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Resonant Column Torsional Shear Apparatus  دستگاه ستون تشديد و برش پيچشي 

  معرفي: 

شگاهي پارامترهاي مختلف رفتار ديناميکي  دستگاه ستون تشديد و برش پيچشي يکي از تجهيزات پيشرفته اندازه گيري آزماي

  مي باشد. ASTM D 4015عت موج برشي و مطابق با استاندارد همچون مدول برشي، نسبت ميرايي، سر

ميلي    ۵۰آزمايش ستون تشديد بر روي نمونه هاي استوانه اي به قطر  

ميلي متر انجام شده و در اين آزمايش از يک سمت   ۱۰۰متر و ارتفاع  

خاک يک نيروي پيچشي توسط يک موتور مغناطيسي دقيق    از نمونه

هرتز   ۲۵۰انس اين نيرو تا مقدار  به نمونه خاک وارد مي شود. فرک

مي تواند باشد. در ادامه با توجه به حداکثر دامنه حرکت و فرکانس  

ادير سرعت موج برشي و مدول برشي با توجه به روابط تشديد، مق

  ند.تئوري االستيسيته محاسبه مي شو

ميزان کرنش هاي برشي نيز با توجه به تغيير شکل هاي برشي اندازه 

  گيري شده توسط يک حسگر غير تماسي دوران محاسبه مي شوند. 

شدن   زائل  منحني  موج،  طول  به  توجه  با  نيز  ميرايي  ضريب  مقدار 

  رتعاش آزاد و يا ارتعاش آزاد حالت پايدار قابل محاسبه مي باشد. ا

امکان انجام آزمايش برش پيچشي    هاي ديگر دستگاهاز جمله قابليت  

روي   بر  سيکلي  و  استاتيکي  صورت  حداکثر    به  تا  خاک  هاي  نمونه 

  هرتز مي باشد.  ۱۰فرکانس 

ي داخلي کيلو پاسکال بوده و محفظه ها  ١٠٠٠ظرفيت سلول دستگاه  

و خارجي آن به صورت شفاف بوده تا بتوان وضعيت نمونه را در حال  

  ايش مشاهده نمود. انجام آزم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   کاربرد:

درصد   ۱۰درصد الي    ۱۰-۵اندازه گيري پارامتر هاي رفتار ديناميکي خاک در بازه گسترده اي از کرنش هاي کوچک  

 شامل سرعت موج برشي، مدول برشي، نسبت ميرايي؛
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   اجزاي دستگاه: 

ميلي    ۵۰هاي استوانه اي به قطر    استفاده از آن بارهاي پيچشي به نمونهيکي از اجزاي اصلي دستگاه بوده و با    سلول دستگاه:

ارتفاع   و  غير   ۱۰۰متر  حسگر  نيز  و  شتاب  حسگر  پيچشي،  بارگذاري  الکترومغناطيسي  سيستم  شوند.  مي  اعمال  متر  ميلي 

تعب سلول  درون  محوري  جابجايي  حسگر  و  نمونه  دوران  سلتماسي  جانبه  همه  فشار  ظرفيت  اند.  شده  کيلو   ۱۰۰۰ول  يه 

  فظه داخلي و خارجي آن شفاف مي باشند.  پاسکال بوده و هر دو مح

  

 
اي: حفره  آب  جانبه  فشارهمه  اعمال  دستگاه    سيستم  سه  از  امر  اين  حجم  براي  تغيير  گيري  اندازه  و  فشار  اعمال  کنترل، 

سي تغيير    سي  ۰۱/۰اسکال فشار و  کيلو پ  ۵/۰،  با دقت  Automatic Pressure & Volume Change Controllerاتوماتيک، 

کيلوپاسکال استفاده مي شود. اين دستگاه ها   ۱۵۰۰کيلوپاسکال الي    ۱سي سي، فشار کاري از    ۵۰۰حجم، ظرفيت مخزن  

ل به کامپيوتر و به همراه نرم افزار قابليت اعمال مسير تنش، نرخ جريان دلخواه، فشار ثابت دلخواه ، قابليت اتصا داراي  

  مي باشند.   يره سازي زنده داده هامشاهده و ذخ

  

  

  

 
  

    سيستم  بارگذاري پيچشي:

برشي   بارگذاري  سيستم 

ق دستگاه  اعمال پيچشي  به  ادر 

سيکلي  و  مونوتونيک  بارهاي 

فرکانس  محدوده  تا  سينوسي 

حداکثر    ۲۵۰ و   ۱۰دوران  هرتز 

اين  باشد.  مي  دارا  را  درجه 

شده  تعبيه  سلول  درون  سيستم 

بارهاي  اعمال  ظرفيت  است. 

