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خالصه

را بر ) سازه آبگیر(هاي آبیامروزه پیشرفت مهندسی ژئوتکنیک در بهبود و اصالح خواص فیزیکی و مقاومتی خاك و سنگ، امکان اجراي سازه

. بندي بستر آنها، میسر نموده استاي جهت پایدارسازي وآبصورت در نظر گرفتن تمهیداتی ویژههاي سست بویژه با مصالح نابرجا درروي زمین

کند، محدود نمودن هایی براي پایداري سازه و ایجاد یک فونداسیون محکم براي سازه آبگیر مشکل ایجاد میاز آنجا که وجود آب در چنین زمین

ابراین پس از شناسایی ساختار زمین شناسی، نسبت به طراحی پرده آببند، متناسب با سازه و عملکرد بن. باشدنشت آب از الزامات طراحی و اجرا می

هاي ها با اعمال فشار به درون درز وشکافعملیات تزریق روشی است که درآن مخلوط آب و سیمان همراه با سایر افزدونی. گرددآن اقدام می

محل . گرددي مورد نظر، تزریق میري و آب بندي، تحکیم و تقویت ساختار زمین شناسی گسترهتوده سنگی و یا خاك به منظور کاهش نفوذپذی

دزفول بر روي کنگلومراي نابرجا و در زیر آن شهرشمالکیلومتري26دربرآبتونلاستان خوزستان در مسیراحداث سازه آبگیر سد دز در

این پروژه وجود دارد، اوالً کنگلومراي نابرجا بایستی بستر مناسب براي سازه آبگیر باشد  دو مشکل اساسی که در .استگردیدهسنگ واقعالیه گل

تزریق آزمایشی به . آب به درون سازه در حین اجرا و بعد از آن محدود گرددو ثانیاً از آنجا که این سازه در کنار دریاچه سد قرار گرفته، باید نشت

) خاك و یا سنگ( احی پرده تزریق نظیر نسبت آب به سیمان، فشار مناسب و شناخت رفتار مصالح طبیعی منظور شناسایی پارامترهاي موثر در طر

شناسی مهندسی و مکانیک هاي آزمایشی، اطالعات زمیندر ادامه با استفاده از نتایج تزریق. پذیري آنها صورت گرفته استدر تزریق و میزان تزریق

  .شودمی سنگی منطقه طرح مناسب تزریق ارائه

  

کنگلومرا نابرجا، تزریق آزمایشی، تزریق پذیري، آبگیر سد دز: کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

کیلومتري شمال شرقی  23فاصله تونل انتقال آب سد دز لحاظ جغرافیاي محدوده مورد مطالعه در استان خوزستان و در 

  .(شمال شهر دزفول قرار داردکیلومتري  26مسیر تونل آب بر در . قرار داردشهرستان اندیمشک 

و  N"04/20′37◦32در مختصات عرض) آبگیر(کیلومتري شمال غرب تاج سد قرار دارد، و محدوده مورد بررسی  4/2آبگیر این تونل  در )١شکل 

.قرار گرفته است E"83/0′27◦48طول 

                                               
مهندس ارشد پروژه١
مهندس ارشد پروژه ٢
مهندس ارشد پروژه ٣
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  هاي ایرانبر روي نقشه راه) فلش نارنجی رنگ(محدوده آبگیرو راه هاي دسترسی به موقعیت جغرافیایی -1شکل 

  )برگرفته از نقشه گیتاشناسی ایران(

  زمین شناسی عمومی آبگیر  .2

. استگرفتهخورده قرارچینزاگرسساختیزمینناحیهابتدايودزفولفروافتادگیشرقیشمالکنارهدربررسی دز و محدوده موردسدساختگاه

زاگرسراستاي زمین ساختیازآنراستايشده وایجادبختیاريکنگلومرايرويبرکوهزایی پاسدنینپایانیفازعملکردتاثیرتحتمنطقهاین

