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 خالصه

 دیگر و شيميایی مواد طبيعی، گاز ،تنف فاضالب، آب، انتقال برای لوله خطوط های سيستم
. به عنوان ساز و كارهاي انتقال، توزیع و پخش گيردمی قرار استفاده مورد موارد

هاي خطوط لوله براي ادامه سطح  آوري و دفع فاضالب، سيستم آب و همچنين جمع

مند هستند نقش  مطلوب زندگي امروزي كه جمعيت شهري و روستایي از آن بهره

 طوالنی و پيچيده های شبکه از بخشی واقع در که لوله خطوط اساسي را بر عهده دارند.
 نقاطها(،  يراه سه زانوها،)انشعابات اتصاالت، جمله از مختلفی اجزای از هستند

 سطحدر  ها. این سيستماندشده تشکيل ... و( ایپایانه هایسازه و هاحوضچه(سخت
 قرار مسيرشان در ژئوتکنيکی گوناگونی تحت خطرات بنابراین و دارند امتداد وسيعی

دار در مسير هاي مسالهوجود خاك ژئوتکنيکی یكي از این مخاطرات گيرند.می

ی راهکارهایی برای كاهش شد. هدف از نگارش این مقاله ارائهبااجراي آنها مي

 باشد.ها میدار در پيرامون این سيستمهای مسالهو مقابله با خطرات خاک
 دارهاي مساله، خاكژئوتکنیکی خطوط انتقال، مخاطراتکلمات کلیدي:               

 

 

  مقدمه .1
 

نوان قسمتي از یك شبكه شریان حياتي هاي مدفون به ع در هر شهر خطوط و شبكه لوله

هایي كه زندگي جوامع شهري به  گردد. شریان حياتي عبارت است از سازه محسوب مي

 .شود آنها وابستگي زیادي دارد و عملكرد نامناسب آنها باعث عملكرد بد شهري مي

به عنوان ساز و كارهاي انتقال آب،فاضالب،نفت،گاز طبيعی،مواد شيميایی ، توزیع 

هاي خطوط لوله براي ادامه سطح مطلوب  آوري و دفع فاضالب، سيستم همچنين جمع و

مند هستند نقش اساسي را بر  زندگي امروزي كه جمعيت شهري و روستایي از آن بهره

عهده دارند.یکی از شریان های حياتی خطوط لوله انتقال آب است که این مطالعه 

هاي آب  ه مدفون مورد استفاده در سيستمبر خطوط لول فعاليت هاي ژئوتكنيكياثرات 

 و فاضالب را مورد بررسی قرار می دهد.

یکی از مهمترین مسایل ژئوتکنيکی که کاربری طرح را می تواند تحت تاثير  

قرار دهدویا منجر به تخریب آن گردد، خاکهای مسئله دارمی باشد،خاکهای مسئله 

و در واقع اولين و مهمترین  دار خاک ها پوششی سطحی زمين را تشکيل می دهند

بخشی هستند که در یک پروژه مهندسی با آن برخورد می کنيم. برخی از این خاک ها 

در پروژه های مهندسی مشکل آفرین هستند، لذا الزم است با انجام مطالعات 

ژئوتکنيکی الزم در محدوده طرح،خاک محل از لحاظ ژئوتکنيکی مورد مطالعه قرار 

ی مقتضی جهت مقابله با خطرهای این خاکها در نظر گرفته گرفته و تمهيدها

شود.این خاک ها خاکهایی هستند که بصورت  خشک قابليت باربری خوبی دارند ولی 

به محض تماس با رطوبت و اشباع شدن ساختار فيزیکی _ شميایی خود را از دست 

ناشی از این داده و دچار تغيير شکل غير عادی می گردند، بنا براین فرایند های 

نوع خاکها از جمله فرایندهایی اند که اغلب در چنين شرایطی به وقوع می 

پيوندند.اکثر خاک های مشکل آفرین از کانی های رسی تشکيل شده اند،کانی های 

رسی به دليل ریزدانه بودن و جذب و نگهداری آب می توانند مشکالتی را برای سازه 

در زمان جذب آب ، روانگرایی و خاصيت خميری و های مهندسی به وجود آورند. تورم 

انقباض این خاک ها در زمان خشک شدن در صورتی که در مقياس های بزرگ و در محل 

های با ریسک باال صورت گيرد می تواند خطرات بسيار زیادی را به وجود آورد . به 
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ع خاک ها طوری که بررسی ها نشان می دهد خسارت های ناشی از عملکرد منفی این نو

