داشتن جهت تنشهاي  توان جهت تنش نقطه را محاسبه نمود. همچنين مي
  ) را تعيين كرد.kنسبت تنش افقي به قائم (

تـر بـه دليـل مشـكالتي كـه معمـوال در        متر است. در اعماق بـيش  30تا  15در اين آزمايش عمق گمانه معموال بين 
تر  هاي شكسته با فاصله كم ن آزمايش در سنگشود. همچنين اجراي اي آيد، انجام آن توصيه نمي عمليات حفاري پيش مي

  متر مشكل بوده و براي يافتن نتايج درست، اجراي چندين آزمايش الزم خواهد بود. سانتي 13از 

  تجهيزات -3-6-3
  باشد: هاي تجهيزات مورد نياز اين آزمايش به شرح زير مي ويژگي

  باشد: هاي مختلف زير مي ري و متهتجهيزات حفاري: براي انجام عمليات حفر گمانه، نياز به دستگاه حفا –
 هـاي حفـاري و پرداخـت كننـده و      دستگاه حفاري مناسب براي حفر گمانه تا عمق مورد نظر همراه با مته

 تر باشند، متر و يا بيش ميلي 86گيري با قطرهاي  گيرهايي كه قادر به حفاري و نمونه مغزه

 رو در انتهاي گمانه، پيشمتر براي حفر چال  ميلي 38گيري با قطر  هاي مغزه مته 

 شود تمهيـدات الزم بـراي كنتـرل تخليـه هـوا (اگـزوز) و        چه حفاري در فشاهاي زيرزميني انجام مي چنان
 كه محيط گازدار باشد، ابزار كنترل جرقه بايد فراهم شود. درصورتي

صـورت   در كشور آفريقاي جنـوبي طراحـي و سـاخته شـده اسـت، بـه       CSIR 1كه توسط » سنج سلول كرنش« –
سـنج   نسبت به هم قرار دارند. هر دسته كرنش 120سنج با زاويه باشد و دور آن سه دسته كرنش اي مي استوانه

هـا   سـنج  كرنشاند. اين  صورت ضربدري روي هم قرار گرفته سنج تشكيل شده است كه به از سه تا چهار كرنش
 6جهت محاسبات بعـدي قرائـت، دسـت كـم      نمايند. به گيري مي كرنش را در جهات مختلف اندازه 9كم  دست
ها اسـتفاده   منظور كنترل و يا درصورت از بين رفتن بعضي از قرائت قرائت ديگر به 3باشد.  سنج الزم مي كرنش

  ]،1نشان داده شده است [ CSIRهاي  سنج ) نحوه قرارگيري كرنش18-3شوند. در شكل ( مي
باشـد.   رو الزم مـي  سازي گمانه و نصب سـلول كـرنش در داخـل چـال پـيش      تجهيزات استقرار به منظور آماده –

  ن ديواره چال بايد در دسترس باشد،كننده براي پاكسازي و خشك كرد همچنين مواد پاك
  باشد. محيطي، الزم ميگيري  رو، در هنگام مغزه بندي كردن چال پيش يك توپي براي بستن و آب –
گيري برابر با ها با دقت اندازه سنج دستگاه الكتريكي جهت قرائت كرنش – 15   متر، الزم است. ميلي 10

                                                      
1- Council for Scientific and Industrial Research 



 هاي آزمايشگاهي و صحرايي مكانيك سنگ انجام آزموندستورالعمل     03/07/95  166

 

ها به  سنج هاي مخصوص براي اتصال كرنش ها و چسب سنج سازي محل چسبانيدن كرنش مواد حالل براي آماده – 
  باشد. ، بايد در دسترسديواره سنگي چال

 

 
 (ب)  (الف)

  تا چهار عدديسنج  يك دسته كرنش -سنج در پيرامون محفظه ب نحوه قرارگيري سه دسته كرنش - الف - 18-3شكل 

  مراحل انجام آزمايش -3-6-4
 شود: مراحل زير، در مورد اين آزمايش اجرا مي

ها، محل مناسـب گمانـه    قرارگيري اليههاي اكتشافي و نحوه  شناسي و اطالعات گمانه هاي زمين با توجه به نقشه  -الف
صورت قائم، مايل و يـا   تواند به متر مي ميلي 86شود. گمانه با قطر تقريبي  در داخل گالري يا دستك مشخص مي

شود. بهتر اسـت از گمانـه    با زاويه كوچكي نسبت به افق حفر شود. گمانه تا عمق از پيش تعيين شده، حفره مي
يط توده سنگ مورد آزمايش شناسايي شود. گمانه بايد تا حد امكان مستقيم و با قطر گيري هم بشود تا شرا مغزه

هاي  ها از گمانه خارج شده و ته گمانه توسط مته ثابت حفاري شود. پس از رسيدن گمانه به نقطه مورد نظر، مته
  شود، پرداخت كننده كامال صاف مي

متر در ته گمانه و به صورت هـم محـور بـا     سانتي 55ه طول متر و ب ميلي 38رو با قطر  پس از آن يك چال پيش  -ب
شود تا از مغزه بتوان براي شناخت سنگ اطراف گمانه و انجام  گيري انجام مي شود. حفاري با مغزه گمانه حفر مي

رو بايـد سـالم و بـدون شكسـتگي باشـد،       كه پيرامـون چـال پـيش    هاي ديگر بهره جست. نكته مهم اين آزمايش
  دست آيد، تر ادامه داده شود، تا سنگ سالم به متر يا بيش 5/0متر بايد حدود  ميلي 86رت گمانه صو درغيراين

