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 چكيده :

گسترش روز افزون شهر سازي وخصوصا" بلند مرتبه سازي در كشورمان ايران وافزايش  باتوجه به

بار وارده به خاك زير پي وهمچنين لزوم استفاده از زمينهاي مسئله دار بدليل ارزش ريالي باالي 

آنها، تمامي راهكارهاي فني  براي اسالح ساختار فيزيكي و مقاومتي خاكهاي زير شالوده ها مورد 

ي كاملتر قرار مي گيرد.تكنولوژي تزريق نيز به عنوان يكي از روشهاي فني مفيد ، در بهسازي بررس

خاكهاي زير شالوده ها ودر اغلب پروژه هاي عمراني مطرح مي باشد. ولي بدليل تازگي اين راهكار 

نوع مهندسي وهمچنين بدليل مكانيسم كاربرد اين روش ، كه اغلب در محيط هاي بسيار ناهمگن وبات

ساختار زمين شناسي و پارامترهاي ژئو تكنيكي مورد بررسي و كاربرد قرار مي گيرد ، تصميم 

گرفتيم در قالب يك طرح پژوهشي ، پارامترهاي مختلف مطرح در انجام اين روش را در زمينهاي 

مختلف ، بررسي نمائيم .در اين طرح پژوهشي ، مكانيسم هاي اجرايي موفق تزريق در سطح ايران 

وجهان بابررسي موردي برخي پروژه هاي عمراني مورد بررسي قرار گرفته وبا ارائه 

 نمودار،جدول و فلوچارت مراحل مختلف تزريق، گزارش نتايج آن ارائه گرديده است.
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 کلیات طرح تحقیق-1

 مقدمه-1-1

گسترش روز افزون علم و تکنولوژی های روز در تمام شاخه های علوم از یک طرف و نیاز به ساخت 

ابنیه های سنگین و دقیق با تکنولوژی ساخت پیشرفته از طرف دیگر لزوم بهسازی زمینهای تحت تائیر بار 

دو چندان مهم جلوه گر نموده است. تکنولوژی تزریق، بعنوان یک راه  ناشی از اجرای پروژه های مذکور را

حل مهندسی، یک تکنیک کهن، در بهسازی زمین است که در حدود دو قرن قدمت دارد. از آنجا که کیفیت 

این تکنیک در بهسازی زمین در رابطه با اجرای انواع سازه های بزرگ و مهم در اکثر کشورهای صنعتی 

مورد قبول متخصصین است، در نتیجه وجود مشکالت و  "ان یک راه حل مفید و موثر کامالپیشرفته بعنو

موانع خاصی نظیر مسائل مکانیک خاک منطقه عمل )سایت اجرای پروژه، اعم از پایین بودن مقاومت زمین، 

وجود  احتمال نشست یا مشکالت زمین شناسی همانند  ،تخلخل زیاد ،پایین بودن الیه مقاوم )پی سنگی(

، تکتونیزه بودن محل، وجود غارهای زیرزمینی، باال بودن سطح آب زیرزمینی، هشکستگی های زیاد در منطق

هوازدگی الیه ها، تشکیالت رسوبی و یا وجود تشکیالت مختلف زمین شناسی از لحاظ جنس، شیب و 

ت ناشی از فرار آب، ضخامت الیه ها یا نفوذ پذیری زمین منطقه عملیاتی، مشکالت خاکبرداری، مشکال

چرا که تزریق  .اجرای هیچ پروژه مهم و ضروری را غیر ممکن نمی سازد ،...وجود باتالق و لجن زار و

بعنوان موثرترین و اغلب اقتصادی ترین راه حل بوده که برطرف کننده و یا کاهش دهنده اکثریت موانع و 

شد. البته این تکنیک حتی در برطرف کردن مشکالت طبیعی و حتی مصنوعی منطقه مورد نظر می تواند با

جلوگیری از ریزش تونلها در مناطق سنگریزه  مانند مشکالت سازه های اجرا شده نیز کاربرد شایانی دارد.

ای، جلوگیری از تراوش آب در انواع سدهای ساخته شده در گذشته و سایر موارد دیگری که در متن 

 رداخته شده است. پ به آنهامطالب این طرح تحقیقاتی نیز 
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 مبانی نظری تحقیق -2-1

، از جمله باال بودن درصد تخلخل در بعضی از ابا عنایت به مسائل مشخصه های فیزیکی انواع خاکه

انواع خاکها که ناشی از ساختار ژئوتکنیکی متنوع آنها و طرز تشکیل آنها در طول سالیان متمادی می باشد، 

همچنین در  .این مسائل در پروژه های مختلف انکار ناپذیر استلزوم برطرف سازی مشکالت ناشی از 

، "مباحث نشست های ایجاد شده در خاک تحت تاثیر بارهای وارده از طرف سازه های مختلف، مخصوصا

علی الخصوص در زیر سازه های در حال بهره  ،نشست نامتقارن، موضوع اصالح وضعیت حادث شده

 .ای است که لزوم بررسی روشهای با اثر تخریبی کم دو چندان می شودبرداری کار بسیار مهم و پیچیده 

