
 
  
  

 استاندارد ملي ايران

 
  
  

  جمهوري اسالمي ايران 
Islamic Republic of Iran  

  
ISIRI 

 7743 سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 7743

 Institute of Standards and Industrial Research of Iran 1st.revision اولتجديدنظر

   
  

 /مقاومت كششي اتصاالت  –ژئوسينتتيك ها 
  روش آزمون -روش نوار پهن-دوخت ها

  

 
Geosynthetics - Tensile test for joints / 

seams by wide- width strip method  

  
 

 

 

  
  

ICS:59.080.70 

 

  
  
  



  ب 
 

  خدا به نام
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و تحقيقات استاندارد مؤسسة الزامات و قوانين اصالح انونق 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

( اسـتانداردهاي ملـي    نشـر  و تـدوين  تعيين ، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران ، صنعتي
  . دارد عهده به را ايران) رسمي 
مؤسسـات   و مراكـز  نظران صاحب *اسان مؤسسهكارشن از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليدي ،  به شرايط 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  مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 پـيش  . شـود  مـي  حاصـل  دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها ، تخصصي ، و علمي مراكز كنندگان ، وارد و دركنندگانصا

از  پس و مي شود ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي
ايران  )رسمي )  ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  . شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب ،    . شود مي منتشر و چاپ د ملي ايران شمارهاستاندار عنوان به تصويب ، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملي  كميتة در و تدوين 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  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي قيقاتتح و استاندارد مؤسسة

كـدكس   كميسيون 4رابط تنها عنوان به و است OIML (3( قانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان و 2) IEC( الكتروتكنيك 
 هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي اياستاندارده 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
نندگان ك مصرف از حمايت براي قانون ، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اجراي  اقتصادي ، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي ، و فردي ايمني و سالمت ، حفظ
اسـتاندارد   عالي شوراي تصويب اب وارداتي ، اقالم يا / و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

 كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور ،  محصـوالت  بـراي  المللي بين بازارهاي حفظ منظور به واندت مي مؤسسه . نمايد  ، اجباري

 و زمانهـا  سـا  خـدمات  از كننـدگان  اسـتفاده  به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد  اجباري را آن بنديو درجه صادراتي
 -زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي ، آموزش ، مشاوره ، در زمينة فعال مؤسسات
 را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ،  سنجش وسايل )واسنجي ( كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي ،

 هـا  آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم ، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر

 عيار تعيين سنجش ، وسايل )واسنجي ( كاليبراسيون  يكاها ، المللي بين دستگاه ترويج . كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا

 . است مؤسسه اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات

                                                 
  ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة *

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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 - روش نوار پهن - دوخت ها/مقاومت كششي اتصاالت  - نتتيك هاسيكميسيون استاندارد ژئو
  » آزمونروش 

  )تجديد نظر اول ( 

  سمت يا نمايندگي  رئيس
  شركت مشاورين كاردو تك  شكوهي رازي ، محمد حسين

  ) ليسانس مهندسي نساجي (

  :دبير 
  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي     امي ، فريباغپي
  داره نظارت بر اجراي نساجي و بسته بنديا - ايران  )ليسانس فيزيك ( 

    

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا (   :اعضاء 
 ايران  )ليسانس فيزيك  (مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي   اطلسي مقدم ، شهال

   دفتر امور تدوين -
  استاندارد  

  
  وزارت صنايع و معادن  بيگدلي ، ليدا

  پوشاك اداره كل نساجي و  )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   ) جيليسانس مهندسي نسا (
  

  آزمايشگاه كوثر  يمهدمرتضوي ، سيد 
  ) ليسانس مهندسي نساجي (



  د 
 

  
  شركت روفيران  مقامي ، محمود

  )ليسانس مهندسي مكانيك ( 
 

  نساجي نجامعه متخصصي  ملكي ، عليرضا
  ) ليسانس مهندسي نساجي (
  

  صنايع موكت همدان  نيك نژاد ، عليرضا
  ) اجيليسانس مهندسي نس (
  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي     وحداني ، ابراهيم
  اداره نظارت بر اجراي نساجي و بسته بندي - ايران  ) فوق ليسانس مهندسي نساجي( 
  
