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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بنـد  موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   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  مشـاركت  از كـه  اسـت  تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )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   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسـات  و هـا  سـازمان  گونـه  اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

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

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  » روش آزمون - تعيين ظرفيت جريان آب درون صفحه اي –ها و محصوالت وابسته  ژئوتكستايل «

  
  نمايندگييا /سمت و         رئيس

  روح اله، سمناني رهبر
    )دكتري نساجي (
 

 پژوهشگاه استاندارد -سازمان ملي استاندارد

 :دبير 

  پوراصفهاني، مجتبي
    )فوق ليسانس مهندسي نساجي(
 

پژوهشگاه  -سازمان ملي استاندارد ايران
 استاندارد

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء 
  احمدي، شهال

  )ليسانس فيزيك(
  

   امين نژاد، مينا
    )نساجيليسانس مهندسي (
 

پژوهشگاه  -سازمان ملي استاندارد ايران
  استاندارد

  
  

 شركت صنايع نساجي هالل ايران

  سپيده ، پروانه چهره برق
 )نساجي فوق ليسانس مهندسي(

 
 

زمايشگاهي، بازرسي و پژوهشي آشركت 
 بهساز

 
 

  ، حميدهتشكري شاد
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي(
  

  روفيا، توفيقي
    )نساجيفوق ليسانس مهندسي (
 

  انجمن صنايع نساجي ايران
  
  

پژوهشگاه  -سازمان ملي استاندارد ايران
  استاندارد

 
  مينجالدت، را

  )فوق ليسانس مهندسي نساجي(
  

  حميدرضا، رعنا
 )ليسانس مهندسي نساجي(

  شركت رايابافت
  
  

 شركت صنايع نساجي هالل ايران

  
  مريم، سمسارها

    )فوق ليسانس شيمي (
 

  
پژوهشگاه  -سازمان ملي استاندارد ايران

 استاندارد

    



د  

  جعفر، شوقي
    )نساجي ليسانس مهندسي( 
  

  قاسمي، رضا
  )فوق ليسانس مهندسي نساجي(
  

  كريمي رباني، شادي
 )فوق ليسانس مهندسي نساجي(

  شركت بهروفران
  
  

پژوهشگاه  -سازمان ملي استاندارد ايران
  استاندارد

  
 مدير فني آزمايشگاه نساجي -شركت بهساز

  
  موسوي، گلناز

  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

  ميقاني، حسين
  )ليسانس مهندسي نساجي(
  

  مليحه، نازي
 )نساجي دكتري(

اداره كل  -سازمان ملي استاندارد ايران
  بازرسي كاال

  
  مدير فني -شركت نخ البرز

  
  

پژوهشگاه  -سازمان ملي استاندارد ايران
  استاندارد

 
  فرناز، نعيمي نيا

    )نساجي فوق ليسانس مهندسي(
 

پژوهشگاه  -سازمان ملي استاندارد ايران
 استاندارد

  
  وحداني، ابراهيم

    )نساجي فوق ليسانس مهندسي(
 

اداره كل  -سازمان ملي استاندارد ايران
 نظارت بر اجراي استاندارد

   
  قدرت اله هاشمي،

    )دكتري شيمي پليمر (
 

 شركت آزمون دانا پالستيك 



ه  

  پيش گفتار
 "روش آزمون -  درون صفحه ايتعيين ظرفيت جريان آب  –ها و محصوالت وابسته  ژئوتكستايل "استاندارد 

ازمان توسط س اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي.تدوين شد1383نخستين بار در سال 
در ون هاي مربوط براي اولين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و يو تائيد كميس ملي استاندارد ايران

 19/8/92نساجي و الياف مورخ فراورده هاي ، اجالس كميته ملي استاندارد پوشاكسيصدوپنجاه و هفتمين 
 موسسهقانون اصالح قوانين و مقررات  3مورد تصويب قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 

  .، به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود1371ايران، مصوب بهمن ماه وتحقيقات صنعتي استاندارد
هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

