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 به نام خدا
 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

 ایران، صنعتی و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ راتمقر و قوانین اصالح قانون 1مادۀ  یک بند موجب به ایران استاندارد یملسازمان 

 بره را ی( ایرران)رسم یملاستانداردهای  نشر و تدوین تعیین، که وظیفۀ است کشور رسمی مرجع تنها 3193 ماه بهمن مصوب

  .دارد عهده

ز و مؤسسرات کرنظرران مراصراحب ،ارشناسان سرازمانکب از کمر یفن یهاونیسیمکهای مختلف در ن استاندارد در حوزهیتدو

، یدیرط تولیو با توجه به شررا یملشود و کوششی همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام می یو اقتصاد یدی، تولی، پژوهشیعلم

ننردگان، کننردگان، مصرر کدیصراحبان حرو و نفرع، شرامل تول ۀت آگاهانره و منصرفانکی اسرت کره از مشرارو تجار یفناور

س ینروشیشرود. پردولتری حاصرل مریو غیر یدولت یها، نهادها، سازمانیو تخصص یز علمککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افرت یشرود و پرس از دریمربوط ارسرا  مر یهاونیسیمک ینفع و اعضایبه مراجع ذ یایران برای نظرخواه یمل یاستانداردها

( ایرران اراو و ی)رسم یملاستاندارد  عنوانبه ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصو یمل ۀتیمکشنهادها در ینظرها و پ

 شود.یمنتشر م

کننرد یه میرن شرده تهیریتع ت ضروابطیرنیز با رعا صالحذیمند و عالقه یهاه مؤسسات و سازمانک ییس استانداردهاینوشیپ

ب، یرن ترتیشرود. برداراو و منتشرر می ایرران یملر اسرتاندارد عنروانبرهب، یو درصرورت تصرو یبررسر ،طرح یملدرکمیته 

اسرتاندارد مربروط  یملر ۀن و در کمیتیتدو 9 رۀایران شما یملاستاندارد  راتمقره بر اساس کشود یم یتلق یمل ییاستانداردها

 ده باشد.یب رسیبه تصو شودیل مکیتشایران تاندارد اس یملدر سازمان ه ک

و  2(IEC) شریوهالمللی الکتروکمیسیون بین ،ISO(3( استاندارد یالمللنیسازمان ب یاصل یران از اعضایاد استاندار یملسازمان 

در کشرور  CAC(9( کمیسریون کردکس غریایی 5تنها رابرط عنوانبهاست و  OIML1)( شناسی قانونیالمللی اندازهسازمان بین

ن یشرور، از آخررکخرا   یهایازمنردیو ن یلرکط یایران ضرمن ترروجه بره شررا یمل ین استانداردهایکند. در تدوفعالیت می

 شود.گیری میبهره یالمللنیب یجهان و استانداردها یو صنعت ی، فنیعلم یهاشرفتیپ

کنندگان، حفر  سرالمت ت از مصر یشده در قانون، برای حما ینیبشین پیت موازیتواند با رعایران میاستاندارد ا یملسازمان 

از  یبعضر ی، اجررایو اقتصراد یطیمحسرتیت محصروتت و مالحظرات زیرفکینران از ی، حصرو  اطمیو عموم یفرد یمنیو ا

 ی، اجبرارایران را برای محصوتت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شرورای عرالی اسرتاندارد یملاستانداردهای 

و  یصرادرات یاتهراکاسرتاندارد  یشرور، اجرراکمحصروتت  یبررا یالمللرنیبر یتواند به منظور حف  بازارهرای. سازمان مکند

ها و مؤسسرات فعرا  در نندگان از خدمات سازمانکبه استفاده بخشیدننان ین برای اطمی. همچنکند یآن را اجبار یبنددرجه

هرا و گاهآزمون، یطیمحسرتیت زیریت و مردیرفکیت یریمرد هایسامانه یگواه و صدور یزیم، میمشاوره، آموزش، بازرس ۀنیزم

د ییرها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظرام ت گونه سازماننیاستاندارد ا یملسازمان وسایل سنجش،  (واسنجی)مراکز واسنجی 

ها نظارت رد آنکها اعطا و بر عملت به آنید صالحیینامۀ ت یط تزم، گواهیکند و در صورت احراز شرامی یابیران ارزیت ایصالح

 یبررا یاربردکرقرات یار فلزات گرانبهرا و انجرام تحقین عییل سنجش، تعیاها، واسنجی وسایک یالملل نیب وسایلج یکند. ترو یم

 .است سازمانن یف ایایران از دیگر وظا یمل یسطح استانداردها یارتقا

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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کمیسیون فنی تدوین استاندارد

- میدانی دقیق با استفاده از ابزار ژئوتکنیک پایش -رسی و آزمون ژئوتکنیکی بر »

«روش آزمون - سنجکشیدگی: خطیک امتداد در جاییجابه گیری: اندازه2 قسمت

رئیس:
 سید کلبادی، سید مهدی

سازه(-)کارشناسی ارشد مهندسی عمران

سمت و/یا محل اشتغال: 
شرکت آب منطقه اى گلستان

ر:دبی
 سید کلبادی، سید محمد 

زلزله(-)دکتری مهندسی عمران
شرکت کارکیا پویان زیما

)اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

انتظاری هرسینی، اعظم

(اقتصادی )دکتری زمین شناسی

دانشگاه پیام نور

الوند، رمضانعلی

(سازه-مهندسی عمران ارشد کارشناسی)

تانای گلسشرکت آب منطقه

تات هشت تیکه، ولی

عمران(-)کارشناسی مهندسی عمران

شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک استان گلستان

 داودیان، حیدر

مهندسی مدیریت ساخت( کارشناسی ارشد)

ای گلستانشرکت آب منطقه

حشمتی، مسعود 

سازه(-)دکتری مهندسی عمران

شهرداری سنقر

 رضایی، محمد 

ارشد مهندسی محیط زیست()کارشناسی 

شرکت آب و فاضالب گلستان

 رسولی، امیرهوشنگ 

)کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و منابع آب(

شرکت آب و فاضالب روستایی گلستان

 شعبانی، بهروز

)کارشناسی مهندسی عمران(
ای گلستانشرکت آب منطقه

 مسعود، عنایت

(مهندسی شناسیدکتری مهندسی زمین)
ای گلستانشرکت آب منطقه



 ..... سال :.......ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

   

 ه
 

 

 

 سمت و/یا محل اشتغا : )اسامی به ترتیب حرو  الفبا(اعضا: 
 امیر عباسی،

 قدرت(-برق )مهندسی

 شارآبراهان مهرازشرکت 

  

  فرشادکولیوند، 

 )دکتری مکانیک سنگ(

 دانشگاه لرستان

  

 گلستانی، علیرضا 

 ژئوتکنیک(-)کارشناسی ارشد مهندسی عمران

 شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان

  

  :ویراستار

 عباسی رزگله، محمدحسین

 سرامیک(-)کارشناسی مهندسی مواد

 سازمان ملی استاندارد ایران
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان 

 ز گفتارپیش

 ح مقدمه

 3 هد  و دامنه کاربرد    3

 2 مراجع الزامی    2

 2 هانوشتاصطالحات و تعاریف، نمادها و کوته    1

 2 یفاصطالحات و تعار    1-3   

 9 هانوشتنمادها و کوته    1-2   

 4 ابزارها    5

 4 کلیات    5-3   

 33 سنج درجاکشیدگی    5-2   

 33 گیریاندازهنقاط     5-2-3      

 33 عناصر اتصا     5-2-2      

 31 خوانشگیری و دستگاه کالهک اندازه    5-2-1      

 35 کاوشگرسنج کشیدگی    5-1   

 35 اگیری و لوله راهنمنقاط اندازه    5-1-3      

 39 کاوشگر    5-1-2      

 39 سنج نواری )نوار همگرا(کشیدگی    5-5   

 39 گیریمحدوده و درستی اندازه    5-9   

 34 گیریمراحل نصب و اندازه    9

 34 نصب    9-3   

 34 اجزای سطح    9-3-3      

 34 نصب در گمانه و خاکریز    9-3-2      

 35 سنج درجاکشیدگی    9-3-1      

 35 سنج کاوشگرکشیدگی    9-3-5      

 28 سنج نواریکشیدگی    9-3-9      

 28 یگیرانجام اندازه    9-2   

 28 بررسی کردن ابزار و واسنجی    9-2-3      

 23 گیریاندازه    9-2-2      
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 صفحه عنوان 

 23 هاارزیابی داده پردازش و    9

 22 گزارش دهی    9

 22 گزارش نصب    9-3   

 22 پایشگزارش     9-2   

 21 گیری و ارزیابیروش اندازه)آگاهی دهنده(    پیوست الف 

 13 ریزمصالح پشت)آگاهی دهنده(    پیوست ب 

 11 کاربردهای مصالح زمین)آگاهی دهنده(    پیوست و 

 15 گیریهای اندازهمثا دهنده(  )آگاهی   پیوست ت 

 91 نامهکتاب
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 گفتارپیش

-: اندازه2 قسمت - یدانیم ویبا استفاده از ابزار دق ژئوتکنیک شیپا - یکیو آزمون ژئوتکن یبررس»استاندارد 

هرای نرویس آن در کمیسریونکره پریش« آزمون روش - سنجکشیدگیخط:  کیدر امتداد  جاییجابه یریگ

مهندسری اجالسیه کمیترۀ ملری اسرتاندارد  مینصد و اهل و هفتهفتمربوط تهیه و تدوین شده است، در 

تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بنرد یرک  38/33/3159مورخ های ساختمانی ساختمان و فراورده

، 3193و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمرن مراه  استانداردانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه ق 1مادۀ 

 شود.استاندارد ملی ایران منتشر می عنوانبه

سراختار و شریوۀ  -)استانداردهای ملی ایرران 9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

 ۀهای ملی و جهرانی در زمینرتحوتت و پیشرفت با  همگامی و هماهنگی حف برای شوند.نگارش( تدوین می

د شد و هر پیشرنهادی کره نلزوم تجدیدنظر خواه صورتایران در  ملیهای صنایع، علوم و خدمات، استاندارد

قررار  توجره مربوط مورد هایاین استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون تکمیلبرای اصالح و 

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد. واهد گرفت.خ

تهیه و « ترجمه تغییر یافته»ای زیربه روش این استاندارد ملی بر مبنای پییرش استاندارد بین المللی/منطقه

تغییررات برا توجره بره  همرراه برا اعمرا  تدوین شده و شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی

 مقتضیات کشور است:

 و تدوین این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است: که برای تهیهمنبع و م خیی 

ISO 18674-2: 2015, Geotechnical investigation and testing - Geotechnical monitoring by filed 

instrumentation - Part 2: Measurement of displacements along a line: Extensometers 
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 مقدمه 

 است. 23299شماره ملی ایران به  استانداردهای مجموعه از ییک استاندارد این

 این مجموعه استاندارد شامل استانداردهای زیر است:

 : قوانین کلی.3قسمت  -

- Part 2: Measurement of displacements along a line: Extensometers 
- Part 3: Measurement of displacements across a line: Inclinometers 
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 - یدانیم 2قیبا استفاده از ابزار دق ژئوتکنیک شیپا - 5یکیو آزمون ژئوتکن یبررس

 آزمون روش - 9سنجکشیدگیخط:  کیدر امتداد  جاییجابه یرگی: اندازه2 قسمت

 کاربرد هدف و دامنۀ 5

  توسرط ،خرطهرا در طرو  یرک جاییهگیری جاببرای اندازهارائه روشی  ،این استانداردهد  از تعیین  5-5

. اصو  کلری بررای پرایش رفترار گیردیمورد استفاده قرار م یژئوتکنیک پایشکه برای  است سنجیکشیدگی

هرای و فعالیرت 5خاکریزهرا های در انردرکنش برا خراک(،هایی که با خاک اندرکنش دارند )سازهخاک، سازه

 .بیان شده است 3159سا   23299-3استاندارد ملی ایران شماره  در 9یژئوتکنیک

ها در هرر جاییه، این استاندارد امکان تعیین جابISO 18674-3زمان با استاندارد درصورت استفاده هم 5-2

 آورد.جهتی را فراهم می

 :د داردکاربرطور خا ، این استاندارد در موارد زیر به 5-9

 ؛هاو سنگ هاها، پرکنندهخاکرفتار بررسی  -

 ؛9مشاهداتیطراحی  روندبا  مرتبط ژئوتکنیکبررسی مقادیر طراحی  -

  ؛(4آزمایشی سازی، تونل9بارگیاری شمع نتایج آزمون مانند) یژئوتکنیک کلیدی مقادیر استخراج -

شریب  ،5طبیعری هرایشریب داریمانند پاییا بعد از ساخت )حین ، در ساخت پیش از پایداریارزیابی  -

 ها(.تونل و 33های دفن زباله، محل، سدهاهاپی ، دیوارهای حفاری،ریزها، خاک38برداری شدهشیروانی خاک

در انردرکنش برا خراک(،  هایکه با خاک اندرکنش دارند )سازه هاییرفتار خاک، سازه شیپااین استاندارد، الزامات  -یادآوری 