سـنج در   شود. سپس محلي كه قرار اسـت سـلول كـرنش    رو با آب تحت فشار شسته و تميز مي ديواره چال پيش  -ج
  شود، ل ماليده ميهاي مخصوصي براي گيرش بهتر چسب به ديواره چا جا نصب شود، خشك شده و محلول آن

شود. پس از تميـز   ها وصل مي سنج هاي رابط به كرنش ها به دستگاه نصب كننده متصل و سيم سنج سلول كرنش  -د
يـابي و حركـت رو بـه     ها از كارايي وسـايل جهـت   سنج ها با حالل، با چرخاندن محفظه كرنش سنج نمودن كرنش

  شود، اصل ميها اطمينان ح ها و عملكرد آن سنج بيرون دسته كرنش
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شود. سپس دستگاه نصـب   متر از چسب ماليده مي ميلي 3تا  2اي به ضخامت  سنج، اليه بر روي هر دسته كرنش  - ه
هاي  سنج توسط لوله شود. سلول كرنش سنج توسط لوله به داخل گمانه ارسال مي كننده به همراه محفظه كرنش

هـا بـه ديـواره     سنج ال فشار از طريق لوله مخصوص، كرنشرابط چرخانده تا در محل مورد نظر قرار گيرد. با اعم
  شود، شوند. با ثابت نگاه داشتن فشار، زمان كافي براي گيرش داده مي چال چسبانده مي

هـا آغـاز شـده و مقـادير ثبـت       سنج ها به ديواره چال، اولين قرائت از كرنش سنج پس از اطمينان از اتصال كرنش  -و
  شود، رو توسط درپوش مناسب مسدود مي شود. چال پيش نده از گمانه خارج ميشود. سپس دستگاه نصب كن مي

  شود، ها محاسبه و يادداشت مي ها قرائت و ميانگين آن دوباره كرنش سنج  -ز
 55گيـري برابـر    تـرين طـول مغـزه    شـود. كـم   گيري حفاري مـي  صورت مغزه متر به ميلي 86دوباره گمانه با قطر   -ح

شـود. ايـن عمـل باعـث آزاد شـدن       گيري محيطي مـي  سنج مغزه اين ترتيب سلول كرنش باشد. به متر مي سانتي
سـنج خواهـد شـد. مغـزه محيطـي از گمانـه خـارج شـده و          ها در اطراف چال يا به عبارتي محفظه كرنش تنش

ها تا زمـاني   سنج سنج وصل و شروع به قرائت خواهد شد. قرائت كرنش هاي ثبت كرنش به محفظه كرنش دستگاه
ه به مقدار ثابتي برسند، ادامه خواهد يافت. با انجام اين مرحله، آزمايش به اتمام خواهد رسيد. درصورت تكـرار  ك

تر، مراحل پيشين تكرار خواهد شـد. سـاختار سـلول كـرنش سـه محـوري و مراحـل         اين آزمايش در عمق بيش
  ئه شده است.) ارا20-3) و (19-3هاي ( گيري محيطي در شكل مختلف انجام آزمايش مغزه

  
  CSIRي  سلول كرنش سه محوره -19-3شكل 

  

  

  

  

  بدنه اصلي
  اي سنج گلچه راهنماي كرنش

  قرص سنگي

  پوشش انتهايي

  اي سنج گلچه كرنش

  كننده حرارتي خنثي

  پوشش جلويي
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سانتي متر45

سانتي متر38

  
  متر، ميلي 38حفاري چال  -حفاري گمانه تا عمق مورد نظر، ب - گيري محيطي الف مراحل مختلف انجام آزمايش مغزه - 20-3شكل 

  مغزه آزاد شده از گمانه - نصب درپوش و ه -سنج، د نصب محفظه كرنش - ج 
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 محاسبات -3-6-5

گيـري محيطـي،    دست آمده از انجام آزمايش مغزه ها، افزون بر اطالعات به هاي اصلي و جهت آن منظور تعيين تنش به
باشد. بنـابراين در   گيري تانسورهاي كرنش مي نياز به دانستن ضريب االستيسيته و نسبت پواسون توده سنگ محل اندازه

دست آمده، آزمايش مقاومـت فشـاري تـك محـوره و يـا بـرروي        هاي به  دير ياد شده بايد بر روي مغزهداشتن مقانصورت 
  هاي استوانه توخالي آزمايش دومحوره فشاري انجام داد، تا مقادير ياد شده در باال محاسبه شوند. نمونه

گيـري   شـده پـيش و پـس از مغـزه    با استفاده از اطالعات آزمايش، مقادير كرنش در هر جهت از ميانگين قرائت ثبت 
ها براساس جهت گمانه سنج نسبت به محور سنج در دسته كرنش دست خواهد آمد. موقعيت (جهت) هر كرنش محيطي به

  شود: مشخص مي
گيـري محاسـبه    دست آمده پيش و پـس از بـيش مغـزه    هاي به مقادير كرنش رهايي، از تقسيم ميانگين قرائت –

در  yو  xدر امتداد محور چال و هم جهت با حفاري و محورهاي  zجع، محور شوند. در سامانه مختصات مر مي
  باشند. راستاي عمود بر آن (مطابق با روال دست راست) مي

شـود.   ها نسـبت بـه محورهـا مشـخص مـي      ي چال با آزيموت آن اي روي ديواره هاي گلچه سنج موقعيت كرنش
باشد. وضعيت  هاي ساعت مي در جهت خالف حركت عقربهي گمانه نظاره شود، اين آزيموت  چه از دهانه چنان