بيش از هریک از بالیای زمين شناسی دیگر است.چگونگی شناسایی و برخورد با این 

نوع خاک ها موضوع بسياری از مطالعات مربوط به زمين شناسی مهندسی است. در محل 

اجرای تمامی پروژه های مهندسی در صورت برخورد با این خاک ها بایستی آزمایشات 

خطر ناشی از عملکرد آن ها به طور کامل انجام  مختلف شناسایی وتعيين ميزان

گيرد. که ما در این پروژه ها تأثير این خاکها بر خطوط انتقال فاضالب در 

شرایطی که  خطوط فاضالب از خا ک های  مذکور عبور  می نمایند و مسائل و مشکالت 

 ایجاد شده را مورد بررسی قرار ميدهيم. 

 

 

 ه:آشنایی با مهندسی خطوط لول .۱
 

آوري و دفع  به عنوان ساز و كارهاي انتقال، توزیع و پخش آب و همچنين جمع

هاي خطوط لوله براي ادامه سطح مطلوب زندگي امروزي كه جمعيت شهري  فاضالب، سيستم

مند هستند نقش اساسي را بر عهده دارند.هدف از نگارش این  و روستایي از آن بهره

قابله با خاک های مسئله دار در پيرامون این ارائه ی راهکارهایی برای م همجموع

 مجاری می باشد.

 لوله:  مهندسی خطوط ۱-1

 آب،فاضالب،نفت،گازطبيعی،موادشيميایی انتقال برای لوله خطوط سيستمهای

م ها را از دید مهندسي سيست این ميتواند. قرارميگير استفاده مورد ودیگرموارد

 سازه به شرح زیر دسته بندي نمود.

 لوله کارگذاری نوع براساس بندی دسته این ي :روزمين و مدفون لوله خطوط -

 .ميشود انجام زمين درداخل یا زمين برروی

 ازاتصال لوله خطوط ر:پذی وانعطاف صلب های اتصال با لوله خطوط     -         

 اتصاالت، نوع به با توجه آیدکه می یکدیگربوجود به لوله  )يها شاخه( قطعات

وسيله  به فوالدی های لوله اتصال مثال بعنوان . است متفاوت اتصال هایه رفتارساز

 دررده اتصال این نداریم جابجایی دراتصال اینکه دليل وبه ميگيرد صورت جوش

 ان ایي سرکاسه صورت به بتنی های لوله اتصال وازطرفی قرارميگيرد صلب اتصاالت

 رخشچو جابجایی توانایی اتصال اینکه وبدليل ميباشد ایباواشرالستيکی رماده

 .پذیرقرارميگيرد انعطاف دررده اتصاالت دارد،

 واندازه سازنده ماده جنس به باتوجه ها لوله : پذیر وانعطاف صلب لوله -

 به مربوط رفتار این . می دهند پذیرازخودنشان انعطاف یا قطردورفتارصلب

 .ميباشد وارده بارهای دربرابر لوله مقطع پذیری تغييرشکل

 خطوط هيدروليکی، طراحی به باتوجه:  ثقلی جریان فشاروتحت تحت لوله طخطو -

 .ميشود بندی دسته ثقلی تحت فشاروتحت جریان دودسته به لوله

 می مدفون وزیبایی کافی گاه تکيه داشتن حفاظ، دالیل به را لوله خطوط"عموما

 فشارناشی ،فشارداخلی از ناشی تنشهای حلقوی برتحمل عالوه ها سازه این د .نماین

 نيروهای للع به نيز دیگری تنشهای ناهمگون، ازگرمایش ناشی وتنش رویی ازخاك

 .نمایند می تحمل مختلف مناطق خيزی لرزهت  وضعي به باتوجه ژئوتکنيکی از ناشی

 ذکرگردید لوله خطوط بندی دسته برای که هایی دیدگاه ازميان              

 گسيختگی رفتارژئوتکنيکی مدهای بررسی در اتصاالت نوع براساس بندی دسته

 درطبقه .بنظرميباشد تر مهم ازسایرموارد مدفون لوله خطوط گسيختگی ومعيارهای

 خطوط دودسته به مدفون های اتصاالت،لوله نوع مدفون ازدیدگاه لوله خطوط بندی

 یا ای قطعه لوله وخطوط) 1شکل(جوشی فوالدی لوله مانندخطوط پيوسته یا ممتد لوله

 .تقسيم می شود ) ۱شکل(ای سرکاسه اتصاالت با بتنی لوله خطوط مانند ای اخهش
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-2                                                  طرح شماتیک خط لوله پیوسته-1