مطرابو  ژئوتکنیرک هرایونو آزمر اتتحقیقعنوان بخشی از سنج را بهکشیدگیی با استفاده از ئوتکنیکژ هایتیو فعال زهایخاکر

   سازد.[، برآورده می9[ و ]9مراجع ]

                                                 

3- Geotechnical 

2- Instrumentation 

1- Extensometers 

5- Geotechnical fills 

9- Geotechnical works 

9- Observational design procedure 

9- Pile load tests 

4- Trial tunnelling 

5- Natural Slopes 

38- Slope Cuts 

33- Refuse dumps 
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 مراجع الزامی 2

 ها ارجاع داده شده اسرت.صورت الزامی به آن در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به

 شوند. بط جزئی از این استاندارد محسوب میترتیب، آن ضوابدین

های بعردی آن تجدیردنظرهرا و هاصرالحیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، صورتی در

ها ارجاع داده شده است، در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن .آور نیستبرای این استاندارد الزام

 آور است.های بعدی برای این استاندارد الزامهاصالحیدیدنظر و همواره آخرین تج

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

پرایش  - ژئوتکنیرکهرای : تحقیقرات و آزمرون3159سرا   23299-3استاندارد ملری ایرران شرماره  2-5

 کلی : قوانین3قسمت  -با استفاده از ابزار دقیو میدانی  ژئوتکنیک

 هانوشتکوته و اصطالحات و تعاریف 9

سرا   23299-3استاندارد ملری ایرران شرماره در این استاندارد، عالوه بر اصطالحات و تعاریف ارائه شده در 

 رود:کار می، اصطالحات و تعاریف زیر نیز به3159

9-5  

 ی(ژئوتکنیک) سنجکشیدگی

extensometer (geotechnical) 

گیری که در امترداد یرک خرط اندازه اطنق از بین دو یا تعداد بیشتری مکان اتتغییر پایشابزار میدانی برای 

 اند.واقع شده

 .گیری انجام شودخط اندازه راستایگیری در نقاط اندازه جاییجابه دهد تا تعییناجازه می تغییر مکان پایش -5یادآوری 

بره  گیرنرد،که مورد بررسی قررار مریخاک، سنگ، بتن و فوتد( )مانند  3محیطگیری، حرکات در یک نقطه اندازه -2یادآوری 

 شوند.گیری منتقل میاندازهبه نقطه  (9-3-9 بندزیر) 1هاپیچو  ها، حلقه2مهارهاهایی مانند وسیله دستگاه

                                                 

3- Medium 

2- Anchors 

1- Bolts 
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 است. 2محور گمانه منطبو بر 3گیریزهشوند. خط انداها نصب میگیری معموت در گمانهدر زمین، نقاط اندازه -9یادآوری

 

9-2  

 سنج درجاکشیدگی

in-place extensometer 

  9گیرریو حداقل یرک کالهرک انردازه 5اتصا عناصر  ،(ها) مهارنصب شده، شامل  1دائمی هایسنجکشیدگی

 . هستند

 گیری آزاد است. و برای حرکت در امتداد خط اندازه متصل بوده مهاریک  بهدهنده هر عنصر اتصا  -5یادآوری 

 هراکالهرکگیری ایرن گیرند. هنگام اندازهگیری قرار میگیری معموت در انتهای یک خط اندازهاندازه هایکالهک -2دآوری یا

 کنند.عمل می مرجعگیری نقاط اندازه عنوانبه

 . مراجعه شود[ 9ها به مرجع ]های درجا در گمانهسنجکشیدگیبرای  -9یادآوری 

 . مراجعه شود 3شکل به  -4یادآوری 

9-9  

 ایمیلهسنج کشیدگی

rod extensometer 

 است. میلهیک  اتصا  وسیلهسنج درجا که در آن کشیدگی

 .است 9الیا  شیشهیا  فوتداز  معموت میله جنس -5 یادآوری

 . مراجعه شودالف -3شکل به  -2یادآوری 

9-4  

 سنج سیمیکشیدگی

wire extensometer 

 یک سیم است. اتصا  وسیلهه در آن درجا کسنج کشیدگی

                                                 

3- Measuring Line 

2- Borehole 

1- Permanently 

5- Connecting Element 

9- Measuring Head 

9- Fibreglass 
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 . مراجعه شودب -3شکل به  -یادآوری 

 

 

9-1  

 سنج تککشیدگی

single extensometer 

 .است مهاریک  دارایکه سنج درجا کشیدگی

 . مراجعه شودب -3شکل به  -یادآوری 

9-2  

 ایسنج چند نقطهکشیدگی

 

multiple-point extensometer 

 .است مهاراز یک بیش  دارای که سنج درجاکشیدگی

 .است رایج 3مهندسی زمیندر کارهای  مهارتا شش  -5 یادآوری

 . مراجعه شودالف -3شکل به  -2یادآوری 

9-7  

 ایسنج زنجیرهکشیدگی

chain extensometer 

 است. های تکیسنجکشیدگیمتشکل از که سنج درجا کشیدگی

 . مراجعه شودو -3شکل به  -یادآوری 

9-8  

 کاوشگرسنج کشیدگی

probe extensometer 

 .است 3یک واحد متحرک آن در عنصر اتصا سنجی که کشیدگی

                                                 

3- Geo-Engineering 
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ای نقطهدوکاوشگر سنج کشیدگیصورت هبیا ( 5-3-1زیربند ای )نقطهتکصورت هتواند بمی کاوشگرسنج کشیدگی -یادآوری

 باشد. (38-3-1زیربند )

 . مراجعه شود 2شکل به  -یادآوری 

9-3  

 ایقطهتک نکاوشگر سنج کشیدگی

single-point probe extensometer 

سرت گیری ابا عالئم اندازه 2راهنما لولهگیری و یک اندازهکاوشگر اساسا شامل یک واحد  ی کهسنجکشیدگی

 در ارتباط است.  کاوشگر گیری باعالئم اندازه ی ازگیری، تنها یکمحل اندازهدر آن، در  که

 نشانهفاصله بین  شده گیریاندازه مقادیراست.  1کاوشگریک گیری و یک کابل اندازه عنصر اتصا  این واحد شامل -5یادآوری 

 است. 5راهنمالوله  کالهکدر  مرجع نشانهی و گیراندازه

عنوان به ای معموتتک نقطه کاوشگرسنج کشیدگی، رایجی ژئوتکنیکبه دلیل طراحی، عملکرد و کاربرد  -2یادآوری 

 شود. شناخته می «9کاوشگرحلقه مغناطیسی »یا  «9مغناطیسی سنجکشیدگی»

 . مراجعه شودالف -2شکل به  - 9یادآوری 

9-51  

 ایدو نقطه کاوشگرسنج کشیدگی

double-point probe extensometer 

گیرری اسرت راهنما با عالئم اندازه لولهگیری و یک اندازهکاوشگر اساسا شامل یک واحد  ی کهسنجکشیدگی

 در ارتباط است.  لولهگیری با اندازه نشانهیری، دو گدر محل اندازه که

گیری است که در اندازه نشانهفاصله بین دو  ،گیری شدهاست. مقادیر اندازه گیریلوله اندازهعنصر اتصا  یک  -5یادآوری 

 است. کاوشگربا  9تعامل

یا  «4افزایشی سنجکشیدگی» به صورتوت معمای نقطه دو کاوشگرسنج کشیدگی، رایجبه دلیل طراحی و عملکرد  -2یادآوری 

 طراحی می شود.  «5لغزشی ریزسنج»

                                                                                                                                                         

3- Moveable unit 

2- Guiding tube 

1- Probe 

5- Head of the guiding tube 

9- Magnetic extensometer 

9- Magnet Settlement Probe 

9- Interaction 

4- Incremental Extensometer 

5- Sliding Micrometer 
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 ب را ببینید. -2شکل  -9یادآوری 

 

 

 

9-55  

 گیریاندازه طول
L  

gauge length 

گیری ای است و با عالئم اندازهدو نقطه کاوشگر سنجکشیدگیگیری که بخشی از دو واحد اندازه 3اسمیفاصله 

 .متناظر تعامل دارند

 .است m 8/3 معموت L -5 یادآوری

 گردد.سنجی میگیری صحتدر طو  دوره اندازه کاوشگرمعموت در واسنجی  L -2یادآوری 

9-52  

 سنج نواریکشیدگی

tape extensometer 

، کره رودکار مریهب گیریگیری فاصله بین دو نقطه با استفاده از یک نوار اندازهسنج برای اندازهکشیدگیاین 

نتهایی برای اتصرا  دسرتگاه بره ، دو قسمت اثابت تگاه برای کشیدن نوار با یک نیروی کششیشامل یک دس

 .است خوانش( و یک واحد 13-1بند زیر) 2هاپیچ

، 5بعدیهای گیری. با استفاده از اندازهگیردمورد استفاده قرار می 1سازیدر تونل معموتسنج نواری کشیدگی -5 یادآوری

سنج کشیدگیشود. به همین دلیل ( تعیین میشودنامیده می «9همگرایی» ،زنیکه در تونل)از دیوار تونل  تغییر فاصله دو نقطه

 شود.می شناخته «نوارهای همگرا»تحت عنوان معموت  ینوار

 . مراجعه شود 1شکل به  -2یادآوری 

9-59  

 های همگراپیچ

                                                 

3  - Nominal distance 

2  - Bolts 

1  - Tunnelling 

5- Follow-Up 

9  - Convergence 
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convergence bolts 

 گیرند.سنج نواری مورد استفاده قرار میدگیکشیگیری که متناسب با نوع های اندازهپیچ

 ها نوشتنمادها و کوته 4

 :اندشده ارائه 3جدو   های مورد استفاده در این استاندارد درنوشتو کوته هانماد
 نمادها -5جدول 

 نماد نام واحد

m 3عمو گمانه d 

m گیری فاصله نقطه اندازهi  گیریاندازه کالهکاز di 
 F 1بعدیگیری ی اندازهبرا 2زیرنویس -

m  5سطح دریااز  گیریاندازه کالهکارتفاع h 

 i گیرینقطه اندازهشماره  -

 KT اصالح دما نماد -

m دست آمده استهای بدو نقطه کاوشگرسنج کشیدگیگیری مبنا که از اندازه l 

m گیری گیری و نقطه اندازهطو  عنصر اتصا  بین کالهک اندازهi li 
m گیریصله بین نقاط اندازهفا l 

m اینقطهدوکاوشگر سنج کشیدگیبرای  9گیریی اندازهطو  حلقه lM 
 n گیریگیری در طو  خط اندازهتعداد کل نقاط اندازه -

kN  یسنج سیمکشیدگی 9کشندگیبیروننیروی P 

 R مرجعگیری اندازه زیرنویس -

m جاییجابه خوانش s 

K دما T 

s 9ری شدهزمان سپ t 

m های جهتبه ترتیب در  ،جاییجابه هایمولفهx ،y  وz u, v, w 

 wi rel گیری، نسبت به کالهک اندازهzدر جهت  iگیری نقطه اندازه جاییجابه مولفه 

m گیری در جهت مطلو کالهک اندازه جاییجابه مولفهz w0 

m گیری مطلو نقطه اندازه جاییجابه هایمولفهi  جهتدر z wi 
m  گیری مجاور نسبی بین دو نقطه اندازه جاییجابهi  وi-1  در جهتz ∆𝑤𝑖 

                                                 

3  - Borehole 

2- Subscript 

1- Follow-Up Measurement 

5  - Sea level 

9  - Measuring ring 

9  - Pulling force 

9  - Elapsed time 
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m گیری در یک لوله راهنما یا در یک گمانهنقاط اندازه 3مختصات محلی x, y, z 

1-
K 2ضریب انبساط حرارتی خطی 𝛼

𝑇
 

 z 𝜀𝑧در جهت  کشیدگی -
 ( در هنگام استفاده آن در متن قابل تشخیص است. Lو  Dم )مانند عالیم با بیش از یک مفهو -یادآوری 

 ابزارها 1

 کلیات 1-5

و  کاوشگرسنج درجا، کشیدگی: داهد شوندهای زیر را از هم تمیز سنجکشیدگیانواع  بهتر است 1-5-5

 (.1تا  3و شکل  2 نواری )جدو 
 سنجکشیدگیانواع  -2ل جدو

گرفتن اطالعات 

 خودکار
 ویژگی

 سنجکشیدگی

 شماره نوع وع فرعین

 ممکن

صورت تمام اجزای سازنده به

دائمی در زمین یا سطوح 

 شوندقابل دسترس نصب می

ای ای و اند نقطهنقطهسنج تککشیدگی

 درجا

 یو سیم ایکاوشگرسنج کشیدگی

 درجا

 (2-5 زیربند)
3 

ای و دو تک نقطه کاوشگرسنج کشیدگی

 اینقطه

 کاوشگر

 (1-5 زیربند)
2 

 تعار غیرم
های گیری به محلواحد اندازه

 شودگیری منتقل میاندازه
 سیمی/فوتدی یسنج نوارکشیدگی

 ینوار

 (5-5 زیربند)
1 

-هشرده برا انرداز گیرریمقایسه مقادیر اندازه از طریوباید  ریگیتغییرات فاصله بین نقاط اندازه 1-5-2

