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مونه آزمایشات سه محوري خاكسلول ن

STC105 Series

  

  

  مقدمه.1

و  هاي چسبنده و دانه ايخاکمکانیکی انواع ، براي بررسی رفتارهاي1در انجام آزمایشات سه محوري خاك

 نمونه، در یک سلول خاك، نمونه هاي مورد نظربراي ، میبایست شرایط واقعی کرنش-تهیه ي منحنی هاي تنش

نداردهاي تعریف شده در این حوزه ایجاد گردد. دوفاز یا سه فاز بودن نمونه با وجود یا عدم استا رعایت کامل با

وجود هوا بین ریزدانه هاي خاك، زهکشی ،ضرائب ناخالصیهاي شیمیایی، دما و نهایتا فشارهاي اعمالی به نمونه، 

 خاكز دانشهاي مرتبط با میبایست یک شرایط مشابه را براي انجام آزمایش در اختیار محققان این بخش ا

  .دست یابندقراردهد تا ایشان بتوانند به نتایج دقیق و واقعی در تحلیهاي مربوطه 

با در نظر گرفتن تمامی این موارد و موضوعات، یکی از علمی ترین و قابل STC105سلولهاي خانواده 

  قرار داده شده است.اعتمادترین تجهیزاتی هستند که در اختیار محققان و پژوهشگران این حوزه 

                                                            
1 - Soil Triaxial Testing



٣

STC105سلولهاي سه محوري خانواده کدینگ .2

S	T	C		105		-								 						 		 						-				 			

  

  

  

  

کدهاي فنی محصول.3

  نشان داده شده است.  202جکهاي بارگذاري سري کدهاي فنی سفارش و مشخصات انواع 1در جدول 

  

STC105سلول سه محوري تیپ یفنيکدها  1جدول

KN  قطر نمونه  کد فنی   جانبی -یدکی   مسیرها  کورس  پداستال

STC105-9DD50-0A01 50-100 50 100 100 6   فیلتر آب

فیلتر مواد نفتی

  پورس دیسک

  غشا نمونه

O-RING

STC105-9DB50-0A01 35-50 50 50 50 6

STC105-9BB50-0A01 50-100 50 50 50 6

STC105-9CB30-0A01 50-100 30 50 50 6

STC105-9BB20-0A01 35-50 20 38 50 6

معرفی سیستم کدینگ محصول 1شکل

COURSE

mm

PRODUCTS FAMILY
SOIL TEST CELL

Product Series

105
115
125
135
145
155

MAX Pressure
(BAR)

1
2
3
.
.
.

9
10: A
11: B

.

.

.
35: Z

MAX 
SPECIMEN
DIAMETER

ɸ mm

38: A
50: B
70: C

100: D
150: E

Maximum 
piston load 

KN

Type Edition

0A: Acrylic
Pyrex

AL7000

00: Sample
01: First 

Edition

38: A
50: B
70: C

100: D

150: E

05= 5KN
10
20
30

.

.

.
99

100 KN: A0
101: A1

.

.

.
3535: ZZ
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این محصول است و پژوهشگران و محققان  براي رایجولیدات تانواع  ،1کدهاي مشخص شده در جدول 

موده و ، کد فنی محصول موردنظر خود را ایجاد ن 1میتوانند با استفاده از سیستم کدینگ اعالم شده در شکل 

بصورت سفارشی براي آن ثبت سفارش نمایند.

  ت و مسیرهاي سیال در سلول نمونه آزمایشات سه محوري خاكاتصاال.4

روش اتصال سلول آزمایشات سه محوري نشان داده شده است. از این سلول براي انجام آزمایشات   2شکل  در

UU1  2و
CU  وCD3 اده نمود. خاك میتوان استف 4وهمچنین آزمایش نفوذپذیري  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1 - Unconsolidated Un drained
2 - Consolidated Un drained
3 - Consolidated Drained

4 - Permeability test

STC105 يمحور سه شاتیآزما سلول اتصال يروشها  2 شکل
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متفاوت استفاده  يدر هریک از این آزمایشات، با توجه به استانداردهاي تدوین شده، از نمونه هایی با ابعاد

 1که با تعویض انواع پداستالکه در آن ابعاد STC105. با توجه به جدول مشخصات فنی سلولهاي خانواده شود می

هاي متفاوت براي عبور آب، و یا مسدود کردن مسیرهایی که در هر آزمایش از با تعداد مسیرها و روزنه  2و کپ

  آنها استفاده اي نمیشود، آزمایشات در انواع مختلف قابل انجام است.

کار با سلول نمونهشروع آماده سازي و .5

 ,ASTM D2850رایجاستانداردهاياساسبر،خاكمحوريسهآزمایشاتانواعموضوعات مربوط به 

D4767, D7181 وBS 1377   وTS 17892 ،انجام میشوند. در این و چند مورد در استانداردهاي دیگر

امل مشخص شده است، لذا از تکرار اختصاصی آن استانداردها، دستورالعملهاي آماده سازي نمونه بصورت ک

معرفی  STC105ي خانواده خودداري کرده و انطباق آنها با دستورالعملهاي استفاده از سلولهاي نمونه سه محور

  میگردد.

