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روش–تعيينخزشكششيورفتارگسيختگيخزشي–هاومحصوالتوابستهژئوتكستايل

 آزمون

 

 اول چاپ

 

 و تحقيقات صنعتي ايران استانداردبا مؤسسه  آشنايي

 رسمي مرجع تنها قانون،صنعتي ايران به موجب  تحقيقات و استاندارد مؤسسه

ملي )رسمي(  استانداردهاي نشر تدوين و تعيين، يفهوظ عهده دار كه است كشور

 .ميباشد



در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از  استاندارد تدوين

مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي  صاحبنظرانكارشناسان مؤسسه، 

ميگيرد. سعي بر اين است كه  صورتواقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع 

توجه به شرايط توليدي،  وبالي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي استانداردهاي م

و نفع شامل:  حقفني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان 

و  نهادهاتوليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و 

ي براي مراجع سازمانهاي دولتي باشد.پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواه

واعضاي كميسيون هاي فني مربـوط ارسال ميشود و پس از دريـافت نظـرات  ذينفع

در كـميته ملـي مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان  وپيشنهادهـا

 ملي )رسمي( چاپ و منتشر مي شود. استاندارد

و ذيصالح و با  استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند نويس پيش

شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي  تعيينرعايت ضوابط 

به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد. بدين  تصويب،مربوط و در صورت 

مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي  تلقيترتيب استانداردهايي ملي 

مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به  مليته (( تدوين و در كمي5شماره ))

 تصويب رسيده باشد.

و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي  استاندارد مؤسسه

كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي  ميباشداستاندارد 

عتي جهان و از آخرين پيشرفتهاي علمي، فني و صن كشور،ونيازمنديهاي خاص 

 مي نمايد. استفـادهاستانداردهـاي بين المـللي 

و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني  استاندارد مؤسسه

منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي  بهشده در قانون 

 محصوالت و مالحظات زيست محيطي و كيفيتوعمومي، حصول اطمينان از 

شوراي عالي استاندارد اجباري  تصويباقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با 

المللي براي محصوالت كشور،  بيننمايد. مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي 

 نمايد. اجبارياجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا 



كنندگـان از خـدمات سازمانها و  اطـمينان بخـشيدن به استفاده بمنظـور همچـنين

زمينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان  درمؤسسات فعال 

زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان  ومديريتسيستم هاي مديريت كيفيت 

سازمانها و مؤسسات را بر اساس  اينگونهوسايل سنجش، مؤسسه استاندارد 

داده و در صورت احراز  قراريت ايران مورد ارزيابي ضوابط نظام تأييد صالح

بر عملكرد آنها نظارت  وشرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده 

سنجش تعيين عيار  وسايلمي نمايد. ترويج سيستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون 

ملي از  تانداردهاياسفلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح 

 ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد.

 
 

تعيين  -استاندارد ژئوتكستايل و محصوالت وابسته " كميسيون

 " روش آزمون -خزش كششي و رفتار گسيختگي خزشي 

 نمايندگي رئيس

)دكتراي مهرداد -محمديان 

 نساجي(

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

 كاشان

  اعضاء     

)دانشجوي مهدي      –اخباري 

    دكتري نساجي(

مي واحد دانشگاه آزاد اسال

 كاشان

)ليسانس مهندسي آذر –تبريزي 

    عمران(

 مشاور آزاد

افشين)ليسانس مهندسي  –روا 

 عمران(

اداره كل استانداردوتحقيقات 

 صنعتي آذريايجان شرقي

مهيار)دكتراي  -عرباني

 عمران(

 دانشگاه گيالن

فرجام )فوق ليسانس  –مهراد 

 مهندسي عمران(         

شركت توسعه صنايع انرژي 

پيشگام وابسته به سازمان 

 انرژي اتمي

  

)ليسانس ابراهيم –وحداني 

 مهندسي نساجي(

اداره كل استاندارد 

آذربايجان  وتحقيقات صنعتي



 شرقي

  دبير

)ليسانس محمد     –عباسي 

       هندسي نساجي(م

اداره كل استانداردوتحقيقات 

 صنعتي آذربايجان شرقي

 

