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 خالصھ
 ندیسدھا از فرآ یدر پ ینیرزمیآب ز انیاز نفوذ و ھدر رفت جر یریجلوگ یبرا 

  یقیتزر مصالحکنند. یو سنگ و خاک استفاده م رینفوذ پذ  یدر خاک ھا قیتزر
 ییایمیش اموادیو خاك  مانی، س مانیازس یبیتوانند ترک یمتنوع اند و م

آب و  انی، سرعت جر یشناس نیباشند. انتخاب نوع دوغاب بھ تخلخل و ساختار زم
داراي  قیتزر اتیدارد وعمل یشده بستگ قیبخش ھاي تزر ییمقاومت فشاري نھا

 باشد. یم یخاص یدگیچیپ
جھت  ازیخاك مورد نظر بھ مقدار مورد ن ازین یو از طرف ريینفوذپذ زانیم 

 دارد .  کیمھندس طراح ژئوتکن رنظریز یشناس نیھاي زم شیآزما ازمندین میتحک
بدنھ سد را  ریاز ز یجلوي فرار آبھاي نشت نکھیپروژه ھاي سدسازي براي ا در
 .ندینما ریسد را در برابر آب درحد قابل قبول نفوذ ناپذ یپ دیبا رندیبگ

 رھستھیسد در ز یپ ریھاي ز ھیبھ ال قیتزر لھیکردن  بوس رینفوذ ناپذ ندیفرآ
باشد .  یمعروف م قیپرده تزر ایشود کھ بھ احداث پرده آب بند  یانجام م یرس

صورت گرفتھ با توجھ بھ نوع خاک آن منطقھ و  یتابع طراح  قیتزر ندیفرآ
 باشد. یم  ظراک مورد نوخ ینوع کاربر یبرا قیخاص تزر یپارامترھا

مورد  یسدھا ، بھمراه پارامترھا یدر پ قیتزر یطراح ندیمقالھ  فرآ نیا در
 قرار گرفتھ است. یمورد بررس ازین

  تزریق ینگ،فرارآب،طراحیبند، جت گروت ق،آبیکلیدي:پرده تزر کلمات
 
 
 

  مقدمھ  .1

 
بھ پایین دست آن بھ دنبال ساخت سد، شیب ھیدرولیكي بزرگي در باالدست سد نسبت 

ایجاد مي گردد كھ این امر باعث ایجاد تمایل بھ نشت و حركت آب از باالدست سد 
بھ سمت پایین دست مي شود. ھدف ازاحداث پرده تزریق، پرده آب بند و سایر رو 
شھاي آ ببندي، جلوگیري یا كاھش این حركت بھ سمت پایاب مي باشد. در تمامي 

بھ كار رفتھ در بدنھ و یا نحوه طراحي، احتمال  سدھا، صرف نظر از نوع مصالح
وقوع   نشت وجود داشتھ و این آب م یتواند از مقادیر بسیار ناچیز تا حجمھاي 
قابل توجھ تغییر نماید. نشت آب در پایین دست سدھا میتواند بھ صورت افزایش 

و  رطوبت، ایجاد نرمي در خاك ھمراه با توسعھ پوشش گیاھي، جریان ھاي متمركز
كانالي شكل از آب و یا بھ شكل افزایش آبدھي چشم ھھا و باال آمدن سطح پیزومتري 
آب   زیرزمیني در پایین دست مشاھده شود و تا غیراقتصادي شدن سد پیش  رود 

)Maurice et al. 2010یسازه ھا ایسد  دریداریپا اباعث ن تواندی)ھمچنین، فرار آب م 
 وابستھ گردد.

ت صورت گرفتھ بر روي سدھاي داراي مشكل نشت آب، روش ھاي توجھ بھ مطالعا با
اجراي بالنكت رسي، اصالح طرح پرده تزریق،دیوار آ ببند و رو شھاي دیگر براي حل 

 مشكل نشت آب پیشنھادشده است.
از ایجاد پرده آب بند، كاھش نفوذپذیري پي و تكیھ گاھھاي سد میباشد. نیاز  ھدف

ي آبي بر اساس معیارھاي ارائھ شده توسط لوژان بھ تزریق در شالوده سازه ھا
)Lugeonشود( یم نییتع  ی) و ھولسبHoulsby , 1990( 