.کندمیتبعیت)شرقجنوب-غربشمال(خوردهچین

ها و این محدوده به سبب وجود ناپیوستگی. ازند آغاجاري با بختیاري واقع شده استسازه آبگیر در همبري واحدهاي سنگی عضو لهبري س

  . اي روبرو است که براي اجراي سازه آبگیر باید مورد توجه قرار گیرداي با مسائل ویژههمچنین تجمع رسوبات ریزشی کنگلومرا و رسوبات رودخانه

کوهپایه اي حاصل از فرسایش ارتفاعات را دارد که بیشتر شامل کنگلومرا و ماسه سنگ -ویژگی رسوبات آبرفتی:سازند کنگلومراي بختیاري 

، سازند بختیاري را به سه )1917(باسک . آهکی است که گاهی به صورت هم شیب و گاهی دگر شیب بر روي سازندهاي کهن تر نهشته شده است

باالیی نیز  -ی عضوري از سازند آغاجاري به نام لهبري است و به مجموعه بخش میانیولی امروزه بخش پایین. بخش پایینی، میانی و باالیی تقسیم کرد

برش الگوي قطعاتی به ابعاد خرسنگ، قلوه سنگ و ریگ به سن هاي گوناگون است که با کلسیت درشت دانه و رس سیمانی . بختیاري گفته می شود

  .شده اند

، فورش سنگ )Mudstone(سنگ اي رنگ، گلهاي قهوهمنطقه شامل ماسه سنگلیتولوژي سازند آغاجاري در این :سازند آغاجاري 

)Siltstone (هاي ژیپس و انیدریت استو مارن قرمز رنگ و عدسی.  

  زمین شناسی مهندسی  .3
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مطالعات صحرایی انجام شده هاي زمین شناسی و سنگ شناسی، عملیاتشامل بررسی ي، مطالعاتژئوتکنیکی مانند حفر گمانه و مغزه گیر نگاري درزه

(باشدو ارزیابی هاي میدانی می

است که در هر دو گمانه الیه بندي مصالح، کیفیت توده متر 70حلقه گمانه به عمق  2ژئوتکنیکی در ساختگاه آبگیر، شامل حفاري عملیات. )١جدول 

  .نی بررسی و شناسایی شده استسنگ و عمق ایستابی سطح آب زیرزمی

  

  گمانه هاي حفر شده مشخصات-1جدول 

  آب زیرزمینی

Z
زاویه قرار گیري نسبت 

  به قائم

عمق گمانه 

  )متر(
  شماره گمانه

تراز   )متر(عمق 

26/333 33~ 76/365 0 70 BH-A1

329 43  363 0 70 BH-A2

  

ی ساختار زیر سطحی محدوده، بررسی وضعیت تراوایی و شناسایی پارامترهاي اولیه در تزریق آزمایشی صورت به منظور شناسای A1گمانه 

بسیار ناهمگن متري، حفاري در یک توده 40دهد که از سطح زمین تا عمق حدود آنها نشان می) الگ(ها و پیمایش هاي حاصل از حفاريمغزه. گرفت

وازده، خاك هاي دانه اي با دانه بندي بسیار متغیر انجام شده است، که به عنوان توده کنگلومراي نابرجا و خرد شده شامل کنگلومراي خرد شده، بعضاً ه

با پیشروي در عمق مقدار . کندمتري به بعد، مصالح به مصالح دانه ریز یعنی رس سنگ تغییر پیدا می 40از عمق . با رفتار خاك گونه مشخص شده است

RQD  توان بطور کلی می. می رسد 100متري به حداکثر مقدار خود یعنی  51می کند ولی درآن نوساناتی دیده می شود، بطوریکه در عمق افزایش پیدا

.کند که در این اعماق از کیفیت نسبتاً مناسبی برخودار استگفت گمانه از مصالح مربوط به توده نابرجا به بخش لهبري عبور می

  

بررسی تزریق پذیري  .4

فشارآزمایش. استسنگتودههیدرولیکیهايویژگیبررسیمهندسی،هايتحلیلوتجزیهوسنگتودهبررسی رفتاردرمهمهايشاخصاز