 گفتار پيش

تعيين خزش كششي  –استاندارد ژئوتكستايل و محصوالت وابسته  

هاي مربوط تهيه  روش آزمون كه در كميسيون-و رفتار گسيختگي

و تدوين شده و در يكصد و سي و هفتمين جلسه كميته ملي 

هاي نساجي و الياف در مورخ  استاندارد پوشاك و فرآورده

رد تأييد قرار گرفته است، اينك به استناد مو  11/9/83

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسه  3بند يك ماده 

به  1371استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

 شود. عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي

شرفت حوالت و پي با ت گامي  فظ هم هاني در  براي ح لي و ج هاي م

هاي ملي ايران در  خدمات، استانداردزمينه صنايع، علوم و 

كه  شنهادي  نه پي هر گو شد و  هد  ظر خوا يد ن لزوم تجد قع  مو

ستاندارد ين ا يل ا يا تكم صـالح  شود، در  براي ا ئه  ها ارا

قرار  جه  مورد تو بوط  ني مر سيون ف يدنظر در كمي گام تجد هن

ستاندارد به ا عه  براي مراج نابراين  فت. ب هد گر هاي  خوا

 ها استفاده كرد. از آخرين تجديدنظر آنايران بايد همواره 

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه 

به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حد امكان بين اين 

استاندارد و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته 

 هماهنگي ايجاد شود.

ر رفته به كا منبع/ مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد به

 شرح زير است:

 

ISO 13431: 1999   Geotextiles and geotextiles related products Determination    

                          of tensile creep and creep rupture behaviour 

 



–

ندازه يين روش ا ستاندارد تع ين ا تدوين ا خزش  هدف از  گيري 

ستايل شي ژئوتك ست خز تار شك شي و رف سته  كش صوالت واب ها و مح

باشد. اين استاندارد فقط در مورد  هاي نامعين مي در وضعيت

صوالت ساختار آن يمح ست  مال شك ست  كه احت سطه شك به وا ها، 

ها تحـت  زمان در مسلح كننده –ازدياد طولزودرس يا تغييرات 

مون در دورة  كه آز جايي  كاربرد دارد. از آن بت،  يروي ثا ن

اي است، لذا  زماني طوالني انجام شده و داراي مراحل پيچيده

صيه  مره تو يت روز ترل كيف براي كن ين روش  ستفاده از ا ا

شان نمي ست ن كن ا ين روش مم صل از ا تايج حا دهنده  گردد. ن

صول تحت فشار خاك باشد.كارآيي مح

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن استاندارد 

ها ارجاع داده شده است. بدين ترتيب آن مقررات جزيي  به آن

شود. در مورد مراجع داراي  از اين استاندارد محسوب مي

ها و تجديدنظرهاي بعدي  تاريخ چاپ يا تجديدنظر، اصالحيه

مدارك مورد نظر نيست. معهذا بهتراست كاربران ذينفع  اين

ها و  اين استاندارد، امكان كاربرد آخرين اصالحيه

تجديدنظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند. 

در مورد مراجع بدون تاريخ چاپ و/يا تجديدنظر، آخرين چاپ 

ظر و/يا تجديدنظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد ن

 است.

استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي 

 : است

ــماره  ــه ش ــران ب ــي اي ــتاندارد مل ــال 7221اس : 1383: س

گيري خواص كششي به  اندازه -ها و محصوالت وابسته ژئوتكستايل

 روش آزمون -روش نوار پهن



EN 963          Geotextiles and geotextile-related products – Sampling                  
               and preparation of test specimens 

EN ISO 10319        Geotextiles - Wide-width tensile test (ISO 10319:1993) 

ISO 554          Standard atmospheres for condition and/or testing                            
              Specifications. 

 

 

 

 

 

ها و يا اصطالحات با تعاريف زير   در اين استاندارد واژه

 رود : كار مي به

 مقاومت كششي    3-1

شي   يروي كش حت ن خاص ت مادة  عرض  حد  يرو در وا شترين ن بي

گيري  اندازه 7221خارجي است كه طبق استاندارد ملي ايران 

 شود.  شده و بر حسب كيلونيوتن بر متر بيان مي

 نيروي اوليه     3-2

درصد مقاومت  1نيرو بر حسب كيلو نيوتن بر متر كه برابر 

درصد بار خزش كششي نباشد تا  10كششي بوده، اما بيش از 

طول سنجه و ازدياد طول صفر در تكرار آزمون برقرار شود. 

 طول سنجة اسمي     3-3

فاصله اوليه بين نقاط مرجع واقع شده بر روي آزمونه به 

يروي مواز مال ن بل از اع شده، ق مال  يروي اع ستاي ن ات را

يه مي نه اول به گو يد  سنجه با طول  شد.  قرار  اي درفك با ها 

گذاري به طور واضح رؤيت گردد. طول  هاي عالمت گيرد كه قسمت

دهندة بخشي از آزمونه به طور مثال ساختار  سنجه بايد نشان

 شبكه، تعداد كامل شبكه يا تكرار طرح باشد. 

3-4     TRW
1

 

عرض كوچكي كه خواص مقاومت / ازدياد طول را در واحد عرض 

درصـد بـراي  ±5تحت شرايط معين آزمـون بـا حـدود رواداري 

 درصد براي ازدياد طول در حداكثر نيرو  ±20مقاومت كششي و 

شان مي يران  ن لي ا ستاندارد م بق ا مون ط هد. )روش آز  7221د

.)  