براي  یمیو دا جیو سنگ ، روش را ریدوغاب بھ داخل خاك ھاي نفوذ پذ قیتزر
 نیکھ بھ ا واريی. البتھ در اغلب موارد داست ینیرزمیآب ز انیاز جر ريیجلوگ
 شیافزا براي نیھمچن قی. از تزرستین ریکامال نفوذ نا پذ دیآ یبوجود م بیترت

 یبیترک توانندیشود. دوغاب ھا متنوع اند و م  یمقاومت سنگ و خاك استفاده م
باشند. انتخاب نوع دوغاب بھ تخلخل و  ییایمیش اموادیو خاك  مانی، س مانیازس
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شده  قیاي تزرھ بخشییآب و مقاومت فشاري نھا انی، سرعت جر یشناس نیساختار زم
 دارد . یبستگ
 کیمتخصصان ژئوتکن ازمندیباشد و ن یم یخاص یدگیچیداراي پ قیتزر اتیعمل

 کارآزموده دارد.
 

 ازمندیھاي لس ن ھیال میتحک نیدر سد جھت ساخت پرده آب بندو ھمچن قیتزر براي
 ازین یو از طرف ريینفوذپذ زانیاز منطقھ مورد نظر است . م خاك کیاطالعات مکان

 رنظریز یھاي تخصص شیآزما ازمندین میجھت تحک ازیخاك مورد نظر بھ مقدار مورد ن
 ماھر دارد . کیمھندس طراح ژئوتکن

 قیبا روش تزر ییآشنا  .2

 
کرد(ولش  دایگسترش پ 1960است کھ از سال  یکیتکن  jet groutingجت   قیتزرکلیھ 

 اری، با فشار بس  قیتزر یمانیاز مالت  س ینازک یھا ھیروش  ال نی)  در ا1991
گمانھ ،  وارهیکند . پس از اصابت بھ د یگمانھ برخورد م یھا وارهیبھ د  ادیز

با  زین  گرید یینموده و از سو یسو مصالح موجود را حفار کیبطور ھمزمان   از 
توان با وارد  یرا م مانینازک مالت س یھا ھیال یشود . عمل برش دھندگ یخاک  م

 اریبا فشار بس قیکھ دوغاب تزر یداد. ھنگام شیه  در آن  ، افزافشرد یکردن ھوا
خاک ، مطابق  یکیرود ، مشخصات ژئوتکن یباال از نازل خارج و بھ درون بافت خاک م

 رییاز خاک تغ ی، ستون زیکار ن جھیکند . نت یم رییپروژه تغ  ژهیو ملزوماتبا 
 است. افتھیبھبود  زیآمده و مقاومت آن ن نیآن پائ یریاست کھ نفوإپذ افتھی

 :قیو کاربرد تزر روشھا
 رود: یبکار م ریاھداف ز نیتام یبرا قیمعموال تزر 
 توده سنگ ایو  نیمقاومت زم شیافزا-1
 آب در توده سنگ انیمسدود کردن جر -2
 زمان کیھردو مورد فوق در  نیتام-3
 گردد. یم قیتزر اتیعمل یبرا ریز  یکاربردھا  شیدایاھداف منجر بھ پ نیا
 پر کردن حفره ھا-1
 یاضافھ شده بھ شده بھ ساختار ھا ایسازه ھا و  یفشار مجاز خاک برا شیافزا -2

 موجود
 ینیرزمیآب ز انیکنترل جر-3
) با توجھ یمجاور (قائم و جانب یاز حرکت ماسھ شل متوسط تحت فشارھا یریجلوگ-4

 مجاور یھا یبھ حفار
 یتونل زن اتیدر طول عمل نیکنترل حرکت زم -5
 یجانب یبانیپشت ازیخاک بھ منظور کاھش ن تیتقو-6
 شمع یو عمومد یمقاومت جانب شیافزا یخاک برا تیتقو -7
 ییشل  در برابر روانگرا یماسھ ھا  تیتثب -8
 بنا ریز ونیفونداس -9

 بیش تیتثب-10
 یفشار دوغاب آھک(فقط برا قیتزر قیگسترده خاک از طر راتییکنترل  حجم تغ -11

 گسترده) یاز خاک ھا یبرخ
  soil grouting-1شامل  قیسھ  روش مختلف تزر شیدایمنجر بھ پ قیتزر یکارکردھا نوع

  structural grouting -3در سنگ  قیتزر یروش ھا  rock grouting-2در خاک  قیتزر یروش ھا
 است. دهیگرد یسازه ا قیتزر یروش ھا