در پروژه حائز سنگپیتراواییوضعیتاست بویژه اگرسنگیهايمحیطدربرجاي رایجهاياز آزمایش) و یا آزمایش نفوذپذیري WPT( آب

  .داهمیت خاص باشن

در . دار آزمایش لوژون استهاي سنگی درزهو در تودههاي خاکی آزمایش لوفرانگیري میدانی نفوذپذیري تودهترین روش اندازهمرسوم

، اردتوده سنگ از مصالحی بسیار ناهمگون با رفتاري بسیار متغیر و بعضاً خاك گونه د A1متر اول گمانه  40در تونل انتقال آب سد دز،  ساختگاه آبگیر

شود که با قابل مالحظه اي پیش بینی می نفوذپذیرياین قسمت ها براي ، در حالیکه در این طول میسر نشد) لوژون(انجام آزمایش فشار آب امکان 

ت نسبتًا خوب در رس سنگ با کیفی )متر به پایین 40(پایینی ق اعمادر . آن گردیدنفوذپذیري اقدام به اندازه گیري  غیرمستقیماستفاده از روش هاي 

شود؛ سپس با تغییر فشار آب تغییرات گیري می آزمایش لوژون میزان آب خوري توده سنگ، تحت یک فشار ثابت، اندازه. انجام شدن وزمایش  لوژآ

 83/0لوژون معادلکه در این گمانه عدد  ن به دست می آیدواز تفسیر این نمودار عدد لوژ. خورند دربرابر فشار آب اندازه گیري و ترسیم می شود

  . می شودسانتی متر بر ثانیه براورد 08/1×10- 5در حدود) Earth Manual (1963)(1گردد و عدد نفوذپذیري با توجه به رابطه برآورد می

طول قسمت  L،)متر مکعب بر ثانیه( دبی ورودي با نرخ ثابت به درون گمانه Q، )سانتی متر بر ثانیه(ضریب نفوذپذیري توده Kدر آن که 

  . روي قطعه مورد مطالعه می باشند فشار موثر آبPو ) بر حسب سانتی متر(شعاع گمانه  r، )سانتی متر(مورد آزمایش از گمانه 

)1(
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میانگینطوربهدهد کهنشان میآبآزمون فشارنتایج، تحلیل.Error! Reference source not foundهاي رایجمعیار براساس

متري از سطح  70تا  40در اعماق تقریبی بنابراین .داردقرارنفوذپذیري کمتانفوذناپذیرسنگتودهحددرنظر نفوذپذیريازسنگدهتوکیفیت

ق یز و با قابلیت تزریبه رس سنگ با کیفیت نسبتاً مناسب با نفوذپذیري ناچسنگ ریزدانه موسوم در ساختگاه محدوده مورد مطالعه که شامل توده زمین 

  . پذیري است

  

  

  تزریق آزمایشی  .4

پردةایجادمنظوربهخاکییاسنگیهايناپیوستگیوهاشکافدرز ودرونبهفشاراعمالبادوغابمخلوطآندرکهاستروشیتزریقعملیات

شفت آبگیر انتقال  ري ساختگاه محدودهپذی تزریقبررسی .شودمیواردسنگوسازهخالیپرکردن فضاهايزمین،تشکیالتتقویتوتحکیمآببند،

از آنجا که تزریق آزمایشی . مورد بررسی قرار گرفته است )تحکیم(افزایش مقاومت ساختگاهو  آب بندي و کاهش میزان نشت آبآب دز با دو هدف 

براي طراحی پرده تزریق وجود دارد، در این  از نظر ماهیتی تفاوت چندانی با تزریق معمولی نداشته و با اجراي آن امکان بدست آوردن معیارهاي الزم

  . پروژه اقدام به انجام تزریق آزمایشی شد

تزریق  هايگمانهاز این رو فاصله حداکثر انتخابی . هاي تزریق داردبستگی شدیدي به رابطه بین گمانه آزمایشی تزریق عملیاتثر واقع شدن مو

