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 تجهيزات ژئوتکنيکي پيشرفته

 Large‐Scale Dynamic Triaxial Apparatus  ديناميکي بزرگ مقياس   محوري   سه   دستگاه 

  معرفي: 

مختلف همچون از جمله جنبه هاي رفتاري خاک ها بررسي رفتار ديناميکي خاک ها بوده که به واسطه وجود مخاطرات  

زمين لرزه ها، ارتعاشات زمين و ساير بارهاي ارتعاشي داراي اهميت مي باشد. با عنايت به واقع شدن بسياري از اليه هاي  

 ، پايدار سازيو  سد هاي خاکي، شيرواني هاي خاکي،  ه هاي درشت دانه همچون  اليژئوتکنيکي داراي مخاطرات لرزه اي در  

ه مکانيک خاک مي باشد. بر  از جمله بحث هاي روز و تحقيقاتي در حيط  در مقياس بزرگ    مطالعه رفتار ديناميکي خاک ها

  شرکت ويرا ابزار آزما طراحي و ساخته گرديد. بزرگ مقياسهمين اساس، دستگاه سه محوري غير اشباع ديناميکي 

،  ۱۰۰به قطر    لف با ابعاد نمونهمختي مختلف رفتار ديناميکي خاک هاي  با استفاده از اين دستگاه مي توان به بررسي جنبه ها

داراي ديناميکي اين دستگاه  سه محوري  در شرايط مختلف هيدروليکي و مکانيکي پرداخت. سلول  ميلي متر    ۲۰۰و    ۱۵۰

همچنين مقادير تنش هاي محوري ه اي مي باشد.  کيلو پاسکال بوده و به صورت شيش  ۱۷۰۰ظرفيت اعمال فشار همه جانبه  

ذاري قائم  استفاده از حسگر نيروي مستغرق تعبيه شده درون سلول اندازه گيري شده تا اثر اصطکاک محوري بارگنيز با  

ديناميکي  ساخت سلول دستگاه نيز به گونه اي انجام شده تا امکان بازسازي نمونه هاي سست بر روي سلول  حذف گردد.  

  ميسر گردد. 

تنش و يا کرنش تن به صورت    ۱۰استاتيکي تا ظرفيت    هيدروليکي شامل بارگذاريبارگذاري    دستگاه مذکور داراي سيستم

نيرو مي باشد.   تن  ۵با ظرفيت  سيستم بارگذاري ديناميکي    ويلي متر بر دقيقه  م  ۱۰الي    ۰۰۱/۰با سرعت بارگذاري    کنترل

رهاي سيکلي هارمونيک به صورت تنش کنترل و يا جابجايي کنترل تا سيستم بارگذاري ديناميکي دستگاه قادر به اعمال با

ن با ارتقاي دستگاه، امکان بارگذاري بارهاي ديناميکي دلخواه تاريخچه زماني نيز ميسر  هرتز مي باشد. همچني  ۳۰فرکانس  

هاي ديگر اين دستگاه تعبيه سيستم اندازه گيري سرعت موج برشي (بندر المنت) در پدستال ها از جمله ويژگي مي شود. 

دستگاه عدم نياز  ژگي هاي ديگر  از جمله وي  در محدوده کرنش هاي کوچک نيز مي باشد.رفتار ديناميکي خاک  و بررسي  

  د.لزي اشاره نمون هواي سريع و استفاده از سنگ متخلخل هاي فبه پانل اعمال و کنترل فشار و نيز سيستم تهيه آب بدو 
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  کاربرد: 

ميلي متر و ارتفاع   ۲۰۰ي درشت دانه و سنگريزه ها تا نمونه هاي به قطر  اندازه گيري پارامترهاي ديناميکي خاک ها 

کرنش کي تنش و تن و بارگذاري سيکلي و دينامي ۱۰ميلي متر، بارگذاري استاتيکي تنش و کرنش کنترل تا ظرفيت  ۴۰۰

يري پارامترهاي رفتار ديناميکي خاک ها در محدوده کرنش ، اندازه گهرتز  ۳۰تن با فرکانس حداکثر    ۵تا ظرفيت  کنترل  

  . هاي کوچک با استفاده از سيستم بندر المنت

  

  مشخصات فني:

  مگا پاسکال)  ٢اتمسفر ( ٢٠  سلول  جانبهظرفيت فشار همه 

  ميلي متر  ٢٠٠و  ١٥٠، ١٠٠  قطر نمونه هاي خاک 

  تن ديناميکي ٥تن استاتيکي و  ١٠  محوري ي نيروظرفيت  اعمال  

  هرتز ٣٠ليکي با استفاده از اکچويتور با فرکانس کاري باالي هيدرو  نيروي محوري سيستم بارگذاري 

