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 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف آزمایشگاه یونیورسال

 
 معرفی

های استاتیکی و دینامیکی نمونه بارگذاری .های کششی، فشاری و خمشی را داردانجام آزمایش توانایی 1یونیورسالدستگاه 

دانشکده . پذیر استدستگاه امکان این توسطها فوالد، بتن، چوب، آسفالت، مصالح بنایی، پالستیک و کامپوزیتساخته شده از 

 :(1شکل) باشدمی های متفاوتبا ظرفیت یونیورسال دستگاه سهمجهز به  دانشگاه صنعتی شریف مهندسی عمران

  1شمارهدستگاه (Instron)، آزمایشگاه ) دانشکده مهندسی عمران اولکیلونیوتن، مستقر در طبقه  52 اسمی به ظرفیت

 ؛(جامدات

  5شمارهدستگاه (DARTEC)،  کیلونیوتن، مستقر در طبقه همکف دانشکده مهندسی عمران 111 اسمی ظرفیتبه 

 ؛ و(آزمایشگاه خاک)

  3شمارهدستگاه (DARTEC) ،مهندسی  مهندسی زلزله دانشکدهدر مرکز تحقیقات کیلونیوتن،  1111 اسمی به ظرفیت

 .(آزمایشگاه میزلرزان) عمران

 :دارد را زیر هایآمادگی انجام آزمایش، آزمایشگاه یونیورسال

 ؛...(میلگرد، ورق، تمسه و ) آزمایش کشش 

 ؛...(بتن، آسفالت و ) آزمایش فشار 

 ؛ و...(میلگرد، میله و )  آزمایش خمش 

 به صورت  آزمایش بر روی میراگر و اتصاالت موارد پژوهشی مانند ) متقاضی با توجه به درخواستهای دیگر آزمایش

 .(هاکامپوزیتهای پرمقاومت و زنجیر و موارد صنعتی مانند کشش نمونه های غیر مرسومی چون پیچ ، شبه استاتیکی

 

 

 ، دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی عمران ورسالیونی های دستگاهنمای کلی از  -1شکل 

                                                 
1 Universal Testing Machine (UTM) 

ج( دستگاه شماره 3 ب( دستگاه شماره 2 الف( دستگاه شماره 1
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 مشخصات فنی

 

مقادیر طول  5همچنین جدول. ارائه شده است 1شده در قسمت پیشین، طی جدولهای یونیورسال معرفیمشخصات فنی دستگاه

 یاههاگتسد هب طوبرم یاهکف زا یخرب ریوصت زین 3لکش .دهدرا نمایش می( 5شکل) 5تنسومترهاه حرکت اکسنگیج و دام

 .دهدیم شیامن ار 3هرامش و 5هرامش

 

 دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی عمران ورسالیونیهای مشخصات دستگاه  -1جدول
 1111یونیورسال 

 کیلونیوتن 

  111یونیورسال 

 کیلونیوتن

  52یونیورسال 

 نوع دستگاه کیلونیوتن

شماره 

 ردیف

 1 نوع بارگذاری کنترل-جابجایی کنترل-کنترل و جابجایی -نیرو کنترل-کنترل و جابجایی -نیرو

111/1  111/1  12/1  5 (بر ثانیهمیلیمتر )کنترل -دقت بارگذاری جابجایی 

111/1  111/1  3 (کیلونیوتن بر ثانیه)کنترل -دقت بارگذاری نیرو --- 

 4 (کیلونیوتن)حد مجاز بارگذاری در فشار  --- 01 011

 2 (کیلونیوتن)حد مجاز بارگذاری در کشش  12 01 011

 0 (میلیمتر)فک دستگاه  5بیشینه فاصله مجاز بین  211 021 021

 0 (میلیمتر)نشمین دستگاه در آزمایش فشاری قطر  --- 121 311

 0 (میلیمتر)حداقل طول نمونه در آزمایش کشش  511 521 311

 9 (میلیمتر)قطر مجاز برای نمونه های با مقطع گِرد در آزمایش کشش  --- 1-51 1-01

 11 (میلیمتر)ضخامت مجاز برای نمونه های با مقطع مستطیلی در آزمایش کشش  1-0 1-12 1-21

 11 (میلیمتر)حداکثر طول درگیر نمونه، در گیره آزمایش کشش  21 21 151

 15 (میلیمتر)حداکثر عرض درگیر نمونه غیرگِرد، در گیره آزمایش کشش  51 21 151

 13 نشیمن آزمایش خمش ندارد دارد دارد

 14 بنا به درخواست( ازدیاد طول سنج)اکستنسومتر  دارد دارد دارد

 

 

 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف ورسالیونیآزمایشگاه  یمشخصات اکستنسومترها  -5جدول

 نوع دستگاه شماره اکستنسومتر (میلیمتر) جطول گی (میلیمتر)محدوده حرکت 

11 31 1  کیلونیوتن 52یونیورسال 

 2/5  کیلونیوتن 1111و 111یونیورسال  5 21 

 کیلونیوتن 1111و 111یونیورسال  3 52 2  

 2/0  کیلونیوتن 1111و 111یونیورسال  4 121 

 

 

                                                 
5 Extensometer 
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 فیشر یصنعت دانشگاه عمران، یمهندس دانشکده ورسالیونی شگاهیآزما یاکستنسومترها -5شکل 

 

 فیشر یصنعت دانشگاه عمران، یمهندس دانشکده ورسالیونی شگاهیآزما یها¬فک نمونه -3شکل 

 

ب( اکستنسومتر شماره 2 الف( اکستنسومتر شماره 1

د( اکستنسومتر شماره 4 ج( اکستنسومتر شماره 3

الف( نمونه فک های کششی و خمشی دستگاه شماره2      ب( نمونه فک های کششی دستگاه شماره3
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 پیشین هایآزمایش

 :دانشکده مهندسی عمران عبارتند از یونیورسال آزمایشگاه شده درهای اخیر انجام آزمایش

  ؛های کامپوزیتو لینک کششی انواع میلگرد و میلهآزمایش 

  ؛ شبه استاتیکی انواع دمپرهاآزمایش 

  های پرمقاومت؛ وکششی پیچآزمایش 

  نمک و بلبرینگ های آسفالتی، سنگفشاری نمونهآزمایش. 

 

 راهنمای تماس

 .تماس حاصل فرمایید 151-00104529با شماره و انجام آزمایش  بیشترجهت کسب اطالعات 

 

 

 

 

 