که  داردبستگی  )تخلخل(این شعاع به مشخصات درز و شکاف و منافذي، ارتباط دارد هاي تزریقگمانه ازدر هر پروژه با متوسط شعاع تاثیر مورد انتظار 

سپس براساس تحلیل حفاري و تزریق گردید و  )A2(گمانه اول تزریق آزمایشیاز این رو.شوندقطع می رهاي دیگتزریق یا درز و شکاف گمانهتوسط 

بصورت با فرض حرکت دوغاب،ها، فاصله دو گمانه دیگر هاي ناپیوستگیهاي سنگ و ویژگیقرار گرفتن الیهخورندپذیري این گمانه، نوع و شرایط 

. تخمین زده شده استمتر 5اي با ارتفاع استوانه

تاري مشابه با رفبا ) کنگلومرا خرد شده(متر اول که توده نابرجا  40ها، در با توجه به نتایج حاصل از پیمایش زمین شناسی و حفاري گمانه

تا  1بین تخلخل پایین و  رس سنگدر ناحیه متر انتهایی گمانه  30در در حالیکه . شوددرصد برآورد می 25تا  10تخلخلی در حدود وجود دارد،  خاك

، این شعاع نفوذبراساس . دمتر متغیر خواهد بو 425/1تا  52/0میزان شعاع نفوذ در حدود  هاي مختلف، تخلخلبنابراین براي . باشددرصد متغیر می 10

دستور العمل تکنولوژي تزریق اداره مهندسی ارتش  در. ]1[متر متغیر می باشد 5/2تا  9/0بین  Re3با توجه به رابطه ) e(ها فاصله بهینه جانمایی گمانه

براساس محاسبات انجام شده و با توجه  بنابراین. ]2[متر پیشنهاد شده است 048/3تا  762/0هاي تزریق بین نیز فاصله نهایی گمانه) USACE(آمریکا 

تزریق سیمان در و برگزیده شده  گمانه هاي تزریق آزمایشیمتري براي  5/2به تجربیات پیشین، اجرایی بودن عملیات حفاري و نصب سکو فاصله 

ها، پس از اتمام عملیات تزریق در گمانه. )2شکل (متساوي االضالع انجام گردیدمثلث  در رئوس یک) A4و  A2،A3(سه گمانهدر ی،مثلثآرایش 

  .در وسط مثلث حفاري و آزمون لوژان براي کنترل نفوذپذیري انجام شده و الگ پیمایش گمانه تهیه گردید A5گمانه شاهد

  

  آرایش گمانه ها در تزریق آزمایشی-2شکل 

  

A5
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  نتایج  .5

ها، برايبه منظور بررسی شرایط تزریق پذیري با توجه به دوغاب تزریق شده و شرایط فنی حاکم بر تزریق گمانه بیان تزریق پذیري تودة سنگ ها،

میزان سیمان تزریق شده بر حسب کیلوگرم در هر متر از طول گمانه ترینمعمولمحاسبه شده که یکی از  شیوه توصیف میزان خورند سیمان . هاست

Deerدر تزریق توسط  (ارائه شده است 1982در سال  

  . میزان سیمان تزریق در هر گمانه، خورند سیمان در هر گام محاسبه و براساس این معیار طبقه بندي گردیده است براساس. ]3[)٢جدول 

  

  

  )Deer 1982(طبقه بندي مقدار سیمان خوري  -2جدول 

  )Kg/m(سیمان خوري   توصیف خورند

  خیلی زیاد
400>  

  زیاد
400-201  

  101-200  نسبتا زیاد

  51-100  متوسط

  25-50  نسبتا کم

  >25  کم

  

A2بطور کلی بیشترین میزان تزریق سیمان در در گمانه  متري از سطح  25تا  20در عمق .  کیلوگرم بوده است 30000ابر با متر اول بر 15، 

هاي موجود و در این قسمت شکستگی. کیلوگرم بر متر سیمان تزریق شده که بیانگر خورندپذیري بسیار باال در این ناحیه است 160زمین نیز در حدود 