پیوسرت گیری باید مطابو با متداد خط اندازهگیری در انقاط اندازه جاییجابه .شودبررسی  ،مرجعهای گیری

 محاسبه شود. الف

 شود. فرض( باید مثبت 9کششگیری )افزایش فاصله بین دو نقطه اندازه 1-5-9

 .باشد «5مرجعنقطه »شود، باید می سنج مربوط به آنکشیدگیگیری ای که اندازهنقطه 1-5-4

طرور هتعیین شود و یا ب ستقلمطور باید به مرجعه ، مختصات نقط9های مطلوگیریبرای اندازه 1-5-1

                                                 

3  - Local coordinates 

2  - Coefficient of linear thermal expansion 

1- Extension 

5  - Reference point 

9  - Absolute measurements 
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 د.شده و تایید شو ثابت فرض
 انجام شود. تواند برای اطمینان بیشترمی ،گیریکالهک اندازه بررسیگیرد، قرار  مهارترین در عمیو مرجعنقطه اگر  -یادآوری

هرا مشرخص شروند. ها یا پیچ، حلقههامهارسنج باید با وسایلی مانند کشیدگیگیری نقاط اندازه 1-5-2

 شود:صورت زیر تعریف میهگیری این وسایل به اندازهنقط

 ؛مهار، مرکز هامهار برای -

 ؛ها، مرکز حلقهبرای حلقه -

 و قالب(.  حلقه)برای اتصا   حلقهلب تماس )برای اتصا  پیچی( و یا مرکز به، مرکز لبهابرای پیچ -

 متصرل شرود  یطبره محر محکرم گیررینقطره انردازه و باید اطمینان حاصل شود کره دسرتگاه 1-5-7

 شود.طور کامل به دستگاه منتقل گیری بهدر نقطه اندازه محیطت احرک تمامیکه طوریبه

طرور قابرل بره عملکررد آنو به نوبه خود نبایرد ت ثیرپییر باشد شرایط محیط  ازنباید  ابزاردقیو 1-5-8

 (ISO 22474-1استاندارد  5-2و  5-1های زیربندد )محیط قرار گیر توجهی تحت تاثیر

   
 سنج زنجیریکشیدگی :ج سنج سیمیکشیدگی :ب ایمیلهسنج کشیدگی :الف

 راهنما:

 مهار 1

 1تا  3های مهار1 3-1

 اتصا  )سیم( قطعه 2

 

 1تا  3های اتصا  قطعه 2 3-1

 گیریکالهک اندازه 3

 تا  3گیری موضعی های اندازهکالهک 3 3-1

 

 دیوار گمانه 4

 (نشانک )گیرنده خوانشدستگاه  5

 دستگاه کشش 6
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 یکشش یروین 7 

ای با سه نقطه ایمیلهسنج کشیدگی -5مثال 

 الکتریکی جاییجابه مبد 

ای سنج سیمی تک نقطهکشیدگی -2 مثال

 3ایعقربه خوانشبا صفحه 

ای با سنج زنجیری سه نقطهکشیدگی -9 مثال

 الکتریکی  جاییجابه مبد 

 درجا هایسنجگیکشیدهایی از انواع مثال - 5شکل 

  
 اینقطه دو کاوشگرسنج کشیدگی :ب ایتک نقطه کاوشگرسنج کشیدگی :الف

 راهنما:

 گیریلوله اندازه 1

 گیری خارجی(های اندازه)با حلقه 1تا  3 2مهارصفحات  2 3-1

 (2 شماره مهارگیری با صفحه )در محل اندازه کاوشگرلوله  3

 گیرینوار اندازه 4

 مرجع نشانهگیری با اندازه کالهک 5

 

 (1و  2های شماره گیری با حلقه)در محل اندازه کاوشگر 6

 کششی( هایکاوشگر)یا  1کاوشگرتنظیمات  7

 5خوانشواحد  8

 9بندپشت  9

 9دیواره گمانه 10

 لغزشی ریزسنج ب،شکل ریز برای -2مثال  در لوله تلسکوپیای کاوشگرسنج کشیدگیشکل الف، ریز برای -5مثال 

 کاوشگر هایسنجکشیدگیع هایی از انوامثال -2شکل 

                                                 

3- Dial Gauge 

2  - Anchor plates 

1  - Setting rods 

5  - Read-out unit 

9- Backfill 

9  - Borehole wall 
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 راهنما:

 3پیچ همگرا 1

 گیری(گیری )یا سیم اندازهنوار اندازه 2

 خوانشوسیله کشش نوار )یا سیم( و  3

 2کنندهوسیله متصل 4

 سنج نواریکشیدگیطرح اصلی  -9شکل 

 سنج درجاکشیدگی 1-2

 یگیرنقاط اندازه 1-2-5

د نباش هاییدستگاهدر عملکرد خود مشابه  ستبهتر اکنند، گیری را مشخص میهایی که نقاط اندازهدستگاه

 که در 

 هستند. رایجهای مهاری و کار 1سنگ کوبیمیخ

 .4بدون انقباض با سیمان مهار، تزیو 9با رزین یا سیمان شدهتریوگمانه  ،9فنری مهار، 9محوری مهار، 5گوه :مثال

 شود.صر اتصا  منتقل میاگیری به عنحرکت یک نقطه اندازه -وریآیاد

                                                 

3  - Convergence bolt 

2- Coupling 

1  - Rock nailing 

5- Wedge 

9- Straddle Packer 

9- Spring-Activated Clamp 

9- Cement- Or Resin-Grouted Borehole Packer 

4- Anchor Grouting With Non-Shrinking Cement. 
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 عناصر اتصال 1-2-2

تقویرت شرده برا  3رزین کاوشگریا یک  پیوسته همهبفوتدی  هایسیمیک رشته از  بهتر است 1-2-2-5

 سنج سیمی استفاده شود.کشیدگیهای فوتدی برای و سیم ایمیلهسنج کشیدگیبرای ای فیبر شیشه

ط گیرری، شررایاندازههماهنگ با هد   بهتر است ،مقطع عرضی عناصر اتصا و سطح  مصالح 1-2-2-2

 (.مراجعه شود 1جدو  به ) انتخاب شوند گیریگیری و طو  بخش اندازهاندازه درستیمحیطی، 

گیرری قطرع شرود، بایرد ز دستگاه ثابت آن در نقطه اندازهطور موقت ابهاگر یک عنصر اتصا   1-2-2-9

 رود.فراتر نمی سامانهنظر گرفته شده گیری دراندازه درستیاتصا  از  2رواداریثابت شود که 

 .هامهاردر  عناصر اتصا  1اینیزههای سری یا قفلاتصاتت پیچ :مثال

و احتمات برر  شودعنصر اتصا   باعث انسداد گمانه ممکن است 5مسدود شدنگمانه یا  ات زمین عمود بر محورحرک -یادآوری

بررسری  یک عنصر اتصرا  متناوب جدا کردن باتوان را می سنجکشیدگیگیارد. عملکرد یک بسنج ت ثیر کشیدگیروی عملکرد 

 کرد.

تغییررات دمرا در داخرل بهتر اسرت عناصر اتصا  باید مشخص شود.  9حرارتی انبساط ضریب 1-2-2-4

 در نظر گرفته شود. سامانه

سرنج کشریدگی سامانهیک  درستیتواند ت ثیر قابل توجهی بر می ،عناصر اتصا  دردما  تغییراتناشی از طو  تغییر  -یادآوری

در اصرالح  توانردمریسرنج کشریدگیدر امتداد یک  9های دماحسگرحرارتی توسط یک سری  تغییراتگیری داشته باشد. اندازه

 .(را ببینید 5-بگیری پیوست )مثا  اندازه .استمناسب برای تغییرات دما مفید 

 را ببینید. 5-بگیری پیوست مثا  اندازه :مثال

هرا عبرور مهرار ازا  مواردی که عناصر اتصر ویژه درحرکت آزاد عناصر متصل به یکدیگر، به از 1-2-2-1

 (.5)شکل  حاصل شوداطمینان  ،9ها درون لوله محاف با قرار دادن قطعه بایدکنند می

 .مراجعه شود 5 شکلبه  :مثال

 گیارد.بگیری تاثیر نباید بر اندازه 5هاحفاظبین عناصر اتصا  و  4اصطکاک 1-2-2-2

                                                 

3  - Resin 

2- Tolerance 

1- Bayonet Locks 

5  - Closure 

9  -  Thermal expansion 

9  - Temperature sensors 

9  - protective tubes 

4  - Friction 

5- Protection 
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 نیرروی کششری ثابرتیرک  با گیریعناصر اتصا  باید قبل از اندازه سیمی،سنج کشیدگیدر  1-2-2-7

کره شرود. در صرورتیانجرام مشرخص  یباید با توجه به نیروی کشش ،خوانشدستگاه  واسنجیشوند.  یدهکش

 گیری باید مطابو با آن اصالح شود.غییر کند، مقادیر اندازهت ینیروی کشش

 
 راهنما:

 مهار 1

 (1متصل به ) های اتصا قطعه 12

 شکل نشان داده نشده است()در  3های مجاورمهاراتصا   قطعه 22

 اتصا  قطعهاتصا / مهار 3

 لوله محاف  4

 2غال  تستیکی 5

 

 1بندپشت 6

 دوغاب 7

 پرکننده گمانه 8

a قطر گمانه 

b مقطع پرشده گمانه 

c مهارریزی شده مقطع دوغاب≥ cm18 

 هب متصل اتصالا عنصر ای بچند نقطه کاوشگرسنج کشیدگییک در  سیمان با دوغاب مهارای از نمونه - 4شکل 

 4و یک عنصر اتصال گذرا مهار

  خوانشگیری و دستگاه کالهک اندازه 1-2-9

گیرری از انردازه نشرانهبین فاصله محوری  .ندابیگیری پایان میکالهک اندازهعناصر اتصا  در  1-2-9-5

 شود. مشخص بایدگیری از عناصر اتصا  اندازه نشانهکالهک و 

 .دمراجعه شو 9و  3 هایشکلبه  :مثال

جایی سیم های جابه، مبد الکتریکی جاییهای جابهمبد گیرهای مکانیکی، اندازه، گیری فاصلهاندازه برای رایج ابزار -یادآوری

 است. نگاریمکان ترازهایو  لرزان

هرای ، عناصر اتصا  )از جملره لولرهپایشهای خا  ممکن است که در طو  پروژه کاربرددر  1-2-9-2

                                                 

3  - Adjacent anchor 

2- Rubber Sleeve 

1- Clamp 

5- Passing 
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 پرایشدر برنامه  های تزمبینیپیشبهتر است افتد،  اتفاق. اگر انین وضعیتی ردندگ بلندکوتاه و یا (  محاف

 سنج براساس آن طراحی شود.کشیدگی سامانهانجام شود و 

 الزامی است.عنصر اتصا   افزایش طو  یادن کراز حد مجاز باشد، کوتاه  بیشگیری فاصله که محدوده اندازههنگامی :مثال

   
 ج ب الف

 نما:راه

 (3واحد کالهک )صفحه کالهک یا صفحه محصور شده 1

 گیری در عنصر اتصا ابزار اندازه 2انتهای 2

 گیری در صفحه کالهکابزار اندازه انتهای 3

 جاییجابه حسگر 4

 حلقه محاف  5

 /سیم(کاوشگراتصا  ) قطعه 6

 ریزی(دوغاب ،1تثبیت واحد کالهک )پرچ 7

  درجا سنجکشیدگی گیریاندازه کالهک انواعبندی طرح - 1شکل 

 کاوشگرسنج کشیدگی 1-9

 اگیری و لوله راهنمنقاط اندازه 1-9-5

گریاری نشرانهباشد  شده محیط متصل بهتوسط یک حلقه که  بهتر استگیری هر نقطه اندازه 1-9-5-5

 .استبخشی از لوله راهنما  تواندمی (. حلقه9شود )شکل 

 گیارد. باثر  گیریهای اندازهلوله راهنما نباید بر حرکت حلقه 1-9-5-2

ان در هرر توگیری را می(، نقاط اندازه1ب و جدو  -2شکل ای )نقطهسنج تککشیدگیبرای  1-9-5-9

 کرد. مشخصگیری مکانی در طو  خط اندازه

                                                 

3- Recessed head 

2- Butt 

1- Dowelling 
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هرای قرهل(، ح1جردو   و 2-2و  3-2 لب و شک 2شکل ای )سنج دو نقطهکشیدگیدر مورد  1-9-5-4

-بر طبو پایه اندازه بایدگیری . نقاط اندازهکار روندهب بایدهستند  کاوشگرگیری که قابل تطبیو با انواع اندازه

 (.2)جدو  د دارد فاصله گیاری شون کاوشگرگیری که به محدوده اندازه رواداریبا  طور مساویهگیری ب

گیرری نصرب و در دوره انردازه دوره طرو  درفشار هیدرولیک یا فشار زمین که ممکن اسرت  1-9-5-1