1-Technically representative width 

 

 

 ازدياد طول ناشي از خزش كششي    3-5

نه  طول آزمو ياد  يرات ازد شي  تغي بت كش يروي ثا حت ن كه ت اي 

 قرار گرفته است.

 گسيختگي ناشي از خزش كششي    3-6

اي كه تحت نيروي ثابت كششي كمتر از  گسيختگي كششي آزمونه

 مقاومت كششي قرار گرفته است.

ناشي از خزش كششي با افزايش در برخي موارد، گسيختگي  -يادآوري

 آيد.  دست مي سرعت ازدياد طول به

 نيروي خزشي ناشي از كشش     3-7

نيروي استاتيكي ثابت كششي اعمال شده بر واحد عرض آزمونه 

 شود. باشد كه بر حسب كيلو نيوتن بر متر بيان مي مي

نيروي خزشي ناشي از كشش معموالً بر حسب  درصبدي از مقاومبت -يادآوري

شود. نيروي خزشي ناشي از كشش شامل نيروي اوليه  كششي نمونه بيان مي

ستگاه  سط د نه تو به آزمو شده  مال  يروي اع مال( و ن صورت اع )در 

 باشد. مي

 زمان اعمال نيرو    3-8

مدت زمان الزم براي اعمال كامل بار خزشي  ناشي از كشش كه 

شود. بر حسب ثانيه بيان مي

 زمان خزش    3-9

 باشد. ف شده تا پايان اعمال نيرو ميزمان صر

 زمان گسيختگي ناشي از خزش    3-10

زمان صرف شده از پايان زمان اعمال نيرو تا گسيختگي خزشي 

 آزمونه است.

 

 

 ازدياد طول اوليه    3-11

بر روي  كه  صد  سب در بر ح طول(  ياد  سنجه )ازد طول  ير  تغي

پايـان (  ثانيـه بعـد از 60±  5آزمونه به فاصله زمـاني )

 شود. گيري مي زمان اعمال نيرو، اندازه

 جمع شدگي جانبي     3-12



كاهش عرض آزمونه درطول آزمون كشش كه به صورت درصدي از 

ــنجه  ــول س ــز ط ــه در مرك ــروي اولي ــت ني ــه تح ــرض آزمون ع

 (.2شود )طبق شكل  گيري مي اندازه

 نمونه برداري    4-1

ها را طبق استاندارد ملي  آزمونه يك نمونه انتخاب نموده و

…………ايران
1

تهيه نماييد. 

 ها  تعداد آزمونه  4-2

ند  بق ب شش )ط شي از ك شي نا تار خز يين رف هار 5براي تع ( چ

آزمونه از نمونه ببريد. براي تعيين گسيختگي ناشي از كشش 

 ( دوازده آزمونه از نمونه ببريد.6)طبق بند 

 ها  ابعاد آزمونه   4-3

 شود: ها بر اساس موارد زير تعيين مي ندازه آزمونها  4-3-1

 هاي مورد استفاده  ابعاد دستگاه -

 دقت وسايل اندازه گيري مورد استفاده -

 ( TRWعرض )  -

در نظر گرفتن حداقل طول سنجه كه بين دو گيره قرار  -

 گرفته، به شرطي كه فاصله بين هر 

 راجعه شود.م EN 963تا تدوين استاندارد ملي، به استاندارد -1

متر  ميلي 20انتهاي عالمتگذاري شده تا گيره، كمتر از 

 باشد.

شد:    4-3-2 ير با شرايط ز يد داراي  سنجه با طول  حداقل 

 (1)طبق شكل 

 متر نباشد. ميلي 200كمتر از  -

 براي ژئوگريدها كمتر از دو جزء اصلي كامل نباشد. -

ه با دقت گيري طول سنج ي طولي، اندازه ها براي همه نمونه -

 پذير باشد. درصد امكان 1/0±

 ها بايد داراي شرايط زير باشد: عرض آزمونه  4-3-3

نه - كه جمع براي نمو جانبي آن هايي  شكل  شدگي  بق  ( 2ها )ط

يران  لي ا ستاندارد م ساس ا بر ا تي  مون   7221وق مورد آز

تر از  قرار مي يا بزرگ بر  ند، برا عرض  10گير شند،  صد با در

 متر باشد. ميلي 200آزمونه بايد 

 جزء اصلي كامل نباشد. 3براي ژئوگريدها : كمتر از -



 TRWبراي ساير موارد : معادل -

اندازه آزمونه بر روي امكان پذير بودن و صحت آزمبون تبيرير  -

 بسزايي دارد. نيروي مورد نياز به عرض آزمونه بستگي دارد.