 باشد. یدر خاک مد نظرم قیتزر یروش ھا شتریاضر  بدر مقالھ ح کھ
گردد کھ شامل  یبندي م میتقس یخود بھ چھار روش کل زیدر خاك ن قیتزر روشھاي

 گردد. یرمیروشھاي ز
 permeation ینفوذ قیتزر -compaction grouting  3 یتراکم قیتزر-jet grouting  2جت  قیتزر-1

grouting  4-یکیدرولیشکست ھ قیتزر hydro fracture grouting 
و حفر گمانھ و نوع کاربري مورد  یشناس نیبر اساس مطالعات زم قینوع تزر انتخاب

 توسط مھندس طراح قینظر از تزر
 وجود ندارد. یمورد نظرروش کل یگردد و در طراح یم شنھادیپ کیژئوتکن



 رانیا کیژئوتکن یكنفرانس ملي مھندساولین 
 یلیدانشگاه محقق اردب یو مھندس یفن دانشکده

 ١٣٩٢آبان ماه  1مھر و  30
 

 

 
 انواع  تزریق سیمان  .3

 
 اجرایي-2آزمایشي -1  تقسیم میشود:تزریق سیمان از نظر اجرایي بھ دو نوع 

تزریق آزمایشي: تزریقي است کھ قبل از تزریق اجرایي انجام میشود کھ در این 
 تزریق براي بدست آوردن داده ھایي جھت تزریق اجرایي میباشد .

 تزریق اجرایي: تزریق اجرایي  ھمان اجراي عملیات تزریق میباشد
 

 اھداف تزریق آزمایشي  .4

 
ق آزمایشي بیشتر در پروژه ھاي سدھا مي باشد. تزریق آزمایشي معموال� اھمیت تزری

در فاز دوم یا فاز مطالعاتي سدھا اجرا میشود و اھمیت بسیار زیادي در طراحي 
پردة آب بند و گالري تزریق دارد. در صورتي کھ این تزریق جواب ندھد، در مورد 

  اجرا و عدم اجرا  پروژه سد باید تصمیم گیري شود.
 محل تزریق آزمایشي معموال� در محور و یا در تکیھ گاه سد اجرا مي شود.

 :اھداف تزریق ازمایشي
 تعیین آرایش ھاي گمانھ ھاي تزریق1.
 تعیین فاصلھ گمانھ ھاي تزریق2.
 تعیین حدود مالت خوري یا سیمان مصرفي پروژه3.
 تعیین چگونگي وضیت نفوذ پذ یري گمانھ ھاي تزریق4.
 بررسي شعاع تزریق در گما نھ ھاي تزریقتعیین و 5.
 اقتصادي بودن تزریق سیمان در پروژه سد6.
 مصا لح تشکیل دھنده مالت تزریق7.

 مصالح تشکیل دھنده مالت تزریق شامل اقالم ذیل مي باشد:
-فوق روان کننده و روان کننده-ماسھ بادي-چسب سیلیکات سدیم-بنتو نیت-سیمان-آب

 وامل گاز سازع-دیر گیرھا-زود گیر ھا
 
 

 الگو وآرایش گمانھ ھاي تزریق  .5

 
روش الگو و آرایش گمانھا بر اساس روش حفاري (چرخشي  یا ضربھ اي)  نوع “ اساسا

سنگ  وقطر گمانھ وفضاي کاري موجود و عمق گمانھ و شرایط نفوذ پذیري و ھمچنین 
گاه  سد طراحي شعاع تزریق و شرایط  قرار گرفتن الیھ ھاي سنگ بھ خصوص در تکیھ 

 مي شود .
 آرایش گمانھ ھاي تزریق بھ صورت خطي ویا مثلث ویا لوزي مي باشد .“ معموال

در روش خطي گمانھ ھا بصورتي قرار مي گیرند کھ در امتداد یک خط قرار 
میگیرند.واین بھ  آن صورت است کھ بعد از حفاري .و تزریق  گمانھ اول و در 

گمانھ، حفاري و تزریق مي شود و سپس گمانھ اي کھ ادامھ بھ فاصلھ یک گمانھ بعد 
 حفاري نشده بود، تزریق وحفاري مي شود.