 در نظر گرفته شود. له راهنماشود باید در انتخاب لو ایجاد

 داشرته باشرد. هرای راهنمرایا دائمی لوله موقتقطع  وزمین ممکن است نیاز به برش  حفاری 1-9-5-2

 .استمجاز  های راهنماای باقی مانده لولههدر قسمت کاوشگرسنج کشیدگیگیری با اندازهادامه 

  
 راهنما:

 لوله راهنما 1

 lmگیری به طو  اندازه 3دقتحلقه  2

 2پیچ تنظیم 3

 پرکننده )مالت( 4

 

 اتصا  مکانیکی با درستی بات 5

a 1گیری القاییلوله راهنمای پیوسته، اندازه 

b  گیری مکانیکی، اندازه5ناپیوستهلوله راهنمای 

 ای دونقطه کاوشگرسنج کشیدگینحوه تثبیت  - 2شکل 

                                                 

3- Precision 

2- Setting screw 

1- Inductive Measurement 

5- Discontinuous 
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 کاوشگر 1-9-2

را گیرری در نقراط انردازه اوشرگرکشده یابی کنتر امکان موقعیت بایدسنج کشیدگیدستگاه  1-9-2-5

 شود.  انجام کاوشگر در حا  سکون گیری شده باید بااندازه مقادیرکند. خواندن  فراهم

برا  طرور انحصراریبهباید ای، نقطهتک کاوشگرسنج کشیدگیگیری یک اندازه موقعیتدر یک  1-9-2-2

گیرری و نقطه انردازه فاصله بین شده یگیرارتباط برقرار کند. مقدار اندازه منحصر بفرد گیرییک نقطه اندازه

 .است گیریکالهک اندازهدر مرجع  نشانه

 شود. استفاده می کششدر برابر مقاوم  گیری مدرجکابل اندازهگیری این فاصله معموت برای اندازه -یادآوری

 و نقطرهبا د طور انحصاریبه ، بایدایدو نقطه کاوشگرسنج کشیدگییک  ،گیریدر محل اندازه 1-9-2-9

و  کاوشگر ،L ،بین طو  پایه اختال  بهتر است شده گیریداشته باشد. مقدار اندازه ارتباط گیری مجاوراندازه

 گیری باشد.فاصله بین دو نقطه اندازه

 nکره  n-1 مسراوی اسرت برا ،ایدو نقطه کاوشگرسنج کشیدگیگیری گیری، تعداد نقاط اندازهبرای یک خط اندازه -یادآوری

 گیری نصب شده است.های اندازهلقهتعداد کل ح

 سنج نواری )نوار همگرا(کشیدگی 1-4

 انجام شود.  3ینورهای تواند توسط روشانین میهم ییهای همگراگیریاندازه -یادآوری

 (1سنج نواری، اجزای زیر مورد نیاز است: )شکل کشیدگیهای گیریاندازه برای 1-4-5

 ؛ییهمگرا هایپیچ -

 ؛خوانشدستگاه کشش و  -

 ؛گیریر یا سیم اندازهنوا -

  .های همگراعناصر اتصا  به پیچ -

شروند. )از جملره فروتد  تشکیلدر برابر خوردگی  با دوامهمگرا باید از مواد های لبه پیچ اتصا  1-4-2

-لبه اندازه با عناصر اتصا  مطابقت داشته باشد. بهتر استگیری د گالوانیزه(. هندسه لبه اندازهیا فوت نزنزنگ

 شوند. حفاظتاز خاک و آلودگی  بهتر استصر اتصا  گیری و عنا

 فراهم سازند. را 2بردارینقشههای گیریاندازه امکان باید مگراهای هپیچ 1-4-9

نیروی کششی ثابت و قابرل بازیرابی  به دستگاهی برای تامینباید گیری همگرا اندازه سامانهدر  1-4-4

                                                 

3- Optical 

2- Geodetic 
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 شود. مجهز دستگاهینوار یا سیم 

هرا توسط سازنده دستگاه گیری بایدگیری یا سیم اندازهنوار اندازهانبساط حرارتی خطی ضریب  1-4-1

 (.3-9 بندزیر) مشخص و مستند شود.

 و درستی گستره  1-1

گیری دارد. گی به طو  اندازهبستسنج از میان دیگر عوامل، کشیدگی درستیو  گیریاندازهمحدوده  سنجش

 مورد توجه قرار گیرد. بهتر است سنجکشیدگیم انتخاب دهد که هنگارا ارائه می اطالعاتی 1جدو  

هایی از انواع های برخی از کارهای مهندسی زمین آورده شده است. نمونهسنجکشیدگینمایی از انواع  پدر پیوست  -یادآوری

 نشان داده شده است. تسنج و کاربردهای معمولی آن در پیوست کشیدگی

 هاسنجکشیدگی درستیگیری، محدوده و ازهاند رایجهای انواع، طول -9جدول 

-کشیدگینوع 

 سنج
 کاوشگرسنج کشیدگی سنج درجاکشیدگی

)نوار  یسنج نوارکشیدگی

 همگرایی(

 ایتک نقطه یسیم ایمیله ویژگی فنی

قالب با مفصل  (m8/3=L)ای دو نقطه

 گیریاندازه

قالب و 

 حلقه

 مکانیکی
غیر 

 مکانیکی
)پانچ نوار فوتدی 

 شده و یا مدرج(

مقاوم سیم 

 در برابر

 انبساط

اسم )حرو  

 اختصاری(
EX-rod 

EX-

wire 
PrEx 1 PrEx2-1 PrEx2-2 CV1 CV2 CV3 

های طو  -3

)حداکثر( خطوط 

 (m)گیری اندازه

18 

(188) 

38 

(38) 

18 

(288) 

18 

(398) 

18 

(398 

39 

(388) 

39 

 (28) 

39 

(18) 

 

محدوده  -2

رایج گیری اندازه

گر حس

سنج یکشیدگ

(mm) 

98± 298± 

3888± 

 ±%38یا 

 طو  لوله

28± 

 در متر

 تا 98±

38± 

 در متر

 ±98الف ±28الف 98±

کلی  درستی-1

سنج کشیدگی

 نصب شده

(mm)بازه ب 

 گیریاندازه

2/8± 

18 

2± 

38 

2± 

38 

1/8± 

18 

تا  89/8±

9/8± 

18 

89/8± 

39 

3/8± 

39 

9/8± 

39 
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 به مقادیر باتتر 3یمقابل تنظ گیریاندازهمحدوده  -الف
 های نسبیجاییجابه برای -ب

 

 گیریمراحل نصب و اندازه 2

 نصب      2-5

 اجزای سطح 2-5-5

، خورنرردهبایررد از نررور مسررتقیم خورشررید، محرریط  ،سررطوح ر رویسررنج نصررب شررده بررکشرریدگیجررزای ا

 حافظت شوند. 2کاریاز انفجار و خراب پرتاو شده ناشیهای کارهای ساختمانی، سنگ

 کاوشرگرپوشراندن یرا  محصورشرده گیرریانردازههرای کالهک، 1شوندهقفل هایحفاظ، هابانسایهاز طریو اظت حف -یادآوری

 شود.سنج انجام میکشیدگی

 نصب در گمانه و خاکریز 2-5-2

 .استتزم سنج کشیدگیزمین برای نصب  مشخصاتدر مورد  اطالعات 2-5-2-5

و ها مهارزمین، قرار دادن بهتر  درباره شرایط یاطالعات مستقیم، هابینی نمونهباز وسنج کشیدگی هایحفاری گمانه -یادآوری

 گیری را فراهم می سازد. امکان تفسیر بهتر نتایج اندازه

ماننرد  ،هراییشیوهن است با مکای منقطهسنج تککشیدگیهای نرم و در خاکریزها، در زمین 2-5-2-2
5CPT نصررب شرروهررای دینررامیکی یررا روش( 1اسررتانداردهای د-ISO 22476 2 و-ISO 22476) ه نررگما

 .با مواد مناسب پر شود بایدسنج کشیدگی

 9-9-5زیربنرد مختلرف را برقررار سرازد. ) 9هرایوانخرتیل خاکریزی این است کره جداسرازی برین آبیکی از د -5یادآوری 

 (.EN ISO 22475-1:2006 استاندارد

 را ببینید(. ب)پیوست  استسیمان بنتونیت  9زشآویو مقاومت کممواد پرکننده معمولی شامل مالت سیمان  -2یادآوری 

مستند شده و خصوصیات آن با توجه به مواد پیرامونی لحراظ  بهتر استترکیب مواد پرکننده  2-5-2-9

 گردد.

                                                 

3- Adjustable 

2- Vandalism 

1- Lockable Protective Covers 

5- Cone penetration test 

9- Aquifers 

9 - Suspensions 
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، نبایرد از اسرتآوری شرده عمل خاکریز انواعسنج، که شامل کشیدگی سامانهتی محوری خس 2-5-2-4

 سختی محیط فراتر رود. 

 .استط به خاک، خاکریز و سنگ نرم بومراین الزامات  -5 یادآوری

 شده زیر، قابل قبو  هستند: گیریاندازهمقادیر  -2یادآوری 

-مهرارای در ترکیرب برا تثبیرت نقطره برا مقاومرت کرمهرای هرای درجرا، انتخراب خاکریزسرنجکشیدگی گمانه در مورد -الف

 ؛2ای فعا  شده با سیمانهمهاریا  3های هیدرولیکی بادبادکیمهارهای مکانیکی، مهارمانند  ها،

 ؛5های راهنمای موجدارگیاری تلسکوپی یا لوله، انتخاب و نصب لوله1مدفون هایسنجکشیدگیدر مورد  -ب

هررای راهنمررای موجرردار و یررا گرریاری تلسررکوپی یررا لولرره، انتخرراب و نصررب لولررهکاوشررگرهررای سررنجکشرریدگی در مررورد -و

 .با مقاومت پایینانتخاب خاکریز 

خاکریز زمان کافی برای بهبودی داده شود تا استواری و پایداری مشراهده شرده  به بهتر است 2-5-2-1

 انجام شود. ISO 18674-1 استاندارد 1وژه، مطابو با شکل های صفر و خط پرگیریدر طو  اندازه

 سنج درجاکشیدگی 2-5-9

 مورد توجه قرار گیرند:باید سنج ها، موارد زیر کشیدگیر زمان انتخاب و نصب د

 حفاظررت ،، هررر یرک از عناصررر اتصررا  بایررد بررا یررک لولررهگمانرره مصررالحکاک بررا طای کرراهش اصرربررر -الرف

 شوند. 

 در گمانه نصب شود.  ،کاوشگر تاب پیدا کردنبدون  بهتر است سنجکشیدگیمجموعه  -ب

ریررزی و عملیررات ، دوغررابهررای زیرزمینرری، آبخرراکفشررار  در برابررربایررد  تیاظفررحگرریاری لولرره -و

 . اشدخاکریزی مقاوم ب

در  ایمرحلره خاکریزیشامل  رایجعملیات  (،m 388 مثا  عنوانبه) با طو  زیاد های عمودیسنجکشیدگیبرای  -5 یادآوری

 شود.آوری مرحله قبل انجام میمرحله بعدی خاکریزی بعد از عمل یک ارتفاع محدود است.

گیرری شناسرایی الهرک انردازهدر ک فقرط بایردای، عناصرر اتصرا  های انرد نقطرهسنجکشیدگیبرای  -ت

 شوند. 

 در نظر گرفته شود.ثبت و  ،تنظیم طو  عناصر اتصا  باید در روش ارزیابی -ث

  کنند.تغییر نمیگیری، تنظیمات ت احتما  تجاوز از محدوده اندازهدر صور -2 یادآوری

                                                 

3- Bladder-Type 

2- Cement-Activated 

1- Embedment 

5- Corrugated Guide Tubes 
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 کاوشگرسنج کشیدگی 2-5-4

 به موارد زیر توجه داشت: باید، رکاوشگسنج کشیدگیگیری ر زمان انتخاب و نصب لوله اندازهد

 شناور شود. ،گمانه پر از آب داخل درگیری احتما  اینکه لوله اندازه -الف

توان از طریو اقدامات یا ترکیبی از اقدامات مانند پر کردن لوله با آب، بارگیاری کف توسط بار مررده و تزریرو می -5 یادآوری

 کرد.جلوگیری  گیریوله اندازهاز شناور شدن ل ،لوله کفاولیه سیمان به 

 شود.گیری میلوله اندازه 3فروریزشکه احتمات منجر به  بیش از حد، خارجیفشار  -ب

 گیری.لوله اندازهبر  طلوببدون ت ثیر نام ،حفاری غال دشواری بازیابی  -و

 2که در طو  بازیافت لولهداشتن نگه ثابت گیری ممکن است برایدر داخل لوله اندازه شدهنصب کاوشگریک  -2 یادآوری

 باشد. موثرحفاری کشیده شده است،  غال 

گیری باید محکم به دستگاه متصل های اندازهای، حلقهدو نقطه کاوشگرسنج کشیدگی سامانهدر مورد  -ت

بند زیرد )تواند با مواد مناسب پر شومی ،گیری و دیوار گمانهبین لوله اندازه فضایمنظور، کل  شوند. برای این

1-2-3-9.) 

