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  چكیده طرح: 
ــورم   ــای مت ــوند را خاک ه ــورم می ش ــه و مت ــم یافت ــش حج ــذب آب افزای ــبب ج ــه س ــه ب ــی ك  خاک های
ــه  ــود ك ــم می ش ــی و قائ ــای افق ــاد تنش ه ــث ایج ــا باع ــن خاک ه ــورم ای ــی از ت ــار ناش ــد. فش ــونده می نامن ش
ــاری، روســازی راه هــا و ... می گــردد. از ایــن رو  ــی ســاختمان های ســبك، پوشــش كانال هــای آبي ــه خراب منجــر ب
ــه  ــت بيشــتری نســبت ب ــاختگاه دارای اهمي ــورم در س ــكان ت ــونده و بررســي ام ــورم  ش ــاي مت ــایي خاک ه شناس
ــا تــورم می باشــد. ایــن دســتگاه قــادر اســت همزمــان فشــار جانبــی و نشســِت قائــم  یافتــن روش هــاي مقابلــه ب
ــار  ــه رفت ــامل مطالع ــتگاه ش ــن دس ــای ای ــر از كاربرده ــی دیگ ــد. برخ ــری كن ــواه اندازه گي ــای دلخ را در مكش ه
ــوار آب بنــد ســدهای خاكــی  مخلــوط ماســه- بنتونيــت كــه در آب بنــدی محــل دفــن ِزباله  هــای هســته ای و دی
ــد. ــل می باش ــای حائ ــت دیواره ــاک پش ــی خ ــار جانب ــری فش ــود. و اندازه گي ــتفاده می ش ــنگریزه ای از آن اس و س

نحــوه عملكــرد دســتگاه بــه ایــن ترتيــب اســت كــه نمونــه خــاک درون رینــگ فلــزی قــرار می گيــرد كــه ســه 
دیافراگــم اندازه گيــری كرنــش جانبــی بــر روی آن ایجــاد شــده اســت. رینــگ مذكــور بــرای تعييــن ميــزان فشــار 
ــات ذخيره ســازی می شــود.  ــك دســتگاه ثب ــای برداشــت شــده توســط ی ــره می شــود. داده ه ــی خــاک، كاليب جانب
ــورد  ــه خــاک م ــر نمون ــن را در زی ــن گليكــول )PEG( باغلظــت معي ــی اتيل ــول پل یــك پمــپ پریســتالتيك، محل
آزمایــش می چرخانــد تــا مكــش دلخــواه اعمــال گــردد. غشــاء نيمــه تــراوا در بيــن محلــول PEG و نمونــه خــاک 
غيــر اشــباع قــرار می گيــرد تــا از رســيدن PEG بــه نمونــه خــاک جلوگيــری كنــد. ایــن غشــاء تنهــا بــه آب اجــازه 

ــد. ــور می ده عب

رتبه دوم                    
ابتكار

پژوهشگران: مهندس محسن منقسم جهرمی و مهندس حميدرضا الری و دكتر محسن اژدری
عنوان طرح: ادئومتر دیافراگمی اسموتيك 

نماینده :  مهندس محسن منقسم جهرمی
موسسه ي همكار : دانشگاه آزاد اسالمي واحد استهبان