  



  ه 
 

  پيش گفتار
نخسـتين   " آزمـون روش  -روش نوار پهن -دوخت ها/مقاومت كششي اتصاالت  -ژئوسينتتيك ها "استاندارد 

اين استاندارد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي توسط موسسه استاندارد . ين شد تدو  1383بار در سال 
ميسيون هاي مربوط براي  اولين  بار مورد تجديـد نظـر قـرار گرفـت و در     و تحقيقات صنعتي ايران و تأييد ك

 مـورخ  اليـاف  و نسـاجي  هـاي  فـرآورده  و پوشـاك  اسـتاندارد دويست و شصت و سومين  اجالس كميته ملي 
قـانون اصـالح قـوانين و مقـررات      3اينك اين استاندارد به استناد بند يك مـاده  . تصويب شد   28/11/1388

استاندارد ملي ايـران شـماره   ، به عنوان  1371موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  ، مصوب بهمن ماه 
  .شود  منتشر مي

ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات هاي  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 ، . استانداردها ارائه شود ، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت 
  .ين تجديد نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد بايد همواره از آخر

  .است  1383سال:  7743اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 

  :ن استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است منبع و مأخذي كه براي تهيه اي

ISO 10321: 2008, Geosynthetics - Tensile test for joints / seams by wide- width strip method
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  - دوخت ها/مقاومت كششي اتصاالت  - ژئوسينتتيك 
  آزمونروش  - روش نوار پهن

  

  و دامنه كاربرد  هدف 1
 هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش اندازه گيري خواص كششي اتصاالت و دوخت در ژئوسـينتتيك 

ايـن  . هـا كـاربرد دارد    ش براي بسـياري از ژئوسـنتتيك  اين رو. . با استفاده از روش نوار پهن مي باشد ها
ـ ابعـاد  براي اين مـواد  كاربرد دارد ، ولي ممكن است نيز  ١روش هم چنين براي ژئوگريدها نيـاز بـه    هآزمون

  .اين روش براي ژئوسينتتيك هاي پلي مري يا قير اندود كاربرد ندارد.تغيير داشته باشد
و اطالعات مربـوط  . نموده را بين چندين ژئوسينتتيك ارزيابياين روش خواص كششي اتصاالت يا دوخت 

  .به خواص كششي اتصال يا دوخت را كه مي توان به آن دسترسي پيدا كرد، پيش بيني مي كند
/ دوخت و مـاده فاقـد اتصـال    / ماده با اتصال  كارآيي اتصال يا دوخت را مي توان با مقايسة خواص كششي

اين روش، اندازه گيـري خـواص كششـي     .محاسبه نمود) 7221ان شماره استاندارد ملي ايرطبق (دوخت 
برخي اصالحات فني ممكـن اسـت بـراي ژئوسـينتتيك      .آماده سازي شده و خيس را بيان مي كند هآزمون

هاي خاصي مورد نياز باشد، بطور مثال براي جلـوگيري از سـرخوردگي يـا صـدمه ديـدن ژئوتكسـتايلهاي       
  .تايلهاي تهيه شده از الياف شيشه در فك ها بايد اصالحاتي انجام گيرد، ژئوگريد يا ژئوتكسمقاوم
اي بـا   هآزموناصلي براي اتصال يا دوخت در انواع ژئوسينتتيك ها يا محصوالت مرتبط با استفاده از  آزمون
طبـق  ( آزمونميلي متر از هر طرف براي حفظ دوخت در طول  25ميلي متر با در نظر گرفتن  200عرض 
  .انجام مي گيرد )1شكل 

  ابعاد بر حسب ميلي متر

  
  :راهنما

  طول بر حسب ميلي متر 1
  دوخت/اتصال  2
   هآزمون 3

  A  2-4- 8و  5- 3- 6طبق بند  
B  ير حسب ميلي متر هآزمونعرض  
b  دوخت بر حسب ميلي متر/ عرض اتصال اتصال  