آرماتور  قفسهبه  ،نو بت 1آرماتور قفسهقبل از قرارگیری  بایدنی درجا های بتگیری در شمعلوله اندازه -ث

ای توجه ویژهباید  آرماتور، قفسهکردن  جابجاها، در هنگام د. برای جلوگیری از آسیب دیدن لولهنمحکم شو

 صورت گیرد. 

( اغلب به منظور تعیین توزیع اصطکاک 1)جدو   PrEx 2-2بات در نوع  درستیای با ههای دو نقطسنجکشیدگی -9 یادآوری

 شوند.نصب می بتنیهای بارگیاری شمع، در شمع آزموندر عنوان مثا  در امتداد شمع، به هپوست

 سنج نواریکشیدگی 2-5-1

 قرار گیرد:مورد توجه  موارد زیر باید ،سنج نواریکشیدگیگیری اندازه هایدر زمان نصب پیچ

منبسط های مکانیکی یا رزین یا با پیچ یو با مواد سیمان گرفته قرار های مربوطهدر سوراخ بهتر استها پیچ -الف

 ثابت شوند. 5شونده

جوش  9آرماتورهافوتدی یا  هایدر صورت مجاز، به قوسیا شبکه فوتدی ،  بهطور موقت ها ممکن است بهپیچ -ب

 داده شوند.

 یگیرزهاندا انجام 2-2

                                                 

3- Collapse 

2- Recovery 

1- Reinforcement Cage 

5- Expansion 

9- Reinforcement bars 
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 واسنجیکردن ابزار و بررسی  2-2-5

مراجعره  EN ISO 22474-1استاندارد  5-6 زیربند به واسنجیبرای بررسی عملکرد عمومی و  2-2-5-5

 .شود

هرای و دسرتگاه ایعقربرههای گیج)مانند  متحرکگیری ابزار اندازهسنج درجا، کشیدگیبرای  2-2-5-2

 واسرنجیزمران شود. اگر  واسنجیمرتب طور به( باید در صورت وجودالکتریکی ) جاییجابه ( و مبد خوانش

 فاصله باید دو سا  باشد.حداکثر شده باشد، نتوسط تولید کننده مشخص 

باید حداقل یک بار در سا  بررسی شود. باید  ،اینقطهتک کاوشگرهای سنجکشیدگیعملکرد  2-2-5-9

 . کندنمی یا کاهش( افزایش) تغییر پایش دوره گیری در طو کابل اندازهطو  کرد که اطمینان حاصل 

شوند. قبل و بعد از  واسنجیبار در سا  باید حداقل یک ،اینقطهدو کاوشگرهای سنجکشیدگی 2-2-5-4

 مرجرع و مقردار بررسی شروند. تفراوت برین مشخصباید بر اساس یک مرجع  مقادیر حاصله، گیریاندازههر 

 جه قرار گیرد.مورد تو در پردازش داده ها و ثبت شده باید شده گیریاندازه مقدار

بررسری شروند.  مشرخصباید بر اساس مرجع  گیریاندازهابزارهای همگرایی قبل و بعد از هر  2-2-5-1

 ها ثبت شده و مورد توجه قرار گیرد.باید در پردازش داده شده گیریاندازهمقدارمرجع و  مقدار تفاوت بین

 گیریاندازه 2-2-2

 انجام شود. EN ISO 22474-1 استاندارد 7 بندو مطابو با  الف پیوستها باید با توجه به گیریاندازه

 هاپردازش و ارزیابی داده 7

 انجام شود. الف پیوستگیری باید طبو های اندازهارزیابی داده 7-5

مام ضراز اطالعات زیر بره ان ایتاریخچهارائه شوند.  ی مربوطههار جداو  و یا شکلد دتایج ارزیابی باین 7-2

 . استمورد نیاز  EN ISO 22474-1 استاندارد 7 بند الزامات

 ها:گیریبرای بررسی اندازه -الف

 ؛گیریاندازه گمانهگیری، برای مثا  شناسایی خط اندازه -3 

 .آن جاییجابه تعریف نقطه مرجع و شرایط -2

 :اینقطه گیریاندازه هربرای  -ب

 ؛گیری عمواندازه -3 

 :ایتک نقطه شگرکاوسنج کشیدگیو  دائمیای تک نقطهسنج کشیدگیبرای  -2

 ( و3-ف)الر هرایمعادلرهبره نقطره مرجرع مطرابو  مربروط rel wi نسربی جاییجابه مولفه -الف
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 ؛زمان به وابسته( 2-)الف

 .وابسته به زمان (1-مطابو معادله )الف wiمطلو  جاییجابه مولفه -ب

 در نظر گرفته شود. (9-ه )الفمطابو با معادلباید  ε𝑧∆ ،قطعطولی م کشیدگی ،عالوه بر مطلب فوق -یادآوری

 :اینقطهدوسنج کشیدگیبرای  -1

بررین نقرراط  طررولی مقطررع کشرریدگی ای،انررد نقطرره کاوشررگرسررنج کشرریدگیبرررای  -الررف

 ( و/یا4-( مطابو با معادله )الف3تفاضلی جاییجابهگیری )اندازه

ی گیرررمطلررو در طررو  خررط انرردازه جرراییجابرره ،نسرربی و در صررورت لررزوم جرراییجابرره -ب

 .(4-( نسبت به نقطه مرجع طبو معادله )الف2پاراهطولی یک جاییجابه)

 سنج نواریکشیدگیدر مورد  -5

)نشررانه منفرری: همگرایرری، نشررانه مثبررت:  برره زمرران وابسررتهشررده  گیررریتغییررر مقرردار انرردازه

 .(38-( و )الف5-)الف هایمعادلهواگرایی( بر اساس 

که عبارتنرد از را مشخص کندبه زمان  وابستهد تغییرات نتواهای زمانی طوتنی میدر طو  دوره پایش 7-9

در نمودار نیمه لگراریتمی  باید ،به زمان وابستهین تغییرات نمچ. هگیری در زمیننقاط اندازه شتابسرعت و 

 ارائه داده شود.

 آزمونگزارش  8

 گزارش نصب  8-5

 .مراجعه شود EN ISO 22474-1استاندارد  9-1 زیربند به

 پایشگزارش   8-2

 .مراجعه شود EN ISO 22474-1استاندارد  9-2 زیربنده ب

 

 

 

 

                                                 

3- Differential Displacements 

2- Integrated 
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 الفپیوست 

 دهنده()آگاهی

 گیری و ارزیابیروش اندازه

 درجا سنجکشیدگی  5-الف

 گیریاندازهروش  5-5-الف

-اندازه کالهکو  iگیری اندازهگیری تغییرات فاصله بین نقطه سنج درجا، به اندازهکشیدگیهای گیریاندازه

-صورت یک نقطه مرجع یا نقطه اندازهبه بهتر استگیری اندازه کالهک(. 3-کند )شکل الفاشاره میگیری 

که کامالً  (کاوشگر)سیم یا  شودانجام می ی توسط عنصر اتصا گیرورد بررسی قرار گیرد. این اندازهگیری م

، هر کالهک. در ادامه یافته استری گیدر داخل کالهک اندازه و استمتصل  iگیری نقطه اندازهدر  مهاربه 

 ایعقربهگیر اندازهعنوان مثا  شود )بهپایش می جاییجابه یک مبد در موقعیت عنصر اتصا  توسط تغییری 

به طو   مختلفی طوتنی اتصا عناصر  ای،سنج اند نقطهکشیدگیی یک الکتریکی(. برا 3LVDTمکانیکی؛ 

iL  ( 2-و الف 3-الفوجود دارد )شکل 

برابر  اتصا عنصر  iLطو   با اگراهگیری حدوداً برابر است، و کالهک اندازه iگیری فاصله بین یک نقطه اندازه -یادآوری

که طو  عنصر اتصا  ثابت در است( درحالیگیری تغییرکند )که در واقع، هد  مناسب اندازهفاصله ممکن است این نیست. 

نگرانی عملی است زیرا ممکن  یک ماند،ثابت باقی می پایش پروژه صر اتصا  در طو که طو  عنتایید این شود.مینظر گرفته 

گیری در طو  خط اندازه اعما  نیروی برشیگیرد، مثال قرار  2مکانیکی اعوجاجدر معرض تغییرات دما و  سنجکشیدگیاست 

 (. 5-2-2-5و 1-2-2-5 زیربند)

 روش ارزیابی 2-5-الف

 نسبی جاییجابه  5-2-5-الف

گیری بعدی مرجع و اندازه گیرین اندازهبی فاصله زمانیدر  𝑠𝑖∆ سنجکشیدگی گیریاندازهدر مقادیر تغییر 

 (:3-الفبه شرح زیر است )شکل 

 ∆i,RS - i,F= S is (3-الف)

 که در آن:

is∆ گیری گیری در نقطه اندازهتغییر مقادیر اندازهi؛ 

i,RS گیری ازهبرای نقطه اند جاییجابه خوانشi ؛گیری مرجعاندازه در 

i,FS گیری برای نقطه اندازه جاییجابه خوانشi گیری بعدی. اندازه در 

                                                 

1- Linear Variable Differential Transformer 

2- Mechanical Distortions 
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is∆ گیری تغییر فاصله بین نقطه اندازهi جاییجابه و همان گیری استو کالهک اندازه w  از نقطه 

 گیری است:کالهک اندازهنسبت به  iگیری اندازه

 ∆rel= wi is (2-الف)

 در آن: که

i relw  نقطه  جاییجابه مولفهاجزایi  استگیری نسبت به کالهک اندازه ،گیریخط اندازه راستایدر . 

 
 راهنما:

 (مهار) 1گیری نقطه اندازه -1

 (کاوشگرعنصر اتصا  ) -2

 (ایعقربهگیر اندازه) خوانشگیری با دستگاه کالهک اندازه -3

 

 گیری کف عنصر اتصا اندازه -4

 گیریگیری کف کالهک اندازهاندازه -5

 شده و ارزیابی شدهگیری اندازهجدو  مقادیر  -مثال

 گیریاندازهنقطه 
 iLطول 

 کاوشگر

 گیری شده مقدار اندازه

mm 

is∆ 

i m i,RS i,FS 
mm 

 (3-)معادله الف

3 38 19/2 99/2 23/8 

 00w=با  ایلهمیتک سنج کشیدگیگیری و ارزیابی یک روش اندازه -5-شکل الف

 



 ..... سال :.......ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

   

29 
 

 

 مطلق جاییجابه 2-2-5-الف

 :استشرح زیر به iگیری نقطه اندازه iw مطلو جاییجابه 

 0w+ i rel=wiw (1-الف)

 در آن: که

0w  استگیری خط اندازه یراستاگیری در اندازه کالهک مطلو جاییجابه مولفهاجزای . 

 . مراجعه شود 9-3-9 زیربند 0wبرای تعیین 

 مقطعی کشیدگی 9-2-5-الف

 جاییجابه (.2-الفگیری است )شکل اندازه کالهکمربوط به  ∆isای، عبارت نقطهسنج اندکشیدگیبرای 

 شرح زیر است: گیری مجاور بهنسبی بین نقاط اندازه

 ∆is∆- is∆= iw-1 (5-الف)

 در آن: که

iw∆ ری مجاور گیگیری بین نقاط اندازهخط اندازه یراستانسبی در  جاییجابه جزءi  1و-i است . 

 i-1و  iگیری بین نقاط اندازه A/Iبه فاصله  iAwتوان محاسبه کرد که مقطعی را در صورتی می کشیدگی

 : مرتبط باشد به شرح زیر

ε (9-الف)
𝑧𝑖
= ∆𝑤𝑖/∆𝑙𝑖 

 ∆iL- i=L il-1 (9-)الف

 در آن: که

ε
𝑧𝑖

 .استی گیرمحور اندازه راستایمقطعی در  کشیدگی 

∆𝑙𝑖 = 𝐿𝑖+1 − L𝑖 

فواصل متفاوت برین به سنج بدون توجه کشیدگی شده توسط گیریاندازهمقادیر و تفسیر  3دستیکبه ارزیابی  ε𝑧𝑖 -یادآوری

  کند.کمک میگیری نقاط اندازه

 اصالح دما 4-2-5-الف

مقررات مربوط به  شودتوصیه میرود، یم گیری انتظاراندازهقابل توجهی در طو  خط  یدمایتغییرات اگر 

 شود. گیری در نظر گرفته میه و ت ثیر این تغییرات بر اندازهگیری دما انجام شداندازه

 تغییرات دمای محیط رخ دهد.  تابش خورشید بر روی سازه یابتن،  2آوریتغییرات دما ممکن است به علت عمل -یادآوری

                                                 

3- Unified 

2- Curing 
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 شده و ارزیابی شده گیریجدو  مقادیر اندازه -مثال

 خاک دهنده نشستگمانه که نشانسه  ایکاوشگرسنج کشیدگیگیری و ارزیابی یک روش اندازه -2-شکل الف

