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  خدا به نام
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و تحقيقـات  تاندارداسـ  مؤسسة الزامات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

رسـمي  ( استانداردهاي ملي  نشر و تدوين تعيين ، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران ، صنعتي
  . دارد عهده به را ايران) 

ت مؤسسـا  و مراكـز  نظـران  صـاحب  *كارشناسان مؤسسـه  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي ،   بـه شـرايط   توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي ، علمي ،
كننـدگان ،  مصـرف  توليدكننـدگان ،  شـامل  نفـع ،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  اسـت  تجـاري  و فناوري

نـويس   پـيش  . شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها ، تخصصي ، و يعلم مراكز كنندگان ، وارد و صادركنندگان
 از دريافـت  پس و مي شود ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و ايـران چـاپ   )رسـمي  )  ملي استاندارد نوانع به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها
  . شود مي منتشر
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضـوابط  رعايـت  با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب ،    . شـود  مـي  منتشـر  و چاپ استاندارد ملي ايران شماره عنوان به تصويب ، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شمارة استاندارد ملي ايران شماره در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  . باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

المللـي   بـين  كميسـيون  ISO (1( اسـتاندارد   المللـي  بـين  انسـازم  اصـلي  اعضـاي  از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
كـدكس   كميسـيون  4رابـط  تنهـا  عنوان به و است OIML (3( قانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2) IEC( الكتروتكنيك 

 هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در . كند مي فعاليت كشور در CAC (5( غذايي 

  . شود مي بهره گيري بين المللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي ، پيشرفتهاي آخرين از كشور ، خاص
كننـدگان ،   مصرف از حمايت براي قانون ، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اجـراي   اقتصـادي ،  و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول ومي ،عم و فردي ايمني و سالمت حفظ
اسـتاندارد ،   عـالي  شوراي تصويب اب وارداتي ، اقالم يا / و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

و  صـادراتي  كاالهاي استاندارد اجراي كشور ، محصوالت براي يالملل بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد  اجباري
در  فعـال  مؤسسـات  و زمانها سا خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد  اجباري را آن بنديدرجه
و  هـا  آزمايشگاه محيطي ، -زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي ، آموزش ، مشاوره ، زمينة
تأييـد   نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ،  سنجش وسايل )واسنجي ( كاليبراسيون  مراكز

 نظـارت  آنهـا  عملكـرد  بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم ، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران صالحيت
تحقيقـات   انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش ، وسايل )واسنجي ( كاليبراسيون  يكاها ، المللي بين دستگاه ترويج . كند مي

 . است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي

                                                 
  ايرانصنعتيقاتتحقيواستانداردموسسة *

1- International organization for Standardization 

2- International Electro technical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology ( Organization International de Metrology Legal ) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  » )آزمون سقوط مخروط ( ديناميكي آزمون نفوذ  –ژئوسينتتيك ها « 

  

 سمت يا نمايندگي  رئيس

  شركت مشاورين كاردو تك  شكوهي رازي ، محمد حسين
  )ليسانس مهندسي نساجي ( 

  :دبير 
  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي     پيغامي ، فريبا

  اداره نظارت بر اجراي نساجي و بسته بندي -ايران   )ليسانس فيزيك ( 
    

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا (   :اعضاء 
  دفتر امور تدوين  -ايران   مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  اطلسي مقدم ، شهال

  )ليسانس فيزيك ( 
  وزارت صنايع و معادن  بيگدلي ، ليدا

  اداره كل نساجي و پوشاك  )ليسانس مهندسي شيمي ( 
  نشريه نساجي موفق  جالدت ، رامين

  ) فوق ليسانس مهندسي نساجي( 
  شركت مشاورين رايا بهرنگ  دانائي ، محمد

  )ليسانس مهندسي نساجي ( 
  گروه صنعتي نيكو  ستوده ، داريوش

  )ليسانس مهندسي نساجي ( 
  اداره كل استاندارد و تحقيقات     عرفاني تبار ، ميترا

  )اراك ( صنعتي استان مركزي   )ليسانس مهندسي نساجي ( 
  آزمايشگاه كوثر  مرتضوي ، سيد مهدي
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  )ليسانس مهندسي نساجي  (
  

