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   آزمايش هاي ژئوتکنيکي استاندارد

   

Pnumatic Direct Shear Apparatus  دستگاه برش مستقيم پنوماتيکي 

  معرفي:  

و پر کاربرد براي يکي از دستگاه هاي معروف  

مقاومت برشي خاک پارامترهاي  اندازه گيري  

  مي باشد.  مستقيم خاک ها دستگاه برش 

متداول  مستقيم  برش  هاي  آزمايش  در 

ها  وزنه  سيستم  از  استفاده  با  قائم  بارگذاري 

باعث   مسئله  اين  که  شده  ابعاد انجام  افزايش 

دستگاه و سختي کاربر شده و نيز تنظيم برخي 

سهولت  به  دلخواه  سربار  فشار  مقادير  از 

ممکن نمي باشد. همچنين مقدار فشار سربار 

قائم وارد بر روي نمونه نيز همواره در طول 

انجام   امکان  و  باشد  مي  ثابت  آزمايش 

بارگذاري هاي کنترل تنش و يا کنترل کرنش 

  بر روي نمونه ميسر نمي باشد.   به صورت قائم

مشکالت   از دستگاه برش پنوماتيکي  با استفاده 

اشاره شده براي سيستم اعمال بار قائم دستگاه رفع شده است. همچنين سيستم بارگذاري افقي دستگاه داراي دقت 

سيستم بارگذاري قائم دستگاه کيلوگرم را دارا مي باشد.    ۵۰۰ميلي متر بر دقيقه تا ظرفيت    ۱۰الي    ۰۰۱/۰بارگذاري  

کيلوگرم نيرو را دارا مي باشد. جعبه برش دستگاه   ۶۰۰کيلوگرم و ظرفيت بارگذاري    ۱نيز داراي دقت بارگذاري  

سانتي متر و نمونه هاي دايره اي   ۱۰*۱۰و    ۶* ۶براي انجام آزمايش هاي برش بر روي نمونه هاي مربعي به ابعاد  

ا دارا مي باشد. اندازه گيري مقادير نيرو ها و تغيير شکل هاي افقي و قائم دستگاه به سانتي متر ر  ۱۰و    ۶به قطرهاي  

به صورت مجزا و را مي توان  دستگاه مذکور    صورت اتوماتيک و با استفاده از حسگر هاي مربوطه انجام مي شود.

بت اطالعات نيز ميسر شده است. همچنين امکان اتصال دستگاه به سيستم پردازش و ث  استفاده نموده.مستقل از رايانه  

 

   کاربرد:

سانتي متر و نمونه هاي دايره اي به  ۱۰*۱۰و  ۶*۶مربعي به ابعاد اندازه گيري مقدار مقاومت برشي نمونه هاي خاک 

 ميلي متر بر دقيقه؛   ۱۰الي    ۰۰۱/۰در محدوده    افقي  امکان تنظيم سرعت بارگذاري برشي  سانتي متر؛  ۱۰و    ۶قطر هاي  

؛ قابليت مشاهده مقادير تنش ها و کرنش ها به صورت زنده بر روي پنوماتيکياعمال تنش هاي قائم به صورت  امکان  

 نمايشگر دستگاه بدون نياز به اتصال به رايانه؛ قابليت اتصال دستگاه به سيستم پردازش و ثبت داده ها 
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  مشخصات فني:

  ميلي متر ٢٠ميلي متر؛ ارتفاع:   ٦٠دايره اي: قطر سانتي متر،  ١٠*١٠و  ٦*٦مربعي:    ابعاد نمونه 

  ميلي متر بر دقيقه ١٠الي  ٠٠١/٠  سرعت بارگذاري 

  ميلي متر به صورت ديجيتال ٠٠١/٠ميلي متر، دقت:  ٢٥بازه اندازه گيري:   اندازه گيري تغيير مکان

  کيلوگرم نيرو ۱۰۰۰  ظرفيت بارگذاري برشي 

  

  : آزمايش هاي قابل انجام

  در حالت کرنش صفحه ايمقاومت برشي پارامترهاي اندازه گيري 

  خاک ها را اندازه گيري نمود. حالت کرنش صفحه اي مقاومت برشي پارامترهاي با استفاده از اين دستگاه مي توان 
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