الح و تكميل اين نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصاستانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد
بنابراين، . نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد

  .بايد همواره از آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي ايران استفاده كرد
  

  .است 1383سال  7776اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي ايران شماره 
  
 :كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است ماخذي نبع وم

  
ISO12958: 2010,  Geotextiles and geotextiles – related products – Determination of water 
flow capacity in their plane  
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                 درون تعيين ظرفيت جريان آب  _ها و محصوالت وابسته ژئوتكستايل 
  روش آزمون_اي صفحه

 هدف و دامنه كاربرد  1

 صفحهدرون  فيت جريان آب با فشار ثابتگيري ظر ن روش اندازهيهدف از تدوين اين استاندارد تعي
 .باشد مي هل و محصوالت وابستژئوتكستاي

يا محصوالت وابسته قبالً تعيين شده باشد، به  ژئوتكستايلدرون صفحه اي  جريان آب كلي ظرفيت اگر -1يادآوري 
  .گيري شود دو شيب اندازه تحت دو نيرو و  كه ظرفيت جريان آبمنظوركنترل كافي است 

روش . دارد درون صفحه اي آّب طي زمان تاثير قابل مالحظه اي در ظرفيت جريان پذيري محصول در تراكم -2يادآوري 
 .ن گرديده استبيا ISO25619-1 در اسـتانداردوابسته  محصوالت ناشي از فشار  ژئوتكستايل يا 1يارزيابي رفتار خزشآزمون 

 .كرد ارزيابي ر بلند مدتد را ي بين خزش ناشي از فشار و ظرفيت جريان آب توان رابطه با اين روش مي
 

  مراجع الزامي  2
. است  شده  داده  آنها ارجاع  به ملي ايران استاندارد  اين  در متن  كه  است  مقرراتي  زير حاوي  الزامي  ركامد

  .شود مي  محسوب ملي ايران استاندارد  از اين  جزئي  مقررات  آن  ترتيب  بدين
  آن  بعدي  نظرهاي ها و تجديد ، اصالحيهصورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشددر 

 شده  داده  ارجاع  آن انتشار به  تاريخ ذكر  بدون  داركي كهدر مورد م.  نيست اين استاندارد ملي ايران مورد نظر
  .است، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن مورد نظر است

  : است  استاندارد الزامي  اين  زير براي  از مرجع  استفاده
  
  .نمونه برداري و تهيه آزمونه - تكستايلژئو  1387، سال 7774ره استاندارد ملي ايران شما  2-1
اندازه گيري ضخامت تحت فشار  - ها نتتيكژئوس 1387، سال7220- 1استاندارد ملي ايران شماره   2-2

  .زمونآروش  -يه بخش اول با يك ال -  معين
  .نشانه گذاري -وابسته ژئوتكستايل ها و محصوالت  1383، سال 7218استاندارد ملي ايران شماره   2-3

2-4 ISO2854:Statistical interpretation of data – Techniques of estimation and  tests   

relating to means and variances. 

2-5  ISO5813:Water quality – Determination of dissolved oxygen– Iodometric method.  

                                                 
1 -compressive creep 
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  و تعاريف  اصطالحات  3
  :رودكار ميبه در اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير 

  1عمودي يتنش فشار  3-1
  .دباش مي وابسته تيل يا محصوالعمود بر سطح ژئوتكستا،  تنش فشاري هاي مؤلفه

  .عمودي بر حسب كيلو پاسكال مي باشد يتنش فشار  – يادآوري

  جريان در سطح  3-2
  .سطح جريان داردكه موازي  آن به وابسته تژئوتكستايل يا محصوال ونجريان سيال در

  ون صفحه ايظرفيت جريان آب در  3-3
  .باشد جريان حجمي آب بر واحد عرض آزمونه، در شيب و نيروي مشخص مي نرخ

اگر . مي باشد يك ظرفيت جريان آب با شيب هيدروليكي با و برابرآرام به شرايط جريان  مربوط فقط پذيري انتقال  –يادآوري 
  . ترجيحا استفاده از ظرفيت جريان آب كافي خواهد بود ،باشد آرام جريان غير 