 استزیر یک پی نواری 

 کاوشگرسنج کشیدگی 2-الف

 گیریروش اندازه 5-2-الف

 ای از از طریو یک کابل یا رشته iگیری مربوطه ا شده و به ترتیب به نقاط اندازهوارد لوله راهنم لوله

 iگیری ای اندازههنقطه یا با یکباید  کاوشگرگیری، کند. در هر موقعیت اندازههای تنظیم حرکت میکاوشگر

 ( تعامل کند. اینقطهدو کاوشگرسنج کشیدگی) i+1و  iای( یا دو نقطه مجاور نقطهتک کاوشگرسنج کشیدگی)

 روش ارزیابی 2-2-الف

 (3-الف) هایمعادلهتواند مطابو ای مینقطهتک کاوشگر سنجکشیدگی برایگیری ارزیابی اندازه 5-2-2-الف

-نقطه اندازه

 گیری

i 

 Liطو  

 میله

m 

گیری شده مقدار اندازه

 بر حسب میلیمتر
∆si 

)معادله 

 (3-الف

mm 

Wi 
و 3-)معادله الف

 (1-معادله الف

mm 

∆wi 
)معادله 

 (5-الف

mm 

نقاط  بین li فضای

 گیریمجاور اندازه

 m 

∆𝜺𝒛 
 (9-)معادله الف

mm/m Si,R Si,F 

0 - - - - 2a 
 

-3/8 2/9 -8/58 

1 L1 = 2/9 1/88 2/88 -3/8 3/8 

-8/5 2/9 -8/39 
2 L2 = 9/8 9/98 5/38 -3/5 8/9 

-8/2 9/8 -8/85 

3 L3 =38 3/19 -8/29 -3/9 8/5 
 

 برداریحاصل نقشه -الف
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  باشد.و سمتی  راستاتواند در هر ری میگیباشد. خط اندازه (9-الفا )ت

مربوط  iw نشست، ای قائمنقطهتک کاوشگر سنجکشیدگیگیری اندازه ترین خطرایجدر مورد  2-2-2-الف

 (: 1-الفبه صورت زیر محاسبه شود )شکل  ، بایدiگیری نقطه اندازه به

𝑤𝑖  (9-)الف = 𝑑𝑖,𝐹 − 𝑑𝑖,𝑅 −𝑤0 

 در آن: که

wi گیری عمودی )نشست( نقطه اندازه جاییجابهi ؛گیری مرجعگیری بعدی مرتبط با اندازهدر زمان اندازه 

d iF ؛گیری بعدیگیری زیر کالهک در اندازهعمو نقطه اندازه 

diR ؛گیری مرجعگیری از کالهک در اندازهندازهفاصله نقطه ا 

w0 های مرجع و بعدی.گیریگیری کننده در زمان بین اندازهعمودی )نشست( سر اندازه جاییجابه 

 
 راهنما:

I زی مرجعگیری اندازه( رنویسR) 

II زیرنویس اندازه( گیری بعدیF) 

O گیریکالهک اندازه 

n......3 زیرنویس شماره نقاط اندازه( گیریi) 

 

TopS  نگاریمکانسطح 

H  نسبت به سطح دریا مکان نگاریارتفاع سطح 

d گیریفاصله از کالهک اندازه 

iw گیری نشست نقطه اندازهi 

 ای قائمسنج تک نقطهکشیدگیک ارزیابی ی روند -9-شکل الف

و  (9-)الف هایمعادلهای باید به ترتیب مطابو دونقطه کاوشگرسنج کشیدگی خوانشارزیابی  9-2-2-الف

  (:5-باشد )شکل الف (4-)الف

 مقطعی های نسبیجاییجابه زیابیار -الف
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 wi = li,F-li,R∆ (4-الف)

 در آن: که

wi∆ گیری مجاور نسبی بین نقاط اندازه جاییجابهi 1 و-i؛ 

li, F گیری فاصله بین نقاط اندازهi و i-1 ؛گیری بعدیدر اندازه 

li, R گیری فاصله بین نقاط اندازهi و i-1 گیری مرجعدر اندازه. 

-9زیربند است ) کاوشگر Lو طو  پایه  جوارهمگیری شده، اختال  فاصله بین نقاط اندازه گیریموت مقدار اندازهمع -یادآوری

  شود.منظور میهای صفر و بعدی گیریثابتی در سراسر اندازه مانند L(، 9-الفمطابو معادله ) ∆iw(. هنگام تعیین 1-3-1

 مطلو هایجاییجابه ارزیابی -ب

 گیریاندازه هایبازه تمام ∆iwنسبی  جاییجابه مجموع ،و نقطه مرجع iگیری بین نقطه اندازه تغییر فاصله

از نقطه  0wجایی مطلو، جابه جاییجابه . برای تعییناستگیری و نقطه مرجع ندازهبین نقطه ا نموی واقع در

 (:5-الفشود )شکل صورت زیر اضافه میمرجع باید به

𝐰𝐢 (5-الف) = ∆𝐰𝐢 + ∆𝐰𝐢−𝟏 + ∆𝐰𝐢−𝟐 +⋯+ ∆𝐰𝟏 + 𝟎 = 𝚺∆𝐰𝐢 +𝐰𝟎 

 در آن: که

iw گیری مطلو نقطه اندازه جاییجابه مولفهi  ؛گیریخط اندازه راستایدر 

∆𝐰𝐢 گیری مجاور نسبی نقاط اندازه جاییجابهi  3و-i؛ 

0w ریگیخط اندازه راستایمطلو نقطه مرجع در  جاییجابه مولفه. 



 ..... سال :.......ایران شمارۀ  ملیاستاندارد 

   

18 
 

 

 

در  wعماودی مطلاق  جااییجابه 

 عمق

در  𝜺𝒛نمااوی  کشاایدگی

 عمق

 زنیگیری مرجع قبل از تونلاندازه زنیگیری بعدی بعد از تونلاندازه

 راهنما:

 ( 8گیری نقطه مرجع )حلقه اندازه 0

 گیریشماره حلقه اندازه 9.....3

TopS  مکان نگاریسطح 

D عمو 

T تونل 

 گیری و ارزیابی شده.اندازهجدو  مقادیر  -مثال

 گیرینقطه اندازه
 mm ∆wiگیری شده بر حسب مقدار اندازه

mm 

 (9-)معادله الف

∆εz 
mm/m 
 (9-)معادله الف

iw 

mm 

 li,R li,F (4-)معادله الف

8 
 8/2 

29/3 59/3 28/8 28/8 

3 2/2 

18/8- 89/8- 29/8 29/8 

2 9/2 

49/2 83/1 39/8 39/8 

1 9/2 

99/8- 44/8 51/3 15/3 

5 8/5 

44/3- 95/3- 15/8 15/8 

9 5/5 
 

 . m 88/3=L گیریپایه اندازه -الف

 پیماییزمینگیری اندازه = 0w -ب
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  5عمقکمدر سقف یک تونل  از نشستای، دو نقطه کاوشگرسنج کشیدگیگیری و ارزیابی یک روش اندازه -4 -شکل الف

 سنج نواریکشیدگی 9-الف

 گیریوش اندازهر 5-9-الف

 گیری توسطگیری است. اندازهبین دو نقطه اندازه جاییجابه تعیین ی،نوار سنجکشیدگیگیری اندازههد  از 

( 1-5-زیربند) را گیری( که کشش یک نوار یا سیم اندازه5-5-9 زیربندشود )گیری انجام مییک وسیله اندازه

گیری باید از طریو عناصر ازد. دستگاه، نوار یا سیم اندازهسمیسر میو تکرارپییر تعریف شده با یک نیروی 

تصل شوند. ماند، گیاری شدهنشانه( 2-5-9زیربند ) های همگراتوسط پیچ که گیریبه دو نقطه اندازهاتصا  

 متر باشد.  18گیری نباید بیشتر از فاصله بین نقاط اندازه

 روش ارزیابی 2-9-الف

 زیر استفاده شود: صورتبهباید  (3-الف، معادله )ینوار سنجکشیدگیگیری ازهبرای ارزیابی اند 5-2-9-الف

𝒔∆ (38-الف) = 𝒔𝑭 − 𝒔𝑹 

 در آن: که

∆𝒔 ؛گیریتغییر فاصله بین دو نقطه اندازه 

Rs  وFs  گیری مرجع و بعدی گیری به ترتیب برای اندازهمقادیر اندازه. 

مطابو  بهتر استگیری بعدی مرجع و اندازهگیری اندازه برحیط گونه تغییر دمای مهر تاثیر 2-9-9-الف

 در نظر گرفته شود:  (33-الفو ) (38-الف) هایمعادله

𝐬∆ (33-الف) = (𝐬𝐅 + 𝐊𝐓) − 𝐬𝐑 

 در آن: که

TK ؛(33-الفدرجه حرارت با توجه به معادله )تصحیح  ضریب 

Tα ضریب انبساط حرارتی خطی نوار )یا سیم(؛ 

l ؛گیریصله بین دو نقطه اندازهفا 

                                                 

3- Shallow Tunnel 
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∆𝑻 = 𝑻𝑭 − 𝑻𝑹 های مرجع و بعدی.گیریتغییر دما بین اندازه 

 

 پیوست ب

 دهنده()آگاهی

 ریزمصالح پشت

 بنتونیت هستند.-های سیمانمقاومت و آویزشریز، مالت سیمانی کممصالح رایج پشت 5-ب

 .مراجعه شود 3-جدو  ببه  -مثال

 سیمان معمولی-ی از مخلوط دوغاب بنتوتیتهایمثال -5-جدول ب

 کاربردها
 خاکسختی درجه 

 هاسنگ
 سخت متوسط نرم

 مصالح )نرخ وزنی(

آب )نسبت آب به 

 سیمان(
 8/3 < 9/8حدود  9/2حدود  8/1حدود  9/9حدود 

سیمان پرتلند 

 معمولی
8/3 8/3 8/3 8/3 

 1/8حدود  19/8حدود  5/8حدود  بنتونیت
 < 89/8حدود 

 89/8 حدود

 988حدود  188حدود  18حدود  (kPaروزه ) 24مقاومت فشاری 
 > 9888حدود 

 3888 حدود

 اقتباس شده است. سنج،شیبهای [ برای گمانه4جزئی از مرجع ]طور به -5یادآوری 

 [ مورد بازبینی قرار گرفته است.4ترکیبات اضافی در ادبیات فنی مرجع ] -2 یادآوری

 ریز مناسب مورد استفاده قرار گیرد.در انتخاب مصالح پشت های محلیتجربه -9یادآوری 

شود و ، مبتنی بر فرآیندی هستند که در آن سیمان در ابتدا به آب اضافه می3-مقادیر مشخص شده در جدو  ب -4یادآوری 

اب به سریمان  شود. به این خاطر که مقاومت و سختی دوغاب بر اساس نسبتسپس بنتونیت به مخلوط آب و سیمان اضافه می

 شود.گیری میاولیه، اندازه

، قطررر m39 >ریررزی طرروتنی بررا قطرهررای نسرربتاً کواررک )طررو هررا پشررتبرررای تسررهیل در پمپرراژ در لولرره -1یااادآوری 

 ساز در مخلوط استفاده شود.های مایعشود از افزودنیتوصیه می(، mm39داخلی=

تشرکیل ترا از زده شرود طرور پیوسرته هرملروط برهرامی بره آب اضرافه شروند و مخآید بههمه اجزاء با 2-ب

 ای جلوگیری شود.هرگونه توده
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 راحتی قابل پمپاژ باشد.مانند، به 3مانندشود تا مخلوط کرممیزان کافی بنتونیت اضافه می 9-ب

هرای خراکی و شرود )رسروباسرتفاده مری« خرروج ضرایعات»گرل بنتونیرت در درجره او  بررای محردود کرردن  -یادآوری 

ضررافی از سررطح(. میررزان مررورد نیرراز گررل بنتونیررت وابسررته برره دمررای محرریط و میررزاد اسرریدی بررودن آب دارد خررروج آب ا

 )بنابراین متغیر است(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 - creamy 
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 پپیوست 

 دهنده()آگاهی

 مهندسی زمینکاربردهای 

 نشرران داده شررده اسررت بایررد در انتخرراب  3-وارره کرره در جرردو  هررای کرراربردی ماننررد آنبرنامرره

طرور واضرح در هبر مهندسری زمریندر مرواردی کره کاربردهرای  سرنج مرورد توجره قررار گیرنرد.کشیدگی

 تواند در نظر گرفته شود. می به آن ترین کاربرد، نزدیکباشدنشده  منظور 3-وجدو  

 مهندسی زمینسنج در کاربردهای کشیدگیراهنمایی برای انتخاب انواع  -5-پجدول 

 a) نام اختصاری(سنج کشیدگی کاربرد ستون

 پی سطحی بر روی خاک الف
Ex-

 ایمیله

Ex-

 سیمی

PrEx 

3 
PrEx 

3-2 
PrEx 

2-2  CV1 CV2 CV3 

 - - - ± + - - + پی سطحی بر روی سنگ ب

 و
 آزمونشامل  3شمع و ترکیب شمع و پی گسترده

 بارگیاری شمع
+ - - ± + - - - 

 ت
های حساس به نشست برداری در مجاورت سازهگود

 های ترانشه باز(گیاری تونلل حفاری و پوشش)شام
+ - - ± + - - - 

 ± ± + + ± + - + تورم خاک ث

 ج
سست شدن و حرکت طبیعی زمین )پدیده کارست، 

 معادن متروکه(
± - - + +  - - 

 - - - ± + + ± ± هاهای خاکی و خاکریزسد چ
 ± - - - ± + - ± خاکریز بر روی خاک نرم ح
 - - - - ± + - ± ر مقیاس کواکحرکات شیب د خ
 ± ± - ± + - - + حرکات شیب در مقیاس بزرگ د
 ± - - - - ± + ± سازی نزدیک به سطحتونل ذ
 ± ± ± + + - - + 2سازی عمیو و حفاری مغارهاتونل ر
 - ± + + ± - - + مخازن زیر زمینی ز
 - ± + + ± - - ± ها(ها و سازه)تونل ایپایش سالمت سازه ژ
 - + + - - - - + آزمون بارگیاری صفحه روی سنگ س

 راهنما:

 برای کاربردهای زئو مهندسی

                                                 

3- Pile-Raft Foundation 

2- Cavern 
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 + به احتما  زیاد مناسب است

 احتمات مناسب است ±

 به احتما  زیاد نامناسب است -

a-  مراجعه شود 1جدو  به. 

