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درس شناسايی ھای ژئوتکنيکی زمين
علی فاخر 

آزمايش نفوذپذيری

Lugeon

آزمايش نفوذپذيری

LugeonLugeonLugeon

آزمايش لوژن
اندازه گيری ضريب تراوايي در محل

سنگی( ھای توده در )مناسب ی( ی  و  ر  )ب 

درس شناسايی ھای ژئوتکنيکی زمين
علی فاخر 
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از مھمترين آزمايش ھای صحرايي است که در مطالعات 
پروژه ھای آبی انجام می گردد  ژئوتکنيک 

درس شناسايی ھای ژئوتکنيکی زمين
علی فاخر 

اندازه گيری زمان 
با کرنومتر برای

دقيقه ای 20حدود پنج فاصله  

درس شناسايی ھای ژئوتکنيکی زمين
علی فاخر 
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انتقال آب مخزن ذخيره 
از طريق لوله ھای حفاری و 
کنترل دبی آب بوسيله کنتور 

ق يا فلومتر با دقت ليترف

درس شناسايی ھای ژئوتکنيکی زمين
علی فاخر 

به طرف 

کيت فلو کنترل

سنسور کنترل فشار)کنترل دستی(گيج فشار

ر ب
داخل 
گمانه

درس شناسايی ھای ژئوتکنيکی زمين
علی فاخر 
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ايجاد فشار آب بوسيله
ا ان د پمپ ھای دورانی يا ھا

)با فشار شکن(پيستونی
و اندازه گيری فشار با گيج ھای 

با حساسيت مناسب 

درس شناسايی ھای ژئوتکنيکی زمين
علی فاخر 

آب بندی طول 
مورد آزمايش با

یپکرھای بادی يا مکانيکی ي ي ب ر پ

درس شناسايی ھای ژئوتکنيکی زمين
علی فاخر 
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آزمايش با يک پکر در انتھای گمانه

درس شناسايی ھای ژئوتکنيکی زمين
علی فاخر 

پکر در گمانه دوآزمايش با  

درس شناسايی ھای ژئوتکنيکی زمين
علی فاخر 
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چند نوع پكرچند نوع پكر



2/24/2012

7



2/24/2012

8

پپمپ پ

بوسيله مغزه  ايجاد طول قطعه مورد آزمايش
گيری با آب در حفاری دورانی
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 P-Qارائه نتايج آزمايش لوژن بصورت نمودار 
وو

بر حسب واحد لوژن در فشارھای مختلف

کامپيوتر

)آب به سيمان( W/Cسنسور  

و پرينترر گالديتا 
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درس شناسايی ھای ژئوتکنيکی زمين
علی فاخر 

يک واحد لوژن متناسب است
با عبور يک ليتر آب در دقيقه  

از يک قطعه طول يک متری توده سنگ
فشار بار10تحت ر ر10  ب
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جدول مقايسه اعداد لوژن با ضريب جدول مقايسه اعداد لوژن با ضريب مثالی از مثالی از 
نفوذپذيرینفوذپذيری

   

        
                                                                                      

جدول مقايسه اعداد لوژن با ضريب جدول مقايسه اعداد لوژن با ضريب مثالی از مثالی از 
نفوذپذيرینفوذپذيری
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::محدوديتھا و دقت آزمايش محدوديتھا و دقت آزمايش نکته مھم در خصوص نکته مھم در خصوص 

نسبت ضريب نفوذپذيری افقی خاک و ضريب نفوذپذيری قائم نسبت ضريب نفوذپذيری افقی خاک و ضريب نفوذپذيری قائم 
خاک با بافت ذرات خاک و شرايط رسوبگذاری اليه ھا خاک با بافت ذرات خاک و شرايط رسوبگذاری اليه ھا 
تغيير مينمايد و بطور معمول تخمين اين نسبت تقريبی تغيير مينمايد و بطور معمول تخمين اين نسبت تقريبی 

ضريب نفوذپذيری  ضريب نفوذپذيری    ميباشد و در صورت انتخاب غلط گاھیميباشد و در صورت انتخاب غلط گاھی
ميگردد نتايج در تغيير دچار برابر دو ميگرددتا نتايج در تغيير دچار برابر دو . . تا دو برابر دچار تغيير در نتايج ميگردد تا دو برابر دچار تغيير در نتايج ميگردد تا

::دقت آزمايش دقت آزمايش نکته مھم در خصوص نکته مھم در خصوص 

آب بندی اطراف لوله جداره و نزديک به سطح قطعه آب بندی اطراف لوله جداره و نزديک به سطح قطعه 
مورد آزمايش بطور کامل و با دقت و کنترل شده مورد آزمايش بطور کامل و با دقت و کنترل شده 
انجام نمی گردد بخصوص در شرايطی که مصالح انجام نمی گردد بخصوص در شرايطی که مصالح 

باشند دانه درشت آزمايش باشندمورد دانه درشت آزمايش . . مورد آزمايش درشت دانه باشند مورد آزمايش درشت دانه باشند مورد
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اش اشفق موفق باشيدموفق باشيدفق

علی فاخرعلی فاخر