  2شيب هيدروليكي 3-4
  . مي باشد وابسته تمحصوال ل يادر آزمونه ژئوتكستاي به فاصله بين نقاط اندازه گيري نسبت افت فشار

  اصول آزمون  3
عمودي متفاوت در شيب هاي  هاي فشاري تحت تنش وابسته تيل يا محصوالجريان آب در سطح ژئوتكستا

  .شود گيري مي و سطوح تماس مشخص اندازه هيدروليكي متداول

  ل و مواد الزموسائ 4
 :بايد داراي شرايط زير باشد ، دستگاه جريان آب در سطح با فشار ثابت  1- 5

بتوانـد افـت   كند و ي تخليه حفظ  را در نقطـهيا كمترمتر  ميلي 100 ساويمدستگاه بايد افت فشـار   5-1-1 
  .داشته باشد 0/1و  1/0ثابت را در سطوح مختلف آب و يا شيب هيدروليكي  فشارهاي

عمودي بايد براي اين مقدار اضافي تصحيح  ي، تنش فشاربيشتر شود متر ميلي 100آب از  ر ارتفاعاگ  5-1-2
  .شود

                                                 
1-Normal compressive stress 
2-Hydraulic gradient 
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و يا هر گونه تاثير بر نتايج آزمون، توانـايي حفـظ    در آزمونه شكلر ييهيچ گونه تغ بدون دستگاه بايد  5-1-3
 .عمودي را بر روي آزمونه داشته باشد يتنش فشار

عمـودي ثابـت    يتنش فشار اعمال توانايياعمال نيرو باشد بنحوي كه  مكانيزم دستگاه بايد مجهز به  5-1-4
  .اشدبرا داشته  ±5% درستيروي آزمونه ژئوتكستايل با  را بر

طـوري كـه كـاهش    استفاده نمود به  غير قابل نفوذ اسفنجي الستيك يد در سطوح تماس آزمونه ازبا  5-1-5
آزمـون طبـق اسـتاندارد ملـي      روش(باشد  1عمودي طبق شكل  يتحت تنش فشارالستيك ها  ضخامت اين

  .) 7220-1شماره ايران 
متـر روي هـر    ميلـي  10با ضخامت اسـمي   اسفنجي الستيكمتر، بايد از  ميلي 10 ضخامت تا هاي براي آزمونه

  .كرداستفاده آزمونه سطح 
 25/1تـا   1بـا ضـخامت اسـمي     اسفنجي الستيكمتر، بايد از  ميلي 25 و 10 بين هاي با ضخامت  براي آزمونه
  .كرداستفاده  آن ت آزمونه روي هر سطحبرابر ضخام
متـر روي هـر    ميلـي  25با ضخامت  اسفنجي كالستيمتر، بايد از  ميلي 25هاي با ضخامت بيش از  براي آزمونه

  .كردفاده است آن سطح
  هم متصل نمود تا به ضخامت را به اسفنجي الستيكدو اليه  توان مي يابي به ضخامت مورد نظر براي دست

  .دلخواه رسيد
توصـيه   .باشـد اري برابر طول سـطح بارگـذ   نيز بايد اري و طول آنذد برابر با عرض سطح بارگعرض اسفنج باي

را طـول   ، در صورت لـزوم اسفنج علت فشردگي شود، جهت جلوگيري از انسداد مسير ورودي و خروجي به مي
  .هيدبرابر ضخامت اسمي كاهش د 4/0تا 

هـاي سـخت    اليـه  در برابر كه براي عملكردهاي هيدروليكي محصوالت وابسته ژئوتكستايل يا وندر هنگام آزم
 جايگزين مناسب، مثل پلي اتـيلن استفاده شود، اما بايد از  اسفنجي الستيكهاي  اند، نبايد از اليه طراحي شده