 تپیوست 

 دهنده()آگاهی

 گیریهای اندازهمثال

 کلیات 5-ت

 ها و کاربردهای معمولی آن در زیر آورده شده است:سنجکشیدگیاز انواع مختلف  هاییمثا  -یادآوری

 (2-تبند زیرای درجا )اندنقطه سنجکشیدگی -3

 (9-تزیربند بارگیاری شمع ) آزمونای قابل بازیابی در سنج زنجیرهکشیدگی -2

 (4-تزیربند کاری )ای درجا با سر معکوس در تونلسنج زنجیرهکشیدگی -1

 (1-تزیربند ای در ساخت خاکریز )نقطهتک کاوشگرسنج کشیدگی -5

 (2-ت زیربندکاری نزدیک سطح )ای در تونلنقطهدو کاوشگرسنج کشیدگی -9

سرا   23299-3شماره استاندارد ملی ایران به 5طور معمو  در گزارشاتی که بر اساس بند هر مثا  شامل اطالعاتی است که به

 ت، وجود دارد.تهیه شده اس 3159

  ای درجاچندنقطه سنجکشیدگی 2-ت

و  3-ای درجررا در کشررور سرروئیس در جرردو  تسررنج انررد نقطررهکشرریدگیمثررالی از کرراربرد ابررزار دقیررو 

 . آمده است 1-تا ت 3-ت هایشکل

 ای درجاسنج چندنقطهکشیدگیاطالعات مثالی از کاربرد ابزار  -5-جدول ت

 توضیح موضوع ردیف

 ، سوئیسJungfrau-Bahngesellschaft AG ،Interlaken ژئوتکنیکوژه مالک پر الف

 ژئوتکنیکنام و محل پروژه  ب
و ساخت مجراهای جدید دسترسی و  (3-و)شکل  توسعه سکوی مشاهده سینکس

 از سطح دریا m 1988 در ارتفاع (2-وساخت و ساز )شکل 

 ، برن، سوئیس.B + S AG، و Geotest AG ،Zollikofen نام شرکت مجری پروژه پایش و

 پروژه پایش ت
و ارتباط آن با ساخت و ساز  شواهد فراوان از یکپاراگی سنگ صخره سینکس

 .استبندان مجرا. نوک صخره در معرض یخ

 ابزار دقیو ث
در پایه مجرا و  E4 تا E1 سنجکشیدگیای درجا: اهار اند نقطه سنجکشیدگی

ی مجرا، همراه با حسگرهای دما در امتداد در بات E13تا  E10 سنجکشیدگیاهار 
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 (.2-و)شکل  اندسنج قرار داده شدهکشیدگی

 

 ای درجا )ادامه(سنج چندنقطهکشیدگیاطالعات مثالی از کاربرد ابزار  -5-جدول ت

 توضیح موضوع ردیف

 جزئیات ابزار دقیو ج

با قطر های فوتدی ضد زنگ ، کاوشگرmm 359تا  mm 388با قطر خارجی  مهار

mm 35های محاف  به قطر ،همراه با پوششmm28  الکتریکی  جاییجابه، مبد

 )ولتاژسنج(، داده پردازنده، حفاظت از کل سامانه پایش در برابر ولتاژ بات

  mm 319(، قطر گمانه Aحفاری ارخشی )نمونه برداری از گروه  گمانه برای نصب ابزار دقیو چ

 اندازیجزئیات راه ح

های نصب و تثبیت، تحت شرایط آب و هوایی محلی متاثر از تغییرات مکرر دوره

 های یخ زدن و ذوب شدن کنتر  دما، همراه با دوره

 شوند.می

 mm 89/8± گیری عدم قطعیتاندازه خ

 .استپس از دوره تثبیت، گزارش نصب شامل مشخصات ابزاردقیو و واسنجی  اندازی سامانه پایشراه د

 صلی پروژه پایشنتایج ا ذ

سمت اپ(، شناسایی تغییرات برگشت پییر ایجاد  1-گیری پایه )شکل ودر اندازه

 شده توسط دما.

ناپییر با برگشت جاییجابهسمت راست(:  1-3-ببا آغاز مرحله ساخت )شکل 

 متر، بخصو  در باتی سینکسمیلی 1مقدار 

 ر
-تعیین و ارزیابی نتایج اندازه

 گیری

ها را گیریمداوم داده اجازه تشخیص اثرات شدید دما بر روی اندازه ورود اتوماتیک

 دهد.می

 ز

حقایو و مشاهداتی که ممکن 

است برای قضاوت در مورد 

گیری در زمینه نتایج اندازه

طراحی ژئوتکنیک، زمین 

شناسی و فعالیت های 

 ساختمانی مهم باشد.

افزایش « اسفکس»ونداسیون بتنی بر اساس نتایج پایش، ابعاد و نیز مقدار آرماتور ف

 یافت

 محل و تاریخ ارسا  گزارش ژ
Steiner, W., Graber, U. Keusen, H.-R. (1996). Construction in 
rock at 3550 m elevation (Jungfraujoch, Switzerland). - Proc. 
Eurock ‘96, Rotterdam (Balkema), pp. 543 - 550. 
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 راهنما:

 تیه منجمد دائمی ناحیه 1

 گنایس سرسیتی کلریتی 2

 سنگ آهک 3

 گنایس گرانیتی 4

 کاوشگر کشنده 5

 

 برش عرضی 6

 روتونل پیاده 7

XYE سنجکشیدگیسنج درجا با شماره کشیدگی 

 ها ارتفاع از سطح دریا )متر(شماره

 متر  521باالبر عمودی  کاوشگربا  «سینکس»شناسی قله زمین نیمرخ -5-تشکل 
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 ما:راهن

 همراه با شماره نقاط مهار سنجکشیدگی● 

 حسگر دما همرا با شماره ○

 سنج کشیدگیشیب  45°-

A  باتبر موجودکاوشگر 

B1  باتبر جدیدکاوشگر 

B2  کمکی ساخت کاوشگر 

C  کاوشگر راهرو زیرزمینی برای دسترسی بهA 

 سنجکشیدگیموقعیت  نقشه -2-تشکل 
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 راهنما:

I های نسبی جایینمودار جابهWrel عنوان تابعی از زمانبه 

II  نمودار دمای هواT عنوان تابعی از زمانبه 

relW جاییجابه ( نسبیmm) 

t  سا (زمان سپری شده از نصب( 

T )دمای هوا )درجه سانتی گراد 

a های پایهگیریدوره اندازه 

b  دوره ساخت 

XYE سنجکشیدگیسنج درجا با شماره کشیدگی 

 ها(های سنگ )نمونهجاییجابه پایش -9-تشکل 
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 بارگذاری شمع آزمونای قابل بازیابی در سنج زنجیرهیدگیکش 2-ت

و  2-در آزمون بارگیاری شمع در جدو  ت ای قابل بازیابیسنج زنجیرهکشیدگیمثالی از کاربرد ابزار دقیو 

 . آمده است 9-تا ت 5-های تشکل

 ابی در آزمون بارگذاری شمعای قابل بازیسنج زنجیرهکشیدگیاطالعات مثالی از کاربرد ابزار دقیق  -2-جدول ت

 توضیح عنوان ردیف

 .Voorbij Funderingstechniek b.v ژئوتکنیکمالک پروژه  الف

 ب
نام و محل پروژه 

 ژئوتکنیک
 محل آزمون شمع

 ج
نام شرکت مجری پروژه 

 پایش
Fugro Geoservices b.v. 

 پروژه پایش د

 .EC7های بتنی با بارگیاری شمع آزمونابزاردقیو و 

و  ب(، 5-ت)شکل  استهای پلیستوکن مین شامل رسوبات هولوسنی همراه با ماسهز

 و(.، 5-تژرفاسنجی می شود )شکل  CPTتوسط 

 قابل بازیافت، تجهیزات بارگیری خودکار شمع سنجکشیدگی ابزاردقیو ذ

 ر
گمانه برای نصب ابزار 

 دقیو
 .mm 98 های پلی اتیلن در شمع، به قطرلوله

 زاردقیوجزئیات اب ز

سنج کشیدگیای از هفت زنجیره الف( شامل-3-2-قابل بازیابی )شکل ب سنجکشیدگی

مهار، بادی(، عناصر اتصا   4مرجع )در مجموع  عنوانبهای با مهار در پایین، تک نقطه

 .استسیمی ارتعاشی  جاییجابه هایی و مبد االیا  شیشه

 جزئیات نصب ژ

یک مجموعه کامل در لوله  عنوانبهن سرهم شده و در سطح زمی سنجکشیدگیزنجیره 

سازی به صورت پیوسته شوند. فعا ها فعا  میگیرد. سپس، مهارگیری قرار میاندازه

بینی شده گیری پیشانجام شد تا اطمینان حاصل شود که هر حسگر در محدوده اندازه

 (.-mm 9/32، حسگرهای بات -mm9کند )حسگرهای پایین عمل می

 غیرقابل اجرا پایش سامانهاندازی راه س

 هاگیریاندازه ش

شوند. هر دقیقه ثبت می آزمونهایی که در طو  خوانشهای خودکار با گیریاندازه

کشد )شکل روز طو  می 1شود که به مدت در هشت مرحله بارگیاری انجام می آزمون

 (.2-2-ب

 است.ا ای سنسورهبر 81/8 %خطای عمومی  گیری عدم قطعیتاندازه  

 نتایج اصلی پروژه پایش ض
در هر مقطع محاسبه شد و با نتایج حاصل از سلو  بارگیاری  کشیدگیپس از آزمون، 

 .است m 31 در طو  mm 9/5شمع ها در حدود  فشردگیشود. حداکثر مقایسه می

 ط
تعیین و ارزیابی نتایج 

 گیریاندازه

 و  m 4/38ین بخش های قابل توجهی از بارها در عمو ب

m 9/31  در اثر اصطکاک جداره به زمین شنی منتقل 

 (.9-ت شوند )شکلمی
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 راهنما:

 a ای قابل بازیابیرنجیره سنجکشیدگی 

A1 تا A8  مکان و تعداد نقاط مهار 

b )مشخصات خاک )ساده شده 

c ثبت مقاومت نفوذ مخروط 

qc ) مقاومت نفوذ مخروط )مگاپاسکا 

d برحسب متر عمو (w. r. t NAP) 

A  شن و ماسه 

 

B  ،ماسه، خاک رسمتراکمماسه / 

C خاک رس، سیلیتی/ سیلیت 

D ذغا  سنگ، ماده آلی 

E ماسه، کمی سیلتی تا سیلتی 

F  ماسه، سیلتی به سیلت 

G  ماسه، کمی سیلتی تا سیلتی 

 H ماسه، کمی سیلتی تا سیلتی 

 آزمونمشخصات زمین محل  -4-تشکل 
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 راهنما:

∆w محوری نسبی بین نقاط مهار مجاور  یجایجابهn  وn + 1 

 زمان برای نقطه مهار-جاییجابه 7 تا 1

 A2و  A1نسبی بین نقاط مهار  جاییجابه =3 -یادآوری

 بار شمع آزمونثبت مراحل  -1-تشکل 
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 راهنما:

w شود( عنوان یک نقطه ثابت فرض میه)ب 3محوری نسبت به انتهای مهار شماره  جاییجابه 

 تراز ارتفاعی نقطه مهار 8 تا 1

d برحسب متر عمو (w. r. t NAP) 

 های تجمعی در حداکثر میزان بارجاییجابه -2-تشکل 
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  ای درجاسنج زنجیرهکشیدگی 9-ت

 9-های تو شکل 1-در کشور سوئیس، در جدو  ت ای درجاسنج زنجیرهکشیدگیمثالی از کاربرد ابزار دقیو 

 . تآمده اس 5-تا ت

 ای درجاسنج زنجیرهکشیدگیاطالعات مثالی از کاربرد ابزار دقیق  -9-جدول ت

 توضیح عنوان ردیف

 ، سوییسAlpTransit Gotthard Ltd ژئوتکنیکمالک پروژه  الف

 ، سوییسCeneri base tunnel ژئوتکنیکنام و محل پروژه  ب

 ج
نام شرکت مجری پروژه 

 پایش

 ، سوییس و گروه مهندسی:Solexpert AGقرارداد همکاری مشترک 
Consorzio d’ingegneri ITC ITECSA-Toscano, Switzerland 

 پروژه پایش د
افقی زمین در جهت جبهه حفاری تونل: قسمت باتی ورودی شمالی،  جاییجابه 

 (Camorino، ویگانا )Ceneriتونل 

 ابزاردقیو ذ
 سنجکشیدگی(، از نوع 3-1)شکل ب  E3 تا E1ای درجا زنجیره سنجکشیدگیسه 

 سنجکشیدگینقطه مهار برای هر  Solexperts Modular (M-RHX) ،9معکوس 

 مترمیلی 383متر، قطر میلی 14سه گمانه افقی به طو   گمانه برای نصب ابزار دقیو ر

 جزئیات ابزاردقیو ز

ه. محدوده سنج یکپارااز نوع پتانسیل جاییجابه های فوتدی با یک مبد مهارمیل

(. طو  مهار mm 39 ، کوتاه شدگیmm 49 )افزایش طو  mm 388 گیریاندازه

 m1 ،m4 ،m33 ،m34 ،m21 ،m29 ،m12مهارها میلیمتر در هر عنصر. محل  328

 عمو گمانه است. 