  شركت روفيران  مقامي ، محمود
  )ليسانس مهندسي مكانيك ( 

  جامعه متخصصي نساجي  ملكي ، عليرضا
  )ليسانس مهندسي نساجي ( 

  صنايع موكت همدان  نيك نژاد ، عليرضا
  )ليسانس مهندسي نساجي ( 

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي     وحداني ، ابراهيم
  اداره نظارت بر اجراي نساجي و بسته بندي -ايران   )مهندسي نساجي فوق ليسانس ( 
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  پيش گفتار
كــه پـيش نـويس آن در     " )آزمـون سـقوط مخـروط    ( آزمون نفـوذ دينـاميكي    –ژئوسينتتيك ها  "استاندارد 

دويسـت و   دركميسيـون هاي مربوط توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران تهيـه و تـدوين شـده و    
   28/11/1388مـورخ   اليـاف  و نسـاجي  هـاي  فـرآورده  و پوشاك استانداردصت و سومين  اجالس كميته ملي ش

قـانون اصـالح قـوانين و مقـررات موسسـه       3مورد تصويب قرار گرفته است ، اينك به استاندارد بنـد يـك مـاده    
  .ملي ايران منتشر مي شود ، به عنوان استاندارد 1371استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات  براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت
استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح و تكميل اين 

بنابراين ، بايد . ميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت استانداردها ارائه شود ، هنگام تجديد نظر در ك
  .همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد 

  :ن استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است منبع و مأخذي كه براي تهيه اي
ISO 13433: 2006, Geosynthetics – Dynamic perforation test (cone drop test) 
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  آزمون نفوذ ديناميكي  –ژئوسينتتيك ها 

  )ن سقوط مخروط موآز( 

  كاربردو دامنه   هدف  1
مقاومت ژئوسينتتيك ها در برابر نفوذ مخروط از  گيري اندازه روش تعيين استاندارد اين تدوين از هدف

  . مي كنديك سقوط ژئوسينتت آزمونهجنس فوالد زنگ نزن است كه از ارتفاع معيني بر روي 
  . تيز بر سطح آن است  سنگ هايميزان نفوذ نشان دهنده رفتار ژئوسينتتيك در برابر سقوط 

براي برخي از محصوالت بايد با احتياط  ولياين روش به طور كلي در مورد ژئوسينتتيك ها كاربرد دارد 
  .مناسب نباشد  هازيرا ممكن است اين روش براي آن  به كار رود ،

   الزامي اجعمر  2
  هـا ارجـاع داده شـده     مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملـي ايـران بـه آن   

  .شود  بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي. است 
تجديد نظرهـاي بعـدي   ها و  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد  ، اصالحيه

ها ارجـاع   در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست 
  .ها مورد نظر است  هاي بعدي آن داده شده است  ، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 
ويژگي  –يا انجام آزمون / ، شرايط محيطي براي آماده سازي و  7740 شماره ايران ملي استاندارد  1- 2
  ها
  نشانه گذاري –، ژئوتكستايل ها و محصوالت وابسته  7218 شماره ايران ملي استاندارد  2- 2
   آزمونهنمونه برداري و تهيه  – سينتتيك ها، ژئو 7774 شماره ايران ملي استاندارد  3- 2

  تعاريف و اصطالحات  3
  : رود مي كار به زير تعريف و اصطالح استاندارد اين در
3 -1  

  اندازه سوراخ 

  . باشدايجاد شده  آزمونهكه توسط نفوذ مخروط در است قطر سوراخي 

  . اندازه گيري مي شوداندازه سوراخ بر حسب ميلي متر  ـ يادآوري



٢ 

 

  آزمون اصول  4
مخروط از جنس فوالد زنگ نزن . زنگ نزن بسته مي شود  يفوالد ين دو حلقهببه صورت افقي در  آزمونه
 ، ميزان نفوذ. سقوط مي كند  آزمونهقرار دارد بر روي  آزمونهميلي متري از وسط  500فاصله  كه در
  .اندازه گيري مي شود ، در داخل سوراخ ايجاد شده  ، جنوك تيز مدرمخروط فرو بردن  توسط