   هآزمونآماده سازي  – 1شكل 

                                                 
١-Geogrid  
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  الزامي  مراجع   2
  بـدين  . اسـت   شـده   داده  آنهـا ارجـاع    استاندارد بـه   اين  در متن  كه  است  مقرراتي  ويزير حا  الزامي  مدارك
صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشـار  در . شود  مي  استاندارد محسوب  از اين  جزئي  مقررات  آن  ترتيب

مـداركي  در مـورد  .  ر نيستمورد نظ  مدارك  اين  بعدي  ها و تجديدنظرهاي  ،اصالحيهارجاع داده شده باشد
است ، همواره آخرين تجديـد نظـر و اصـالحيه هـاي        شده  داده  ارجاع انتشاربه آن ها  تاريخذكر   بدون  كه

  . موردنظر استبعدي آن ها 
 :  است  استاندارد الزامي  اين  زير براي  از مراجع  استفاده 

مورد مصرف در آزمايشگاه تجزيه ـ ويژگيهـا و    آب 1381سال :  1728استاندارد ملي ايران شماره    2-1
  آزمونروشهاي 

اندازه گيري خـواص كششـي بـه روش نـوار      –ها  ژئوسينتتيك 7221استاندارد ملي ايران شماره    2-2
  آزمونروش  –پهن 

  ويژگي ها -آزمونيا انجام / شرايط محيطي براي آماده سازي و  7740استاندارد ملي ايران شماره    2-3
  واژه نامه -ئوتكستايلژ 7741 ستاندارد ملي ايران شماره ا   2-4
 
  هآزموننمونه برداري و تهيه  -ژئوتكستايل 7774ستاندارد ملي ايران شماره   ا2-5
يك محـوري   آزمونتصديق دستگاههاي -موادفلزي-هوا فضا،  8768-1استاندارد ملي ايران شماره   2-6

 تصديق و كاليبراسيون سامانه انـدازه گيـري  -فشار/ششنيروهاي ك آزموندستگاههاي -قسمت اول-ايستاء
  نيرو
 
  اصطالحات و تعاريف  3
،  7741تعيين شده در استاندارد ملي ايران شماره  تعاريف و اصطالحاتعالوه بر  استاندارد اين در

  :: رود مي كار بهنيز  زيراصطالحات و تعاريف 
3 -1    

  دوخت
) بطور مثال ژئوسينتتيك(با ساختار مسطح همگن يا ناهمگن بهم پيوستگي دو يا چند قطعه ماده يا مواد 

 .مي باشد به وسيله بخيه هاجدا از هم 
3 -2  

 اتصال

  . بهم پيوستگي دو يا چند قطعه ژئوسينتتيك، با روشهاي ديگري بغير از دوخت مي باشد
3 -3   

  دوخت/ مقاومت اتصال 
TJ/s max 

  .بين دو يا چند ساختار مسطح است ايجاد شدهحداكثر مقاومت كششي با دوخت يا اتصال 

  .دوخت برحسب كيلونيوتن بر متر اندازه گيري مي شود/ مقاومت اتصال  -ياد آوري 

3 -4  
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  دوخت/ كارآيي اتصال
ysξ 

   .اندازه گيري مي شود راستايك در مي باشد كه دوخت به مقاومت ژئوتكستايل  يانسبت مقاومت اتصال 

  .رحسب درصد بيان مي گردددوخت كه ب/كار آئي اتصال –ياد آوري 

  

 آزموناصول    4 

ميلي متر در راستاي عرض، در فك دسـتگاه   200دوخت با عرض / ژئوسينتتيك شامل يك اتصال  هآزمون
راسـتاي   عمـود بـر  با اعمال نيـرو  . قرار مي گيرد ١ (CRE)مقاومت سنج از نوع ازدياد طول با سرعت ثابت 

  .دوخت پاره مي شود/ طول اتصال
  
  ل و مواد الزموسائ  5
  دستگاه مقاومت سنج  1- 5

استاندارد ملي تر مطابق ت ثابت بايد باكالس دو و يا باالدستگاه مقاومت سنج از نوع ازدياد طول با سرع
  .نسبت به زمان ثابت باشد هآزمونكه سرعت ازدياد طول  طوريه بوده، ب 8768-1ايران شماره 

