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  Saturated Triaxial Apparatus  دستگاه سه محوري اشباع 

  معرفي: 

متداول و معروف براي تعيين پارامترهاي مقاومت برشي خاک ها، آزمايش سه محوري مي باشد. با  يکي از آزمايش هاي  

استفاده از دستگاه سه محوري ساخت اين شرکت مي توان انواع آزمايش هاي سه محوري متداول شامل آزمايش هاي 

) را بر UUکيم نيافته زهکشي نشده () و نيز تحCU)، تحکيم يافته زهکشي نشده ( CDسه محوري تحکيم يافته زهکشي شده (

ميلي متر انجام نمود. همچنين بنا بر درخواست مي توان    ۷۰و    ۵۰،  ۳۸روي نمونه هاي به قطر هاي مختلف استاندارد  

  را نيز فراهم نمود.  ۲۰۰و  ۱۵۰، ۱۰۰سلول هايي براي انجام آزمايش هاي سه محوري بر روي نمونه هاي 

کيلو پاسکال مي باشد. مقادير فشارهاي آب حفره اي و همه جانبه با   ۱۰۰۰ستگاه برابر  ظرفيت فشار همه جانبه سلول د

استفاده از دو رگوالتور دقيق با استفاده از پانل دستگاه تنظيم شده و به صورت ديجيتال بر روي پانل دستگاه نشان داده  

  مي شوند. 

  مه جانبه بر روي سلول دستگاه تعبيه شده است.همچنين دو حسگر فشار براي اندازه گيري دقيق فشارهاي آب و ه

براي حذف اثر    Bladderاز جمله اجزاي ديگر دستگاه مخازن اعمال فشار هاي آب حفره اي و همه جانبه بوده که شامل  

  امکان حل شدن هوا درون آب بدون هوا مي باشند. 

  

  
  

تري در نظر گرفته شده است. با استفاده از اين لي  ۱۰براي تهيه آب بدون هوا يک دستگاه تهيه کننده آب بدون هواي  

دقيقه تهيه نمود. از جمله امکانات ديگر اين دستگاه يک   ۱۰دستگاه مي توان آب بدون هواي مورد نياز را در مدت کمتر از  

  خروجي فشار خالء قابل تنظيم براي استفاده در مراحل مختلف آزمايش هاي سه محوري مي باشد. 
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کانال بوده و با استفاده از نرم افزار جامع آن مي توان   ۸شامل يک دستگاه ثبت و پردازش اطالعات  دستگاه سه محوري  

انتهاي آزمايش خروجي   از آن ها تهيه   Excelنتايج آزمايش را در مراحل مختلف به صورت زنده مشاهده نموده و در 

  نمود.

ونيوتن و دقت بارگذاري کرنش کنترل در محدوده  کيل   ۵۰براي اعمال بارگذاري محوري يک قاب بارگذاري با ظرفيت  

 ميلي متر بر دقيقه در نظر گرفته شده است.   ۱۰الي  ۰۰۱/۰

 

  کاربرد: 

اندازه گيري پارامتر هاي مقاومت برشي خاک هاي اشباع و انجام آزمايش هاي مختلف سه محوري در شرايط مختلف  

  تحکيمي و زهکشي.

  

  مشخصات فني:

  مگا پاسکال)  ١اتمسفر ( ١٠  سلول  داخليظرفيت فشار 

  به همراه تجهيزات کامل  و قالب هاي نمونه سازي داخل و خارج سلول  ميلي متر  ٧٠ و  ٥٠،  ٣٨  قطر نمونه هاي خاک 

  مگاپاسکال) ١اتمسفر ( ١٠  ظرفيت  اعمال تنش انحرافي 

  ميلي متر بر دقيقه  ١٠الي  ٠٠١/٠سرعت  کيلو نيوتن،  ٥٠کرنش کنترل، ظرفيت   سيستم بارگذاري محوري

و   فشار  کنترل   / گيري  اندازه 

  تغيير حجم آب حفره اي 

  به صورت مجزا از دو انتهاي نمونه خاک

  کانال ، به همراه نرم افزار جامع براي کاليبراسيون، مشاهده زنده داده ها و تهيه خروجي  ٨  سيستم داده برداري

  کيلو گرم  ١٠٠٠استفاده از حسگر نيرو، ظرفيت  با   اندازه گيري تنش انحرافي

  ميلي متر   ٠٠٢/٠با استفاده از حسگر تغيير مکان با دقت   اندازه گيري تغيير شکل محوري 

  

  : آزمايش هاي قابل انجام

  متداول سه محوري شامل:  آزمايش هاي 

 ) تحکيم يافته زهکشي شدهCD ( 

 ) تحکيم يافته زهکشي نشدهCU ( 

  زهکشي نشده (تحکيم نيافتهUU(  
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