در روش مثلثي بعد از حفاري و آزمایش نفوذ پذیري و تزریق سیمان سھ گمانھ کھ 
بھ شکل مثلث  طراحي شده اند. یک گمانھ شاھد در وسط مثلث حفاري و آز مایش 
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تي کھ با این آرایش جواب الزم گرفتھ نشد، نفوذپذیري انجام مي گیرد، در صور
 آرایش مثلث تبدیل بھ لوزي مي شود.

 

 قیتزر یھا ستمیس  .6

 
بھ طوركلي عملیات تزریق فواره اي شامل تخریب خاك بھ وسیلھ فواره سیماناب و 
یا تركیبي از آب وھوا، تحت فشار باال و جایگزین شدن سیماناب با خاك برش خورده 

معمول، سھ شیوه جھت اجراي تزریق فواره اي وجود دارد كھ بر  مي باشد. بھ طور
مي شوند. این سھ روش عبارتند از  بنديم یاساس تعداد سیالھاي استفاده شده تقس

سیستم تك سیال، دو سیال و سھ سیال. انتخاب بھترین روش عموما� بھ نوع خاك، 
سیستم تك سیال،  خواص فیزیكي و نوع كاربرد توده سیمان خاك بستگي دارد . در

سیال تزریق سیماناب مي باشد. در این سیستم فواره سیماناب ھمزمان باتخریب، 
سیستم دو سیال فواره ي سیماناب در  میان  دركار تزریق را نیز انجام مي دھد.

 مخروطي از ھواي فشرده كھ اطراف آنرا فرا گرفتھ، استفاده شده است .
كمك مخروطي از ھواي فشرده احاطھ شده است، سیستم سھ سیال، فواره آب كھ بھ  در

خاك را تخریب مي كند. در نتیجھ خروج فوار ه سیماناب از انتھاي راد تزریق و 
اختالط با خاك تخریب شده،سیمانخاك با قطر بزرگتري نسبت بھ روش ھاي تك سیال و 

 دو سیال ایجاد مي شود.
و  قیرادھاي تزر نی)بAnnulusفضاي حلقوي ( قیاز طر یمواد اضاف ستمیھر سھ س در

در طول  یشود. از طرف یمنتقل م نیجداره گمانھ براي جمع آوري ودفع بھ سطح زم
 نیبھ سطح زم یمشکل نیکمتر جادیبدون ا یالزم است تا دوغاب و مواد اضاف اتیعمل

 کسريی" کنترل نشود قایدق ایکھ فضاي حلقوي مسدود و  یمنتقل شوند در صورت
نرم  یرس التیشود ، بطوري کھ در تشک یم جادیا نیدر سطح زم تھناخواس ییجابجا

 وهیالزم است تا ش نیاست. بنابرا شده گزارش زیمتر ن کیتا حدود  ییھایجابجائ 
در  ای و بخصوص در مناطق شھري یخسارات نیاز چن ريیبراي جلوگ یخاص یھاي طراح

آلوده و خطرناك  ستیز طیاز نظر مح یدوغاب برگشت ایمواردي کھ مواد باطلھ و 
 گردد. یاست طراح

 

 تزریق دوغاب سیمان:  .7

 
عملیات تزریق دوغاب سیمان بایستي با دقت در بخش ساخت دوغاب و تزریق آن صورت 
گیرد. ساخت دوغاب تزریق در ھمزن ھاي اولیھ صورت مي گیرد. ابتدا آب بھ میزان 

) مورد نیاز، WCR(مورد نظر ریختھ شده و سپس متناسب با نسبت آب بھ سیمان 
ثانیھ مي  30سیمان بھ آن افزوده مي شود. زمان حداقل ھم زدن دوغاب سیمان، 

تا  5/0باشد. نسبت آب بھ سیمان مورد استفاده با توجھ بھ شرایط زمین بین 
مطلوب مي باشد. پس از آماده شدن دوغاب، جھت نگھداري، دوغاب در داخل ھمزن 5/1

لھ پمپ ھاي تزریق مخصوص تزریق مي گردد. تزریق ثانویھ ریختھ شده و سپس بوسی
دوغاب سیمان در ریزشمع ھا توسط پكر بھ اعماق مختلف صورت مي گیرد. مرحلھ اول 

متري گمانھ بوده و  پس از اتمام  6متري در عمق  10-8بستن پكر براي ریزشمع 
تزریق  شود و پس از اتمام متري بستھ مي 4متري، پكر در عمق  6عملیات تزریق عمق 