چنـين مصـارفي   محصوالت توليد شده براي . ي سيماني استفاده نمود داراي وزن مخصوص باال يا صفحه سفت
در واقع به طور مسـتقيم  كه  خاك مشخص شوندنفوذ  براي محافظ در براه با عدم وجود اليه معموال مي توانند

  .نگيرند در معرض خاك قرار 
جايگزين مـورد اسـتفاده    شود، در گزارش آزمون بايد استفاده نمياسفنجي  الستيكهاي  در مواقعي كه از اليه

  .داعالم شو
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ذغيرقابل نفو ياسفنج تغيير شكل الستيك -تغييرات فشردگي -1شكل   

  

دسـتگاه  . متر باشد 3/0هيدروليكي آن بايد موثر  متر و كمترين طول 2/0 عرض دستگاه بايدكمترين   5-1-6
بايد بتوان الستيك اسفنجي بـا   همچنين. متر را داشته باشد ميلي  50ها تا ضخامت  بايد توانايي آزمون آزمونه

  .ميليمتر را در دو طرف آزمونه استفاده كرد 25ضخامت 
در كمتـرين تـنش فشـاري عمـودي و در بيشـترين شـيب        .نشـتي باشـد   فاقد هر گونه ه بايددستگا  5-1-7

بدون آزمونه در دستگاه قرار گيرند ميزان نشت نبايد غشاهاي فشاري يا صفحات پهن  ، هنگامي كههيدروليكي
  .بيشتر باشدليتر بر ثانيه  ميلي 2/0از 

  .نشان داده شده است 2هاي دستگاه در شكل  نمونه
دو  مجهز بـه ) ث-2و  ب-2(هاي  در شكل يكي دستگاه هاي تعيين ميزان افت فشار هيدرولبراتوصيه مي شود 

 .در درون آزمونه قرار گيردمتر  3/0ي حداقل  فشارسنج با فاصله
   .بيشتر شودمقدار جريان  10%از هاي خيلي پايين، ميزان نشت نبايد  براي جريان
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  ابعاد بر حسب ميليمتر مي باشد

  
  :الف

  
 :ب

  

  
  :ث

  
  :راهنما

 
  بار            8                                                  ورودي آب  1
  صفحه بارگذاري           9        آب جمع شده  2
  1و  1/0هاي هيدروليكي  سرريز در شيب          10                       فشارسنج  3
  مخزن آب   11                       آزمونه  4
 پايه          12               )     غشا(اليه و پوسته  ٥
 فشار حسگر ٦
                                              اسفنج ٧

 هاز دستگا شمايي  -2شكل                                                                  
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  آب 2- 5
 .بايد هواگيري شده يا از مخزن ساكن گرفته شده باشد ،ليتر بر متردرثانيه 3/0 جريانتا نرخ  مورد مصرفآب 

آب نبايد . بوده و برابر يا باالتر از دماي محيط آزمايشگاه باشد C 22°تا  C 18° بايد بين ترجيحا دماي آب
 10ي ورود آب به دستگاه، ميزان اكسيژن نبايد بيش از  در نقطه. طور پيوسته مورد استفاده قرار گيرد به

  .بركيلوگرم باشد  گرم ميلي
بايـد يادداشـت    دما. استفاده كردتوان از آب مخزن اصلي  ، ميليتر بر متر در ثانيه 3/0آب بيش از   براي جريان
 .به عمل آيد آب شير اي جلوگيري از ورود هوا درالزم بر اندازه گيري هاي شود و تمام

در باشـد   1جريان متالطمدر شرايطي كه  شود توصيه مياست،  آرام مربوطجايي كه تصحيح دما فقط به جريان  از آن -يادآوري

 .به كمترين مقدار ممكن برسند نامناسب ايجاد شده با ضرايب تصحيح كار شود تا خطاهاي C20° دماي نزديك به 

انباشـته   يـا در درون آن  يا  بر روي آزمونـه  باشد با چشم غير مسلح قابل مشاهده اگر مواد جامد معلق در آب
  .شود آب بايد فيلتر، باشد طوري كه مانع جريان آبود ش

