
 

 "آزمایش تعیین مقاومت بار نقطه ای مصالح سنگی"

 :آزمایش تعیین مقاومت بار نقطه ای مصالح سنگی 100تا  0 

 :هدف از آزمایش تعیین مقاومت بار نقطه ای مصالح سنگی

گیری مقاومت و به عنوان یک آزمایش شاخص جهت اندازه ای مصالح سنگیمقاومت بار نقطه

 .گیردبندی این گونه مصالح سنگی مورد استفاده قرار میرده

بینی سایر پارامترهای مقاومتی در سایت مورد تواند جهت پیشدر واقع نتایج آزمایش مذکور می

 .استفاده واقع شود

 وسایل مورد نیاز برای آزمایش: 

 ایبار نقطه دستگاه آزمایش .الف

 های سنگینمونه .ب

 شرح مراحل آزمایش: 

 .شرح داده شده است 1972این آزمایش برای اولین بار توسط دو تن از محققین در سال 

 .نیز مطرح گردیده است ISRM البته مراحل آزمایش براساس استاندارد

𝐼𝑠) برابر قطر نمونه 1/1 نمونه حداقل طول تهیه نمونه سیلندری به طوری که .الف =

 .باشد  (50

 .میلیمتر خواهد بود =D 50به عبارت دیگر قطر نمونه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84
https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%b3/


 

ی با انتهای مخروطی شکل که توسط جک فوالد ای بین دو میلههای استوانهقرار دادن نمونه .ب

کیلونیوتن  45نماید ظرفیت بارگذاری این دستگاه هیدرولیکی توسط دست اعمال فشار می

 .باشدمی

 .باشددستگاه مزبور سبک و قابل حمل و نقل توسط یک نفر می

 .دهدای را نشان میدر زیر تصویری از دستگاه قابل حمل و نقل آزمایش بار نقطه

 

 محاسبات و نتایج: 

 :ای مصالح سنگی براساس فرمول ذیل قابل محاسبه است شاخص مقاومت بار نقطه

 𝐼𝑠 =
𝑝

𝐷2به طوری که: 

https://ostovarsazan.com/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%b7%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%b3/


 

 =Is  ایشاخص مقاومت بار نقطه 

=P  )نیروی وارده )شکست نمونه 

  =D )فاصله بین دو نقطه بارگذاری )قطر نمونه 

های سنگی از رابطه ذیل به ای نمونهشی و بار نقطهالزم به ذکر است که رابطه بین مقاومت کش

 :آیددست می

 

 .در جدول زیر آمده است آهک گنمونه سن 23نتایج حاصل از آزمایش تعداد 

 .دهدای را نشان میجدول نتایج آزمایش مقاومت بار نقطه

 

نمونه سنگ آهک مقاوم، در حالت  9ای تعداد براساس نتایج حاصله میانگین مقاومت بار نقطه

 .به دست آمده است (MPa) 74/3و در حالت اشباع  (MPa) 43/4خشک معادل 

با نظارت علمی مهندس سیدعلی  استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی

 منتظری
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