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 چکیده:

یکی از رایج ترین شيوه های  بهسازی خاک های ماسه ای، تزریق سيمان است که از  

طریق افزایش مقاومت برشی وسختی خاک به دليل ایجاد سيمنتاسيون  در ماسه ، می 

تواند به طور موثری سبب افزایش توان باربری، کاهش نشست و رفع معظالت 

ی دیگر یکی از ملزومات سيمانی ژئوتکنيکی از جمله پدیده روانگرایی شود. ازسو

شدن مناسب خاکها ، استفاده از آب مناسب است تا واکنش شيميایی مورد نظر بطور 

مطلوبی انجام گردد. این در حالی است که در قسمت هایی از مناطق شهری نفوذ 

شيرابه ناشی از نفوذ غير مهندسی زباله ها سبب آلودگی شدید یا نسبتا شدید آب 

در این مطالعه با مدلسازی کوچک مقياس تزریق سيمان در  ق شده است.در این مناط

خاکهای ماسه ای ، بصورت فيزیکی اثر آلودگی ناشی از نفوذ شيرابه های زباله 

شهری بر عملکرد بهسازی در افزایش سختی خاکهای ماسه ای بررسی شده است . بدین 

مدول عکس العمل بستر و  منظور از آزمایش بارگذاری صفحه کوچک مقياس جهت تعيين

سختی خاک استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر آالینده ها در عملکرد 

معمول تزریق سيمان بسيار قابل مالحظه بوده و الزم است توجهی جدی به بحث آلودگی 

 خاک و مطالعه آن قبل از انجام بهسازی از این طریق به عمل آید . 

ه، تزریق سيمان، خاکهای آلوده، شيرابه زباله های کلمات کليدي: بهسازی ماس

 شهری، مدلسازی فيزیکی

 مقدمه

 

عموما خاک موجود در سایت از دیدگاه مهندسی برای ساخت و ساز ، ایده آل و کامال 

مطلوب نيست و باید با اعمال تغييراتی بر آن  برای فعاليت های عمرانی آماده 

ه با خاک های نامناسب در مهندسی ژئوتکنيک شود. لذا دو راهکار متفاوت در مواجه

، تغيير محل سایت و تغيير خصوصيات سایت است که به بهسازی موسوم است.به دليل 

محدودیتهایی از قبيل اقتصادی و اجتماعی هميشه نمی توان محل سایت را تغيير 

داد.لذا بایستی با استفاده از بهسازی خصوصيات خاک را تغيير دهيم. تزریق 

اب در خاکهای درشت دانه تا متوسط، یک تکنيک مؤثرجهت بهسازی و کاهش نفوذ دوغ

پذیری و افزایش سختی و مقاومت است. از آنجایيکه سيمان در کشور به وفور وجود 

داشته و از طرفی دیگر به سبب سازگار بودن آن با محيط اطراف از دیدگاه مسائل 

 کاربرد در تزریق می باشد. زیست محيطی، این مصالح مناسبترین گزینه جهت

تاکنون محققين بسياری در مورد رفتار خاکهای سيمانی شده تحقيق و بررسی نموده 

، سيمانی شدن سبب تردی رفتار خاکهای [1 ]اند.بر اساس مطالعات کالف و همکاران 

ماسه ای، افزایش مقاومت برشی و کاهش کرنش برشی نظير نقطه شکست می شود.دوپاس 

سيمان به منظور بهسازی -با مطالعه خواص استاتيکی و مکانيکی ماسه [2 ]و پکر 

ماسه و اجتناب از خطر روانگرایی نشان دادند که با افزایش مقدار ماده سيمانی 

 200-300درصد سيمان پرتلند 5کننده ، بر چسبندگی خاک افزوده می شود و افزودن 

 رد.کيلو پاسکال چسبندگی در خاک ماسه ای به وجود می آو

 

 مصالح مورد استفاده

 