  .ISO 5813 بين المللي دستگاهي طبق استاندارد، يا گيري ميزان اكسيژن نامحلول اندازه  وسيله 3- 5

 .ثانيه 1/0 درستي باسنج ايستا،  زمان 4- 5

 .C 5/0° درستيبا سنج،  دما 5- 5

 : جريان آبي اندازه گيري نرخ وسيله 6- 5

خص كـردن  ، يك ظرف مدرج براي مشـ تعيين مي شودان آب بر اساس اندازه هاي حجم جري كه نرخ هنگامي
سنجه اندازه گيري شـود،  ك ي توسطمستقيما  جريان آبكه نرخ  هنگامي. استورد نياز م 1%م با درستي حج

شخص مي شود، ايـن انـدازه   م كه حجم توسط توزين و در مواقعي گردد  اندازه گيري 5%بايد با دقت اين نرخ 
  .دشوانجام % 1 بايد با درستي گيري نرخ

  .ليتر ميلي 1 درستيبا  ،گيري فشار اعمال شده ندازهي ا وسيله 7- 5

 .1%درستي با ،اعمال شده  عمودي گيري تنش ي اندازه وسيله 8- 5

  تهيه آزمونه 6

  جابجايي 6-1

                                                 
1  -non-laminar 
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. جـا نشـوند   هـم خـوردن سـاختار آن، جابـه     براي جلوگيري از به آنجا كه امكان دارد ها نبايد تا شده و تا ونهنم
 .قرار دهيد در حالت مسطحها را بايد بدون اعمال نيرو  نمونه

  نمونه برداري 6-2
  .انجام دهيد 7772شماره  را مطابق استاندارد ملي ريبردا نمونه

 تعداد و ابعاد 6-3

هـا   آزمونـه  به طوري كه دهيداز نمونه برش  آن، و سه آزمونه را عمود بر ماشين سه آزمونه را در راستاي طول
. باشـند  ماشـين  متر در راسـتاي عمـود بـر    2/0در راستاي طول يا جريان آب و حداقل ر مت 3/0 داراي حداقل

مورد  ،آن با اعمال تغييراتي در دستگاه متر باشد، در اين صورت عرض كامل 2/0وقتي عرض محصول كمتر از 
  .گيرد آزمون قرار مي

، طول آزمونه بايد برابر با طـول  )الف -2شكل (صلبي دارند صفحه اي  هايي كه سيستم بارگذاري گاهبراي دست
شـكل  (فشاري هسـتند   غشاي بارگذاري سيستمهايي كه داراي  براي دستگاه ،)4-1-5(صفحه بارگذاري باشد 

  .بارگذاري باشد سيستم تواند بزرگتر از طول طول آزمونه مي) پ -2ب و  -2
طرفـه   يـك  زهكشـي  بـراي  و جاري نمي باشدها  آن مركز آب در دو طرف يكپارچه نجريابراي محصوالتي كه 

و طـرف   را تهيه كنيد آزمونه به گونه اي كه يك طرف آنها عايق شده استشش ند، گير مورد استفاده قرار مي
   .براي طرف مقابل تكرار نماييدديگر را مورد آزمون قرار دهيد و سپس 

ت آب از ه تعيين شده باشـد تـا بعـد از قـراردادن در دسـتگاه بـه هـيچ وجـه نشـ         زه انداها بايد ب عرض آزمونه
  .پذيردهاي آن صورت ن كناره

 را طبـق اسـتاندارد   ها تعداد آزمونهن شود، ياز ميانگين تعي در فاصله اطمينان معين نتايج در مواردي كه بايد 
ISO2854  مشخص كنيد.  

