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Soil‐water characteristic curve (SWCC) device  خاک   – دستگاه اندازه گيري منحني مشخصه آب  

  معرفي: 

  از  استفاده  با  که  باشد  مي  خاک  -  آب  مشخصه  منحني  تعيين  اشباع  غير  هاي  خاک  روي  بر  متداول  هاي  آزمايش  جمله  از

  مي  نيز  خاک  -  آب  مشخصه  منحني  دانستن  با.  گردد  مي  معين  خاک  اشباع  درجه  برابر  در  بافتي  مکش  تغييرات  رفتار  آن

 تغير  رفتار  يا   و  نفوذپذيريري،  برشي،  مقاومت  همچون  را  اشباع  غير  هاي  خاک  رفتاري  مختلف  هاي  جنبه  از  بسياري  توان

  . نمود بررسي را خاک پذيري تراکم و حجمي

  از .  گرديد  ساخته  و  طراحي  آزما   ابزار  ويرا  شرکت  توسط  خاک  -   آب  مشخصه  منحني  گيري  اندازه  دستگاه   اساس  همين  بر

 مي   شدگي  خشک  و  تر  مختلف  هاي  بازه  در  خاک  -  آب  مشخصه  منحني  گيري  اندازه  امکان  دستگاه   اين  هاي  ويژگي  جمله

  که   شده  فراهم  خاک  نمونه  پايين  و   باال  از  نيز  خاک  بافتي  مکش مستقل  گيري  اندازه  يا  و  کنترل  امکان  دستگاه  اين  در.  باشد

 .است  شده دستگاه کارايي افزايش و آزمايش  انجام زمان توجه قابل کاهش باعث امر اين

  ميسر   آزمايش  انجام  طول  در  نيز  خاک   بافتي  مکش  و  اي  حفره  هواي  و   آب  فشار  تغييرات  اي  لحظه  مشاهده  امکان  همچنين

 .باشد مي

بارگذاري   دستگاه  يک  زير  در  توان  مي  را  مذکور  دستگاه  همچنين 

خاک را در چرخه هاي   –تعبيه نموده و رفتار منحني مشخصه آب  

اثر بارگذاري   در صورت   K0مختلف تحت  مطالعه و بررسي نمود. 

با  توان  مي  حجم،  تغيير  اتوماتيک  گيري  اندازه  تجهيزات  از  استفاده 

ر ضريب نفوذپذيري خاک را نيز اندازه استفاده از اين دستگاه مقدا

گيري نمود. همچنين با تعبيه تجهيزات الزم، مي توان تاثير دما را نيز 

  خاک بررسي نمود. –در اندازه گيري منحني مشخصه آب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  کاربرد: 

  – مشخصه آب    اندازه گيري تغييرات درجه اشباع (و يا درصد رطوبت) در برابر مکش بافتي و بدست آوردن منحني

خاک به   – خاک در مسيرهاي تر و خشک شدگي؛ امکان بارگذاري نمونه ها در حين اندازه گيري منحني مشخصه آب  

خاک در   –. امکان اندازه گيري مکش بافتي اوليه نمونه هاي خاک؛ امکان اندازه گيري منحني مشخصه آب    K0صورت  

  يم در خاک هاي غير اشباع.دماهاي مختلف. امکان انجام آزمايش هاي مختلف تحک
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   اجزاي دستگاه: 

استفاده از پدستال هاي باال و پايين سلول، مي توان مقادير فشار آب و هواي حفره اي را به طور مستقل    :سلول دستگاه

در هر دو انتهاي نمونه با استفاده از روش جابجايي محوري کنترل و يا اعمال نمود. براي اين امر سنگ هاي متخلخل و 

  اتمسفر) در هر دو پدستال باال و پايين نمونه نصب شده اند. ۱۵اتمسفر (قابل ارتقا تا  ۵ديسک هاي سراميکي با ظرفيت 

  

  
  

 و  آب  فشار  توان  مي  نمونه  باالي  کالهک   و  محور  از  استفاده  با

.  نمود  کنترل  مستقل  طور  به  را  خاک  نمونه  باالي  اي  حفره  هواي

  در  قائم   بارگذاري  امکان   دستگاه،  سلول  ارتقاي  با   همچنين

 خاک   -  آب  مشخصه  منحني  گيري  اندازه  هنگام  در  K0  شرايط

 دو  و   سراميکي  ديسک  يک  از  باال  کالهک  در.باشد  مي  ميسر

 هواي  و  آب  هاي  فشار  مستقل  کنترل  براي   متخلخل   سنگ

  .  ددار وجود آن  باالي طريق  از خاک نمونه اي حفره

  

 خروجي   و  ورودي  مجاري   شامل  دستگاه  سلول  باالي  بدنه

 اشباع   براي  هوا  بدون  آب  ورود  مجراي  خاک،  نمونه  باالي

 درون   به  هوا  فشار  اعمال  مجراي  و  سراميکي  هاي  ديسک

 فضاي  دستگاه   از   بخش   اين  در  همچنين.  باشد  مي  سلول

  نظر  در  نيز  سلول  باالي  کالهک  و   محور  حرکت  براي  الزم

   .است شده گرفته
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 کالهک  در  واقع  سراميکي   ديسک   زير   در  پايين،   بدنه  مشابه