ماسه استفاده شده در این تحقيق از سواحل بندر انزلی واقع در استان گيالن جمع 

آوری شده است.این ماسه از نوع ماسه ریزدانه بد دانه بندی شده می باشد.قطر 

% ذرات آن یکنواخت بوده 73( کمتر بوده است.30ميليمتر)الک شماره 0.6ذرات آن از
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(  داشته اند.این نوع خاک از نظر 50ميليمتر)الک شماره  0.3از  و قطری بيشتر

باربری و سایر پارامترهای ژئوتکنيکی بسيار ضعيف بوده و برای استفاده باید با 

یکی از روشهای بهسازی بهبود پيدا کند که از این نظر برای انجام آزمایشات 

 نشان داده شده است. 1مناسب می باشد.نمودار دانه بندی این نوع خاک در شکل 

 
 

 : نمودار دانه بندی خاک مورد استفاده1شکل 

 

سيمان مورد استفاده از نوع سيمان پرتلند معمولی می باشد که در فعاليتهای 

 ساختمانی از آن استفاده می شود

آالینده  استفاده شده در این تحقيق ، شيرابه زباله های شهری مربوط به دفنگاه 

سراوان گيالن می باشد که این شيرابه به سمت یک روستا واقع در زباله واقع در 

 اطراف شهر رشت هدایت شده است.
 

 تهيه نمونه

 

می باشد که  0.6˟0.6˟0.6مدل تزریق آزمایشگاهی شامل یک قالب فلزی مکعبی به ابعاد 

ماسه سواحل انزلی با تراکم مشخصی در آن ریخته شده و تزریق دوغاب سيمان توسط 

ای مشبک از مرکز آن انجام می شود . برای تزریق دوغاب  در مدل از یک لوله 

سانتيمتر وسط آن مشبک  15سانتيمتر که  5سانتيمتر  وقطر  75لوله فلزی به طول 

است، استفاده شده است که در هنگام تزریق، دوغاب توسط پمپ تزریق به لوله مشبک 

ازی بهتر شرایط واقعی در محل و وارد شده و در خاک تزریق می شود.به منظور مدلس

نيزکنترل فشار تزریق، توسط جکهای پنوماتيکی و صفحه صلب فوقانی، سرباری 

نمایی از دستگاه  2تن بر متر مربع بر خاک اعمال شده است. شکل  5معادل

 بارگذاری صفحه و مدل تزریق را نشان می دهد.
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 :نمایی از دستگاه آزمایش بارگذاری صفحه2شکل

 

ارائه شده که سه  9و6و3این تحقيق شش مدل تزریق  با نسبتهای آب به سيمان در 

مدل مربوط به واکنش سيمان با آب سالم و سه مدل مربوط به واکنش سيمان با 

شيرابه زباله می باشد.در هرکدام از این نسبتهای آب به سيمان یکبار از آب 

مدل  است.در هر ششسالم جهت واکنش و بار دیگر از شيرابه استفاده شده 

 پارامترهای ماسه نظير تراکم نسبی، تخلخل و ميزان اشباع شدگی ثابت بوده است.

برای ساخت دوغاب و تزریق آن از یک مخزن اختالط و پمپ تزریق استفاده شده 

ساعت پس از تزریق، نمونه گيری از ماسه تزریق شده در اعماق  24است.در هر مدل 

ریق انجام شده است.نمونه گيری توسط نمونه گير و فواصل مختلف از مرکز تز

نمایی از  3ميليمتر انجام شده است.شکل  50استوانه ای جدار نازک به قطر داخلی 

 دستگاه پمپ تزریق را نشان می دهد.

 
 

 
 

 :نمایی از دستگاه پمپ تزریق با کنترل فشار تزریق3شکل 

 

ری شده است تا در این مدت روز در آب نکه دا 28نمونه های اخذ شده از هر مدل 

سيمان به حداکثر مقاومت خود رسيده و نمونه ها از جهت عمر نگهداری مشابه و 

همگن باشند.پس از آن نمونه ها تحت آزمایشهای سه محوری نيز قرار 

گرفتند.آزمایشات سه محوری به منظور اثر نسبت آب به سيمان در مقاومت ماسه 

 انجام شده است.
 