 آن گرفته شود تا بـدين ترتيـب بخشـهاي مختلـف     محصولهر بخش محصوالت نا همگن، سه آزمونه از  براي
  .مورد آزمون قرار گيرد

  ها شرايط آزمونه 6-4
نداشته و اثـر تـا خـوردگي در     فاقد رسوبات سطحي و هيچ گونه آسيب قابل رويت و بايد تميز آزمونه هاسطح 

  .آن مشاهده نشود
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      آزمون انجام روش    7
  
 تعيـين  7220ن ملـي ايـرا   اســـتاندارد كال طبق پاســكيلو  2را تحت فشار  آزمونهضخامت اسمي  7-1

 .كنيد

هيد، محلول را به در دماي آزمايشگاه قرار د است ي خيس كننده داراي ماده ي كهها را در آب آزمونه  7-2
 12زمان ها حداقل به مدت براي خيس شدن كامل، بايد آزمونه. هاي هوا خارج شود تا حباب هم بزنيدآرامي 

استفاده  1/0%ات با غلظت حجميوني خيس كننده آريل آلكيل سديم سولف از ماده. ساعت در محلول بمانند
  .كنيد

  .در نظر بگيريد با ضخامت اسمي آزمونه  اسفنج را متناسب سطح تماس ضخامت  7-3
سـطح رويـي   و گذاشـته   آزمونه را روي آن روي پايه دستگاه قرار داده و سپس را اسفنج سطح زيرين      7-4

  .را تا روي آزمونه پايين بياوريد غشاي فشاريا صفحه اعمال نيرو ي. برگردانيد آزمونه يرا رونج اسف
دستگاه را  ورودي را بر روي آزمونه اعمال كرده و مخزن) صفحه بارگذاريشامل ( كيلوپاسكال 2فشار  7-5

اقـدامات احتيـاطي الزم را   م تما. شود از آن خارج هوا تا آب بتواند از داخل آزمونه عبور كرده و كنيدبا آب پر 
 ،لبه ها در درصورت مشاهده جريان آب. آزمونه جلوگيري شود لبه هاي در از آب يافتن ز جريانانجام داده تا ا

در غير اين صـورت از آزمونـه ديگـري اسـتفاده      آزمونه را دوباره در دستگاه قرار داده و مورد آزمون قرار دهيد
 .نماييد

ثانيـه حفـظ    360 زمـان  كيلوپاسكال تنظيم كرده و اين فشار را به مدت 20تنش عمودي را بر روي   7-6
 .كنيد

 از آب هواگيري شده يا. شود 1/0كنيد كه مطابق با شيب هيدروليك  پرتا مقداري  مخزن ورودي را   7-7
  .كنيد ليتر بر متردرثانيه استفاده 3/0 جريان تا  نرخ براي )2-5طبق بند ( آب موجود در مخزن ساكن

ليتر بـر متـر در    3/0بيش از  نرخي تواند براي جريان آب با مي ،شود آبي كه مستقيماً از مخزن اصلي خارج مي
  .بايد ميزان دما ثبت و گزارش شودنيازي به تصحيح دما وجود ندارد، اما . ثانيه مورد استفاده قرار گيرد

بـراي   .عبـور نمايـد  ثانيـه   120 زمان شرايط فوق به مدت ها تحت اجازه دهيد كه آب از درون آزمونه  7-8
      آزمـون  يها در ط ان تنش اعمال شده بر آنهستند و ميز 1فشاريخصوصاً موادي كه داراي خزش  بعضي مواد،

                                                 
ي قابل االستيك ادامـه داده و بـه صـورت     ت تنش ثابت در محدودهتحل خود در اثر بارهاي دراز مدت، خاصيتي كه به علت آن جسم به تغيير شك -١

 .كند ن و متراكم شدن جسم بروز ميجمع شد
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. توانند كاهش يابد به عنوان مثال از جك هيدروليكي براي اعمـال تـنش در طـول آزمـون اسـتفاده شـود       مي
  .ضروري است ،تنظيم پيوسته تنش در طول آزمون و حفظ آن در يك مقدار ثابت

بـراي مـوادي كـه    . آوري كنيد ي زماني معين در ظرف مدرج جمع عبوري از سيستم را در فاصله  آب  7-9
ثانيـه   5آوري آب حـداقل   ليتر و زمان جمـع  5/0دهند، آب جمع شده بايد حداقل  آب زيادي از خود عبور مي

