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  :مقدمه
هاي تحقیقاتی دانشکده مهندسی آزمایشگاه پژوهشی تعیین میزان نفوذپذیري در اجسام متخلل یکی از آزمایشگاه

شود که در حال حاضر فضاي مناسبی را عمران است که در این بروشور به معرفی یکی از اختراعات آن پرداخته می
  .جهت تحقیقات دانشجویان ایجاد نموده است

  
تخلخل موجود . رود ي اجسام متخلخل به کار می گیري میزان نفوذپذیري در کلیه دستگاه نفوذپذیري گازي براي اندازه

در چوب، هر دو نوع تخلخل . باشد) دربسته(در هر جسم جامد متخلخل، ممکن است به دو صورت پیوسته و ایزوله 
. تخلخل ایزوله هستند بسیار اندك و گاهی در حد صفر است به طور کلی، نفوذپذیري در اجسامی که داراي. وجود دارد

اند و در فرآیند گُذَرِ سیال درگیر  که چه مقدار از فضاي متخلخل، به صورت پیوسته به هم متصل ولی با توجه به این
داراي تخلخل گیري نفوذپذیري اجسام  دستگاه حاضر قادر به اندازه. گیري نمود توان نفوذپذیري را اندازه باشد می می

  .پیوسته است
  

براي   )1995( Siauبا استفاده از فرمول   )ستون در حال سقوط آب(به روش ستون آب   گیري نفوذپذیري گازي اندازه
در برخی منابع، از این روش با اصطالح روش حجم . شود انجام می) Kg(به دست آوردن ضریب نفوذپذیري ظاهري 

  . ام برده شده استي آب در حال سقوط، ن جاشده جابه
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ارتفاع ستون آب در این . متر باال برد 2توان ارتفاع ستون آب را تا  متر است و از این رو می 5/2ارتفاع کلی دستگاه 
ي مکش حاصل از ستون آب باال رفته  از آنجایی که سیستم این دستگاه به وسیله. کند دستگاه نقش حساسی بازي می

  .شود کند، هر چه بتوان ستون آب را بیشتر در شیشه باال برد، دقت حاصل نیز بیشتر می میاي کار  ي شیشه در لوله
  

به نام  USPTOاز  B2 8,079,249ي ثبت  گیري نفوذپذیري گازي به شماره المللی براي دستگاه اندازه ثبت اختراع بین
این دستگاه همچنین داراي . اخذ شد) بنیاد نخبگان(دانشگاه شهید رجائی و با تائید صندوق حمایت از پژوهشگران 

این دستگاه توانایی . باشد می 47022ي  هاي علمی و صنعتی ایران به شماره ي علمی از سازمان پژوهش تائیدیه
هاي مرکّب چوبی، کاغذ،  از جمله چوب و فرآورده(ي گازي در انواع مواد متخلخل  گیري میزان نفوذپذیري ویژه اندازه

  . را با دقت باالي هزارم ثانیه داراست) اتسیمان سبک و منسوج
  

آورد که بین نفوذپذیري گازي و آبی،  هاي منفی متعدد، این امکان را فراهم می زمان در فشار گیري هم قابلیت اندازه
هاي مختلف براي انجام تمام  دانشجوي دکترا و ارشد از دانشگاه 30تاکنون بیش از . بهترین همبستگی را انتخاب نمود

توان به انتشار  از دستاوردهاي دیگر این دستگاه می. اند شان از این دستگاه بهره برده نامه هاي پایان ا بخشی از آزمونی
 UPMهاي معتبر دنیا نیز از جمله دانشگاه  ها و شرکت دانشگاه. و علمی پژوهشی اشاره کرد JCRي  مقاله 30بیش از 

  . اند ستگاه نمودهتاکنون دوبار اقدام به خرید این د) مالزي(
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  .جا شده از آب در حال سقوط گیري نفوذپذیري گازي به روش حجم آب جابه دستگاه اندازه
(Taghiyari, 2013) 
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  :هاي خاص و امتیازات دستگاه ویژگی
 کند   ثانیه امکان استفاده از آن را در کاربردهاي علمی و صنعتی فراهم می دقت باالي دستگاه در حد میلی 
 هاي درازمدت در حد بیش از یک هفته کار پیوسته براي یک نمونه را  دستگاه، امکان آزمون ي  دستگاه شمارنده

 آورد  فراهم می
  قابلیت تنظیم مقدار فشار منفی 
 متر  میلی 50تا  5گیري در ابعاد مختلف با قطر  قابلیت نمونه 
  گیري میزان نفوذپذیري گازي  براي اندازه  )حتی گازهاي خنثی(امکان استفاده از انواع گازها 
 زمان  در ارتقاعات مختلف به طور هم ها  زمان نمونه گیري هم قابلیت اندازه 
 ها به صورت غیرمخرب  امکان انجام آزمون 
 ها و  هاي مختلف، پیش و پس از انواع فرآیندهاي اشباع با نانومحلول ها در رطوبت نمونه  ي گیري چندباره کان اندازهام

 انجام تیمارهاي گرمایشی، سرمایشی، و استیالسیون 
 هاي  ها، و آزمایشگاه هاي صنعتی، کارخانه هاي مختلف از جمله کارگاه قابلیت انتقال ساده و سریع دستگاه به مکان

 علمی 
 با دستگاه به افراد و کارگران ساده  ي کار امکان آموزش شیوه 
  

  :دستاوردها
 47022ي  هاي علمی و صنعتی ایران به شماره ي طرح تائیدي سازمان پژوهش گواهینامه 
  ثبت اختراع ازUSPTO ي  به شماره US2010/0281951A1 
  ثبت اختراع از سازمان مالکیت صنعتی  5اخذ 
 تگاه به دانشگاه فروش یک دسUPM کشور مالزي 
  اخذ سفارش جدید از دانشگاهUPM اي نفوذپذیري گازي   مرحله مالزي براي دستگاه هفت 
  ي مقاله 6انتشار بیش از JCR  
  علمی پژوهشی   ي مقاله 5انتشار بیش از 
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  المللی  ملّی و بین هايکنفرانسمقاله در چندین ارائه 
  دانشگاهی  چندین طرح پژوهشی درون و بروناجراي 
  ریاست جمهوري ي صندوق حمایت از پژوهشگران تائیدیهدریافت ، 

  
  :هاافتخارات و پژوهش

  مقاله  30چاپ بیش ازISI/JCR هاي پژوهشی آزمایشگاه و علمی پژوهشی حاصل فعالیت  
  هاي پژوهشی آزمایشگاه فعالیتالمللی حاصل هاي ملی و بینمقاله در کنفرانس 20ارائه بیش از  
  المللی  فناوري و بین کسب مقام طالي نمایشگاه علمیITEX 2013 
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