پيچشي دستگاه يک نيوتن متر مي 

 باشد.
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ها داده  ثبت  و  دهي  فرمان  دستگاه   :پردازش، کنترل،  از  بخش  اين  وظيفه 

فرمان دهي و اعمال الگوهاي مختلف بارگذاري برشي مونوتونيک و سيکلي 

و ثبت و پردازش داده هاي خروجي آزمايش مي باشند. اين بخش از دستگاه  

ديناميکي براي آزمايش هاي شامل يک سيستم ثبت و پ ردازش داده هاي 

برداري   داده  سرعت  تشديد با  ستون  و  يک   ۲۵۰سيکلي  نيز  و  هرتز  کيلو 

استاتيکي   هاي  داده  پردازش  و  ثبت  هاي   ۸سيستم  آزمايش  براي  کانال 

استاتيکي برش پيچشي مي باشد. همچنين براي پايش و يا تقويت امواج از 

  جيتال براي اين امر استفاده شده است. فيلتر ها و آمپلي فاير هاي دي

رهاي خروجي آزمايش شامل با استفاده از نرم افزار دستگاه مي توان پارامت 

سرعت موج برشي، مدول برشي و نيز نسبت ميرايي را محاسبه و اندازه 

  گيري نمود. 

ازه گيري فشارهاي آب حفره اند  خاک،نمونه    دوران پيچشي  اندازه گيري و يا کنترل جابجايي محوري افقي و  ابزار دقيق:

  اندازه گيري لنگر پيچشي  اي و همه جانبه، 

  

  : آزمايش هاي قابل انجام

  ۱۰الي    ۱۰-۵انجام آزمايش هاي ستون تشديد و برش پيچشي و اندازه گيري پارامتر هاي زير در محدوده وسيعي از کرنش هاي             

  درصد:

  سرعت موج برشي 

  

 مدول برشي 

  

 يرايينسبت م 
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  مشخصات فني:

  سيستم بارگذاري پيچشي 

  الکترو مغناطيسي   مکانيزم عمل 

  نيوتن متر  ١  ظرفيت  

  درصد  ٠٠٠٥/٠کرنش هاي برشي در حدود   دقت بارگذاري 

  مونوتونيک، سيکلي سينوسي   الگوي بارگذاري 

  سلول 
  ميلي متر  ١٠٠ميلي متر، ارتفاع  ٥٠قطر   ابعاد نمونه 

 کيلو پاسکال  ١٠٠٠  جانبهظرفيت فشار همه 

ف گيري  اندازه  آب  حسگرهاي  شار 

  حفره اي، همه جانبه 

  ٢  تعداد 

  کيلو پاسکال  ١٠٠٠صفر الي   بازه اندازه گيري 

  کيلو پاسکال  ١  دقت اندازه گيري  

  ولتاژ   خروجي 

  حسگر اندازه گيري نيروي پيچشي 

  ١  تعداد 

  نيوتن متر  ٥  بازه اندازه گيري 

 نيوتن متر  ٠١/٠  دقت اندازه گيري 

  ميلي ولت   خروجي 

جابجايي   گيري  اندازه  حسگر 

  محوري 

  ۱  تعداد 

  ميلي متر  ١٠   بازه اندازه گيري 

  ميلي متر  ۰۰۲/۰  دقت اندازه گيري 

  ولتاژ   خروجي 

  حسگر اندازه گيري دوران 

  ۱  تعداد 

  درجه  ۳۴۰  بازه اندازه گيري 

  صد در ۱/۰  اندازه گيري دقت 

  ولتاژ   خروجي 

  ستم پردازش و ثبت داده هايس

  ۸  تعداد کانال 

  هرتز  ۲  سرعت داده برداري 

  حسگرهاي با خروجي ولتاژ، ميلي ولت و ميلي آمپر   حسگرهاي قابل اتصال

سيستم اعمال فشار هاي همه جانبه  

  و آب حفره اي 

  کيلو پاسکال  ۱، دقت  کيلو پاسکال ۱۰۰۰ظرفيت   اعمال فشار 

  سي  سي  ۰۱/۰ي، دقت سي س  ۵۰۰ظرفيت   تغيير حجم 

  کيلو پاسکال بر ساعت   ۶۰۰۰کيلو پاسکال بر ساعت الي  ۶سرعت   بارگذاري تنش کنترل 

  سي سي بر دقيقه  ۱۰۰سي سي الي  ۱/۰سرعت   بارگذاري تغيير حجم کنترل 

بار   کنترل  و  دهي  فرمان  سيستم 

  پيچشي 

  سينوسي، مونوتونيک   الگوي بارگذاري 

  هرتز  ۲۵۰  بازه فرکانس 

  کيلو هرتز  ۵۰  داده برداري  انسفرک
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