زمـان  دهنـد   براي محصوالتي كـه آب كمـي از خـود عبـور مـي     . آوري شده را ثبت كنيد حجم آب جمع. باشد
آزمون را دو بار تكرار كنيد، يعني سـه قرائـت   . دماي آب را ثبت نماييد ادامه دهيد، ثانيه 600تا  را آوري جمع

  .آوري شده را محاسبه كنيد هاي جمع جريان را ثبت نموده و ميانگين حجم آب
مقدار قرائت پيوسته بـا فاصـله    سهميانگين  بايد نرخ تخليه ي تخليه استفاده شود، در اين صورت اگر از سنجه

  .ثانيه باشد 15زماني حداقل 
  .را تكرارنماييد9 -7بند .افزايش دهيد 1 شيب هيدروليكي را بهداشتن مقدار تنش،  با ثابت نگه   7-10
برسـانيد و   لكيلوپاسـكا  100 بـه عمـودي را   ياركاهش داده، تنش فشـ  1/0شيب هيدروليكي را به   7-11

  .را تكرار نماييد 10-7و  9-7بند . ثانيه نگه داريد 120 زمان به مدترا  آنجريان اعمال از  پيش
و  100، 20 حداقل براي تـنش هـاي   تا آزمونه در هر شيب هيدروليكي ومراحل فوق را تكرار نماييد   7-12

  .آزمون شودكيلوپاسكال  200
  .ها تكرار كنيد را به ترتيب براي بقيه آزمونه 12-7تا  4-7بندهاي   7-13

      محاسبه و بيان نتايج 8
 C°دمـاي   را در qs,g ون صفحه ايظرفيت جريان آب در مي شود وقتي از آب مخزن ساكن استفاده  8-1

   :محاسبه كنيد 1با استفاده از فرمول  را براي شيب هيدروليكي و تنش فشاري عمودي معين20
                                         

 qs,g =   V.RT                                  (1) 

:كه درآن    
qs,g حسـب  به ازاي واحد عرض در يك تنش و شيب مشخص كه بـر   ظرفيت جريان آب درون صفحه اي

 .ليتر بر متر در ثانيه بيان مي شود

V  ليتر بر حسب شده گيري ميانگين حجم اندازه.   

 Wt 
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RT   دماي آب تبديل به براي  ضريب تصحيح°C 20 )پيوست الف(.  

W عرض آزمونه بر حسب متر. 

t    هزمان برحسب ثاني. 
 

ون و ظرفيـت جريـان آب در   سـت ا تصحيح دما ضـروري  گيري شده است مستقيماً اندازه، Qتخليه  نرخوقتي 
  .شود محاسبه مي) 2(از فرمول  qs,g صفحه اي

                                  qs,g  =  QRT                                  (  )٢  
  
    .سب متر مكعب بر ثانيه بيان مي شودبر ح و است نرخ تخليه، (Q) كه

  .دبيان كني ا استفاده از هر دو رابطهرا ب qs,g درون صفحه اي ظرفيت جريان آب 
در غير اين صـورت  افت پيدا كرد، دما را تصحيح كنيد  C 22°تا  C 18°محدودهدر  اگر دماي آب مخزن اصلي

  .ميزان دما را ثبت كرده و تصحيح را انجام ندهيد
عـددي بـر اسـاس عـرض بـر حسـب        هب و شده فتعري واحد تكراربهتر است  ، است محصول ناهمگنزماني كه 

  .شودتبديل متر
بر حسب تنش فشاري عمـودي   ون صفحه ايصورت منحني ظرفيت جريان آب درتواند به  نتايج مي  8-2

  ).3طبق شكل (شيب هيدروليكي به كار رفته، نشان داده شود  براي هر دو

  
:راهنما  

X  تنش فشاري بر حسب كيلو پاسكال  
Y     بر حسب ليتر بر متر در ثانيهآب  انيجر تيظرف  
  0/1شيب هيدروليكي     1
  1/0شيب هيدروليكي      2