 طرح شماتیک خط لوله قطعه ای

 

 
 اثرفعاليت های ژئوتکنيکی: تحت مدفون لوله رفتارخطوط ۱ -۱

 متفاوت ها بيشترسازه با "ژئوتکنيکی اساسا فعاليت هایبه  مدفون ولهل پاسخ خطوط

 های ازشبکه بخشی آنها درواقع است که ازاین ناشی اول دروهله تفاوت این .است

 زانوها،(  انشعابات اتصاالت، ازجمله مختلفی ازاجزای که هستند وطوالنی پيچيده

 اند شده تشکيل وغيره  )ای یانهپا های وسازه ها حوضچه(  سخت نقاط ،) سهراهریهرا

ژئوتکنيکی  خطراتاثر تحت وبنابراین دارند امتداد وسيعی درسطح آنها عالوه وبه

 قرارميگيرند. درمسيرشان گوناگونی

 :گردد بندی می تقسيمبه شرح زیر مدفون خطوط لوله ژئوتکنيکی روی خطرات اثرات

 زمين جانبی، گسترش ایی،روانگر ازگسلها، ناشی زمين دائمی تغييرشکلهای اثرات

 خود کههاي مساله دار()خاكازفعاليت های ژئوتکنيکی ناشی نشست لغزش،

)شكل :شود نمایان زیر بصورت است ومقدارممکن امتداد براساس دائمی تغييرشکلهای

0) 
 طولی دائمی تغييرشکل  -1

 زیراست: دونوع شامل که عرضی، دائمی تغييرشکل  -۱

 افقی ضیعر دائمی تغييرشکل   -0

 عمود عرضی دائمی تغييرشکل   -4

 
 

 حاالت مختلف نیروهاي وارده به لوله ناشي از تغییر شرایط بستر -3شكل

 

 

 شناسایی انواع خاکهای مسئله دار: بررسی و .0

 
یكي از مهم ترین مسایل ژئوتكنيكي كه كاربري طرح را مي تواند تحت تاثير قرار  

، خاكهایمساله دار مي باشد. لذا الزم است با دهد و یا منجر به تخریب آن گردد

انجام مطالعات ژئوتكنيكي الزم در محدوده طرح، خاك محل از لحاظ ژئوتكنيكي مورد 

مطالعه قرارگرفته و تمهيد هاي مقتضي جهت مقابله با خطر هاي احتمالي این خاك 

ی مستقر خاک ها ها، در نظر گرفته شود . خاك هاي مساله دار به خاك هاي واگرا،
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متورم شونده، رمبنده و روانگرا اطالق مي شودکه در  بر روی زمين های دفن زباله،

 .می پردازیم مورد این قسمت به شرح مختصری در این 

 
 خاک واگرا: 0-1

خاك هاي ریزدانه خاصي در طبيعت وجود دارند كه در اثر جریان متمركز با آب، 

ته مي شوند. این خاك ها عموما از نوع شس حتي اگر سرعت جریان كم باشد، به سرعت

رسي بوده و دا راي یون سدیم هستند . خاك رسي واگرا در تماس با آب، پراكنده و 

ازیكدیگر جدا مي گردد. این خاك به شدت فرسایش پذیر بوده و در جریان آب با 

 گرادیان هيدروليكي كم، روان ميگردد.

 

 :مشكل هاي ناشي از واگرایي0-1-1

اي واگرا است كه خاك ه تحت جریان هاي متمركز، عمده ترین مساله آبشستگي 

ر داخل و زیر سازه ها به باالدست پيش روي كرده و مسير فرسایش فرآیند فرسایش د

منبع آب متصل مي گردد كه این فرسایش مي تواند به تخریب  به صورت یك مجرا به

 سازه و یا از دست رفتن كاربري آن منجر گردد.