هاي ساعت مشـخص   و امتداد آن در جهت خالف حركت عقربه zي بين محور  سنج در گلچه با زاويه هر كرنش
  سازد. تر مي ) اين مطلب را كامال روشن18-3شود. شكل ( مي

كه سنگ اطراف سلول  تنش با فرض اينهاي تانسور  گيري شده به مولفه هاي اندازه منظور نسبت دادن كرنش به –
  باشد از روابط زير استفاده خواهد شد: گرد مي سنج همسان كرنش

)3 -28(  xx xx yy yy zz zz xy xy yz yz zx zxA A A A A A              
  عبارتند از: Aكه در آن ضرايب 

)3 -29(  2
xx

1 1
A Cos2w (1 )(1 cos 2w)cos 2

2E 2E

              

)3 -30(  2
zz

1 1
A cos2w (1 )(1 cos 2w)cos 2

2E 2E

              

)3 -31(  zz
1 1

A ( cos 2w)
2E 2E

   
   

)3 -32(  
2

xy
2(1 )

A (1 cos2w)sin 2
E

 
     

)3 -33(  yz
2(1 )

A sin(2w cos )
E

 
   

)3 -34(  zx
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A sin(2w sin )
E
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بـراي هـر كـرنش از    ، و ...  yyAو xxAهـاي  ) بايـد نوشـته شـود. مولفـه    28-3گيري كرنش، معادلـه (  براي هر اندازه
باشـند. براسـاس    سنج قابل تعيـين مـي   مربوط به هر كرنش و W) محاسبه شوند. زواياي 34-3(  ) تا29-3(هاي  فرمول

ها تانسور تنش قابل محاسـبه خواهـد بـود. پـس از يـافتن       معادله حاصل خواهد شد كه از آن 9تا  6ها  سنج تعداد كرنش
  ها را محاسبه كرد. هاي آن توان تنش اصلي و جهت تانسور تنش براساس روابط تئوري االستيسيته، مي

 گزارش نتايج - 3-6-6

  گزارش انجام اين آزمايش بايد حاوي مطالب و اطالعات زير باشد:
  داري و طول گمانه، موقعيت، جهت –
شناسـي و سـاختماني محـل     همراه عمق و مشخصات زمـين  ها به شناسي هريك از گمانه برداشت (الگ) زمين –

  آزمايش،
  توضيح مختصري پيرامون روش آزمايش و تجهيزات آن همراه با نمودار و عكس، –
هـاي مربـوط بـه قرائـت هـر       هاي انجـام شـده آن و منحنـي    سنج و قرائت داري هر كرنش ولي شامل جهتجد –

  سنج، كرنش
  گيري كرنش، گيري شده براي هر نقطه اندازه پواسون اندازههاي  نسبتضرايب االستيك و  –
  هاي مربوط به آزمايش، و ارائه منحني 4-5-3گيري زيربند آخر  توضيح درخصوص روش اندازه –
  مگاپاسكال، 1/0قادير محاسبه شده تانسور تنش با دقت م –
ها و ارائه انحـراف معيـار و خطاهـاي تخمينـي در هـر       هاي اصلي و جهت آن مقادير محاسبه شده تانسور تنش –

  قسمت از محاسبات،
  ها. ها با نتايج ساير روش تحليل نتايج و در صورت امكان مقايسه آن –

  هاي كلي نكته -3-6-7
 باشند: هايي كه در اين آزمون مطرح هستند، به قرار زير مي يها و يادآور اهم نكته

كنند تا زهكشـي بـه    در فضاهاي زيرزميني معموال گمانه را به صورت افقي و با شيبي به سمت بيرون حفر مي –
  راحتي صورت گيرد،

كان گرفتن اي باشد كه ام گونه هاي موجود در سنگ به ها و ترك در اين روش الزم است كه ميدان تنش و درزه –
  برابر قطر گمانه وجود داشته باشد، 3تا  2هايي با طول تقريبا  مغزه

هاي اشباع، به دليل چسبندگي نامناسب گيج به ديواره گمانه، اجراي ايـن   هاي حفاري شده در سنگ در گمانه –
  روش چندان عملي نبوده و ممكن است با مشكالتي همراه باشد،
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اي بـا ايـن    طور قابـل مالحظـه   چه توده سنگ به نگ معتبر بوده و چناناين روش با فرض همگن بودن توده س –
  فرضيات اختالف داشته باشد، قابليت كاربرد نخواهد داشت،

  شود.  هاي داراي شكستگي زياد توصيه نمي اين روش در سنگ –

  دستورالعمل تعيين مقاومت برشي مستقيم بر جاي توده سنگ - 7- 3

 هدف -1- 3-7

صورت مسـتقيم و   ي ضعف در سنگ به مت برشي مستقيم نهايي و پسماند صفحهبا انجام اين آزمايش در محل، مقاو
شـود. ايـن دسـتورالعمل بـا اسـتفاده از       ي ضعف تعيين مـي  براساس تابعي از تنش عمودي (نرمال) اعمال شده بر صفحه

  تهيه شده است. ASTM D 4554 [2]و  ISRM [3]هاي آزمايشي  دستورالعمل

 اهميت و موارد استفاده -2- 3-7

بنـدي، درزه، شيسـتوزيته و ...) يكـي از     مقاومت برشي در سطح ضعف سنگ و يا توده سنگ (رويه گسل، سطح اليـه 
) و زاويـه اصـطكاك   Cباشد. اين مقاومت از دو پـارامتر چسـبندگي (   ترين پارامترهاي طراحي در مهندسي سنگ مي مهم