حهاي ظرفيت جريان آب در سط اي ازمنحني نمونه  -3شكل   

W    
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  گزارش آزمون  9
 :زير باشد آگاهي هاي زمون بايد شاملگزارش آ

  .7776ايران شماره  ملي شماره و سال انتشار استاندارد  9-1
  .7218 شمارهدارد ملـي ايـران استانـطبق شخصات كامل آزمونه م   9-2
  .به همراه نمودار جزئيات دستگاه مورد استفاده   9-3
  .متر باشد 2/0عرض آزمونه در مواردي كه غير از   9-4
  .)طبق پيوست ب(جدول در صورت لزوم رسم  ،براي هر آزمونه تنتايج آزمون و محاسبا  9-5
ت نياز نمودار ظرفيت جريان آب صوردر ودرون صفحه اي  هاي ظرفيت جريان آب تمام مشخصه  9-6
  .)3طبق شكل (رب به كار رفته در يك نمودابر حسب تنش فشاري عمودي براي هر دو شي ون صفحه ايدر
و در  شيب هيدروليكي و تنش فشار عمودي در درون صفحه اي ظرفيت جريان آب مقادير ميانگين  9-7

  .)1طبق جدول(  نتايج ذكر لزوم صورت
  .ي دماي آب محدوده   9-8
  .) شده، ساكن يا از منبع تغذيهري هواگي(  مورد استفاده نوع آب   9-9
  .وابسته تدر رفتار هيدروليكي ژئوتكستايل يا محصوالانحراف محسوس  هر گونه   9-10
  .هر گونه انحراف از اين روش آزمون   9-11
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پيشنهادي عملكرد  محدوده نتايج آزمون در  - 1جدول   
  :تاريخ  :محصولنام

  :جهت  جريان آب
  :نمونهنوع

 آزمونه
q 20/0.1  
l/(m.s) 

  

q 100/0.1 
l/(m.s) 

 

q 200/0.1 
l/(m.s) 

 

q 20/1.0 
l/(m.s) 

 

q 100/1.0 
l/(m.s) 

 

q 200/1.0 
l/(m.s) 

 
1        

2        

3        

  
  ميانگين
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 پيوست الف
)اطالعاتي (   

 20 °C  دماي آب به براي تبديل   RT    تعيين ضريب تصحيح 
 
 

               RT=    
ηT     =                      1,763                                      بدون واحد( ) 

  :كه درآن
  
ηT    ويسكوزيته ديناميكي در دمايT  برحسب ميلي پاسكال در ثانيه(درجه سلسيوس( ، 
 
  

                  η
T

) ميلي پاسكال درثانيه(                                        1,78                      =    

 
 
T  درجه سلسيوس دماي آب بر حسب، 
η20   ويسكوزيته ديناميكي در دماي°C 20 )ثانيه بر برحسب ميلي پاسكال(، 
 RT

  .C 20°آب براي تبديل به ريب تصحيحض  
  
 

  
  
  
  
  

  
  
  

η20    1+0,0337T+0,00022T2 

1+0,0337T+0,00022T2 
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  :راهنما
T   سيلسيوس درجه حسببر آزمون  يدما  

RT    ضريب تصحيح  

   )را ببينيد2-5 يادآوري( C 22° تا C  18°حدوده دماييم    1

 RT        ضريب تصحيح آب مودارن 1-كل الفش   
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 پيوست ب
)اطالعاتي (   

و محاسبات براي يك آزمونه ونآزمداده هاي   
 

  :تاريخ  :آزمونهشماره
  :محصولنام

  :نوع نمونه
:برحسب سلسيوسدماي آزمايشگاه 

  اعماليتنش
kPa 

شيب 
هيدروليكي

تصحيح نشدهظرفيت
ون جريان آب در

  l/(m.s)صفحه اي

دماي
  Tآب 

 )°C( 

  تصحيح
  ويسكوزيته

RT 

تصحيح شده ظرفيت 
جريان آب درون 

 l/(m.s( صفحه اي

20 1/0     

20 1     

100 1/0     

100 1     

200 1/0     

200 1     

 

 
  

 
  
 