 
 :شناسایي خاك هاي واگرا 0-1-۱

در سطح زمين، خلل وفرج و حفره هاي نسبتا بزرگ ناشي از جریان آب و آبشستگي، 

 . وجود خاك هاي واگرا را محتمل مي نماید

مجراي آبشستگي تشكيل شده در خاك هاي واگرا غالبا كوزه اي شكل است . البته 

نبودن خاك منطقه نيست . عدم وجود آبشستگي و فرسایش در سطح زمين بهمعني واگرا 

متداول ترین آزمایش هاي شناسایي خاك هاي واگرا، آزمایش كرامب، آزمایش پين 

هول، آزمایشهيدرومتري دوگانه و آزمایش هاي شيميایي تعيين درصد كاتيون ها مي 

باشد. شناسایي خاك هاي واگرا به صورت عالیم صحرایي وانجام آزمایش هاي 

م انجام مي شود. از بين روش هاي آزمایشگاهي با توجه آزمایشگاهي به صورت توا

 به تجارب به دست آمده، آزمایشپين هول داراي دقت بيش تري مي باشد.

 

 :بهبود و اصالح خاك هاي واگرا0-1-0

به طور كلي عدم استفاده از خاك هاي واگرا توصيه مي گردد و در صورت ضرورت 

اسژئوتكنيك ذیصالح انجام شود . جهت استفاده، الزم است موارد، زیر نظر كارشن

مقابله با مشكل هاي ناشي از خاك هاي واگرا، روش افزودن مواد شيميایي )آهك و 

سولفاتآلومينيم( به خاك توصيه مي گردد. با افزودن هيدروكسيد كلسيم به خاك 

رسي، پدیده جایگزیني كلسيم به جاي سدیم به وقوعمي پيوندد. درصد بهينه آهك 

درصد خاک متغير می  6تا  ۱از با آزمایش تعيين گردیده و مقدار آن ازمورد ني

 0.5باشد. روش دیگر استفاده از سولفات الومينيم بوده و درصد اختالط ان حدود

درصد خاک می باشد. تعيين مقدار دقيق اختالط با انجام آزمایشهاي مربوط و 2تا

 توسط آزمایشگاه ژئوتكنيك مشخص خواهد شد.

 : ی رمبندهخاک ها0-۱
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اي مقاومت ظاهري نسبتا رخاك هاي رمبنده در حالت طبيعي با درصد رطوبت اندك، دا

زیادي هستند ولي پس از جذب رطوبت و اشباع شدن، فضاي خالي بين ذر ه ها كاهش 

زیادي مي یابد و خردشدگي در ساختار خاك به وجود مي آید كه منجر به نشستهاي 

خاك هاي رمبنده عمدتا خاك هاي لس هستند و از نوع  .ناگهاني خاك مي گردد

بادرفت نظير ماسه بادي همراه با مقدار بسيار كمي سيلت و رس با تخلخل زیاد و 

 وزن مخصوص كم مي باشند. این خاك ها در مناطق كویري به وفور وجود دارد.

 مشكل هاي ناشي از رمبندگي 0-۱-1

رطوبت، نشست هاي نامتقارن و قابل توجهي خردشدگي ساختار خاك رمبنده پس از جذب 

را در پي سازه ها مي تواند به دنبال داشته و باعث فروریختن آن گردد . برخالف 

تحكيم معمولي كه كاهش فضاي خالي بين ذر ه ها و در نتيجه خروج آب از خاك با 

ك گذشت زمان اتفاق م یافتد، نشست یك خاك رمبنده كم و بيش ناگهاني بوده و در ی

 لحظه با رسيدن آب به خاك رخ مي دهد.

 : شناسایي خاك هاي رمبنده0-۱-۱

(جهت تعيين پتانسيل (ASTM-D5333از آزمایش هاي تعيين قابليت رمبندگي خاك

رمبندگي خاك استفاده مي شود . اساس این آزمایش بر مبناي آزمایش تحكيم است . 

ه براساس حد رواني، تخلخل همچنين مدل هاي تعریف شده توسط هولتز و هيلف نيز ك

 و وزن مخصوص خشك خاك است نيز به این منظور استفاده مي شود.