باشند. آزمايش برش برجـا را بـه    از اين دو خود به عوامل بيشماري وابسته مي ) تشكيل شده است كه هركدامداخلي (
توان انجام داد. اين دستورالعمل براسـاس روش   صورت بارگذاري مورب، موازي و پيچشي مي هاي مختلف از جمله به روش

مـوثر در مقاومـت برشـي،    باشد. از عوامل  بارگذاري مورب تهيه شده است كه روش انجام آزمايش برش مستقيم برجا مي
باشد كه در تفسير اطالعات بسيار اثر داشته و بايد دخالت داده شـوند. از نتـايج ايـن     سطح ضعف، هوازدگي و رطوبت مي
  ].1شود [ ها استفاده مي سدها و تونل هاي سنگي، پي آزمايش در تحليل پايداري شيرواني

  تجهيزات - 3- 3-7
 باشد: شرح زير مي هاي تجهيزات مورد نياز اين آزمايش به ويژگي

تجهيزات مربوط به بريدن سنگ شامل سامانه حفاري، تيغه اره، قلم و چكش و همچنين تجهيزات مربـوط بـه    –
استر يا پركننـده ضـعيف ديگـر، ابـزار و مصـالح مـورد نيـاز بـراي          گيري شامل قالب با ابعاد مناسب، پلي قالب
  گيري نمونه با بتن مسلح، قالب

اي (بار مرده) با ظرفيت كافي تشكيل  هاي تخت، هيدروليكي و يا سيستم وزنه ي از جكسامانه اعمال بار عمود –
كار رفته بايد توانايي ثابت نگـاه داشـتن بـار تـا      شده است. در صورت استفاده از پمپ هيدروليكي، تجهيزات به

ـ     2حدود  ه بـار عمـودي   درصد بار نهايي انتخاب شده در كل آزمايش را داشته باشد. وسـايل جـانبي مربـوط ب
  ) نشان داده شده ست،21-3باشد كه در شكل ( شامل صفحه فوالدي، شبكه فوقاني و تحتاني و غلتك مي
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سامانه اعمال نيروي برشي كه از يك يا چند جك هيدروليكي يا جك تخت با ظرفيت مناسـب تشـكيل شـده     – 
متـر باشـد    ميلي 70كم معادل  بايد دست ISRM [3]ها بر طبق دستورالعمل  جايي اين جك است، قابليت جابه

  شود. كار گرفته مي كه بسته به شرايط آزمايش به
ها از پمپ هيدروليكي استفاده خواهد شد. همچنين از يك سامانه انتقال بار براي  منظور ايجاد فشار در جك به

وي برشـي  ) نشان داده شده است. نير21-3شود كه در شكل ( اعمال نيروي برشي به بلوك سنگي استفاده مي
شود كه همانند  درجه نسبت به سطح برش طوري اعمال مي 15طور مورب با زاويه  با توجه به روش آزمايش به

  ) از مركز سطح عبور نمايد.23-3شكل (
  ارتفاع از كف براي اعمال نيرو برابر است با:

h 0.2679d  
  قاب بتني است، ، فاصله افقي مركز سطح برش تا سطح خارجيdكه در آن 

درصد خطـا نسـبت بـه حـداكثر نيـروي اعمـالي در        2گيري نيروهاي برشي و عمودي با حداكثر  وسايل اندازه – 
  شوند، كار گرفته مي آزمايش، به

متر  ميلي 70جايي  اي يا الكتريكي با قابليت جابه هاي عقربه سنج جايي جايي برشي از جابه گيري جابه براي اندازه – 
اي  هاي عقربه سنج جايي جايي عمودي و جانبي افقي بايد از جابه گيري جابه متر و براي اندازه يميل 01/0و دقت 

متـر اسـتفاده نمـود. بايـد نقـاط مرجـع        ميلـي  05/0متـر بـا دقـت     ميلي 25جايي  يا الكتريكي با قابليت جابه
صلب باشند. بهتر اسـت از تنظـيم    ها) پس از نصب به اندازه كافي ها يا گيره ها (يعني تيرها، مهاري گيري اندازه

  ها در طول آزمايش پرهيز شود. دوباره گيج

  
  نمايش تجهيزات مورد نياز بر حسب محل قرارگيري در آزمايش برش برجا -21-3شكل 
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  نحوه عبور محور اعمال نيرو از مركز سطح در آزمايش برش برجا - 22-3شكل 

  مراحل انجام آزمايش -4- 3-7
 شود: آزمايش اجرا ميمراحل زير، در مورد اين 

ي آن منطبق باشد. اين آزمايش  شود كه صفحه برشي بر قاعده سازي بلوك: بلوك سنگي طوري انتخاب مي آماده  -الف
نسبت به جهت برش بسيار حساس است و در جهات مختلف نتايج متفاوتي را ارائه خواهد نمود، بنابراين جهـت  

  هتي باشد كه در شرايط واقعي استفاده خواهد شد،اعمال نيروي برشي بايد تا حد امكان همان ج
كه سنگ قابليت آماس كردن را داشته باشد، جهت جلوگيري از آماس كردن  پيش از آزادسازي بلوك، درصورتي  -ب

ــژه  ــدات وي ــد تمهي ــوك باي ــود ( بل ــال ش ــاد  ASTM D 4554[2]اي اعم ــوال ابع ــايش معم ــورد آزم ــوك م ). بل
 700 700 توان بـا توجـه بـه     عنوان استاندارد اين ابعاد را مي طول) را دارد. به× عرض × متر (ارتفاع  ميلي 350

صـورت كـه در مـورد سـطوح كـم و بـيش صـاف از         خصوص زبري آن) تغيير داد. بدين ماهيت صفحه برشي (به
ود. بهتر است ابعـاد و  تر استفاده نم هاي بزرگ تر و در مورد سطوح بسيار زبر يا ناهموار از بلوك هاي كوچك بلوك

ها باشد.  ها و تا حد امكان منطبق بر آن شكل بلوك طوري انتخاب شود كه وجوه آن موازي با سامانه درزه و ترك
هايي كه در  گيرد. الزم است پستي و بلندي خوردگي صورت مي ترين دست سازي بلوك با كم در اين صورت آماده

سـازند برداشـته شـوند. شـرايط رطوبـت       خامت قالب را محـدود مـي  ساز شده و يا ض گيري مشكل ي قالب مرحله
  طبيعي سطح برش بايد تا لحظه آزمايش حفظ شود. 