  وسايل  5
  سيستم گيره   1- 5

ون در طول انجام آزم آزمونهيا ايجاد صدمه به بايد به نحوي باشد كه از سر خوردگي ها گيره ستم سي
  .ب نشان داده شده است -1الف و -1يك مثال از سيستم گيره و قالب راهنما در شكل . جلوگيري نمايد 

  ابعاد بر حسب ميلي متر 

  
  راهنما

  قالب راهنما  5  گيره بااليي حلقه  1

  پيچ  6  آزمونه  2

   گيرهي حلقه پايين  7  لوله  3

  وسيله كمكي گيره  4

  قالب راهنما هاي گيره و مثالي از حلقه  –الف 
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   دندانه دار مثالي از جزئيات سطوح –ب 

  دندانه دارمثال هايي از حلقه هاي گيره و جزئيات سطوح  – 1شكل 

   قاب  2- 5
به وسيله اي براي رها كردن مخروط در وسط  را نگه داري نمايد و مجهز متصل به گيره آزمونهقاب بايد 

را محدود سقوط مخروط سرعت بدين منظور مي توان از راهنماهايي كه ) .  2 لطبق شك( باشد  آزمونه
مكانيزم مناسب رها سازي استفاده نمود به شرطي كه سقوط به صورت آزاد و  ازاستفاده نمود و يا  نكند ،

  .سطح محكم و غير قابل انعطاف نصب شود  ر رويبقاب بايد . بدون چرخش انجام شود 

آزمايشگر از صدمات ناشي از سقوط  حفظحفاظ براي صفحه مداراي  1وسيله نشان داده شده در شكل  ـ 1 يادآوري
  . استمخروط 

  .. نصب گرددبراي حفاظت از مخروط در حين نفوذ كامل در كف دستگاه  محافظتوصيه مي شود كه اليه  ـ 2 يادآوري
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  ابعاد بر حسب ميلي متر 

  
  راهنما

    مكانيزم رها سازي مخروط مناسب با الزامات آزمايشگاه/ باال قسمت   1
  هاه صفحات گير  6  ميله راهنما  2
  آزمونه  7  مخروط  3
  پيچ تراز  8  صفحه فلزي   4
  اليه محافظ براي مخروط  9  صفحه  5

  . واقعي نيستشكل مقياس  –يادآوري 

  محافظ  هاز شماي قاب سقوط مخروط با صفح يك نمونه – 2شكل 

  مخروط  3- 5
و درجه  45اين مخروط زاويه رأس است و مخروط از جنس فوالد زنگ نزن با سطح كامالً صاف و صيقل 

نشان داده شده  3آن در شكل  ابعادجزئيات .  مي باشد ميله راهنماداراي  وگرم )  1000 ± 5( جرم آن 
  .است 
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  متر ابعاد بر حسب ميلي 

  
  راهنما

a   قسمت باالي مكانيزم رها سازي و طول  

  . مقياس شكل واقعي نيست –يادآوري 

  

   مثالي از مخروط و ميله راهنما – 3شكل 

  ابزار كمكي  4- 5
هاي به طور مثال پيچ ( مخروط  محورو وضعيت عمودي  آزمونهوسيله اي براي اطمينان از وضعيت افقي 

  ) ترازتنظيم و 
  ازه گيريمخروط اند  5- 5

  .نشان داده شده است 4شكل  در آن ابعادكه گرم )  500 ± 5( با جرم با دستگيره مخروط مدرج 
  ابعاد بر حسب ميلي متر 
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  . مقياس شكل واقعي نيست –يادآوري 

  

  اندازه گيري مثالي از مخروط  – 4شكل 

   آزمونهتهيه   6
  نمونه برداري  1- 6

  .انجام دهيد  7774 شماره يراننمونه برداري را طبق استاندارد ملي ا
  ها آزمونهتعداد ابعاد   2- 6