  فكها  2- 5
 را با عرض كامل نگهداشته و سطوح فك هآزمونهاي دستگاه بايد داراي پهناي مناسبي باشد تا بتواند  فك

هر فك بايد حداقل قابليت . ها جلوگيري نمايند هآزمونگونه اي باشند تا از سرخوردن و صدمه ديدن ه ب
  .را داشته باشد هآزمونمتري  ميلي 200نگهداري عرض 

  
 گونه اي باشد كه امكان سرخوردگي ژئوتكستايل را محدود كند، رعايت اين امر بخصوص براي ژئوتكستايله بايد ب انتخاب سطح فك يادآوري ـ

  .نشان داده شده است 1نمونه هايي از سطوح فك مناسب در شكل . م ضروري استمقاوهاي 

                                                 
1-Constant Rate of Extension 
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  فك هاي گوه اي شكل–الف 

  

  
  فشار دهندهفك هاي  -ب

  ژئو سينتتيك ها آزمونفك مورد استفاده در اي از سطوح  شماي نمونه - 2شكل 



٥  
 

  
 1كاپستانفك  -پ

  :راهنما 
 گوه دندانه دار   1

  ژئو سينتتيك  :2
  گوه از جنس اپوكسي يا فلز نرم  3
A   متر 5/0: آزمونهحداكثر عرض  
B   كيلو نيوتن 400 :تنظيمقابل  فشار دهندهنيروي  
  

 هاژئو سينتتيك  آزمونتفاده در اي از سطوح فك مورد اس شماي نمونه - 2شكل ادامه  

  
 هآزمونفقط براي )  1728 استاندارد ملي ايران شماره طبق ( آب مقطر درجه سه  آب مقطر ،  3- 5

  .گيرد  هاي تر مورد استفاده قرار مي
  .گيرد هاي تر مورد استفاده قرار مي هآزمونفقط براي  خيس كننده غيريوني ،  4- 5
 

  هآزمون هتهي  6
  هآزمونتعداد   1- 6

  .داراي دوخت يا اتصال تهيه نمائيد هآزمون 5حداقل 
  نمونه برداري  2- 6

 .انجام دهيد 7774 استاندارد ملي ايران شمارهنمونه برداري را مطابق با 

  هآزمونابعاد   3- 6
    اتكلي  1- 3- 6

                                                 
Capstan - ١  
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ين دو فك طوريكه بتوان آن را به ها را از نمونه داراي اتصال يا دوخت با طول كافي تهيه نمائيد، ب هآزمون
دوخت يا  به طوري كهقرار داد، )  1طبق شكل ( (b)متر بعالوه عرض اتصال يا دوخت ميلي 100با فاصلة 

  .و عمود بر راستاي اعمال نيرو قرار گيرد هآزموناتصال روي خط وسط 
  بي بافتژئو تكستايل هاي  2- 3- 6

بخش هاشورزده از . بدست آيد ترميلي م 200با عرض نهايي  هآزمونببريد تا  1را طبق شكل  هآزمونهر 
ي با راستاي ميلي متر 25هاي  راستاي طول بخش به طوري كهرا ببريد، )  1طبق شكل ( هآزمونسطح 

  .درجه داشته باشد 90ي زاوية ميلي متر 200عرض تكميل شدة 
  ژئو تكستايل هاي تار و پودي  3- 3- 6
 25دو برش با طول ) مراجعه شود 7221ن شماره استاندارد ملي ايرابه (براي ژئوتكستايلهاي تار و پودي  

ايجاد كنيد تا نخ كشي جهت رسيدن به  هآزموناز خط وسط ) b/2بعالوه  ميلي متر 25(تا متر  ميلي
  .، راحت تر انجام گيردميلي متر 200عرض اسمي 

  ژئوگريد ها  4- 3- 6
به طوري طول كافي تهيه نمائيد، و  ميلي متر 200ة داراي اتصال را با عرض حداقل آزمونبراي ژئوگريدها، 