شود و نھایتا� پس از تزریق در این  متري بستھ مي 2در این مرحلھ، پكر در عمق 
رسد. در صورتیكھ  شود و عملیات تزریق بھ اتمام مي مرحلھ، پكر سرچاھي بستھ مي

نشتي دوغاب از سطح یا ریزشمع ھاي جانبي مشاھده شود، عملیات تزریق متوقف مي 
یزشمع ھا توسط ھواي فشرده یا آب تخلیھ گردد. در این حالت بایستي درون ر

 گردیده تا امكان ادامھ عملیات تزریق پس از توقف حاصل گردد.
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Spt –Cpt نیزم قیمطالعات دق یستیدر خاک ، با قیتزر شنھادیقبل از پ یبطور کل 

 .ردیدر محدوده موردنظر انجام پذ یشناس
آزمایشھاي تفصیلي برجا از قبیل آزمون نفوذ استاندارد و آزمون نفوذ مخروطي  

 جھت تخمین استحكام خاك و یا چگالي نسبي آن.
دانھ بندي بر روي نمونھ ھاي معرف خاك جھت ارزیابي توزیع اندازه ذرات  آزمایش

 مواد غیرچسبنده و یا محتوي آب، چگالي حجمي و حدود اتربرگ خاكھاي چسبنده
آزمایشگاھي بر روي دوغاب ھا و بتنھاي آزمایشي تزریق آزمایشي برجا  آزمایشھاي،

بھ منظور تعیین پارامترھاي عملیاتي و ھمچنین كسب اطالعات بیشتر در مورد طراحي 
 و مطالعات مورد نظر است. شاتیآزما گریاز د زینھایي  ن
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 کھ در واقع معرف مقاومت خاکھاي چسبنده است یچسبندگ -1

درصد بھ عنوان  40 یپاسکال و حد روان لویک 40حدود  یبا چسبندگ ی" خاکبایتقر
روش در  نیشود. دامنھ کاربرد ا یم محسوب روش نیمحدودکننده در ا ریمقاد

 کردن . مثال" با کمردیگ یقرارم زیاقتصادي ن طیشرا ریخاکھاي چسبنده تحت تأث
آن  یاتیعمل نھیساخت ستون زمان بھسازي و بالطبع ھز نیسرعت انتقال نازل در ح

 .ابدی یم شیافزا زین

باشد. در  ی(دانھ اي) م رچسبندهیکھ در واقع معرف مقاومت خاکھاي غ تھیدانس -2
 توان بھسازي کرد. یم یباالرا بھ راحت تھیدانس با یعمل خاکھاي ماسھ اي و شن
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 نامناسب خاك برجا با دوغاب بیترک -1

از سرعت جت و تعداد چرخش راد بوده و  یخاك برجا با دوغاب تابع مخلوط
بار  6تا  4مناسب خاك و دوغاب  بیترک نشان داده کھ براي ییصحرا شھايیآزما

شود کھ مقاومت بتن در  ینامناسب باعث م بیاست . ترک یچرخش رادھاي حفاري کاف
بھ حداقل  یرونیشده حداکثر و در امتداد بخش ب قیامتداد بخش مرکزي ساختار تزر

بوده و  ادیز اریروش بس نیمقاومت بتن ھاي حاصل در ا راتییتغمقدار ممکن برسد .
خاك و دوغاب  نینامناسب ب بیترک. ردیگ یخاك قرارم لتیمحتواي رس و س ریتحت تأث

 .شودیمشاھده م یي رساغلب در خاکھا
 عمق راتییموجود در خاك نسبت بھ تغ یناھمگن -2

 یاحتمال دفع موضع لیباال باشد بھ دل ینیرزمیآبھاي ز انیکھ سرعت جر یصورت در
توان قبل  یکند. م یم دایبتن افت پ تیفیک یشدگ دوره سخت لیقبل از تکم مانیس

 کرد. اضافھ مقاوم در برابر آب یبھ دوغاب مواد افزودن قیتزر اتیاز اجراي عمل
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میباشد.  w/c 5/1تا 8/0سوسپانسیون مصرفي آب و سیمان با نسبت :براساس نوع خاك

مناسب نیست .مي توان در  صورت لزوم و  5/1دراین روش نسبت آببھ سیمان بیش از 
در حد بھینھ مي توان از مواد افزودني نیز استفاده كرد. در عمل بھ دلیل امكان 
آسیب رسیدن بھ تجھیزات ونازلھاي مربوطھ و ھمچنین خطر ناشي از بلوك شدگي مواد 