ويژگي در صورتي كه . بايد متناسب با دستگاه مورد استفاده باشد  آزمونهابعاد . از نمونه ببريد  آزمونهپنج 
) ال خواص فيزيكي و يا در اثر فرآيند توليد مثبه صورت ( ماده مورد آزمون متفاوت باشد پشت و روي 

  .نمونه به طور مجزا انجام شود  طرفون كامل بر روي هر دو بايد آزم
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   آزمونه ها در شرايط محيطي استانداردآماده سازي   7
ها را جهت آماده سازي و انجام آزمون در شرايط محيطي اسـتاندارد طبـق اسـتاندارد ملـي ايـران       آزمونه
. قـرار دهيـد تـا    ) جه سلسـيوس  در)  20 ± 2( درصد و دماي )  65 ± 5( رطوبت نسبي ( 7774شماره 

هـا   آزمونـه درصد جـرم   25/0ساعت بيش از  2تغيير جرم بين دو توزين متوالي در فواصل زماني حداقل 
  .نباشد

يا انجام آزمون در رطوبت نسبي تعيين شده چنانچه در نتايج آزمون تاثير گذار نباشد مي / آماده سازي و
  ..تواند حذف شود 

  روش انجام آزمون  8
از افقي بودن حلقه هاي گيره در قاب اطمينان حاصل )  4- 5طبق بند ( استفاده از وسيله مناسب با 

  .نماييد 
) .  1طبق شكل (  به صورت شل نباشد آزمونهرا بين حلقه هاي گيره محكم كنيد به طوري كه  آزمونه

ستم گيره را در داخل و سي آزمونه. استفاده نماييد )  2طبق شكل (  قالب راهنمااز  راي اين منظورب
  .دستگاه قرار دهيد 

  طوري كه به راحتي و بدون اصطكاك با ديواره قاب از ارتفاع  ،را رها سازيد )  3-5طبق بند ( مخروط 
  .فرود آيد  آزمونهميلي متر در وسط )  500 ± 2( 

ل سوراخ ايجاد شده با دقت در داخ را ) 5-5طبق بند ( و بالفاصله مخروط اندازه گيري  دمخروط را برداري
ثانيه  10بعد از . بدون اعمال فشار اضافي نگه داريد  و مخروط اندازه گيري را كامالً عمودي. قرار دهيد 

مقدار اندازه گيري شده بايد معادل حداكثر قطر قابل . نماييد  قرائتقطر سوراخ را با تقريب ميلي متر 
را نگاه  مخروط اندازه گيري آزمونهآزمايشگر از زير ازه گيري در وضعيت عمودي باشد و رؤيت مخروط اند

  .قرائت نمايد را  قطر كرده و
) همگن  نا( ه مورد آزمون داراي خواص مختلف در جهت توليد و عمود بر جهت توليد نموندر صورتي كه 

  .باشد بايد بيشترين مقدار قطر سوراخ اندازه گيري گردد 
  :نماييد  ثبتموارد زير را 

و ايجاد سوراخ به سمت باال حركت كرده و بعد از  آزمونهواقع مخروط ضمن برخورد با در برخي م -
در اين موارد بايد قطر سوراخ بزرگتر . سوراخ دوم را ايجاد مي كند  آزمونهبه روي  مجددبرگشت 

  .اندازه گيري شود 
ي پارگي و ايجاد در مورد ژئوتكستايل هاي تار و پودي امكان جا به جايي نخ هاي تار و پود به جا -

 .اين مورد بايد گزارش شود  و سوراخ وجود دارد

-   



٨ 

 

  روش محاسبه و بيان نتايج   9
  .ميانگين قطر سوراخ را محاسبه و نتيجه را بر حسب ميلي متر بيان كنيد 

اصالً نفوذ نكرده و يا به طور كامل نفوذ كرده باشد ميانگين قابل  آزمونهاگر مخروط در يك يا چند 
  .اظهار نظر گردد  آزمونهرفتار  در اين حالت بايد در مورد. بايد گزارش شود نتايج  تك تكده ووبمحاسبه ن

  آزمون گزارش  10
  : باشد زيرهاي  آگاهي داراي بايد آزمون گزارش
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