 ها سازي آزمونه آماده   4-4

طبق يكي از شرايط مندرج در استاندارد ملي ها بايد  آزمونه

………ايران
1

قرار گرفته و در همان شرايط مورد آزمون قرار  

رسد كه تغيير جرم  گيرد. آزمونه وقتي به شرايط تعادل مي

ساعت از  حداقل دو  صله  به فا توالي  توزين م % 25/0در دو 

 جرم آن تجاوز ننمايد.

توان از  تيرير نگذارد ميچنانچه رطوبت در نتايج آزمون 

 سازي و يا انجام آزمون در رطوبت  آماده

 مراجعه شود. ISO 554تا تدوين استاندارد ملي، به استاندارد -1

 

نسبي معين، خودداري نمود. به خاطر آنكه اين آزمون در دوره طوالني 

 گيرد، ساعت انجام مي 1000به مدت 

جارب از آزمون ية ت بر پا يد  بت با شده در دورة ه حذف رطو جام  اي ان

 هاي پليمري مشابه باشد. مشابه بر روي نمونه

 اصول   5-1

ها در شرايط محيطي يكسان از نظر دما و رطوبت تحت  آزمونه

گيرند. نيرو به طور يكنواخت  نيروي استاتيكي ثابت قرار مي

يع مي نه توز عرض آزمو نه  در  طول آزمو ياد  طور گردد. ازد ب

گيري  پيوســته ثبــت شــده و در فواصــل زمــاني خــاص انــدازه

ساعته به آزمونه اعمال  1000گردد. نيرو براي يك دورة  مي

بل از  مي نه ق گر آزمو مان  1000شود. ا شود، ز سيخته  ساعت گ

 گسيختگي بايد ثبت شود.

ملــي  نمونــه بايــد طبــق اســتاندارد TRWمقاومــت كششــي و 

..………ايران
1

 تعيين گردد. 

 دستگاه    5-2

 كليات  5-2-1

 نشان داده شده است. 4و  3هاي  تجهيزات مناسب در شكل



سيله شامل و يد  ستگاه با بدون  د نه  گرفتن آزمو براي  اي 

ندازه ستم ا مان  سرخوردن و سي با ز سنجه  طول  ير  گيري تغي

باشد.

 هاي آزمونه گيره   5-2-2

كم  هداري مح ظور نگ به من كافي  عرض  يد داراي  ها با يره  گ

زمونه در تمامي عرض آن باشد. گيره     بايد آزمونه را آ

تايج  تا در ن هدارد،  صدمه نگ جاد  يا اي سرخوردن و  بدون 

 آزمون تأثير نگذارد.

  مراجعه شود. ISO 10319تا تدوين استاندارد ملي، به استاندارد -1

ها بايد متصل به سيستم اعمال نيرو بوده به گونه اي  گيره

طور يكن به  يرو  مثالً كه ن شود.  مال  نه اع به آزمو خت  وا

 گاه كروي يا اتصال انجام شود. توان با به كارگيري تكيه مي

 سيستم اعمال نيرو  5-2-3

قاب سيستم اعمال نيرو بايد به اندازه كافي محكم بوده، 

گذاري  قاب بار يد.  مل نما بار را تح شكل  ير  بدون تغي تا 

قا شد،  حيط با شي از م لرزش نا تأثير  حت  يد ت ستم نبا ب سي

اعمال نيرو نبايد تحت تأثير تغييرات ايجاد شده ناشي از 

هاي مجاور يا ديگر تجهيزات  ها در قاب گسيختگي ديگر آزمونه

حد  با  يد  شش با شي از ك شي نا يروي خز يرد. ن قرار گ ساس  ح

درصد تثبيت شده باشد. جهت اعمال نيـروي خزشـي  ±1رواداري 

نه ستقيمًا از وز توان م مي  شش  شي از ك ستم اهرمنا ها،  ، سي

ستم كرد.  سي ستفاده  يدروليكي ا يا ه بادي  كانيكي،  هاي م

سيستم اعمال نيرو  بايد قبل از هرآزمايش كاليبره شده تا 

 در اعمال نيروي مورد نظر به آزمونه اطمينان حاصل گردد. 

بايد توجه خاصي جهت اطمينان از رابت بودن بار خزشي ناشبي از 

شت به شش دا صو ك ستمخ كه از سي ماني  هاي  ص ز جاي بار به  گذاري  هاي بار

هاي سيستم بايد  ساكن ديگر استفاده مي شود. به طور مثال زاويه اهرم

كار رفته با حدود  تقريبًا رابت باشد تا از رابت بودن نيروي خزشي به

 تعيين شده اطمينان حاصل شود. 

