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 Dynamic Unsaturated Triaxial Apparatus  دستگاه سه محوري غير اشباع ديناميکي 

  معرفي: 

ن  طرات مختلف همچوبوده که به واسطه وجود مخا رفتار ديناميکي خاک ها  بررسي    از جمله جنبه هاي رفتاري خاک ها

هاي از اليه    ياريع شدن بسنايت به واقع داراي اهميت مي باشد. با  و ساير بارهاي ارتعاشي  ين لرزه ها، ارتعاشات زمين  زم

مطالعه رفتار ديناميکي خاک هاي غير اشباع از جمله   طرات لرزه اي در نواحي خشک و نيم خشک، داراي مخا  نيکيژئوتک

دستگاه  ب مکانيک خاک مي باشد. بر همين اساس،  محوري  حث هاي روز و تحقيقاتي در حيطه  ديناميکي سه  غير اشباع 

  توسط شرکت ويرا ابزار آزما طراحي و ساخته گرديد. 

ختلف يط ماز اين دستگاه مي توان به بررسي جنبه هاي مختلف رفتار ديناميکي خاک هاي غير اشباع در شرا  ا استفادهب

امکان اندازه گيري تغيير حجم هواي ره ديناميکي اين دستگاه  سه محوري دوجداهيدروليکي و مکانيکي پرداخت. سلول  

ر نموده است. همچنين مقادير تنش هاي محوري نيز با استفاده  را ميسحفره اي در هنگام انجام آزمايش هاي ديناميکي  

  ارگذاري قائم حذف گردد.مستغرق تعبيه شده درون سلول اندازه گيري شده تا اثر اصطکاک محوري بنيروي  از حسگر

بازسازي نمونه هاي سست بر روي سلول دوجداره ديناميکي نيز به گونه اي انجام شده تا امکان  ساخت سلول دستگاه  

  يسر گردد. باع مغير اش

سرعت بارگذاري نش کنترل با  تن به صورت کر  ۵تم بارگذاري مجزاي استاتيکي تا ظرفيت  دستگاه مذکور داراي سيس

نوماتيکي و با ظرفيت نيز به صورت الکتروپسيستم بارگذاري ديناميکي دستگاه  بر دقيقه بوده و  متر  ي  ميل  ۱۰الي    ۰۰۱/۰

به صورت تنش  هارمونيک  کلي  گاه قادر به اعمال بارهاي سيدستسيستم بارگذاري ديناميکي    يلوگرم نيرو مي باشد.ک  ۵۰۰

بارگذاري بارهاي ديناميکي ي دستگاه، امکان  قارتبا امي باشد. همچنين  تز  هر  ۱۰نس  کنترل و يا جابجايي کنترل تا فرکا

شلخود مي  ميسر  نيز  زماني  تاريخچه  توداه  امکان  درخواست  صورت  در  بارگذاري  .  سيستم  به   عبيه  دستگاه  ديناميکي 

ژگي مله وياز جر مي باشد.  ج تن نيز ميسنتا ظرفيت پالکتروهيدروليکي  نيز    يک تن وا ظرفيت  تالکترومکانيکي  صورت  

رفتار ديناميکي و بررسي  سرعت موج برشي (بندر المنت) در پدستال ها  ديگر اين دستگاه تعبيه سيستم اندازه گيري    هاي

  نيز مي باشد. کوچک خاک هاي غير اشباع در محدوده کرنش هاي
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  کاربرد: 

مجهز به ،  درصد  ۵الي    ۱۰-۶شامل    کرنش ها  گسترده اي ازده  در محدوبررسي رفتار ديناميکي خاک هاي غير اشباع  

، امکان بارگذاري ۱۰-۶م بندر المنت براي اندازه گيري رفتار ديناميکي خاک ها در محدوده کرنش هاي کوچک  سيست

،  ه زمانخچاري الگوهاي بارگذاري وابسته تاري، امکان بارگذهرتز  ۱۰هارمونيک تا فرکانس  گوهاي بارگذاري سيکلي  ال

  آب و هواي حفره اي.فازهاي  قل ر حجم مستاعمال و کنترل فشارهاي آب و هواي حفره اي و اندازه گيري تغيي

  

  مشخصات فني:

  ه يانثمتر بر   ٥/٠و حداکثر سرعت  هرتز ٧٠ ، فرکانس اکچويتورکيلوگرم نيرو ٥٠٠ظرفيت   اري ديناميکي ارگذسيستم ب

  ٪٥رتز و کرنش  ه ١٠تا فرکانس  نوسي به صورت تنش و کرنش کنترلسي نيکموهار  الگوهاي بارگذاري ديناميکي 

  اتمسفر ٢٠  ظرفيت فشار کاري درون سلول 

  ميلي متر  ٧٠و  ٥٠، ٣٨  خاک قطر نمونه هاي  

  دازه گيري حجم آب ورودي به سلول داخلي با استفاده از سلول هاي داخلي و خارجي و ان  اندازه گيري تغيير حجم هوا

  با استفاده از روش جابجايي محوري، به طور مستقل از دو طرف نمونه.  کنترل/ اندازه گيري مکش بافتي 

  اتمسفر ١٥رتقا تا اتمسفر، قابل ا ٥  ظرفيت مکش بافتي 

  رودي در بدنه سلول خارجي ورودي در باالي سلول خارجي و يک و  ٤ورودي جلوي دستگاه،    ٨  مجاري ورودي/ خروجي 

، داراي نرم افزار جامع بارگذاري کيلو هرتز  ٢٠٠بيت و سرعت داده برداري    ١٦کانال، دقت    ١٦  سيستم پردازش و ثبت اطالعات

  رنش کنترل ش و کبه صورت تناميکي  دين

  ميلي متر بر دقيقه   ٠٠١/٠الي  ١٠بارگذاري تن، سرعت  ٥ظرفيت   يتاتيکاس سيستم بارگذاري محوري 

  سي سي و حجم کاري بي نهايت  ١٠٠وليه سي سي، حجم ا ٠٥/٠با دقت   گيري اتوماتيک تغيير حجماندازه

  کيلو پاسکال  ١٠٠٠کيلو پاسکال تا ظرفيت  ١/٠با دقت   تنظيم فشار بخش هاي مختلف

  آب بدون هوا در زمان کمتر از يک ساعت ليتر، داراي قابليت توليد ٨ظرفيت   مخزن آب بدون هوا

  اسکال کيلو پ  -٩٠داراي ظرفيت توليد فشار خالء تا مقدار   سيستم خالء

  کيلو پاسکال ١٠٠٠دقت نمايش يک کيلو پاسکال تا محدوده فشار   نمايشگر ديجيتال

 

  : آزمايش هاي قابل انجام

 ديناميکي آزمايش هاي سه محوري غير اشباع 

ي خاک هاي غير  جنبه هاي مختلف رفتار هيدروليکي و مکانيک مي توان  از دستگاه سه محوري غير اشباع ديناميکي  با استفاده  

هاي  نوسي تنش و کرنش کنترل و يا باررمونيک سياشباع را در امتداد الگوهاي مختلف بارگذاري ديناميکي شامل بارهاي ها

  خچه تنش بررسي نمود.وابسته به تاري

  

  ت موج برشي (بندر المنت)سرع آزمايش هاي 

انتهاي نمونه، امکان اندازه گيري نفوذپذيري  با توجه به امکان کنترل و يا اعمال مستقل فشارهاي آب و هواي حفره اي از دو  

 خاک نسبت به آب و هوا ميسر مي باشد. 
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