ميلي متر  ± 3بعالوة عرض اتصال كه با حد رواداري  ميلي متر 100آن را بين دو فك با فاصله  بتوان كه
جزء كششي در عرض  تعداد مشابهبايد داراي بخيه / هاي داراي اتصال  هآزمون. اندازه گيري شده، قرار داد

يا  ١و يك رديف نقاط اتصالبوده )  7221د ملي ايران شماره طبق استاندار( مقاومت كششي  هآزمونبا 
را در  هآزموناجزاء فوق الذكر شامل اجزائي كه . باشدبخيه / در هر يك از دوطرف اتصال  ٢اجزاء درگير

كليه بازوهاي نقاط اتصال يا اجزاء درگير را . مي باشدننيز ، فكها نگه داشته و يا اتصال را تشكيل داده 
 . ) 3طبق شكل (ي نقاط اتصال ببريد ميلي متر 10اقل بفاصله حد

بايد حداقل يك تكرار طرح بعد از اجزاء تحت كشش در هر طرف  بخيه/  اتصال محلاجزاء درگير از 
  .نبايد بريده شونداتصال،  حفظمنظور ه ب هآزمون

  ژئوتكستايل هاي حلقوي باف   5- 3- 6
با برش  هآزمونيا ساير محصوالت وابسته اي كه تهيه  براي ژئوتكستايلهاي حلقوي باف، ژئوكامپوزيتها

بايد دقت كرد كه . ساختار آن بوده، از برش حرارتي استفاده نمائيدبر  مخربتوسط چاقو يا قيچي تأثير
  . صدمه نخورد) 1طبق شكل ( Aنمونه در حين برش بخصوص در نقاط 

  تردر حالت  آزمونانجام   5- 3- 6
  .ديگر تهيه نمائيد هآزمون 5، مورد نياز باشد تر آزموناگر 

  اتصال/ ويژگي دوخت  4- 6
در راستاي تار يا پود، جهت توليد يا عمود بر (م بايد هم راستا ه دو جزء دوخته شده و اتصال يافته به

  .اتصال بوده و موازي راستاي اعمال نيرو باشد/ و عمود بر راستاي دوخت ) جهت توليد
  
   شرايط محيطي  7

                                                 
1- node 
2- Cross - member 
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  آزمونو شرايط محيطي   آماده سازي  1- 7
در شرايط محيطي اسـتاندارد طبـق اسـتاندارد ملـي ايـران       آزمونها را جهت آماده سازي و انجام  هآزمون

قـرار دهيـد تـا     ) درجـه سلسـيوس   )  20 ± 2( درصد و دمـاي  )  65 ± 5( رطوبت نسبي ( 7774شماره 
ـ درصد جـرم   25/0بيش از ساعت  2تغيير جرم بين دو توزين متوالي در فواصل زماني حداقل  هـا   هآزمون

  .نباشد
تاثير گذار نباشد  آزموندر رطوبت نسبي تعيين شده چنان چه در نتايج  آزمونيا انجام / آماده سازي و

  . قيد گردد آزمونين مورد بايد در گزارش او  مي تواند حذف شود
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  :راهنما

  ميله:1
  اتصال/تژئوگريد داراي دوخ هآزمونشماي نمونه اي از  - 3شكل 
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  در شرايط تر آزمونشرايط محيطي براي انجام   2- 7
درجة ) 20 ± 2(قرار گيرد، بايد آنها را در آب با دماي  آزموندر حالت خيس مورد  هآزموندر صورتيكه 
 هآزمونزمان غوطه وري بايد به اندازه اي باشد كه . ساعت غوطه ور نمود 24مدت حداقل ه سلسيوس ب

ر محسوسي در مقدار حداكثر نيرو و ازدياد طول آن با افزايش زمان غوطه وري كامالً تر شده و تغيي
درصد از مادة خيس كننده  05/0مي توان به آب حداكثر  هآزمونبراي خيس شدن كامل . مشاهده نشود