متـر ايجـاد شـده تـا امكـان       ميلـي  80متـر و عـرض    ميلي 200دور تا دور قاعده بلوك، شياري به عمق تقريبي 
متر از جنسي ضعيف (مثل فـوم   ليمي 200اي به ضخامت دست كم  جايي آزاد بلوك فراهم شود. سپس اليه جابه
هاي آن نيز  شود. براي جلوگيري از خرد شدن نمونه، ساير قسمت ) در اطراف قاعده بلوك ريخته مي1استيرن پلي

شـود.   گيـري مـي   توسط بتن مسلح يا چارچوب فلزي مناسب يا مصالحي مشابه، با مقاومت و صلبيت كافي قالب
1متر صاف بوده و بـا دقـت    ميلي 1ه سطوح باربري فوقاني قالب با دقت شود ك اي انجام مي گونه گيري به قالب
 .درجه با صفحه برش موازي باشد  

                                                      
1- Foamed Polystyrene 
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گيرند. ايـن   ها و ديگر تجهيزات در جاي خود قرار مي هاي انتقال، مهاري سازي، بالشتك ي آماده در آخرين مرحله
هـاي    گاهي براي سـامانه  هاي سالم اطراف به عنوان تكيه گيرند كه از سنگ ماني مورد استفاده قرار ميتجهيزات ز

شود. همچنين بايد زمان الزم براي گيرش بتن و رسيدن آن بـه مقاومـت    بارگذاري برشي و عمودي استفاده مي
  مناسب در نظر گرفته شود.

شود كـه پـيش از    ي سطح برش اين فرصت داده مي صوص مواد پركنندهخ نمونه و به ي تحكيم، به  تحكيم: در مرحله  - ج
آغاز مرحله برش، تحت تنش عمودي كل، زهكشي شده و فشار آب منفذي خود را تخليه كند. ممكـن اسـت رفتـار    

  باشد: جايي برشي را محدود كند. تحكيم نمونه شامل مراحل زير مي ي نرخ جابه ي تحكيم، دامنه نمونه در مرحله
جـايي و آزادي حركـت كنتـرل شـده و      جايي از نظـر اسـتحكام، قابليـت جابـه     گيري جابه وسايل اندازه كليه –

 شوند، جايي ثبت مي هاي اوليه بار و جابه قرائت

جـايي عمـودي بلـوك     مقدار تعيين شده براي آزمايش برسد. در اين حالـت جابـه   يابد تا به بار عمودي افزايش مي –
هـاي تحكـيم    ) منحنـي 23- 3شود. در شكل ( بعي از زمان و بار اعمال شده ثبت مي(ناشي از تحكيم) به صورت تا

 اده شده است،ها نشان د )، برگه ثبت قرائت4- 3دست آمده در سه تنش عمودي مختلف و در جدول ( به

باشد كه بار قائم بايد در پنج مرحله به بلوك اعمـال شـده و در هـر     نحوه اعمال بار عمودي به اين ترتيب مي –
چـه ميـزان نشسـت تحكيمـي      دقيقه قرائت شوند. چنان 10و  5، 3، 1هاي عمودي پس از  جايي مرحله، جابه

صـورت   ي تحكيم پايان يافته است. در غيراين متر باشد، مرحله ميلي 05/0تر از  هاي چهارم و پنجم كم مرحله
دقيقـه،   10كـم   ول مدت دسـت جايي عمودي هر گيج در ط يابد كه ميزان جابه قدر ادامه مي زمان تحكيم آن

 متر باشد. ميلي 05/0تر از  كم
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  منحني تحكيم بار عمودي - 23-3شكل 
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مانـده سـطح مـورد نظـر      برش: هدف از مرحله برش اين است كه مقادير مقاومت برشي مستقيم بيشينه و بـاقي   -د
لف انجام شـود تـا پـنج سـري مقاومـت      تعيين شود. هر آزمايش برش بايد دست كم در پنج تنش عمودي مخت

تري  كه شرايط محل اجازه دهد، بهتر است كه تعداد بلوك بيش دست آيد. درصورتي بيشينه و ماندگار متفاوت به
  شود: سازي و مورد آزمايش قرار گيرد. آزمايش برش طي مراحل زير اجرا مي روي هر صفحه برش آماده

 جايي قابل كنترل باشد، شود كه نرخ جابه اي اعمال مي گونه ور پيوسته و بهط اي و يا به صورت مرحله نيروي برشي به –

 طور تقريبي ده مجموعه قرائت انجام شده باشد، ي مقاومت نهايي، به الزم است كه پيش از رسيدن به نقطه –