بر  يه  يروي اول مال ن به اع قادر  يد  يرو با مال ن ستم اع سي

به  نه  بر روي آزمو يرو  مال ن نين اع شد، همچ نه با روي آزمو

تدريج انجام شود، به طوري كه زمان اعمال بار كامل خزشي 

ثانيه نباشد.   60ناشي از كشش بيشتر از 

 سيستم اندازه گيري ازدياد طول    5-2-4



تغيير اندازه طول سنجه با ازدياد طول بين دو خط موازي 

عرض آز مام  شده در ت سم  بر روي ر طه  بين دو نق يا  نه و  مو

محــور مركــزي آزمونــه بــه مــوازات راســتاي اعمــال نيــرو 

 شود.  گيري مي اندازه

به  قادر  كه  هايي  سط ابزار ست تو كن ا سنجه مم طول  ير  تغي

درصد طول سـنجه بـوده   1/0گيري تغيير طول با دقت  اندازه

يا  كي  كانيكي، الكتري ها م بزار  ين ا موالً ا شود. مع جام  ان

 باشند.  ري مينو

بايبد اطمينبان كامبل از تكرارپبذيري قابليبت رببت دسبتگاه 

گيري در دراز مدت حاصل گردد. ابزار ممكن است به يك سيستم  اندازه

يرات  ست تغي كن ا نين مم شد. همچ هز با عات مج بت اطال يا ر سته  بت پيو ر

 گيري شود. اندازه  3-5طول در فواصل زماني معين طبق بند 

هنگام مشخص كردن نقاط يا خطوط مرجع بر روي آزمونه به  به

منظور جلوگيري از تغييرمكان يا تغيير شكل در طي آزمايش بايد توجه 

خاصي مبذول شود .

 روش آزمون    5-3

خـواص كششـي آزمونـه شـامل ازديـاد طـول، نيـروي    5-3-1

سيختگي و جمع ستاندارد گ بق ا نه را ط جانبي آزمو لي  شدگي  م

 تعيين نماييد. 7221ايران 

متـر  ميلي 200كمتـر از   TRWدر صورت نياز اعتبار   5-3-2

يابي در مثال يد. روش ارز يابي كن ند  را ارز آورده  7هاي ب

را در حـداكثر  TRWشده است. مقاومت و ازدياد طول آزمونه 

 نيرو تعيين كنيد.

ودة آزمون تحت چهار سطح نيروي انتخاب شده از محد   5-3-3

% مقاومــت كششــي 60% و %50 ، %40 ، %30 ، %20 ، %10 ، 5

 گيرد. اندازه گيري شده، انجام مي

نه يروي   هر آزمو يا ن شده  خاب  هاي انت كي از نيرو حت ي را ت

 خزشي ناشي از كشش متفاوت قرار دهيد.

نه   5-3-4 يه و  آزمو شش را ته شي از ك خزش نا مون  هاي آز

ستگاه آ موده و در د سازي ن ماده  براي آ يد.  قرار ده مون  ز

ستايل لي  ژئوتك ستاندارد م بق ا نه را ط تاروپودي آزمو هاي 

 تهيه نماييد. 7221ايران 

ها، نقاط يا خطوط مرجع را براي مشخص كردن  بر روي آزمونه

حت  نه را ت يد. آزمو گذاري نماي ياز، عالمت مورد ن سنجه  طول 



د درصـ ±1/0نيروي اوليه قرار داده و طول سنجه را با  دقت 

 اندازه گيري كنيد. 

گيري ازدياد طول قرار داده و  آزمونه را در دستگاه اندازه

به  يد.  ظيم نماي صفر تن بر روي  ستگاه را  كان د صورت ام در 

( در 3-3-5آرامي كل نيروي خزشي ناشي از كشش را )طبق بند 

تر از  مان كم يد.  60مدت ز مال نماي نه اع به آزمو يه  ثان

ي است كه كل نيروي خزشي ناشي زمان صفر براي آزمون زمان

از كشش بر روي آزمونه اعمال شود.

هـاي  درصـد در زمان ±1/0تغيير طول سنجه را با دقت   5-3-5

زير بعد از اعمال تمامي نيروي خزشي ناشي از كشش، اندازه 

 گيري نماييد.

 دقيقه  60و   30، 15، 8، 4، 2، 1

 ساعت 24و  8، 4، 2

 ساعت( 1008روز=  42روز ) 42و  21، 14، 7، 3

يا در  سته و  طور پيو به  يري را  ندازه گ توان ا مي  نين  همچ

با زمان ن  زما يا  شابه و  ليكن  هاي م جام داد  گري  ان هاي دي

اولين قرائت يك دقيقه بعد از وارد شدن كل بار خزشي ناشي 

حداقل  ئت  خرين قرا شش و آ شروع  1000از ك عد از  ساعت، ب

 آزمون بايد انجام شود.