 : بهبود و اصالح خاك هاي رمبنده0-۱-0

 متداول ترین روش اصالح خاك هاي رمبنده به شرح زیر است:

متری 2.5الی1.5اشباع کردن: در حالتي كه عمق خاك رمبنده و تاثير رطوبت -

اع كردن خاك این اعماق و سپس متراكم كردن این خاك باشد مي توان با اشب

 .ها با غلتك، مشكل خاك رمبنده را مرتفع نمود

بارگذاری و تراکم: متراكم كردن بافت خاك رمبنده با كاهش فضاي خالي بين  -

ذر ه ها، مي تواند به از بين رفتن پتانسيل  رمبندگي خاك منجر شود . در 

م با غلتك استفاده نمود، ولي ب راي الیه الیه هاي سطحي مي توان از تراك

هاي پایين تر از روش تراكم دیناميكي كه در آن یك وزنه سنگين از ارتفاع 

 زیاد بر روي زمين رها مي شود، استفاده مي گردد.

تزریق: با استفاده از روش تزریق مي توان فضاهاي خالي را قبل از  -

 فروریزي پر نمود.
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یگر مي توان به استفاده از روش هاي آب سایر روش ها: از روش هاي د -

 .كلسيم و تراكم ارتعاشي اشاره كرداندازي با سيلي كات سدیم و یا كلرید 

 :خاك هاي تورم زا0-0

خاك هاي متورم شونده خاك هایي هستند كه در اثر افزایش رطوبت، افزایش حجم 

است؛ یعني  قابل توجهي از خود بروز مي دهند. پدیده تورم پدیدهاي برگشت پذیر

خاك بعد از كم شدن رطوبت منقبض مي شود. پدیده تورم در زیر تراز آب زیرزميني 

 منتفي ميباشد.

 : مشكل هاي ناشي از تورم0-0-1

خرابي هاي ناشي از تورم خاك معموال به صورت باال آمدن دال كف، ترك خوردن 

 دیوارها و باال آمدن پوشش هاي بتني خاكریزها مي باشند.

 : ناسایي خاك هاي تورم زاش0-0-۱

عمدتا هر خاكي كه عالیمي از انقباض و ترك خوردگي در شرایط خشك از خود نشان مي 

 . دهد، قابليت تورم در اثر جذب رطوبت دارد

شناسایي خاك هاي متورم شونده عمدتا به دو روش مستقيم و غيرمستقيم انجام مي 

ایشگاه با استفاده از دستگاه شود . در روش مستقيم، اندازه گيري تورم درآزم

تحكيم انجام مي گردد كه با روش هاي تورم آزاد، تورم با سربار و تورم با حجم 

انجام مي شود. در روش غيرمستقيم، تورم زایي خاك با استفاده (ASTM-D4546)ثابت،

از رابطه هاي تجربي و سایر خصوصيات خاك بررسي م ي شود . از این روش ها م 

 اشاره نمود.USBR شیتوان به رو

 

 : بهبود و اصالح خاك هاي تورم زا0-0-0

تثبيت با آهك: یون قوي كلسيم در آهك ضمن تثبيت رس، تورم آن را كاهش مي  -

درصد مي باشد كه براساس آزمایش، ميزان دقيق  7تا  ۱دهد. درصد آهك بين 

وز آن مش خص مي شود. عمليات تثبيت بهتر است در دو مرحله با فاصله چند ر

 انجام شود كه در هر مرحله نصف درصد آهك اضافه ميگردد.

 43الي  03اختالط با ماسه: در این روش، خاك تورم زا تا عمق مورد نظر با  -

 درصد ماسه مخلوط و پس از آب پاشي، متراكم مي شود.

درصد سيمان به خاك، موجب كاهش  4الي  ۱تثبيت با سيمان :معموال افزودن  -

 انه خميري و پتانسيل تورم خاك مي شود.زیاد حد رواني، نش

كنترل رطوبت : جلوگيري از نفوذ آب به خاك زیر سازه و ثابت نگاه داشتن  -

 رطوبت آن، از روش ه اي جلوگيري از تورم خاک است.

 

 روانگرایی:0-4

 
منجر به از دست رفتن استحکام فعاليت های ژئوتکنيکی روانگرا شدن خاک در حين 

شد. این عمل می تواند منجر به نشست سازه ها، وقوع زمين  یا سختی خاک خواهد

لغزش، تسریع گسيختگيهای مربوط به سدهای خاکی، یا بروز انواع دیگری از خطرها 

بشود. مشاهده شده است که روان شدگی خاک در نهشته هایی از نوع ماسه شل و 

سه شل اشباع ، نهشته مایک فعاليت ژئوتکنيکی قویاشباع اتفاق می افتد. در طی 

 شده تمایل به فشرده شدن خواهد داشت و لذا حجم آن کاهش می یابد. 