 1/0تـر از   اي كـم  دقيقـه  10ي زمـاني   جايي برشي پيش از انجام يك سـري قرائـت و در يـك دوره    بايد نرخ جابه –
متر بـر دقيقـه نيـز افـزايش داد. نـرخ       ميلي 5/0ها تا  توان اين سرعت را در بين قرائت متر بر دقيقه باشد. مي ميلي
جايي برشي را به دقت ثبت كـرد.   جابه –حني تنش ي نهايي من جايي بايد طوري انتخاب شود كه بتوان نقطه جابه

 جايي برشي براي يك آزمايش با دو تنش عمودي نشان داده شده است. ) منحني تنش جابه24- 3در شكل (

رسي باشد)، مـدت زمـان    ي  ويژه وقتي كه ناپيوستگي حاوي موادپركننده (به 1هاي زهكشي شده در مورد آزمايش
) نشان 22- 3طور كه در شكل ( همان 100tتر باشد. مقدار بيش 1006tالزم براي رسيدن به مقاومت بيشينه بايد از

جايي را كاهش داد و يـا اعمـال    توان نرخ جابه صورت لزوم ميآيد. در دست مي داده شده از روي منحني تحكيم به
  هاي بعدي نيروي برشي را به تاخير انداخت تا اين ضرورت تامين شود. گام

جـايي برشـي پـس از نقطـه نهـايي،       جابـه  -منظور ترسيم دقيق منحني تنش  بعد از رسيدن مقاومت نهايي و به  - ه
 10جايي برشي در يك دوره زماني  شود. نرخ جابه متري انجام مي ميلي 5تا  5/0جايي  هايي در فواصل جابه قرائت
ي انجـام   متر بـر دقيقـه باشـد. ايـن نـرخ در فاصـله       ميلي 2/0تا  02/0ها بايد بين  اي پيش از انجام قرائت دقيقه
  متر بر دقيقه تجاوز كند. ها نبايد از يك ميلي قرائت

جايي برشي تحت تنش برشي ثابتي ادامه  را تعيين نمود كه جابهتوان مقدار مقاومت برشي ماندگار  زماني مي –
درصد  5جايي برشي، تغييرات تنش برشي از  متر جابه افتد كه طي يك سانتي يابد. اين حالت وقتي اتفاق مي

 تر نشود. در اين فاصله بايد دست كم چهارسري قرائت متوالي انجام شود. بيش

توان تنش عمودي را افزايش يا كاهش داد و آزمايش را تا رسـيدن   شد، ميكه مقاومت ماندگار مشخص  پس از اين –
به مقاومت ماندگار ديگر تكرار كرد. الزم است كه نمونه تحت هر تنش عمودي جديد دوباره تحكيم شده و مرحلـه  

  ) روش آزمايش انجام شود.4- 7- 3برش مطابق با معيارهاي ياد شده در (تمام موارد زيربند سوم بند 

                                                      
1- Drained 
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  جايي برشي در آزمايش برش برجا جابه -جايي عمودي  جايي برشي و جابه جابه - منحني تنش برشي  - 24-3شكل 

طـور كامـل    شود. اين سطح بايـد بـه  پس از آزمايش، بلوك سنگي وارونه شده و از سطح برش عكس رنگي تهيه   -و
هـايي از سـنگ،    گيري مساحت، زبري، شيب و جهت شيب صفحه برش الزامي اسـت. نمونـه   تشريح گردد. اندازه

  هاي الزم در آزمايشگاه تهيه شود. هاي ناشي از برش بايد براي انجام آزمايش ماده پر كننده و خرده

  محاسبات -5- 3-7
هاي زير و با استفاده از روابط مربوط  هاي برشي و عمومي با توجه به نكته اي تنشبا انجام اين آزمون، مقادير پارامتره

 شوند: محاسبه مي

گـردد   هاي ثبت شده ترسـيم مـي   لگاريتم زمان در مرحله تحكيم با توجه به داده -جايي عمودي  منحني جابه –
هـايي بـه    مطابق شـكل بـا رسـم ممـاس     1حكيم اوليهيعني زمان الزم براي تكميل ت 100t). زمان23-3(شكل 
 1006tتـر از  آيد. زمان رسيدن به مقاومت نهايي از شروع مرحله برشي نبايد كـم  دست مي هاي منحني به شاخه

  كند. صورت آب نفوذي فرصت زهكشي پيدا مي باشد. دراين
)nجايي عمودي متوسـط  عنوان جابه بهگيري شده  جايي عمودي و برشي اندازه ميانگين جابه – )  جـايي   و جابـه

)Sبرشي متوسط ) هاي جانبي صـرفا بـراي ارزيـابي رفتـار نمونـه در طـول        جايي شود. جابه در نظر گرفته مي
محاسـبات مربـوط بـه تصـحيح     ها قابل مالحظه باشد، بايد در  چه مقدار آن شوند. ولي چنان آزمايش قرائت مي

 مساحت صفحه برشي مورد استفاده قرار گيرند.