متر اول گمانه  15شود، در براساس الگ تهیه شده براي این گمانه مشاهده می. باشدپذیري مینفوذپذیري در اعماق مختلف، تعیین کننده مقدار تزریق

هايکه نهشته آبرفتی در محل ساختگاه مشاهده شده که رفتار تزریق بندي ودانه. پذیري بسیار متفاوتی با اعماق دیگر دارد اندازه ذرات در این زون

اغلب دانه درشت می باشد و حاوي ذرات دانه ریز  اربسی کمی است، بنابراین فاقد چسبندگی بوده و نفوذپذیري باالیی (دارند

در توجیه رفتار این زون شاید بتوان بدین نکته اشاره کرد که ذرات ریزدانه در مخلوط .خورند باالي سیمان نیز موید این امر است. )٣شکل 

هاي گسترده در این عمق، می همچنین وجود شکستگی. و رگاب هستندشستشونگام عملیات تزریق در اثر فشار تزریق مستعدبه ه) توده نابرجا(رویی 

بطور قابل توجهی کاهش یافته است هرچند که در  A2میزان سیمان تزریق شده نسبت به گمانه  A3در گمانه .تواند موجب افزایش خورند سیمان باشد

کیلوگرم کاهش یافته است  8800کیلوگرم به  30000ورندپذیري بسیاري باالیی مشاهده می شود، اما میزان سیمان ترزیق شده از متر اول همچنان خ 15

بطور قابل شرایط خورندپذیريA4در گمانه  .و همچنین فاصله انتخاب شده گمانه هاست A2که این امر موید موفقیت نسبی عملیات تزریق در گمانه 

متر اول که در ابتدا تزریق  15اما در کل در . گرددمتري خورندپذیري زیادي مشاهده می 10تا  5افته هرچند که همچنان در عمق توجهی بهبود ی

  خورندپذیري بسیار باالیی مشاهده شده، در پایان تزریق آزمایشی این شرایط به خورندپذیري متوسط بهبود یافته است) A2گمانه ( آزمایشی 

پذیري نسبتاً کم وجود داشته باشد ولی همانطور که از متر خورند 40تا  35خورند سیمان بررسی شود، انتظار می رود در عمق اگر روند منطقی 

سنگ دلیل خورندپذیري متوسط در این عمق، تغییر نوع مصالح از مخلوط رویی به رس. شود خورندپذیري این قسمت متوسط استنتایج مشاهده می

هاي  RQDگرچه انتظار می رود در مقادیر . باشدضعیف است، خورندپذیري آن نسبتاً کم می RQDسنگ با متري که رس 70تا  40از عمق . باشدمی
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میزان  4شکل در .ناپذیر استتوان گفت که تقریبًا تزریقسنگ اشباع است میکمتر، خورندپذیري خوبی مشاهده شود ولی  از آنجا که رس

  .خورندپذیري سیمان بر حسب عمق در سه گمانه تزریق آزمایشی ارائه شده است

  

  

  ساختگاه آبگیر خرد شدگی هاي-3شکل 

      
  ها  میزان خورند پذیري بر حسب عمق در گمانه -4شکل 

  

عملکردیا بعبارتی کنترلسنگدرتزریقکیفیشرایطتعیینبرايA5ورند پذیري سه گمانه، گمانه کنترلی تغییرات خعالوه بر بررسی 

توان و از این عمق به بعد بوضوح میمتر اول بصورت پراکنده  16پیمایش گمانه حاکی از آن است که در . هاي تزریق آزمایشی حفر شده استگمانه

کیفیت توده سنگ در دو حالت پیش  و پس از عملیات تزریق ها، بر مقایسه لیتولوژي و الگ زمین شناسی گمانه عالوه.اثر سیمان را مشاهده نمود

-متري زیرزمین چنین به نظر می 34از RQDبسیار ناچیز بوده است، اما از مقایسه مقادیر RQDمتر اول در هر دو گمانه مقادیر  34در . مقایسه گردید