 پاراه و ضد آب( . مستقر در عمونگار یک)داده مجتمع داده ها برای ذخیره اطالعات

m 19 ای(.زنجیره سنجکشیدگیترین قسمت ومتری گمانه )عمی 

ای با پیشروی حفاری تونل که از وجه آوری مهارها و حسگرهای عناصر زنجیرهجمع

  شوندنگار با استفاده از یک کابل الکتریکی متصل میاصلی تونل، به واحد داده

 جزئیات نصب ژ

اردقیو در ریزند. جایگیاری ابززیرسطحی، کمی فرو می سنجکشیدگیهای گمانه

شود. از سیمان و از پیش نصب شده متصل به جداره انجام می کاوشگرگمانه، با یک 

 شود.بنتونیت برای پر کردن گمانه استفاده می

 روز.  29نصب و راه اندازی در عرض  پایش سامانهاندازی راه س

 هاگیریاندازه ش
ها حداقل یک داده خوانشدقیقه در زمان حفاری تونل.  18هر  جاییجابه ثبت مقدار

 تاو. بار در روز توسط یک لپ

 mm 2/8± هاگیریعدم قطعیت اندازه  

 نتایج اصلی پروژه پایش ن

-جابه )تزریو پرفشار، مهارگیاری(.کنتر  موفقیت آمیز اقدامات ساخت و ساز کمکی 

( در محدوده پیش بینی شده 1-1-گیری شده زمین )شکل بهای اندازهجایی

 سنجی طراحی تونل(.)صحت 
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قبل از  3Eتا  1Eای درجا زنجیره سنجکشیدگی: موقعیت سه 5نریسمقطع عرضی باالیی تونل پایه  7--تشکل 

 حفاری

 

 

 

                                                 

3 - Ceneri 
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 راهنما:

 ایمواد دانه 1

 سنگ هوازده 2

 سنگ 3

 I  مرحله او 

 

II مرحله دوم 

III مرحله سوم 

IV مرحله اهارم 

V مرحله پنجم 

و نقاط   3Eتا  1E  سنج درجاکشیدگیبا موقعیت سه  5نریسولی قسمت باالیی تونل پایه مقطع ط -8-تشکل 

 مهارها 

 (. تزریرو پرر فشرار 9-ت)شرکل شرود قسمت فوقانی مقطع تونل به روش پیش طاق با تزریو پر فشار، حفراری مری -یادآوری

 m38یک پیشرروی برا طرو  که در هر مرحله  ایگونهه شود بهای پیشروی تونل انجام میای و هماهنگ با گاممرحله صورتبه

گیرری امکران انردازه m19 سنج در مسیری به طو کشیدگی. با نصب سه (4-تدهد )شکل را تحت پوشش قرار می m32الی 

(. دو تونرل 5-تبه سرمت تونرل هسرتند )شرکل های زمین تغییرمکان آنهاشود. های سه الی اهار مرحله فراهم میتغییرمکان

 شوند. سازی اصلی حفاری میپیش از تونل (9-ت، شکل های سکو)تونل ریکنا

                                                 

3 - Ceneri 
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 راهنما:

A برداری مرحله او خاک 

B دوم شمع کوبی مرحله 

C برداری مرحله دومخاک 

D کوبی مرحله سومشمع 

E برداری مرحله سومخاک 

F برداری مرحله اهارمخاک 

 

III مارچ 

IV آپریل 

VI ژوئن 

VII جوتی 

∆𝒘 نسبی زمین به سمت رویه تونل جاییجابه 

1 m8/1  تاm8/4 

2 m8/4  تاm8/33 

3 m8/33  تاm8/34 

4 m8/34  تاm8/21 

5 m8/21  تاm8/29 

6 m8/29  تاm8/12 

7 m8/12  تاm8/19 

 ناشی از حفاری تونل 7 تا 5ای زنجیره سنجکشیدگیگیری شده زمین در های نسبی اندازهجاییجابه -3-تشکل 
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   ای در ساخت خاکریزنقطهتک کاوشگرسنج کشیدگی 4-ت

 کشوردر ای در ساخت خاکریزی  نقطهسنج کاوشگر تککشیدگیسنج کشیدگیمثالی از کاربرد ابزار دقیو 

 . آمده است 38-ت و شکل 5-سوئیس، در جدو  ت

 اینقطهتک سنج کاوشگرکشیدگیاطالعات مثالی از کاربرد ابزار دقیق  -4-جدول ت

 توضیح عنوان دیفر

 ، سوئد3کریستیانسد دفتر فنی شهرداری ژئوتکنیکمالک پروژه  الف

 سوئد ,کریستیانسد سد خاکی بر روی خاک بسیار نرم، ژئوتکنیکنام و محل پروژه  ب

 ، سوئد1، تایرنسبا همکاری 2ا .ا .ژئو نام شرکت مجری پروژه پایش و

 پروژه پایش ت
لوله، در این مثا   5افقی در  جاییجابه مانه )وگ 39در  قائم جاییجابه پایش

 نشان داده نشده است(. 

 ابزاردقیو ث
واقع درکالهک  برداریترازیابی نقشهای که با تک نقطه کاوشگر سنجکشیدگی

 .استگیری همراه اندازه

 .mm 19 غال  با قطر بیرونی گمانه برای نصب ابزار دقیو ج

 جزئیات ابزاردقیو چ
های گیری حلقه(؛ اندازهmm 29 ستیکی انعطا  پییر )قطر خارجیشلنگ پال

 از هم.  m 3 واقع در فاصله

 جزئیات نصب ح

شود شود. لوله کشیده میداخلی نصب می کاوشگربا  غال شلنگ زیرین در یک 

شود. های داخلی ثابت میکاوشگرساعت قبل از بیرون کشیدن  25و حدود 

تراز مرجع  عنوانبهشود. روی پوشش باتیی یاز پوشش جدا م m (2-1) حدود

 شود. انتخاب می

 پایش سامانهاندازی راه خ
گیری مرجع در عرض یک هفته ای، دو اندازهپس از یک دوره تثبیت دو هفته

 شود. انجام می

 شود.گیری بعدی در هر سا  انجام میحدود دو اندازه هاگیریاندازه د

 mm 2± هایگیرعدم قطعیت اندازه ذ

 (. 3-5-های بزرگتر و زمان بیشتری برای تحکیم انتظار می رود )شکل بنشست نتایج اصلی پروژه پایش ر

 گیریارزیابی و بررسی نتایج اندازه ز

های جایگزین برای افزایش ارتفاع سد. برنامه اصلی تامل در نظر گرفتن روش

د جهت جبران نشست کردن جهت به اتمام رسیدن نشست سد و خاکریزی مجد

 . است

1- Kristianstad 
2- FmGeo 
3- Tyréns 
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 راهنما:

A سطح زمین 

B  گیاریغال 

d  سطح دریااز عمو (w.r.t) 

w جایی عمودی )نشست(جابه 

 ای در زیر سد خاکی واقع بر خاک نرمنقطهتککاوشگر  سنجکشیدگیگیری اندازه -51-تشکل 
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  عمقکم ای در تونلنقطهدو کاوشگرسنج کشیدگی 1-ت

در کشور آلمان، در جدو  عمو  ای در ساخت تونل کمسنج کاوشگر دونقطهکشیدگیمثالی از کاربرد ابزار دقیو 

 . آمده است 31-تا ت 33-های تو شکل 9-ت

 ایسنج کاوشگر دونقطهکشیدگیاطالعات مثالی از کاربرد ابزار دقیق  -1-جدول ت

 موضوع عنوان ردیف

 شرکت راه آهن آلمان، برلین کنیکژئوتمالک پروژه  الف

 ژئوتکنیکنام و محل پروژه  ب
در شهر  S4 ، خطجدیدمنطقه ساخت یک تونل نزدیک به سطح برای راه آهن 

 دورتموند

 آلمان، اسن، ژئوتکنیک، مشاوران ELE نام شرکت مجری پروژه پایش و

 پروژه پایش ت
سنجی تئوری نشست. تونل برای صحت پاشیبتنزمین در جریان  جاییجابه 

 کنتر  کیفیت ساخت تونل

 ابزاردقیو ث
 (3-9-ت)شکل  B3تا  B1ای در سه گمانه عمودی دو نقطه کاوشگر سنجکشیدگی

 در راستای سطح زمین. 

 گمانه برای نصب ابزار دقیو ج
بردار دو . نمونهmm 383 (. قطر گمانهAحفاری دورانی )نمونه برداری از گروه 

 . T6S ایلوله

 جزئیات ابزاردقیو چ

-(. لوله1)جدو   PrEx 2-1(، نوع mm 59 )قطر خارجی کاوشگرسنج کشیدگی

گیری )با قطر های اندازه(؛ حلقهmm 99 )با قطر خارجی PVCگیری های اندازه

 . m 3 ( به فواصلmm 49 خارجی

 مت. پر کردن فاصله بین دیوار گمانه و پوشش/حلقه با مالت کم مقاو جزئیات نصب ح

 پایش سامانهاندازی راه خ
-گیری صفر، زمانیکه قسمت باتی تونل هنوز از بخش اندازهبالفاصله پس از اندازه

 های اولیه تزم نیست. گیریگیری دور است. اندازه

 هاگیریاندازه د
گیری )شکل های اندازهگیری بعدی به همراه پیشرفت تونل و عبور از بخشاندازه 4

  (.2-9-ت

 هاگیریعدم قطعیت اندازه ذ
mm/m 83/8± و  مقطعیهای جاییجابه برایmm 38/8± های جاییجابه برای

 کلی

 نتایج اصلی پروژه پایش ر

زنی از بخش توجه زمین در جلو تونل. هنگامی که تونلهای قابلشرح تغییرمکان

سمت  1-9-تگیرد، توسعه یک ناحیه ضعیف در تیه سقف )شکل گیری میاندازه

های (. نشست5-9-تاپ( و با شدت کمتر، در خاک مجاور دیواره جانبی )شکل 

طور ،سمت راست( به5-9-تو  1-9-تحاصله در زمین و در سطح )شکل های 

 ای با مقادیر نظری متفاوت است. قابل مالحظه

 ز
-ارزیابی و بررسی نتایج اندازه

 گیری

زمین. برای این مورد، انطباق با حالت  یجایجابه عکس قابل استناد و با جزییات از

 تئوری الزامی است. 
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 راهنما:

 نگاریمکانسطح  1

 بینی شده(نشست )پیش 2

 بینی شده()پیش خاک سست کنندهطوط محدودخ 3

 تونل 4

B1, B2, B3 اینقطهدو کاوشگر سنجکشیدگی هایغال هایی با گمانه 

 اینقطهدو کاوشگرنج سکشیدگیگیری مقطع اندازه -55-تشکل 
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 راهنما:

T.A. جهت پیشروی تونل 

M.S. گیریمقطع اندازه 

R گیری مرجعاندازه 

F#1   تا F#8 گیری با شمارهترتیب اندازه 

 طرح پایش در پیشروی تونل -52-تشکل 
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 جزیی کشیدگیطرح                                                                           مطلق جاییجابه طرح                                                        

 

 راهنما:

a (#5گیری بعدیجلوی تونل )اندازه جاییجابه 

b ( 4 تا 9 #گیری بعدی گیری )اندازهزنی در بخش اندازهدر مرحله تونل جاییجابه 

c ( 4 # <های بعدیگیریزنی )اندازهپس از اتمام تونل 

d  گیری( زمان با شماره حلقه اندازه)هم نگاریمکانعمو زیر سطح 

T تونل 

 )پایین( های سقف )باال( و در یکی از دیواره های جانبیدر الیه جاییجابه -59-تشکل 
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