 
 

 مسائل و مشکالت ناشی از خاکهای روانگرا:0-4-1

پدیده روانگرایی سبب از بين رفتن ساختمان طبيعی خاک و در نتيجه نا پایداری 

ده و به خاک محل ميگردد که در این حالت خاک ساختمان طبيعی خود را از دست دا

شکل یک مایع سيال ميگردد.خاک روانگرا در صورتی که تکيه گاه یک سازه را تشکيل 
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دهد بعد از وقوع روانگرایی سبب می شود که سازه مورد نظر درون مایع فرو رود و 

 دچار گسيختگی و یا کج شدگی شود.

 

 مخاطرات و روش های پيشنهادی برای عبور از خاک های مسئله دار:-4

 
 ئل و مشکالت ایجاد شده توسط خاکهای واگرا:مسا4-1

در صورتی که لوله های انتقال در این خاکها واقع شوند ممکن است دچار مشکالتی 

 از جمله:

رخ می  يفرسایش و حذف خاک روی لوله و در سطح خاک قرار گرفتن ) این در صورت -1

ر تراکم صورت دهد که خاک روی لوله و اطراف آن واگرا باشد چون در این هر چقد

گيرد خاک در اولين تماس با  آب چسپندگی خود را از دست داده و از محيط حذف می 

 گردد(
حذف و فرسایش خاک تکيه گاه) خاک زیر لوله( که در این حالت لوله در اثر  -۱ 

 وزن خاک رویی و یا  وزن هر سر بار دیگر دچار شکستگی می شود.
نال های انتقال آب ،آب شستگی و فرسایش خاک در سازه های آبی دیگر ، مانند کا-0

در زیر پوشش یا از روی خاکریز بدنه کانال و یا از محل سازه های زهکشی سيستم 

آغاز و در نهایت گسترش آب شستگی ضمن ایجاد خسارت فراوان به تخریب پوشش کانال 

 منجر می گردد

 :روش های کنترل قبل از قرار دادن لوله

 تعویض خاک -

 ابع قرضهتغيير من -

 تغيير محل پروژه در صورت امکان -

 روش های ترميم بعد از قرار دادن لوله  -

 پر نمودن حفرات و شکاف ها با مخلوطی از خاک و سيمان  -

 و آب بند کردن اتصاالت ، -

 تزریق آهک جهت بهبود پارامترهای مقاومتی خاک -

 
 مسائل و مشکالت خاکهای رمبنده:4-۱

در این نوع خاکها قرار بگيرند به دليل نشست خاک  انتقالدر صورتی که لوله های 

 زیر آن دچار شکستگی و یا جابجایی آنها می گردد. 
 راههای کنترل و اصالح:

 :روش های کنترل قبل از قرار دادن لوله

 تعویض خاک -

غرقاب کردن ، در صورت مناسب بودن شرایط می توان گود برداشته شده را با  -

رید سدیم آب اندازی کرداین محلولهای محلول سيليکات سدیم و یا کل

 شيميایی باعث پایداری خاک می شوند.

تراکم سطحی در کانالها.در تراکم دیناميکی یک وزنه ی سنگين از ارتفاعی  -

متر بر روی خاک پرتاب می شود.موج فشار ناشی از این  ۵/03تا ۵/7معادل

 پرتاب باعث تراکم خاک)حتی الیه های عميق(می شود. 

 جمع آوری آبهای سطحی.  هدایت و -
 روش های ترميم بعد از قرار دادن لوله :

 پر نمودن حفرات وشکافها با مخلوطی از خاک وسيمان، -

 تزریق آهک جهت بهبود پارامترهای مقاومتی خاک -
 

 مسائل و مشکالت خاکهای تورم زا:4-0

ند ده لرا تشکي انتقالاین خاکها در صورتی که خاک بستر و یا اطراف لوله های 

سبب باال آمدن و یا جابجایی جانبی و در صورت شدید بودن سبب خميدگی و شکست 

 لوله ها می گردند 

 راههای کنترل و اصالح خاکهای تورم زا :