درصد 100به  23از  RQDمتري از سطح زمین  57-56بطور مثال در عمق . س از انجام عملیات تزریق بهبود یافته استرسد که کیفیت توده سنگ پ

  .)5شکل (افزایش یافته است

  

  
  )A5و  A2گمانه هاي  (ریق آزمایشیمقایسه کیفیت توده سنگ در محدوده آبگیر قبل و بعد از تز-5شکل 
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در تائید این امر، نوع جریان حاکم بر . ها را پرکندتوان چنین نتیجه گرفت دوغاب تزریق شده تا حدي توانسته درز و شکافبنابراین می

شده هاي براي هر پله فشار ترسیم ژونش و لودر این راستا نمودارهاي فشارهاي آزمای. ]4[مقایسه گردید Houlsbyآزمایش بررسی و با  طبقه بندي 

عدد لوژون در بوده و ) Void Filling(بررسی این نمودارها می توان نتیجه گرفت که جریان در این آزمایش براساس پرکنندگی حفرات  از. است

تزریقازپسسنگتراوایی تودهت کهحاکی از آن اس) نفوذپذیري( نتایج آزمایش فشار آب عالوه براین، . رسدبهترین حالت تقریبًا به صفر می

سانتی متر 63/81×10-6نفوذپذیري به عدد بطوري که . و شرایط نفوذپذیري آن در شرایط بهتري قرار گرفته استیافتهايمالحظهقابلکاهشهاگمانه

  .بر ثانیه کاهش یافته که بیانگر موفقیت عملیات تزریق آزمایش است

  

  

  

  

  

  نتیجه گیري  .6

  

برايمناسبحلراهیکعنوانبهبنابراین تزریق. خطرآفرین باشدآندائمیتاسیساتوسدبرايتواندمیسازه آبگیرپیدرآبنشتوتراوش

خورند جهت ارائهپذیري ساختگاه آبگیر و یا به عبارتی میزانبه منظور تزریق. داردکاربردسازهپایداريتثبیتوآبنشتازجلوگیريوبنديآب

  .طرح نهایی تزریق، تزریق آزمایشی انجام گرفت

سنگ نابرجا با کیفیت بسیار ضعیف است، به متري که توده 40تا عمق هاي زمین شناسی انجام شده، با توجه به مطالعات صحرایی و برداشت

اصل از تزریق آزمایشی، نفوذپذیري باالیی براي این اما با توجه به نتایج ح. پذیري بدست آوردو تزریق  RQDاي بینتوان رابطهدلیل نابرجا بودن نمی

رس سنگ مشاهده شده است که با توجه به نتایج حاصل از آزمایش لوژون نفوذپذیري بسیار متري ساختگاه  70تا  40در عمق . ناحیه پیش بینی می شود

  . در این ناحیه مشاهده شده است 83/0پایینی در حدود 

در  A5در نهایت گمانه کنترلی . به ترتیب حفر و تزریق شدند A3و  A2آغاز شده، سپس دو گمانه  A1نه عملیات حفاري و تزریق با گما

  .، و آزمایش فشار آب در آن انجام پذیرفت)متر 5/2مثلث متساوي االضالع با طول ( وسط آرایش مثلثی گمانه هاي حفاري شده

آثار ) گمانه کنترلی(A5متر نسبتا مناسب بوده چرا که در گمانه  5/2خاب فاصله از مقایسه نتایج تزریق سیمان چنین به نظر می رسد که انت

همچنین با بررسی روند تغییرات خورندپذیري در سه گمانه چنین به نظر می . شودمتري از سطح زمین در دیواره گمانه مشاهده می 16سیمان از عمق 

متر شرایط تزریق  40تا  25در عمق همچنین . به حالت متوسط بهبود یافته است) متر اول 15در ( رسد که در بدترین حالت خورندپذیري نسبتا زیاد 

علت این امر می تواند وجود درزه و ). 6شکل (با دو گمانه دیگر کامال متفاوت است و خورند پذیري باالتري مشاهده شده است A3پذیري گمانه 