 محوریآزمایش سه 
 

آزمایش سه محوری به منظور بررسی نسبت آب به سيمان ، در افزایش مقاومت و کاهش 

تغيير شکل ماسه های تزریق شده انجام شده است.برای این منظور نمونه هایی که 

در فاصله و عمق یکسان قرار داشته انتخاب شده و چند سری آزمایش سه محوری با 
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کيلو پاسکال به روی نمونه ها انجام شده  200و  100و  50تنش های همه جانبه 

است.نتایج آزمایش سه محوری برای نمونه های حاصل از مدل تزریق با نسبت آب به 

 ارائه شده است. 4، در شکل 6سيمان 

 

 

 
 

 6کرنش نمونه های تزریق شده در نسبت آب به سيمان -: نمودار تنش4شکل 

 

نمودار مشاهده می شود با افزایش تنش محصور کننده ، ميزان  همانگونه که در

مقاومت ماسه تزریق شده افزایش می یابد. بررسی رفتار ماسه تزریق شده نشان می 

دهد که اثر تزریق در رفتار ماسه بيشتر به شکل افزایش چسبندگی است و در زاویه 

زایش تنش همه جانبه اصطکاک داخلی تغيير چندانی ایجاد نمی کند. همچنين با اف

 ميزان تغيير شکل پذیری نمونه ها کاهش می یابد.

به منظور بررسی بيشتر ميزان تاثير شيرابه بر پارامتر های مقاومتی خاک ، از 

آزمایش برش مستقيم استفاده شده است.آزمایش به صورت تحکيم یافته زهکشی شده و 

کيلو پاسکال انجام  200و  100و  50ميليمتر بر دقيقه تحت تنشهای  0.5با سرعت 

آمده است .همانطور که مالحظه می شود  6و  5شده است . نتایج آزمایشات در اشکال 

 وجود شيرابه موجب افزایش تنش برشی حداکثر قابل تحمل توسط خاک شده است 

به ترتيب نمودار تغييرات تنش برشی در مقابل جابجایی با نسبت آب به  6و5شکلهای

انشان می دهد که در آنها به جای آب سالم از شيرابه زباله ر 6و  3سيمان 

 استفاده شده است.

 

S=200 kpa 

S=50 kpa 
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: نمودار تغييرات تنش برشی در مقابل جابجایی برای نسبت شيرابه به سيمان 5شکل 

3 

 
 

: نمودار تغييرات تنش برشی در مقابل جابجایی برای نسبت شيرابه به  6شکل 

 6سيمان 

 

 

 

 

 
 



 یرانا کيژئوتکناولين كنفرانس ملي مهندسی 

 دانشگاه محقق اردبيلیدانشکده فنی مهندسی 

  ۱۳۹۲مهر ماه 

 نتيجه گيری:

دوغاب سيمان حتی در نسبت های باالی آب به سيمان نيز تاثير خوبی در  تزریق-1

 افزایش مقاومت و کاهش نشست پذیری خاک های سست دارد.

در آزمایش های سه محوری به روی نمونه های تزریق شده، با افزایش تنش محصور -2

 کننده افزایش مقاومت خاک مشاهده می شود.

یق شده غير خطی است و سختی به شکل قابل توجهی کرنش ماسه های تزر-رفتار تنش-3

 با تزریق بهبود می یابد.

 زاویه اصطکاک با تزریق دوغاب ق تقریبا بدون تغيير باقی می ماند. -4

واکنش شيرابه زباله به جای آب سالم با سيمان جهت عمل تزریق، باعث کاهش -5

 مقاومت و سختی خاک ماسه ای می شود.

ده بيشتر باشد مقاومت خاک ماسه ای تزریق شده نسبت به هر چه ميزان آالین-6

 تزریق و واکنش سيمان با آب سالم به مراتب کمتر می شود.

وجود شيرابه در واکنش با سيمان سبب کاهش قابل توجه سختی خاک می شود وباید -7

در هنگام ساخت و ساز توجهی جدی به زمينهایی  که در معرض نفوذ شيرابه قرار 

 دد.دارند گر
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