را با گردش چپگرد مهره  که حباب مخزن نامیده میگردد سلولدر قدم اول، اپراتور میبایست بخش فوقانی

، جدا نماید و در محل نامیده میشودbaseي دستی مشکی در باالي سلول، از بخش پایین که از این به بعد ها

  صاف و تمیزي قرار دهد.

مخصوص شارژ مخزن فشار  مسیرهايبه  در آن شود و اتصاالت ورودي آب بخوبی پاکیزهباید  Baseدر ابتدا 

پداستال مخصوص به ابعاد نمونه مورد نظر انتخاب شده و اورینگهاي سه گانه در شیارهاي  همه جانبه انجام شود.

محل تعیین شده در آن قرار داده شوند و با کمی روغن مخصوص سیلیکون چرب شده و نهایتا پداستال در 

base  انجام شود و از  6متصل و از طریق پیچ پایین ، کامال محکم شود. دستورالعمل هواگیري بر اساس بخش

  این به بعد مراحل نمونه گذاري طبق دستورالعمل انجام گردد.

                                                            
1 - Pedestal
2 - Top Cap



٦

  توجه : ترجمه استانداردهاي مرتبط با این محصول به همراه دستگاه ارائه میگردد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  PEDSTALپد استال:  TOPCAP       تاپ کپ : 

STC 105خانواده  مجموعه قطعات یک سلول نمونه 3 شکل

مهره هاي دستی

پد استال

BASE

شیرهاي  ورود  و 

خروجی  سلول

پیستون بارگذاري

حباب مخزن

تاپ کپ

گانه پداستال اورینگهاي سه
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  در سلولجایگذاري نمونه  از قبل از مسیرهاي سیال، هواگیري.6

بعد از باز کردن مخزن سلول نمونه و قبل از نمونه گذاري میبایست تمامی اتصاالت مورد استفاده در آزمایش، 

مربوطه متصل شده باشند و حداقل  ايبه مسیرهCDویا  	CUیا  	UUبسته به نوع آزمایش مورد نظر شامل 

  ) در تمامی مسیرها جریان پیدا کند.WATER	DE-AIREDیکبار آب بدون هوا (

این عمل موجب میشود تا عالوه بر پرشدن مسیرها، هرگونه هواي اضافی محبوس شده در سیستم خارج شود 

طا در  فشارهاي بخشهاي مختلف و از ورود اعداد خطا در شروع آزمایش شامل میزان جابجایی مایع و یا خ

  جلوگیري شود.

محاسبه تغییرات حجم کلی.7

و یا بارگذاري، بسته به نوع  2، تحکیم1اشباع در حین انجام آزمایش در هرکدام از مراحلاپراتور این آزمایش، 

نمونه و یا ، ممکن است نیاز به اندازه گیري میزان آب ورودي به CDویا  	CUیا  	UUآزمایش مورد نظر شامل 

بمنظور اندازه گیري این موارد، میبایست از شیرهایی که به مسیرهاي مورد نظر متصل  خروجی از نمونه باشد.

  استفاده گردد.هستند 

 3د هرکدام از انواع بورتهاننشان داده شده است، سیستمهاي اندازه گیري حجمی میتوان 2جزییات آنها در شکل 

  باشند.  Measuring	Change	Volumeو یا

  

  

  

  

  

                                                            
1 - consolidation
2 - Saturation
3 - Burette
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نهایی سازي.8

پس از اتمام هواگیري و قرار دادن نمونه در محل مخصوص به خود و نصب کپ و اتصاالت آن، از محکم بودن 

اتصاالت و قرار گرفتن لوله ها در جاي مناسب، اطمینان حاصل کرده و پیستون بارگذاري به باالترین نقطه خود 

سیلیکون چرب شده و حباب مخزن به آرامی در جاي خود قرار داده کمی با روغن   baseاورینگ  کشیده شود.

در نظر گرفته شده اند قرار  baseشود.از لحاظ موقعیت زاویه اي، انتهاي پیچها مقابل مهره هاي که در زیر  

داده شون و به آرامی و ترجیحا همزمان هر سه مهره مشکی حباب مخزن محکم شوند. مقدار محکم کردن باید 

دو دهم میلیمتر باشد تا اورینگ   2/0از رینگ پایین حباب مخزن   baseدازه اي باشد که حداکثر فاصله به ان

  مربوطه بتواند بدرستی عمل آببندي را انجام دهد.