  .اضافه نمود) 4-5طبق بند (غيريوني 

  آزمونانجام روش   8
  تنظيم دستگاه  1- 8

قرار مي گيرند،  آزمون، مورد كاپستانفك هاي سينتتيك هائي كه با ژئوگريدها و ژئو آزمونباستثناي 
بعالوه  ميلي متر 100برابر  هآزمونبه نحوي تنظيم نماييد كه طول  آزمونفاصله بين دو فك را در شروع 

دامنة نيروي دستگاه را به نحوي تنظيم نمائيد . باشد ميلي متر ± 3دوخت يا اتصال با حد رواداري عرض 
دستگاه را طوري تنظيم نمائيد كه سرعت ازدياد .. كيلو نيوتن اندازه گيري شود 10/0ي با دقت كه پارگ

دقيقه بعد از خارج كردن از آب،  3تر را  هآزمون .ر دقيقه باشدبدرصد طول سنجه ) 20 ± 5(طول معادل 
  .قرار دهيد آزمونمورد 

  در فكها هآزمونقراردادن   2- 8
در صورت لزوم . در راستاي اعمال نيرو باشد هآزموندهيد، دقت كنيد كه طول  را در مركز فكها قرار هآزمون

خطوط تا  به طوري كهرسم كنيد،  هآزمون، دو خط موازي با فكها در جهت عرض هآزمونقبل از قرار دادن 
 آزمونحد امكان در مجاورت لبه هاي داخلي فك ها قرار گيرند، تا هرگونه سرخوردگي در حين انجام 

  ).4طبق شكل ( .باشد مشاهده قابل 
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   ابعاد بر حسب ميلي متر

  
  

  :راهنما

  گيره:1
  اتصال/دوخت:2
  ميلي متر 200:  هآزمونعرض :3
  عرض اتصال دوخت:4
 

  فشار دهندهاتصال جهت قرار دادن در فك /داراي دوخت هآزمونشماي نمونه اي از  - 4شكل 

  لاتصا/ اندازه گيري خواص كششي دوخت  3- 8
سپس دستگاه را . ، به كار اندازيدهآزموندوخت يا خود / دستگاه مقاومت سنج را تا زمان گسيختگي اتصال 

كيلو نيوتن قرائت  01/0حداكثر نيرو را مستقيماً از دستگاه با دقت . متوقف كرده و به حالت اول برگردانيد
  :و ثبت نموده و علت پارگي را در يكي از حاالت زير گزارش نمائيد

 هآزمونپارگي   ١-٣-٨
 پارگي نخ دوخت  ٢-٣-٨

 دوخت/ مربوط به اتصال  هآزمونسرخوردگي   ٣-٣-٨

 نوع نخ پارگي در ژئوسينتتيك  ٤-٣-٨

 باز شدن اتصال  ٥-٣-٨

  تركيب يك يا چند مورد فوق الذكر  ٦-٣-٨

  )معيوب(اي مردود هآزمونگزارش در مورد   ٧-٣-٨
  پارگيهمچنين ذكر هرگونه تغيير در مورد چگونگي 

 معيار حذف نتايج  ٤-٨

  :ديگر را جايگزين نمود هآزمونرا مي توان به يكي از داليل زير حذف و بجاي آن نتايج  آزموننتايج هر 

نسبت به ) - σ 3تا + σ3 ( استانداردبرابر انحراف  3ي كه خارج از محدوده آزمونهر نتيجه   ١-٤-٨
  .باشد هآزمونناشي از تهية نادرست  بوده و علت پارگي زودتر از موعد، آزمون 5ميانگين 

  .شروع شده باشد) 1طبق شكل ( Aاز هر يك از نقاط  هآزمونپارگي   ٢-٤-٨
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اتصال به وضوح / در فك مشاهده شده و پارگي نا بهنگام در دوخت هآزمونسرخوردگي   ٣-٤-٨
  .مشاهده شود

  

  روش محاسبه و بيان نتايج  9
  اتصال/ مقاومت دوخت  1- 9

يكسان را، برحسب كيلونيوتن بر متر، با  هاي با دوخت هآزمونمقاومت اتصال يا دوخت ميانگين حداكثر 
  .محاسبه نمائيد 1استفاده از حداكثر نيروي اندازه گيري شده از فرمول 