  
  

                                                      
1- Primary Consolidation 
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  شوند: هاي برشي و عمودي از روابط زير محاسبه مي تنش –
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A A
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  كه در آن:
  ،(مگاپاسكال) تنش برشي  

n  ،(مگاپاسكال) تنش عمودي  
Ps ،(كيلونيوتن) نيروي برشي كل  
Pn ،(كيلونيوتن) نيروي عمودي كل  
Psa ،(كيلونيوتن) نيروي برشي اعمال شده  
Pna ي اعمال شده (كيلونيوتن)،نيروي عمود  

  ،(درجه) زاويه نيروي برشي نسبت به صفحه برشي  
A شود (مترمربع). جايي برشي تصحيح مي مساحت صفحه برش كه با توجه به جابه  
saPتر از صفر باشد، بايد نيروي عمودي اعمال شده را پس از هر افزايش نيروي برشـي، بـه ميـزان    بزرگ اگر sin 

منظور تصحيح اثرات كاهش  توان اين نيرو را را در طول آزمايش به كاهش داد تا تنش قائم تقريبا ثابت بماند. همچنين مي

nS.Pميزان سطح به

700

 ) كاهش دادs متر). برحسب ميلي  

جـايي   جابه -جايي عمودي  جايي برشي و جابه جابه -براي هر آزمايش برشي نمودارهاي تنش يا نيروي برشي  –
شود  ها يادداشت مي هاي عمودي و هرگونه تغيير در آن روي منحني ). تنش4-3شود (جدول  برشي ترسيم مي

مانده)،  پذير باشد. مقادير مقاومت برشي بيشينه و ماندگار (باقي ها در مراحل بعدي امكان ير و تحليل آنتا تفس
  شود. ها از روي اين نمودار استخراج مي هاي برشي و عمودي مربوط به آن جايي هاي عمودي و جابه تنش

تـوان منحنـي    عمـودي مختلـف مـي    هـاي  هاي برشي با تنش دست آمده از كليه آزمايش با استفاده از نتايج به –
هـا پارامترهـاي    مانـده را ترسـيم و بـا توجـه بـه آن      هاي نهايي و باقي تنش عمودي در حالت -مقاومت برشي 

  ).25-3را استخراج نمود (شكل  C،aC،b،rمقاومت برشي شامل
C باشد. اين مقاومـت بـه اسـتحكام     چسبندگي سطح درز كه معادل مقاومت برشي درز بدون اعمال بار عمودي مي

هاي سطح برشي اسـت كـه معـادل     چسبندگي دندانه Cها در صفحه برش يا ذرات پركننده بستگي دارد.  اتصال بين دانه
باشـد.  سنگ در حالت بار عمودي صفر مي هايي موجود روي سطح برش و يا به عبارت ديگر ماده دانه برشي سنگ مقاومت

a باشد. زاويه اصطكاك ناشي از لغزش سطوح زبر سنگي روي صفحه ناپيوستگي ميb      زاويـه اصـطكاك كمينـه، كـه
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جـايي بسـيار    زاويه اصطكاك ماندگار، زاويه اصطكاكي است كه پس از جابـه  rباشد. هاي بكر مي دانه ناشي از برش سنگ
  آيد. دست مي زياد در امتداد سطح برش به
باشد. اين مقدار ممكن است با تغيير سطح تنش  يم rتر از معموال مساوي يا كمي بزرگ bشايان يادآوري است كه

دسـت   تغيير كند. با توجه به مطالب عنوان شده بديهي است كه در سطوح تنش مختلف، زوايـاي اصـطكاك متفـاوتي بـه    
  ي در دست اجرا تعيين شود. خواهد آمد، بنابراين سطح تنش آزمايش بايد با توجه به شرايط واقعي و مشخصات پروژه

  
  پوش گسيختگي نهايي و ماندگار در آزمايش برجا -25-3شكل 

 گزارش نتايج -6- 3-7

  گزارش اين آزمايش شامل مطالب و موارد زير مي باشد:
هـاي   عكس يا نمودار شـماتيك از دسـتگاه، همـراه بـا توضـيح كـاملي در مـورد آن، همچنـين تشـريح روش          –

  انجام آزمايش،سازي نمونه و  آماده
ها. اين قسمت  ها و ذرات ناشي از خرد شدن زبري شناسي نوع سنگ، صفحه برش، پركننده توصيف كامل زمين –

بايد با اطالعاتي مثل پروفيل زبري سطح، حدود اتربرگ، درصد رطوبت و توضيح ابعادي ذرات پركننده سـطح  
  همراه باشد،

ي موقعيت، ابعاد، مساحت، شـيب و جهـت    دهنده ي كه نشانهايي از هر صفحه برش، همراه با نمودارهاي عكس –
  ها باشد. اين نمودارها بايد جهت برش و هرگونه ويژگي خاص مربوط به هر بلوك را مشخص كنند، شيب آن

هـاي تـنش برشـي و     ها، منحني تحكـيم و منحنـي   اي از جداول داده الزم است براي هر بلوك سنگي مجموعه –
هاي برشي نهـايي و مانـدگار    جايي برشي تهيه و گزارش شود. مقادير مقاومت جابهجايي عمودي نسبت به  جابه

مربـوط،   جـايي عمـودي   جايي برشي و جابه ها بايد همراه با مقادير تنش عمودي، جابه استخراج شده از منحني
  صورت جدول گزارش شوند، به

ل)
سكا

گاپا
 (م

شي
ت بر

اوم
مق

 

 پوش مقاومت بيشينه

 پوش مقاومت ماندگار

 تنش عمودي (مگاپاسكال)

 )ب( (الف)
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هاي نهايي و  كه جدولي حاوي تنش هاي عمودي متفاوت، الزم است طور كلي براي هر سري آزمايش با تنش به –
هاي گسيختگي مربـوط بـه هـر حالـت ترسـيم شـود.        ها ارائه و پوش هاي عمودي مربوط به آن ماندگار و تنش

  ها بايد گزارش شوند. دست آمده از اين منحني همچنين مقادير پارامترهاي مقاومت برشي به

 هاي كلي نكته -7- 3-7

 باشند: اند، به شرح زير مي مون مطرحهايي كه در اين آز ها و يادآوري اهم نكته

هـاي برشـي    جـايي جـك   قابليـت جابـه   ،ASTM D4554[2]باشد كه بر طبق دستورالعمل  شايان يادآوري مي –
 70جايي دسـت كـم    با جابه ISRMشود از دستورالعمل  متر پيشنهاد شده است كه توصيه مي ميلي 15معادل 
  متر مد نظر قرار گيرد، ميلي

متـر   ميلـي  10تـا   5خرد شدن بلوك برش، اطراف بلـوك بـا چـارچوب فلـزي بـا ضـخامت        براي جلوگيري از –
  گيري شود، قالب

توان تنش عمودي را افـزايش   كه مقاومت ماندگار مشخص شد، مي پس از اين«در استاندارد تصريح شده است  –
دسـت   جه به تجربيـات بـه  ولي با تو» يا كاهش داد و آزمايش را تا رسيدن به مقاومت ماندگار ديگر تكرار كرد.