اکنون درپوش باالي حباب میبایست باز گردد تا مسیر خروج هوا از مخزن آزاد باشد، پیستون بارگذاري به 

آرامی باز شود تا بنشیند،  و نهایتا شیر شار آب مخزن به  topcapود تا روي گودي آرامی به پایین برده ش

مخزن از آب پرشود و مقدار کمی هم از مسیر درپوش دار باالي حباب خارج شود. در این زمان با اطمینان از 

ارگذاري ي مهره ي کناري پیستون بوعدم وجود هوا در مخزن میبایست درپوش محکم شود. لبه مرغک بر ر

شار در قرارداده شود و کامال محکم شود تا درصورت باال رفتن فشار مخزن، جابجایی پیستون موجب تغییر ف

  سیستم نشود. مخزن یا وارد کردن شوك به

اکنون با برقراري اتصال مسیر شارژ مخزن به سیستم تامین فشار که آن نیز میبایست طبق دستورالعملهاي 

  ، امکان اعمال فشار همه جانبه به نمونه را فراهم میکند.شده باشدمربوط به خود، هواگیري 

: بهتر است کلیه مراحل هواگیري، نمونه گذاري و آماده سازي نهایی سلول براي بارگذاري بر روي نکته

  جابجایی بی مورد خودداري گردد. صفحه بارگذاري جک انجام گیرد و از هر گونه
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چند نکته

 سلولهاي نمونه خانواده در زمان استفاده ازSTC105 مراجعه شود تا در مسیر  5به محتواي جدول

  انجام آزمایش خللی وارد نشود.

STC105مشخصات فنی سلولهاي خانواده  2جدول

  

  

  

  

  

  

  

مقدار مشخصه مقدار مشخصه

AL7000/Plexiglas جنس مخزن 340 X 260 X 600 mm   (W             ابعاد x H x D)

S304-STEEL 13  جنس تجهیزات فلزي داخل مخزن (Kg)وزن سلول خالی 

نفت -روغن  -آب نوع مایع  1MPa )10 (حداکثر فشار هواي ورودي به رگوالتور  بار

6-9 PH 700  مایع هیدرولیک مورد استفادهKPa )7  (حداکثر فشار هواي کاري سلول  بار

G 1/4 و اتصاالت سوراخکاریهاي شیرآالت 800KPa    )8 (بار حداکثر فشار هواي قابل تحمل مخزن

mm استاندارد رزوه هاي بدنه 10 to 40 °C   دماي مناسب کاري سلول

4mm 6.1  سایز شیلنگ مویین مصرفی Litters ظرفیت مایع مخزن

3 105mm  تعداد مسیر ورودي/خروجی مایع کورس مجاز حرکت شافت بارگذاري

1 مسیر وروي هواتعداد  480 mm حداقل ارتفاع باالي  شفت از کف سلول

100mm mm 600  قطر نشیمنگاه پداستال حداکثر ارتفاع باالي شفت از کف سلول

160mmحداکثر  قطر صفحه بارگذاري سازگار 65Mpa (9400 PSI) Tank Tensile Strength

60KN 90Mpa  حداکثر بار قابل تحمل بدنه و شافت (13000 PSI) Tank Flexural Strength
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 اطمینان قبل از شروع هر آزمایش، از محکم بودن و عدم نشتی اتصاالت و درزهاي آب بند شده ،

حاصل گردد.

سیستم ز انواع مشابه مصرف شده در در صورت نیاز به اضافه کردن کانکشنهاي جدید در مسیر، ا

استفاده گردد و از بکارگیري قطعات بی کیفیت جددا خودداري شود. هیدرولیک سلول

 فشارهاي اعمالی به سیستم هرگز از ، توجه داشته باشد که سلولدر صورت شارژ و یا هواگیري از

ارقام تعیین شده در جدول فوق، تجاوز نکنند.

کالیبراسیون.9

سلول ندارد ولی  وجود ایجاد نشود، نیازي به کالیبراسیون سلولکانیکی در در صورتیکه تغییرات فیزیکی و م

ستون بارگذاري و نیروهاي اصطکاکی پی  top capاستانداردهاي وزنی یکبار در زمان تحویل از لحاظ  نمونه

یک و در برخی موارد نیز میگردد کامال استاندارد سازيصورت اختالف با مقادیر مبنا،  رمیشود و د بررسی

  ف کننده اعالم میگردد.رضریب تصحیح به مص

سرویس ، نگهداري و تعمیرات.10

بمنظور حفظ سالمت و دقت آزمایش بصورت  سلولت بازدید چشمی از بخشهاي شیشه اي و حساس و اتصاال

پیوسته قبل از هر بار آزمایش توصیه میشود ولی بصورت سالیانه میبایست کلیه قطعات و شیرها و اتصاالت و 

کانکشنها بازدید شوند و در صورت نیاز تعمیر یا پکینگها و بلبرینگهاي خطی و مهره هاي اتصال واورینگها و 

  تعویض گردند.

  مکاران ما در بخش خدمات مشورت کنید.در صورت مشاهده هرگونه ایراد در این تجهیز، با ه
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یادداشتها.11

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


