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 Temperature‐Controlled Unsaturated Triaxial Apparatus  با قابليت کنترل دما   سه محوري غير اشباع   دستگاه 

  معرفي: 

در بسياري از مسائل پيشرفته ژئوتکنيکي يکي از عوامل موثر بر روي رفتار تنش کرنشي خاک ها تغييرات دما مي باشد. 

را نيز مي توان به عنوان يک مولفه بارگذاري در نظر گرفت. بسياري از جنبه هاي مختلف در واقع عامل تغييرات دما  

رفتاري خاک ها همچون مقاومت، نفوذپذيري و تراکم پذيري خاک ها تابعي از تغييرات دماي محيط مي باشد. اين مسئله  

  بسيار حايز اهميت مي باشد. به ويژه در خاک هاي غير اشباع و در مناطقي که تغييرات دما بسيار شگرف بوده

سه محوري غير اشباع دوجداره کنترل دما مي توان انواع آزمايش هاي سه محوري در خاک هاي   تگاهدسبا استفاده از  

درجه انجام داد. تعبيه تجهيزات الزم درون سلول دستگاه    ۱/۰درجه سانتي گراد با دقت    ۶۰غير اشباع را تا محدوده دماي  

  ا دماي نمونه خاک و سلول در تمامي نقاط آن به صورت همگن تنظيم گردد.  به گونه ميسر شده ت
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  کاربرد: 

اشباع؛ انجام تمامي آزمايش هاي غير اشباع به صورت کنترل دما؛   بررسي رفتار ترمو هيدرو مکانيکي خاک هاي غير 

  خاک   مکش  اي،  حفره  هواي  و  آب  فازهاي  حجم  تغييرفشار و    مستقل  کنترل  و  گيري  اندازهامکان بارگذاري دما؛ امکان  

نمونه   انتهاي  دو  از  همزمان  طور   هاي   آزمايش  انجام  در  العمل  عکس  زمان  توجه  قابل  کاهش؛  آزمايش  طول  دربه 

امکان تنظيم مگاپاسکال؛ امکان استفاده از روش جابجايي محوري؛    ۲؛ امکان اعمال فشار هاي همه جانبه تا مقادير  مختلف

  درجه.  ۶۰درجه تا دماي  ۰/ ۱دماي نمونه خاک با دقت 

  

 

 

  مشخصات فني:

  اتمسفر ٢٠  ظرفيت فشار کاري درون سلول 

  يوسدرجه سلس ٦٠  دما: ظرفيت 

  ميلي متر  ٧٠ و ٥٠، ٣٨  قطر نمونه هاي خاک 

  وسسيه سلدرج ١/٠  دقت کنترلر دما: 

  ورودي به سلول داخلي با استفاده از سلول هاي داخلي و خارجي و اندازه گيري حجم آب    اندازه گيري تغيير حجم هوا

  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 

  خارجي ورودي در باالي سلول خارجي و يک ورودي در بدنه سلول ٤ورودي جلوي دستگاه،  ٨  مجاري ورودي/ خروجي 

  داده در ثانيه براي هر کانال  ٢بيت و سرعت داده برداري  ١٦کانال، دقت  ٨  سيستم پردازش و ثبت اطالعات

  ميلي متر بر دقيقه   ٠٠١/٠الي  ١٠تن، سرعت بارگذاري  ٥ظرفيت   سيستم بارگذاري محوري

  و حجم کاري بي نهايت سي سي  ١٠٠سي سي، حجم اوليه  ٠٥/٠با دقت   گيري اتوماتيک تغيير حجماندازه

  کيلو پاسکال  ١٠٠٠کيلو پاسکال تا ظرفيت  ١/٠با دقت   تنظيم فشار بخش هاي مختلف

  ليتر، داراي قابليت توليد آب بدون هوا در زمان کمتر از يک ساعت ٨ظرفيت   مخزن آب بدون هوا

  کيلو پاسکال   -٩٠داراي ظرفيت توليد فشار خالء تا مقدار   سيستم خالء

  کيلو پاسکال ١٠٠٠دقت نمايش يک کيلو پاسکال تا محدوده فشار   نمايشگر ديجيتال

  

  : آزمايش هاي قابل انجام

 غير اشباع مکانيکي در خاک هاي   -يدروه -آزمايش هاي ترمو 

در دماهاي مي توان انواع آزمايش هاي مختلف سه محوري غير اشباع را  ترل دما  کن   سه محوري غير اشباع  دستگاهبا استفاده از  

کيلو پاسکال انجام داد. آزمايش هاي مذکور را مي توان در شرايط مختلف براي    ۲۰۰۰تا محدوده فشار همه جانبه  مختلف  

 انجام داد.از دماهاي مختلف زه اي در بامقادير فشارهاي آب و هواي حفره اي و اعمال و يا کنترل مکش بافتي 
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