متري است که  70تا  40اما در رس سنگ در هر سه گام تزریق آزمایشی شرایط حاکی از خورندپذیري پایین در عمق بین . ي در این عمق باشدهاشکاف

  .با نتایج  آزمایش لوژون این امر سازگار می باشد
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  میزان خورند سیمان در سه گمانه تزریق آزمایشی -6شکل 

انتظار هاي تزریق بهتر شناخته شده و  متري براي حفر گمانه 25/1فاصله االي مصالح تخلخل بو متر اول  15ه خورند پذیري باالي با توجه ب

  .مشاهده شود هاآثار سیمان درجداره گمانه  25/1ر فاصله برآورد شده، د متر 4/1شعاع تأثیر در ابتدا در حدود با توجه به اینکه  رودمی

این دو ردیف در . قابل اجرا خواهد بودتایج تزریق آزمایشی و شرایط ژئوتکنیکی ساختگاه آبگیر، عملیات تزریق در دو ردیف با توجه به ن

با حفاري و طرح تزریق. متري از مرز گودبرداري شفت اجرا خواهد شدسانتی 75ردیف اول در فاصله . شودمتري از یکدیگر حفر می 08/1فاصله 

)B1(دومسريهايگمانههاي اولیه تزریق شد، بعد از آنکه گمانه.گردددارند، آغاز میهمدیگرازمشخصیکه فاصله)A1(ولیه تزریق گمانه هاي ا

هاي سري اول و دوم، بدنبال تکمیل گمانه. استموسومفاصلهتقسیمروشبهروشاین.شودحفاري میدرهمان امتداداولسريگمانهوسطدر

 5/2، 5، 10بدین صورت فاصله حفاري یک سري گمانه . بصورت نیمه کردن فاصله، حفر و تزریق می شوند) D1و  C1(وم و چهارم هاي سري سگمانه

  .متر می باشد 25/1و 

بدین صورت که . پس از اتمام عملیات تزریق ردیف اول، گمانه هاي ردیف دوم همانند روند حفاري و تزریق در ردیف اول دنبال خواهد شد 

چهار گام حفاري و تزریق در  7شکل در . حفاري و تزریق می شوند D2و B2 ،C2و سپس با نیم کردن فاصله، گمانه هاي  A2دا گمانه هاي ابت

  .هرردیف ارائه شده است

  گام ها حفاري و تزریق-7شکل 

  

نوع می باشند، باید از  وجود ژیپس و انیدریت در سازند آغاجاريکه ناشی از  ر صورت وجود یون سولفات در محیطدباید دقت داشت که 

سیمان بایستی ) متر  40تا عمق حدود ( باالیی  اي و خردشدهبراي مصالح دانههمچنین در تهیه دوغاب . استفاده نمود Vتیپ و یا  IIسیمان مصرفی، تیپ 

استفاده  cm2/gr 6000سیمان پرتلند با بلینی حدود    ) متر  70تا  40از عمق حدود ( براي مصالح دانه ریز و  cm2/gr 3700لین پرتلند با حداکثر ب

  .نمود

  قدردانی  .7

راهنمایی هاي به پاس   بوستن -از شرکت مهندسین مشاور کاوشگران و شرکت مهندسین مشاور تهراننویسندگان این مقاله بر خود الزم می دانند که 

  .ارزنده شان، تشکر و قدردانی نمایند

  مراجع  .8

1. Widmann, R. (1996) “International Society for Rock Mechanics Commission on Rock Grouting”, Britain.

2. Department of the Army U.S. Army Corps of Engineers (1984) “Engineering and Design GROUTING 
TECHNOLOGY”, Washington, DC.



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٩

3. Deere, D.U. (1982), “Cement-Bentonite Grouting For Dams.” Proceedings of the ASCE Specialty 
Conference in Grouting in Geotechnical Engineering, New Orleans, Louisiana, Feb. 10-12, pp. 279-300.

4. Houlsby A.C. (1990) “Construction and Design of Cement Grouting”, A WILEY - INTERSCIENCE 
Publication; New York.

  

  


	خلاصه