)Blockageنبایستي از پركننده ھاي درشت دانھ و یا مصالحي با درجھ سایندگي ( 
 ) استفاده كرد.Fly ashباالتر از خاكستر آتشفشاني(

ارتفاع مونیتور( فاصلھ بین عامل متالشي  2F ,3 Fسیستم ھاي در:توریارتفاع مون
كننده تشكیالت مورد تزریق وعامل پایداركننده آن) تأثیر زیادي بر روي میزان 
تركیب مواد دارد. در مواردي كھ ھدف ، میزان تركیب متوسط بین ذرات خاك و 

كرد كھ این  دهسوسپانسیون است مي توان از مونیتورھاي با ارتفاع زیاد استفا
بر خالف مورد معمول در اكثر خاكھاي رسي است. در حقیقت در چنین خاكھایي حالت 

 بھتر است كھ عمل جانشیني بین خاك و مواد سیماني بیشتر انجام شود.
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 F1,F2,F3حدود تغییرات پارامترھاي عملیاتي مؤثر بر روشھاي 

واقع فاكتور اصلي كنترل كننده ھزینھ ھاي  در:ازیمورد ن یبرش الیمقدار س نییتع
جایگزین شده در توده خاك  مصرفي است. این مقدار شامل سیال اجرایي مقدار سیال

و ھمچنین مقدار سیال برگشتي بھ سطح زمین م یشود. در عمل برآورد منطقي این 
روش  اس) كھ اسMix – in – placeمقدار بسیار مشكل است. در مورد روش اختالط درجا (

 تزریق با فشار باال است میتوان این مقدار را براساس رابطھ زیر محاسبھ كرد :
Q = 1/4 π(D^2).H.λ(1+B) 

سیال برحسب متر مكعب  مقدار Q 
ترتیب قطر و طول ساختار اصالح شده برحسب متر  بھ H و   D 

 B 0/1و معموال" كمتر از  فاكتورافت
λ فاكتور تجربي است كھ مقدار آن براساس شكل تعیین میشود. ھم 

 
1980Kanematsu فاكتور تجربي     

درصد از حجم پیشنھادي  75براي متالشي كردن بافت خاك و اصالح آن تقریبا" بھ 
درصد و در رسھا  60تا  50توده مورد نظر نیاز میباشد. این حجم درشن و ماسھ بھ 

 .درصد مي رسد 120و اغلب خاكھاي چسبنده بھ 
 Monitor withdrawl rateمیزان سرعت خروج مونیتور از گمانھ 

حجم ناحیھ تزریق شده براساس پارامترھاي سرعت چرخش و انتقالي مونیتور ، نوع 
خاك ، تركیب دوغاب ، نوع نازل و مقدارفشار تعیین مي شود. در صورتي كھ در یك 
خاك مشخص دو عامل اصلي طراحي یعني فشار و میزان سرعت خروج مونیتور متغیر 

 Lsدشد. اگر سرعت خروج مونیتور باشند ساختارھایي با حجم متفاوت ایجاد خواھ
 Ve، متر باشد حجم خاك متالشي شده ،  Ra 2سانتیمتر بر دقیقھ و قطر ستون حاصل 

 ، را مي توان از رابطھ زیر تعیین كرد :

 
 براي یك نوع خاك ثابت فرض شود خواھیم داشت : Veدر صورتي كھ مقدار

 
ھ تزریق شده رتي حجم ناحیدر واقع سرعت خروج مونیتور با قطر ستون و یا بعبا

 )F3بر قطر ستون در روش توریسرعت خروج مون ریتأث(ترابطھ عكس خواھد داش
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بیش از اندازه افزایش یابد در ساختارھاي حاصل یك حالــت  Lsاگر در طول عملیات 
بین فصل  صطكاك  قدار ا كھ م مواردي  لت در  ین حا شود. ا مي  شاھده  شكل م مارپیچي 
مشترك خاك / دوغاب در طول مؤثر نقاط درگیري بھ منظور تضمین نیروھاي درگیري 

الت فوق در احتمالي بایستي افزایش یابد یك مزیت محسوب میشود. بعبارت دیگر ح
شرایطي كھ براي تشكیل یك ساختار غیرقابل نفوذ نیاز بھ ستونھایي بھم پیوستھ 

