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  قابزار دقيابزار دقيق و داده پردازي  

 Soil Tensiometer  سيومتر) اندازه گيري مکش بافتي (تن  گر حس 

  معرفي: 

هوا و آب  هاي  تفاضل فشار  قداردر مطالعه رفتار مکانيکي و هيدروليکي خاک هاي غير اشباع ماز جمله پارامترهاي مهم  

  اطالق مي شود. مکش بافتي به آن صطالحا بوده که احفره اي 

است که توسط محققين ابداع شده  مکش بافتي خاک ها    کنترل/ه گيريروش هاي مختلفي براي انداز،  ذشته تا کنوندر گ

اشاره نمود. اگرچه اين دو  وش هاي اسمزي  ري و يا  جابجايي محوري همچون روش  هايش  از جمله آن ها مي توان به رو

ي ق قدربا استفاده از دو روش فو شده و اندازه گيري مقدار مکش بافتي    روش عمدتا براي کنترل مکش بافتي به کاربرده

تا بتوان با افزايش فشار هواي حفره اي و يا با استفاده از يک محلول مقدار مکش داشته  شرايط خاص آزمايشگاهي  دشوار و  

  نترل و يا بعضا اندازه گيري نمود.  بافتي را ک

مس گيري  اندازه  براي  متداول  هاي  ابزار  جمله  خاک  از  بافتي  مکش  مختلف    تنسيومترهاتقيم  انواع  داراي  که  بوده 

يومترهاي و تنس  کيلو پاسکال  ۱۰۰مقادير مکش بافتي کمتر از  براي اندازه گيري  و مينياتوري کوچک  سيومترهاي معمولي  تن

ليد حصوالت توتنوع مبا توجه به  نمود.    کيلو پاسکال اشاره  ۱۵۰۰تا مقادير  براي اندازه گيري مکش بافتي  باال    رفيتبا ظ

ابزار آزما براي خاک هاي غير اشباع و با توجه به تجربه   مقاالت و متون علمي منتشر شده و  شده توسط شرکت ويرا 

گيري مکش بافتي خاک هاي   براي انداز هي مختلف  رهايم طراحي اين شرکت در خاک هاي غير اشباع، تنسيومتتوسط ت

تنسيومترهاي با  در سه نوع بازه مختلف شامل  سيومترها  غير اشباع توسط اين شرکت طراحي و توليد شده است. اين تن 

اتوري طراحي و کيلو پاسکال و در دو نوع معمولي و ميني  ۱۵۰۰کيلو پاسکال و    ۵۰۰کيلو پاسکال،    ۱۰۰بازه اندازه گيري  

تنسيومتر ها داراي خروجي آنالوگ و کاليبراسيون بوده و کيت اشباع سازي نيز براي آن ها در نظر اين  ساخته شده اند.  

عمل آن  س ال، کاهش شگرف زمان عکمينياتوريويژه تنسيومترهاي    به  گرفته شده است. از جمله ويژگي اين تنسيومترها

گيج هاي فشار داراي ي توان به جاي گيج مکانيکي از  ولي متنسيومترهاي معمدر    ن دقيقه مي باشد.ين روز به چنديچنداز  ها  

 تفاده نمود.ه اسانراي ديتاالگر ونمايشگر و خروجي به 

 

   

 تنسيومتر معمولي

 مينياتوريتنسيومتر 
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  کاربرد: 

بافتي   مکش  محدوده  در  به صورت مستقيم  بافتي  مکش  گيري  ال  ۱۰۰اندازه  پاسکال    ۱۵۰۰ي  کيلو پاسکال  ، قابل  کيلو 

گاهي همچون دستگاه  ، قابل تعبيه درون دستگاه هاي مختلف آزمايشيب و استفاده به صورت صحرايي و آزمايشگاهنص

  . .و ..خاک   –وري، برش مستقيم، منحني مشخصه آب سه مح

  

    

  

  مشخصات فني:             

  ١٥٠٠، و ٥٠٠، ٢٠٠، ١٠٠  پاسکال) (کيلو  ظرفيت

  درصد کل بازه  ٠.١بهتر از   دقت اندازه گيري (%) 

 (تنسيومترهاي مينياتوري) تا چندين ساعت (تنسيومترهاي معمولي)چند دقيقه بين   ه گيري انداززمان 

 ءازن الزم، کمپرسور هو و پمپ خالهواگيري تنسيومتر شامل مخو تجهيزات اشباع سازي   تجهيزات جانبي (اختياري) 

  لوگ ميلي ولتاژ خروجي آنا  خروجي  

 
 

  

 

  : آزمايش هاي قابل انجام

 اسکال بدون نياز به افزايش فشار هواي حفره کيلو پ ۱۵۰۰تا محدوده  ري مکش بافتي خاک به صورت مستقيم ه گيانداز

 .اي 

  

 تجهيزات اشباع سازي تنسيومتر
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