  شود، دهد، بنابراين توصيه نمي دست نمي رسد كه كاهش تنش عمودي نتايج قابل قبولي را به نظر مي آمده به
شود. بار قائم بايد در پنج مرحلـه بـه بلـوك     نحوه اعمال بار عمودي در مرحله تحكيم به شرح زير پيشنهاد مي –

چـه ميـزان    دقيقه قرائـت شـوند. چنـان    10و   5 ،3 ،1مودي در هاي ع جايي اعمال شده و در هر مرحله، جابه
متر باشد، مرحلـه تحكـيم پايـان يافتـه تلقـي       ميلي 05/0تر از  هاي چهارم و پنجم كم نشست تحكيمي مرحله

جايي عمودي هـر گـيج در طـول     يابد كه ميزان جابه قدر ادامه مي صورت زمان تحكيم آن اين غير شود. در مي
  متر باشد، ميلي 050/0تر از  دقيقه كم 10مدت دست كم 

گيـري تغييـر شـكل     هـاي انـدازه   گيري شده به حدي نيست كه براي قرار گرفتن گـيج  معموالصافي سطح بلوك قالب
اي كـه روي سـطح    ها با بلـوك، از صـفحات شيشـه    منظور ايجاد سطحي مناسب براي تمام گيج  توان به مناسب باشد. مي

  جايي نمونه متناسب باشد. شوند، استفاده كرد. ابعاد اين صفحات بايد با ميزان جابه گيري شده چسبانده مي قالب
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  گرامي خواننده

 و تحقيقـاتي  فعاليـت  سـال  چهـل  از بـيش  گذشـت  بـا  كشـور، برنامه و بودجـه  امور نظام فني و اجرايي سازمان 
 دسـتورالعمل،  معيـار،  ضـابطه،  نامـه،  آيـين  قالـب  در فني، -نشريه تخصصي  عنوان هفتصد بر افزون خود، مطالعاتي
 ياد موارد راستاي در حاضر است. ضابطه كرده ابالغ و تهيه ترجمه، و تاليف صورت مقاله، به و عمومي فني مشخصات

شـود.   بـرده  كـار  بـه  عمرانـي  هاي فعاليت بهبود و كشور در علوم گسترش و توسعه به نيل راه تا در شده، تهيه شده
  باشد. مي دستيابي قابل nezamfanni.ir اينترنتي سايت در اخير هاي سال در شده منتشر فهرست نشريات
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Abstract 

The rock mechanics science, in comparison with other engineering sciences, is relatively new. 
In this field, performing specific rock mechanic tests is necessary to obtain physical and mechanical 

characteristics of the rock for designing at the sites. This requirment was considered in the first 
international congress for rock mechanics and a committee was formed to standardization laboratory and 
field testing methods. After several years, these efforts results the first published standard” Suggested 
method for rock characterization, testing and monitoring”, 1981 (ISRM). 

Since, civil projects performance in rocky Sites is increasing in Iran; geomechanical studies of the 
sites, have special importance for designing and construction structures within and the surface of the 
rocks. In this regard, it is necessary to make common concept about different steps of the work eg; 
sampling, test procedure and reporting the test results and following the specified methods by client, 
contractor and consultant.  

The first step for coordination of implementation activities in the country is preparation laboratory and 
field tests standard.  

Therefore, national & international available instructions and manuals have been collected and 
reviewed in order to preparing “Standard methods of Laboratory and field tests in rock mechanics 
manual”, to be used in the country. 

This manual includes three chapters as follows:  
– Chapter Ι; the performance of rock physical characteristics determination tests,  
– Chapter ΙΙ; the performance of rock mechanical characteristics determination tests, 
– Chapter ΙΙΙ; the performance of rock mechanics field tests.  
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  اين ضابطه

هـاي   انجـام آزمـون  «دسـتورالعمل  با عنوان 
اولـين  » آزمايشگاهي و صحرايي مكانيك سنگ

هـاي اجرايـي در    گام بـراي همـاهنگي فعاليـت   
ــي  ــور م ــن    كش ــه اي ــن رو، در تهي ــد. از اي باش

المللـي و   هـاي بـين   دستورالعمل از دستورالعمل
ملي موجود استفاده شده است تا دستورالعملي 
همسان در كشور تهيه شده و مالك عمل قـرار  

كـه    باشد، اين ضابطه شامل سه فصل مي گيرد.
رتيب به تشريح دسـتورالعمل انجـام   در آن به ت

هاي فيزيكي سنگ،  هاي تعيين شاخص آزمايش
ــتورالعمل  ــايش «دس ــام آزم ــين   انج ــاي تعي ه

و دسـتورالعمل   »هاي مكـانيكي سـنگ   شاخص
 »هاي صحرايي مكانيـك سـنگ   انجام آزمايش«

  پرداخته شده است.