 اصول     6-1

ها بايد تحت نيروي استاتيكي ثابت و در شرايط محيطي  نمونه

 ثابتي از نظر دما و رطوبت قرار گيرند.

گردد.  طور يكنواخت در تمامي عرض آزمونه توزيع مي نيرو به

سيختگي  مان گ شود. ز مال  نه اع سيختگي آزمو تا گ يد  يرو با ن

نجي كـه بـه هنگـام گسـيختگي متوقـف شـده، توسـط زمـان سـ

 شود. گيري مي اندازه

 دستگاه   6-2

  كليات   6-2-1

ندازه ستم ا حذف سي با  سب  بزار منا طول و  از ا ياد  گيري ازد

نشان داده  4و  3هاي  اضافه كردن زمان سنج خودكار در شكل

شده است. وسيله بايد مجهز به گيره جهت نگهداري آزمونه 



سرخوردگي  مان بدون  بت ز ستم ث يرو و سي مال ن ستم اع و سي

 گسيختگي باشد.

 گيره هاي آزمونه   6-2-2

كم  هداري مح ظور نگ به من كافي  عرض  يد داراي  ها با يره  گ

آزمونه در تمامي عرض آن باشد. گيره     بايد آزمونه را 

تايج  تا در ن هدارد،  صدمه نگ جاد  يا اي سرخوردن و  بدون 

 آزمون تأثير نگذارد.

ايد متصل به سيستم اعمال نيرو بوده به گونه اي ها ب گيره

مثالً  شود.  مال  نه اع به آزمو خت  طور يكنوا به  يرو  كه ن

(.4توان با به كارگيري اتصال انجام شود )طبق شكل  مي

 سيستم اعمال نيرو    6-2-3

قاب سيستم اعمال نيرو  بايد به اندازه كافي محكم بوده، 

مل ن بار را تح شكل  ير  بدون تغي گذاري تا  قاب بار يد.  ما

ستم  قاب سي شد،  حيط با شي از م لرزش نا تأثير  حت  يد ت نبا

اعمال نيرو نبايد تحت تأثير تغييرات ايجاد شده ناشي از 

هاي مجاور يا ديگر تجهيزات  ها در قاب گسيختگي ديگر آزمونه

حد  با  يد  شش با شي از ك شي نا يروي خز يرد. ن قرار گ ساس  ح

شد. جهت اعمال نيـروي خزشـي درصد تثبيت شده با ±1رواداري 

ستم اهرم نه، سي ستقيمًا از وز توان م مي  شش  شي از ك ها،  نا

سيستمهاي مكانيكي، بادي يا هيدرويكي استفاده كرد. سيستم 

تا در  شده  كاليبره  مايش  بل از هرآز يد ق يرو  با مال ن اع

 اعمال نيروي مورد نظر به آزمونه اطمينان حاصل گردد. 

ي جهت اطمينان از رابت بودن بار خزشي ناشبي از بايد توجه خاص

شت به شش دا ستم ك كه از سي ماني  صوص ز گر  خ جاي دي به  گذاري  هاي بار

يه اهرم ثال زاو طور م به  شود.  مي  ستفاده  ساكن ا هاي  ستم  بار هاي سي

كار رفته با  بايد تقريبًا رابت باشد تا از رابت بودن نيروي خزشي به

 ل شود. حدود تعيين شده اطمينان حاص

اعمال نيرو بر روي آزمونه به تدريج انجام شود، به طوري 

شتر از  شش بي شي از ك شي نا مل خز بار كا مال  مان اع   60كه ز

 ثانيه نباشد.

 سيستم ربت زمان   6-2-4

درصـد باشـد. هنگـام اعمـال  ±1دقت سيستم ثبت زمان بايـد 

نيروي خزشي ناشي از كشش، بايد سيستم روي صفر تنظيم شده 

 مان گسيختگي خزشي ناشي از كشش ثبت شود. و ز



 روش آزمون   6-3

خواص كششي آزمونه شامل ازدياد طول، گسيختگي و    6-3-1 

 7221شدگي جانبي آزمونه را طبق استاندارد ملي ايران  جمع

 تعيين نماييد.

متـر  ميلي 200كمتـر از   TRWدر صورت نياز اعتبار   6-3-2

را در  TRWزدياد طول آزمونه را ارزيابي كنيد. مقاومت و ا

 حداكثر نيرو تعيين كنيد.

