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ساير انواع نمونه گير

علی فاخر
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درس شناسايی ھای ژئوتکنيکی زمين
علی فاخر 

نمونه بلوکی

درس شناسايی ھای ژئوتکنيکی زمين
علی فاخر 
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درس شناسايی ھای ژئوتکنيکی زمين
علی فاخر 
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Begeman Sampler
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Begeman Sampler
Delft Continuous Soil Sampler

Begeman Sampler
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Begeman Sampler

Begeman Sampler
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Pitcher Tube Sampler
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Continuous Push Sampling 
(Geoprobe)
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كا نا ھا شگ كا كا نا ھا شگ كا

::ساخت نمونه گير جديد ساخت نمونه گير جديد    ::ساخت نمونه گير جديد ساخت نمونه گير جديد   

كاوشگرھاي ديناميكيبرای كاوشگرھاي ديناميكيبرای

مھدي خداپرستمھدي خداپرست  در تز دکتریدر تز دکتری  
١٣٨٤١٣٨٤

كاوشگر ديناميكي
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كاوشگر ديناميكي

دکتر خداپرست 
در دوران 
دانشجويی
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با الھام از نمونه گير آزمايش  ديجدنمونه گير  
نفوذ استاندارد بصورت دو كفه اي ساخته شده 

.آن يك مخروط قرار داردكه در  نوك

  
اين مخروط بوسيله يك ميله كه از وسط نمونه اين مخروط بوسيله يك ميله كه از وسط نمونه 

گير عبور مي كند از محل خود حركت كرده و در گير عبور مي كند از محل خود حركت كرده و در 
.  .  ھنگام نمونه گيري به داخل نمونه گير مي رودھنگام نمونه گيري به داخل نمونه گير مي رود
لذا امكان ورود خاك به داخل نمونه گير فراھم لذا امكان ورود خاك به داخل نمونه گير فراھم 

.  .  مي گرددمي گردد

نمونه گير در حالت بازشده بدون مخروط نوك نمونه گير در حالت بازشده بدون مخروط نوك   نمونه گير در حالت بازشده بدون مخروط نوك نمونه گير در حالت بازشده بدون مخروط نوك   
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مقطع نمونه گير جديد مقطع نمونه گير جديد 
ساخته شده در اين تحقيقساخته شده در اين تحقيق

مخروط نوک  : A
پوسته  : B
ميله مرکزی  : C
سوزن ميله رابط  : D

نمونه گير و مخروط نوك نمونه گير و مخروط نوك   نمونه گير و مخروط نوك نمونه گير و مخروط نوك   
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ل    نمونه گير در حالت حركت مخروط نوك به داخلنمونه گير در حالت حركت مخروط نوك به داخل    نمونه گير در حالت حركت مخروط نوك به داخلنمونه گير در حالت حركت مخروط نوك به داخل ب و رو ر ر ير لو ب و رو ر ر ير لو ب و رو ر ر ير لو ب و رو ر ر ير و

ميله وسط ميله وسط   
نمونه گير نمونه گير 

ميله وسط ميله وسط   
نمونه گير نمونه گير 

نمونه خاك اخذ شده از نمونه گير نمونه خاك اخذ شده از نمونه گير     نمونه خاك اخذ شده از نمونه گير نمونه خاك اخذ شده از نمونه گير     

يك ميله رابط و سوزن آن يك ميله رابط و سوزن آن   يك ميله رابط و سوزن آن يك ميله رابط و سوزن آن   
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    ::ويژهويژه  مزايايمزاياي    ::ويژهويژه  مزايايمزاياي

  زمينھایزمينھای  دردر  گيریگيری  نمونهنمونه  امکانامکان- - الفالف
سستسست  وو  ريزشیريزشی

کا کاا نها نهن آآططززگگن

  زمينھایزمينھای  دردر  گيریگيری  نمونهنمونه  امکانامکان- - الفالف
سستسست  وو  ريزشیريزشی

کا کاا نها نهن آآططززگگن     آبآب  سطحسطح  زيرزيردردرگيریگيرینمونهنمونهامکانامکان- - بب      آبآب  سطحسطح  زيرزيردردرگيریگيرینمونهنمونهامکانامکان- - بب  
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نمونه گير پنجره ای
Window sampler
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One-Piece Soil Sampler
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موفق باشيد

علی فاخر