و   فشار  کنترل   / گيري  اندازه 

و همه    تغيير حجم آب حفره اي 

  جانبه 

سي    ١٠٠٠اتوماتيک اعمال فشار و اندازه گيري تغيير حجم با ظرفيت    با استفاده از دستگاه هاي 

  ل کيلو پاسکا ٢٠٠٠ سي سي و ظرفيت فشار ٠١/٠قت سي و د

  ورودي در باالي سلول،يک ورودي در قسمت پاييني سلول  ٤ورودي در جلوي دستگاه،   ٨  خروجي مجاري ورودي/  

  کيلو گرم  ١٠٠٠فاده از حسگر نيروي مستغرق در آب، با ظرفيت است 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

  سه محوري استاتيکي تنش و کرنش کنترل آزمايش هاي 

رگذاري نه و سنگ ريزه در مسيرهاي مختلف باامکان مطالعه رفتار مونوتونيک خاک هاي درشت داه  دستگابا استفاده از اين  

  ر شده است. ميس

  

  

  آزمايش هاي تحکيم ايزوتروپيک، تحکيمk0 

را بر روي نمونه خاک فراهم    k0به ايزوتروپيک و يا تحکيم  با استفاده از قابليت هاي اين سلول مي توان شرايط تحکيم همه جان

  ود.آورده و مطالعه نم

  

  کلي سه محوري ديناميکي و سيآزمايش هاي 

آزمايش هاي مختلف بارگذاري را تحت اثر    انه و سنگريزهمي توان رفتار ديناميکي خاک هاي درشت دبا استفاده از اين دستگاه  

 ياس بررسي نمود. بزرگ مق زماني بر روي نمونه هاي خچه کلي هارمونيک و ديناميکي تاريسي





 دستگاه هاي سه محوري توليدي شرکت ويرا ابزار آزما 

کد دستگاه در  
 نمايشگاه 

عادي/ 
 ترمو

استاتيکي /  
 ديناميکي 

عادي (ديجيتال) / مسير 
 تنش

مقياس نمونه  
 هاي خاک

اشباع/ غير  
 اشباع 

  دستگاه نام 

 ١ سه محوري اشباع ديجيتال  اشباع  عادي عادي (ديجيتال) استاتيکي  عادي ٦٢٧٦١
 ٢ وسلي) –سه محوري مسير تنش اشباع (بيشاپ  عادي مسير تنش  استاتيکي  ٦٣٧٣٥
 ٣ سه محوري ديناميکي بزرگ مقياس بزرگ مقياس  مسير تنش  ديناميکي  ٦٧٩٨٤
 ٤ سه محوري غير اشباع استاتيکي  غير اشباع  عادي (ديجيتال)عادي  استاتيکي  ٦٥٨٢٢
 ٥ وسلي غير اشباع)  -سه محوري غير اشباع استاتيکي مسير تنش (بيشاپ  عادي مسير تنش  استاتيکي  ٦٧٥٧٣
 ٦ سه محوري ديناميکي غير اشباع  عادي مسير تنش  ديناميکي  ٦٧٦١٤
ه محوري غير اشباع ديجيتال با قابليت تنظيم دماي درون سلول ها  س عادي عادي استاتيکي  ترمو ٦٥٨٢٣

 مکانيکي) -هيدرو -(ترمو
٧ 

 از لحاظ مقياس نمونه هاي خاک:  •

o  :۷۰الي   ۳۸عادي (قطر نمونه ( 
o :۲۰۰الي  ۱۰۰بزرگ مقياس (قطر نمونه ( 

 از لحاظ فشارهاي آب و هوا   •

o  اشباع 

o  غير اشباع 

 لحاظ سيستم اعمال فشارهاي آب حفره اي، (هواي حفره در غير اشباع)، فشار همه جانبه و تنش محوري: از •

o عادي (ديجيتال): با استفاده از رگوالتورهاي فشار و مخازن پس فشار 

o و آب و هواي حفره اي و با استفاده از اکچويتورها (و يا جک تعبيه    براي فشارهاي همه جانبه  مسير تنش: با استفاده از دستگاه هاي اتوماتيک اعمال فشار و اندازه گيري تغيير حجم
 شده داخل سلول 

 از لحاظ الگوي بارگذاري محوري:  •

o  استاتيکي 

o (سيکلي) ديناميکي 

 از لحاظ سيستم تنظيم دما و آزمايش در دماهاي مختلف •

o عادي 

o درجه  ۶۰: امکان تنظيم دماي نمونه خاک از دماي محيط تا دماي ترمو 
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