آزمون تحت چهار سطح نيروي انتخاب شده از محدودة     6-3-3

درصد مقاومت كششي اندازه گيري شده، انجام  90تا  50

 گيرد. مي

هر يك از چهار سطح نيروي انتخاب شده، بر روي سه آزمونه 

آزمون قرار  اعمال شده و در نهايت دوازده آزمونه مورد

 گيرد. مي

پيشنهاد مي گردد كه براي مرتبه اول، چهار محدودة زماني 

ساعت براي تخمين سطح  10000و  2000و  500و  100لگارتيمي مانند 

طور  ساعت انتخاب شده و سه آزمون را به 100نيرو مشابه گسيختگي در 

ساعت تخمين  500همزمان انجام دهيد. از نتايج، گسيختگي مشابه در 

شود. زده شده و سپس براي دو سطح ديگر نيرو اعمال مي

ــه   6-3-4 ــه و  آزمون ــي را تهي ــيختگي خزش ــون گس هاي آزم

ســازي كــرده و در دســتگاه قــرار گيــرد. بــراي  آماده

ستايل لي  ژئوتك ستاندارد م بق ا نه را ط تاروپودي آزمو هاي 

 تهيه نماييد. 7221ايران 

ش شي نا يروي خز كل ن مي  مان به آرا مدت ز شش را در  ي از ك

 ثانيه به آزمونه اعمال نماييد.  60كمتر از 

زمان صفر براي آزمون زماني است كه كل نيروي خزشي ناشي 

 از كشش بر روي آزمونه اعمال شود.

 زمان گسيختگي خزشي ناشي از كشش را ثبت كنيد.   6-3-5

 TRW 

ــدازه ــرض روش ان ــه گيري ع ــا  آزمون ــر از  TRW، ب  200كمت

تر، ميلي شت م نه در بافت براي نمو
1
يد  مي  يا ژئوگر هم  ها، م

باشد . تعداد عناصر كششي بر متر عرض به روش زير تعيين 

 مي شود. 



سطح  يك  مل رول را در  عرض كا با  نه  يك نمو كان  صورت ام در 

صاف بدون هيچ چين و چروك قرار دهيد. از يك خط كش با طول 

متر استفاده كنيد. عرض آزمونه حدود يك متر كه  5/1حداقل 

طور كامل وجود دارد را با تقريب  در آن عناصر تحت كشش به

 متر اندازه گيري نماييد.  يك ميلي

از تعداد عناصر تحت كشش براي محاسبة تعداد عناصر تحت 

  1/0كشش بر متر عرض با تقريب 

 

1-Coarse weave 

  TRWاء تحـت كشـش عملـي نبـوده ووقتي تجزية پارچه به اجز

تر نه  ميلي 200از  كم ية آزمو براي ته شود،  ستفاده  تر ا م

 بايد به روش زير عمل كرد:

نه تر از  آزمو عرض كم با  ستايل  تر و  ميلي 200هاي ژئوتك م

متر را طبق روش ارائه شده در استاندارد  ميلي 50بيشتر از 

ياد طول تهبه نماييد. مقاومت كششي و ازد 7221ملي ايران 

متر و عرض جمع شده  ميلي 200را در حداكثر نيرو براي عرض 

 ها محاسبه نماييد.  آزمونه

 :  1مثال 

يد داراي  عرض  43يك ژئوگر كرار در  با ت شش  حت ك  986جزء ت

متر است. بنابراين تعداد عناصر تحت كشش بر متر عرض  ميلي

 است.   6/43

هشت عنصر تحت  يك آزمونه براي آزمون كششي نوار پهن داراي

 باشد عرض اسمي بر كشش مي

 شود: متر به صورت زير محاسبه مي حسب ميلي

 8×     1000 ~ 5/183متر       ميلي   

مت  يانگين مقاو يانگين  8/10م با م شده  يين  يوتن تع لو ن كي

يرو  حداكثر ن طول در  ياد  ضي  8/12ازد شدگي عر مع  صد و ج در

حد  شي در وا مت كش ست. مقاو صد ا ير صفر در صورت ز به  عرض 

 شود: محاسبه مي

*   8/10 ~ 9/58كيلو نيوتن بر متر         
1000

                                  

با سه عنصر   TRW متر براي آزمونه  عرض آزمونه بر حسب ميلي

 شود: تحت كشش به صورت زير محاسبه مي

  ~ 8/68متر      ميلي   
(3 *1000 )

 

6/

43 

5/

183 

6/43 

 

~ 

~ 

~ 

واحد استفاده كنيد. تعداد عناصر كششي در آزمونه 

 را ثبت نماييد.



  

نيـوتن، بـا  TRW  ،4086آزمونه   10مت كششي ميانگين مقاو

يرو  شترين ن طول در بي ياد  يانگين ازد يين  4/13م صد تع در

 شده است.