 :وش های کنترل قبل از قرار دادن لولهر

 غرقاب کردن،  -

 کوبيدن خاک با رطوبت بيش از رطوبت بهينه -

ش بتنی کانال و آسفالت جاده ها استفاده از بالشتک های ماسه ای زیر پوش -

 ، 

 تثبيت خاک محل با آهک وسيمان ، -
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 آب بندی کردن سطوح،  -

 پوششهای انعطاف پذیر و نفوذ ناپذیر بتنی در کانالها وآسفالت جاده ها،  -

 استفاده از پوشش خاکی در کانال. -
 روش های ترميم بعد از قرار دادن لوله :

و آسفالت با استفاده از  کنترل رطوبت و آب بند کردن پوشش کانال -

 ژئوممبرین و...،

تعبيه سيستم زهکش جهت تخليه آب زیر پوشش کانال و آسفالت جاده ، خاک  -

 زیر

لوله یا آسفالت که نياز به تعویض دارد را می توان با روش های مربوط به  -

 قبل احداث سازه اصالح نمود.

 
 مسائل و مشکالت ناشی از خاکهای روانگرا:4-4

ما در این خاکها قرار داشته باشند بعد از وقوع  لوله که خطوط در صورتی 

روانگرایی به دليل ناپایداری خاک اطرافاز مسير اصلی خود خارج و دچار 

 خسارتهای شدید گردند

 راههای کنترل روانگرایی:

 كمك روشهاي ژئوتکنيکي ه كاهش خطرات روانگرائي ب -

 گودبرداري و تعویض خاكهاي مستعد روانگرائي  -

 چگالتر كردن خاكهاي موجود -

 تغيير ماهيت خاك  -

 زهكشي  -
 نحوة كاهش پتانسيل وقوع روانگرائي 

 صرفنظر كردن از پروژه و یا تغيير محل آن -

 قبول خطرات مربوطه با اجراي پروژه, بعبارتي پذیرش ریسک  -

 طراحي در برابر روانگرائي بوسيله اصالح شرائط خاک بستر -

 در پي ها مالحظات ویژة طراحي سازه اي -
 

 

 نتيجه گيری: .5

 

با توجه به توصيفی درباره ی خطوط انتقال لوله در خاک های مسئله دار بعمل 

آمده است بدیهی است که برخی از این خاک ها در پروژه های مهندسی مشکل آفرین 

 هستند.

خاکهای واگرا عموما از نوع رسی بوده و دارای یون سدیم هستند.آبشستگی تحت 

متمرکز،عمده ترین مسـُاله این خاک ها می آید که منجر به تخریب لوله  جریان های

 و از دست رفتن کاربری آن می شود.

خاک های تورم زا در اثر افزایش رطوبت،افزایش حجم قابل توجهی از خود بروز 

ميدهد پدیده ی تورم پدیده ی برگشت پذیر است.این خاک در صورتی که خاک بستر 

ی فاضالب را تشکيل دهند سبب باال آمدن و یا جابجایی جانبی و ویا اطراف لوله ها

 در صورت شدید بودن سبب خميدگی و شکست لوله های فاضالب می گردد.

اکثر خاک های رمبنده طبيعی و بادرفت هستند،در صورتی که لوله های فاضالب در 

تگی می خاک های رمبنده قرار بگيرد به دليل نشست خاک زیر لوله،لوله دچار شکس

 گردد.

پدیده ی روانگرایی در حين وقوع فعاليت های ژئوتکنيکی منجر به از دست رفتن 

استحکام یا سختی خاک خواهد شد،در صورتی که خطوط فاضالب ما در این خاک ها قرار 

داشته باشند بعد از وقوع روانگرایی به دليل ناپایداری خاک اطراف از مسير 

 ا شدید می گردند.اصلی خود خارج و دچار خسارته

اگر چه این لوله ها در خاک های مسئله دار دچار گسيختگی می شوند اما روش های 

 کنترل جهت مقابله با این نوع خاک ها به صورت متفاوت ارائه شده است.

بنابراین برای جلوگيری از هرگونه حادثه غير منتظره باید نسبت به اتخاذ 

این روش و دقت کافی در زمان و کيفيت اجرای تمهيدات الزم و از جمله تغييری در 

 خطوط لوله در خاک های مسئله دار اقدام شود.
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