  به  آن  انتهاي   و  ابتدا  که  گرفته  قرار  آب  محفظه  يک  نيز  باال

  آب   خروجي  مجراي  و  اي  حفره  آب   ورودي  مجراي  به  ترتيب

    .اند شده متصل سلول باالي بدنه در واقع اي حفره

  

  اتصال  براي  مختلف  مجراي  سه  شامل  دستگاه  کنترل  تابلو

 مجراي   يک   و  دستگاه  سلول  به  کنترل  تابلو  مختلف  هاي  بخش

  .باشد مي کنترل تابلو اصلي فشار

 هواي توليد  منبع  يا  و  هوا  کمپرسور  به  دستگاه   تابلوي  اتصال  با  

 مقدار.  شود  مي  تامين  دستگاه  مختلف  هاي  بخش  فشار  فشرده،

 مي  اتمسفر  ۱۰  برابر  دستگاه  به  ورودي  فشار   حداکثر

 را   خاک  نمونه  درون  اي  حفره  هواي  يا  و  آب  فشار  مقدار.باشد

  دستگاه   از  بخش  اين  از  استفاده   با   مستقل   صورت   به  توان   مي

 با  را  ها  آن  مقدار  و  تنظيم  پاسکال  کيلو  يک   مطلوب  دقت  با

 از   استفاده  با.  نمود  مشاهده  ديجيتال  هاي  نمايشگراز   استفاده

 درون   هواي  فشار  توان   مي   اي  حفره   هواي  فشارتنظيم   بخش

  کنترل   و  تنظيم  اتمسفر  شش  حداکثر  مقدار  تا  را  خاک  نمونه

  مطلوب  دقت  با  ديجيتال  نمايشگر  روي  بر  را   آن  مقدار  و  نموده

 از  استفاده  با  همچنين.نمود  مشاهده  پاسکال  کيلو  دهم  يک

 نمونه   اي   حفره  آب  حجم  تغير  مقدار  توان  مي  دستگاه  تابلوي

 اندازه  سي  سي۰.۰۵  مطلوب  دقت  با  مکانيکي  صورت  به  را  خاک

 هوا  بدون  آب  مخزن  يک  به  مجهز   دستگاه   تابلوينمود   گيري

  مختلف   هاي  بخش  نياز  مورد  هواي  بدون  آب  تامين  براي

  .باشد مي دستگاه

  

  

  مشخصات فني:

  اتمسفر ٢٠  ظرفيت فشار کاري درون سلول 

  سانتي متر  ٧  قطر نمونه هاي خاک 

پيش فرض داراي قالب هاي نمونه به ارتفاع يک و سه سانتي  سانتي متر، به صورت    ٥تا    ارتفاع نمونه خاک

  متر 

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

  اتمسفر ١٥اتمسفر، قابل ارتقا تا  ٥  ظرفيت مکش بافتي 

ورودي بر روي بدنه باالي دستگاه به    ۴بدنه پايين و  ورودي در    ۴اصلي شامل  ورودي    ٨  مجاري ورودي/ خروجي 

  ورودي ديگر در زير بدنه پايين سلول براي اندازه گيري مقادير فشارها ۳همراه 

  کيلوپاسکال   ١/٠اتمسفر با دقت مطلوب  ١٠  ظرفيت اعمال فشار هاي آب و هواي حفره اي

  اتمسفر ١٠سي سي تا ظرفيت   ٠٥/٠ج، با دقت با استفاده از بورت مدر  اندازه گيري تغيير حجم آب حفره اي 



   

 www.vaa‐co.com                    ويرا ابزار آزما  ٤٤ 

  

  : آزمايش هاي قابل انجام

  خاک -آزمايش هاي تعيين منحني مشخصه آب 

با استفاده از اين دستگاه مي توان به سهولت منحني هاي تر و خشک شدگي مشخصه را براي خاک هاي مختلف تا محدوده 

اتمسفر اندازه گيري نمود. همچنين امکان بررسي تاثير دما بر روي اجزاي منحني مشخصه با اضافه نمودن تجهيزات الزم   ۱۵

امکان تعبيه آن در زير دستگاه هاي بارگذاري محوري و بارگذاري نمونه هاي وجود دارد. از جمله قابليت هاي ديگر دستگاه  

  خاک مي باشد.  –و اندازه گيري منحني مشخصه آب  k0خاک در شرايط 

  
  آزمايش تحکيمK0 

مايش ، مي توان دستگاه را درون يک دستگاه بارگذاري تعبيه نموده و انواع آزK0با توجه به امکان بارگذاري محوري در شرايط  

  هاي تحکيم در خاک هاي غير اشباع را انجام داد.

  

 اندازه گيري مکش بافتي اوليه نمونه ها 

از جمله قابليت هاي مهم اين دستگاه امکان اندازه گيري مکش بافتي اوليه نمونه ها با استفاده از روش جابجايي محوري از دو  

 انتهاي نمونه خاک مي باشد. 
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