4/59 ~ 4086 ( *6/43                                         ) 

ــن و   ــوار په ــون ن ــي آزم ــت كشش ــه مقاوم ــابراين چنانچ بن

اد طول در درصد و ازدي 5،  انحراف كمتر از TRWهاي  آزمونه

درصــد داشــته باشــد،  20حــداكثر نيــرو انحــراف كمتــر از 

 مجاز است.  يدر آزمون خزش كشش TRW  استفاده از آزمونه

 :  2مثال 

 4/202متر، مقاومت كششي  ميلي 200هاي با عرض  براي آزمونه

يرو  حداكثر ن طول در  ياد  تر و ازد بر م يوتن  لو ن  7/10كي

 درصد تعيين شده است. 

كيلو  4/213ميلي متر مقاومت كششي  60ه با عرض براي آزمون

يرو  حداكثر ن طول در  ياد  تر و ازد بر م يوتن  صد  2/15ن در

 تعيين شده است.

عرض  با  نه  براي آزمو شي  مت كش يزان مقاو تر، در  ميلي 60م م

عرض  5حدود  با  نه  شي آزمو مت كش به مقاو سبت  صد ن  200در

طول د ميلي ياد  يزان ازد ما م بوده ا فاوت  تر مت حداكثر م ر 

عرض  با  نه  براي آزمو يرو  شتر از  ميلي 60ن تر بي صد  20م در

 متر، تفاوت دارد.  ميلي 200از آزمونه با عرض

ميلي متر براي   60و بنابراين استفاده از آزمونه با عرض 

TRW .مجاز نمي باشد  

 گزارش آزمون بايد شامل اطالعات زير باشد: 

 براي هر دو روش : 

 شماره و سال انتشار اين استاندارد الف( 

 ب( مشخصات نمونه وتاريخ وصول 

 پ( شرايط محيطي 

 ت( تاريخ شروع و پايان آزمون 

ث( ميانگين مقاومت و ازدياد طول در آزمون كششي نوار پهن 

 ها  شدگي آزمونه و جمع

3 
~ 



براي آزمون خـزش  TRWح( جزئيات توجيه استفاده از آزمونه 

 د(كششي )در صورت كاربر

يد  سط تول شده تو يين  شي تع مت كش يزان مقاو عاد، م ج( اب

نه طول آزمو ياد  شي و ازد مت كش يانگين مقاو نده، م هاي  كن

 استفاده شده در آزمون خزش كششي )در صورت كاربرد( 

 خ( شرايط محيطي انجام آزمون

گيري  ها و دستگاه اندازه د( توصيف سيستم اعمال نيرو، گيره

 ازدياد طول 

ها يوتن ذ ( نيرو لو ن سب كي ستفاده )برح مورد ا شي  خزش كش ي 

صورت درصد مقاومت كششي گزارش شده در بخش )  بر متر( و به

 ث ( 

ندازه  مان ا سب ز بر ح شي  طول خز ياد  تايج ازد جدول ن ر ( 

 گيري شده 

 ز( جزئيات هر گونه انحراف از اين روش

 براي تعيين رفتار خزش كششي

 الف( اندازه طول سنجة اسمي 

دار نيروي خزش كششي بر حسب لگاريتم زمان براي هر ب( نمو

شامل  كه  موداري  ما ن هر د براي  كاربرد  صورت  نه و در  آزمو

 ها باشد. كليه نقاط داده

 براي تعيين پارگي ناشي از خزش كششي

نه )در  هر آزمو براي  شي  خزش كش شي از  پارگي نا مان  لف( ز ا

 جدول(

سب زمان پارگي ب( نمودار نيروهاي ناشي از خزش كششي بر ح

صورت  )در درجه ما، در  هر د براي  مان(  گاريتمي ز ندي ل ب

كاربرد، و خط رگرسيون 
1
 % .95و حدود اطمينان كمتر از  

1- Regression line 



 الف( عالئم

 ها ب( فاصله از گيره

 پ( طول سنجه

 ت( پهناي آزمونه

 

 

– 

 



 

 
 الف( طول سنجه

 
شدگي  متر كه مقدار جمع ميلي 200ز از يك آزمونة با عرض كمتر ا

 كنيم. % عرض كل باشد استفاده مي10جانبي آن نبايد بيشتر از 

 (( ´w( /)w-w× )) 100شدگي =  درصد جمع

 

 

W 

W΄ 



 

 نگهدارندة سخت  1

 فك بااليي  2

 سنجه عددي  3

 فك پاييني  4

 ها وزنه  5

 

 
 
 
 



 رندة سختنگهدا  1

 هاي آزمونه گيره  2

    آزمونه  3
 اهرم اعمال نيرو  4

 
 گاه كروي الف( تكيه

 ب( نيرو

 داشتن نيرو در طول انجام آزمون پ( اهرم قابل تنظيم جهت رابت نگه

 ت( طول سنجه

 گيري ازدياد طول ث( دستگاه متحرك اندازه
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