 داریم قابل استفاده مي باشد.
 )Monitor rotation rateمیزان سرعت چرخشي مونیتور (

میزان چرخش مونیتور و در نتیجھ مدت زمان تأثیر سیال نازل بھ اندازه ذرات و 
ستگي دارد. ھا ب سبندگي آن یین  چ ھاي تع یز از پارامتر خاك ن مت  قدار رس ومقاو م

كیلــو نیــوتن بــر  30كننده ھستند بھ نحوي كھ اگر مقاومــت برشــي خــاك بــیش از 
نین  كھ در چ بد  كاھش م ییا سرعت  بھ  یات  ندمان عمل كارآیي و را شد  بع با مترمر

 مواردي باید سرعت چرخشي مونیتور تا حد امكان كاھش یابد.
 حجم ناحیھ تزریق شده

در ارتباط با نوع خاك و پتانسیل حجم ناحیھ تزریق شده در طول عملیات میتوان 
 بھ موارد زیر اشاره كرد :

الف) حجم ستون تزریق شده در ھر نوع خاكي تحت تأثیر پارامترھاي قطر نازل ، 
 فشار ، سرعت خروج مونیتور از گمانھ و دبي حجمي مصالح مي باشد.

بت ، حجم تزریق شده ھمراه با ازیاد مواد رسي ب) در یك فشار و سرعت خروج ثا
غاب  شار دو ستي ف شود بای مي  شتر  سي بی مواد ر جم  كھ ح مانطور  بد. ھ مي یا كاھش 

 افزایش و یا سرعت خروج مونیتور كاھش یابد.
  Xیا نسبت تزریق پــذیري میشــل ،  D10/D60ج) در صورتي كھ ضریب یكنواختي خاك ، 

ع اندازه ذرات تأثیر چنــداني بــر حجــم ناحیــھ باشد توزی 8مساوي یا بزرگتر از 
ضریب  یات و  مول در عمل ھاي مع ستفاده از پارامتر صورت ا لي در  ندارد و قي  تزری

متر مــي  3در خاكھاي دانھ أي احتماال" قطر ستون بھ بیش از  8یكنواختي كمتر از 
 رسد.

وغــاب درصد باشد نفوذ د 50بیش از  MM 2د) اگر مقدار ذرات شني خاك كوچكتر از 
كمتر شده و متعاقب آن با توجھ بھ تمایل ذرات بزرگ بھ انعكاس جریان جت مدت 

 زمان بھسازي عملیات افزایش خواھدیافت.
 ه) در سنگھاي نرم ھمچون مارن  بھ ندرت از این روش استفاده مي شود.
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تواند از ھر  یروش م نیبوده وا ینیب شیقابل پ یھا بھ راحت نھیروش ھز نیدر ا

امکان  گریبھ عبارت د ابد،یخاتمھ  زیمناسب شروع و در ھر عمق ن ینقطھ دسترس
 ایروش بصورت عمودي و  نیباشد. بعالوه ا یدلخواه مقدور م ھیبھسازي در ھر ناح

بکارگرفتھ شود. در ھر حال  تواندیم ینیرزمیسطح آب ز نییپا ایو در باال و  یافق
ه ھاي آب  وارید لیتشک ایساز ه ھاي موجود و  یپ تیوتوان در تق یروش م نیاز ا

روباز ، ساخت و  ھايیحفار اینفوذ در تونلھا ،کانالھا ، سدھا و  رقابلیبند غ
محصورکردن مواد  یھا و حت بیداریشیخاك ، پا تیتثب ایو  یمھارھاي خاک جادیا

 استفاده کرد. ینیرزمیآلوده خطرناك و توقف نشت آنھا بھ آبھاي ز وزائد 
 ریپذ ھیباشد.نمونھ توج یمشابھ م نھیبراي روش ھاي پرھز یخوب نیگزیروش جا نیا

از فرار آب از  ريیتوان درآب بند کردن سد کرخھ و جلوگ یرا م قیاقتصادي تزر
 سد ،پس از بھره برداري مالحظھ کرد . یپ ریز

برد کھ روش یکسانی  با مطالعھ پروژه ھای اجرا شده درنقاط مختلف ،می توان پی 
درانجام پرژوه ھای مذکور وجود نداشتھ و  متناسب با نوع پروژه عمرانی ،روش 

 تزریق توسط مھندس ژئوتکنیک پیشنھاد میگردد.
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