                      )۱                (c × TJ/s max= Fmax  

       

  :كه در آن

TJ/s max :كيلونيوتن بر متر مقاومت اتصال يا دوخت برحسب  

Fmax : حداكثر نيروي اندازه گيري شده برحسب كيلونيوتن  

c  : به شرح زير محاسبه مي شود هآزمونمتناسب با نوع  3يا  2بدست آمده از فرمول:  
از  cتراكم، مقدار ميا مواد مشابه با ساختار  بي بافتهاي تهيه شده از منسوجات  براي ژئوتكستايل -

  :ي شودمحاسبه م 2فرمول 
  

)۲                (
B

c
1

           

  

  . )1متر طبق شكل  2/0معموالً (برحسب متر مي باشد  هآزمونعرض  B به طوري كه
محاسبه  3از فرمول   c ، ژئوگريد يا مواد مشابه، مقدار1براي  ژتوتكستايلهاي تار و پودي ضخيم، ژئومش

  :مي شود

  

                                                                                                               )٣ (             
s

mN
c

n
      

  :كه در آن

Nm  : آزمونحداقل تعداد اجزاي تحت كشش موجود در يك متر عرض محصول مورد  
ns  : هآزمونتعداد اجزاء تحت كشش  

  اتصال/ دوخت كارآيي  2- 9

                                                 
1-Geomesh 
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ــت   ــارايي دوخ ــاز، ك ــورت ني ــال/ در ص ــول  ) ysξ(اتص ــتفاده از فرم ــا اس ــردد   4ب ــي گ ــبه م ــا . محاس   ب
استاندارد ملـي ايـران   طبق (بايد با روش نوار پهن  (TJ/s max)اتصال / اندازه گيري مقاومت مادة بدون بخيه

  .صال صورت گرفته، تعيين گرددات/اندازه گيري مقاومت بخيه آزموندر همان راستايي كه )  7221شماره 
                       )٤)           (T max TJ/s max /(×١٠٠=ysξ  

  

  :كه در آن

ysξ : اتصال برحسب درصد/ كارآيي دوخت  

TJ/s max : اتصال برحسب كيلونيوتن بر متر /ميانگين مقاومت دوخت  
Tmax : ب كيلونيوتن بر متراتصال كه برحس/ ميانگين مقاومت كششي ماده بدون دوخت   

 

  آزمونگزارش   10
  :بايد داراي آگاهي هاي زير باشد آزمونگزارش 

  ؛ 7743 شماره طبق استاندارد ملي ايران آزمونروش   ١-١٠

، نوع دوخت يا اتصال مورد استفاده، روش نمونه هآزمونكليه اطالعات مربوط به معرفي   ٢-١٠
با اين  هآزموناستفاده از برش حرارتي در صورت تهيه  ، ذكرهآزمونبرداري، راستاي بخش داراي اتصال 

  ؛ .روش

  ؛ )خيس يا خشك( هآزمونشرايط آماده سازي   ٣-١٠

  ؛ هآزمونتعداد   ٤-١٠

  ؛ نوع فك شامل ابعاد، نوع سطح  ٥-١٠

خارج از شرايط استاندارد  آزمونو در صورتي كه  شرايط محيطي استاندارد مورد استفاده  ٦-١٠
  ؛بايد قيد گردد  آزموناثرات دما و رطوبت بر نتايج انجام شده باشد ، 

، ميانگين نتايج، انحراف هآزموندوخت برحسب كيلونيوتن بر متر براي هر /مقاومت اتصال  ٧-١٠
  ؛ اتصال/ معيار استاندارد يا ضريب تغييرات و يا هر دو براي مقاومت دوخت

دوخت با ساير انواع پارگي براي هر /، پارگي از اتصالهآزمونپارگي ( هآزموننوع پارگي هر   ٨-١٠
  ؛ )به تفكيك هآزمون

  .دوخت برحسب درصد/ در صورت نياز كارآيي اتصال   ٩-١٠
  


