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 Stress Path Unsaturated Triaxial Apparatus  ه سه محوري غير اشباع مسير تنش دستگا 

  معرفي: 

خاک ها   تنش کرنشي  رفتار  بر روي  موثر  از عوامل  يکي  پيشرفته ژئوتکنيکي  از مسائل  مي مسيرهاي تنش  در بسياري 

مسيباشد.   در  تدريجي  بارگذاري  شامل  ها  خاک  با  مرتبط  واقعي  هاي  پديده  از  تغيير  بسياري  همچون  مختلف  رهاي 

  تدريجي پارامترهاي فشار هاي آب و يا هواي حفره اي و يا بارگذاري خاک در امتداد مسيرهاي تنش متفاوت مي باشد.

مکانيکي خاک هاي - از جنبه هاي مختلف رفتار هيدرواين امر در خاک هاي غير اشباع بسيار حايز اهميت بوده و بسياري  

در اين راستا دستگاه سه محوري غير اشباع مسير تنش توسط شرکت ويرا   هاي تنش مي باشد.غير اشباع تابعي از مسير

و با امکان اعمال مسيرهاي تنش دلخواه براي پارامترهاي فشار آب حفره اي، فشار هواي حفره اي، فشار همه    ابزار آزما

داره غير اشباع ساخته شده و اعمال جانبه و بارگذاري محوري ميسر شده است. براي اين امر سلول مسير تنش دوج

مقادي و  شده  انجام  تنش  توسط سيستم بارگذاري مسير  محوري  از لودسل  نيروي  استفاده  با  نيز  محوري  هاي  تنش  ر 

با استفاده از اين دستگاه مي توان پارامترهاي مختلف رفتار هيدرومکانيکي  مستغرق درون سلول اندازه گيري مي شوند.

  را در مسيرهاي مختلف تنش اندازه گيري و مطالعه نمود.خاک هاي غير اشباع 

  
   

 

  

  کاربرد: 

 هيدرومکانيکي خاک هاي غير اشباع در امتداد مسيرهاي تنش هيدروليکي و مکانيکي دلخواهبررسي رفتار   - 

 مطالعه رفتار حالت بحراني خاک هاي غير اشباع  - 

 زي رفتار ساختاري خاک هاي غير اشباعمطالعه رفتار االستوپالستيک خاک هاي غير اشباع و مدل سا - 

 تر و خشک شدگيخاک در بازه هاي  –اندازه گيري منحني مشخصه آب  - 
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  : آزمايش هاي قابل انجام

  مسير تنشآزمايش هاي 

 .آزمايش هاي سه محوري مسير تنش در شرايط غير اشباع با استفاده از روش جابجايي محوري 

 هاي سه محوري غير اشباع  آزمايش 

مي توان انواع آزمايش هاي مختلف سه محوري غير اشباع را تا محدوده فشار همه   اشباع سه محوري غير   دستگاهبا استفاده از  

کيلو پاسکال انجام داد. آزمايش هاي مذکور را مي توان در شرايط مختلف براي مقادير فشارهاي آب و هواي حفره   ۲۰۰۰جانبه  

  ال و يا کنترل مکش بافتي درون نمونه خاک انجام داد. اي و اعم

  

  هاي نفوذپذيري آزمايش 

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

 خاک نسبت به آب و هوا ميسر مي باشد. 
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