طوری شکل یافته است که امکان تراکم مناسب و  ،همچنین ساختار بعضی از انواع خاکها و الیه بندی آنها

اهمیت خاصی پیدا می کند  ،استفاده از روشهای تزریق ،لذا در بهسازی اینگونه الیه ها .بهینه را ندارد

بشرطی که مبانی نظری موضوع از نکته نظر نوع مواد و مصالح تزریق و متدولوژی استفاده از این روش 

یک مهندس و  ،در بحث بهسازی با استفاده از تزریق .بررسی و تحقیق شده باشد ،بگونه ای مناسب

وضعیت و مشخصات زمین منطقه و ویژگی باید آشنائی کاملی نسبت به  "اصوال ،کارشناس طراح این روش

و در اینکار باید برای شناخت  .داشته باشد ،دوغابی که جهت تزریق بکار می گیرد "های مواد تزریق مثال

کامل از وضعیت زمین با انجام نمونه برداری های مختلف و آزمایشات ضروری و همچنین شناخت 

ستفاده از اطالعات مهندسی خود و با توجه به هدفی که از با ا ،خواص انواع دوغابها و موارد کاربرد آنها

کسب اطالعات از تجارب ارزشمند سایر متخصصان در  ،در تکنیک تزریق .اقدام نماید ،نتیجه کار دارد

های کارشناسان  یتفقو همچنین اطالع از مو ،و نشستهای مختلف ها الیه  کاربرد انواع دوغابها در انواع 

  .حائز اهمیت خاصی است ،ی گوناگون و بررسی علل این موفقیتهامختلف در پروژه ها
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 پیشینه تحقیق  -3-1

ولی  .انجام شده است 1802در سال    Berignyتزریق در زمین برای نخستین بار توسط شخصی بنام 

در چند دهه اخیر پیشرفت نموده و اکنون بعنوان یک روش  ،استفاده از این تکنیک در بهسازی زمین ها

این تکنیک پیشرفته و مهم که فقط در سایه سعی و تالش و تجربه  .پیشرفته در سطح جهان مطرح است

اغلب در  ،انگلستان رشد پیدا کرده ،سوئد ،آمریکا ،در کشورهایی همچون فرانسه ،عملی آن در پروژه ها

بطور غیر مستقیم مورد  ، بعنوان یک ابزار فنی،حیاتی کشورهای مختلفاجرای پروژه های حساس و 

عملیات تزریق در تمامی پروژه های  اسالمی برای مثال در سالهای قبل از انقالب .استفاده قرار گرفته است

بعد از ولی  .توسط کارشناسان شرکتهای خارجی صورت می گرفت ،واقع در سطح کشور عزیزمان ایران

متخصصین ایرانی برآن  ،در کشور ما ،بدلیل عدم امکان فعالیت اینگونه شرکتها الب اسالمی،پیروزی انق

 "راسا ،شدند که با سعی و تالش و تجربه اندوزی و استفاده از این روش در پروژه های در دست اجرا

یست و چند سال لذا عمر غیر وابسته این تکنیک در کشور ما تنها در حدود ب .اقدام به آزمون و خطا نمایند

ساخته شدن بعضی  .تکنیک تزریق همزمان با دوره ساخت سدهای بزرگ رشد یافته است .گذشته می باشد

سدهای خاکی با دهها متر  "مخصوصا .فقط در اثر عملیات تزریق امکان پذیر بوده است ،از این سدها

اینگونه سدهای خاکی یک اثر  اجرا .که روی رسوبات آبرفتی ضخیم مورد طراحی قرار گرفته اند ،ارتفاع

زیرا تا آن زمان تکنیک تزریق در زمین های  ،انکارناپذیر روی تکنیک تزریق در زمین های آبرفتی داشت

دلیل  .شناخته شده و پیشرفته بود "در حالیکه تزریق در سنگها کامال  ،آبرفتی پیشرفت خیلی کمی داشت

ساخته می شد و مهمتر  ،ازه ها برروی سنگها و صخره هااین بود که نخستین س "این عدم پیشرفت احتماال

تزریق در سنگها به مسائل مشکل و پیچیده ای همانند داشتن اطالعات و دانش تجربی در آبرفتها  ،از همه

تزریق در آبرفتها بطور چشمگیری پیشرفت کرده و امروزه این امکان را بوجود  ،با این وصف .نیاز نداشت
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 .مشکل و مهمی در اعماق زمینهای مناطق شهری به نحو احسن انجام گیرد "قعاآورده که کارهای وا

 همین تحقیق ارائه شده است. 5توضیحات کامل در این خصوص به صورت نمونه در فصل 

 بیان مسئله -4-1

دانش و تکنولوژی تزریق چند سالی بیشتر  ،همانطور که در بخش قبلی تحقیق مورد اشاره قرار گرفت

کاربرد  .نیست که در پروژه های مختلف اجرایی در کشور ما مورد بهره برداری غیر وابسته قرار می گیرد

 ،تکنیک تزریق امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته .اصلی این تکنیک در مهندسی ژئوتکنیک می باشد

  .اکها محسوب می شودیکی از روشهای موثر برای بهسازی خ

کاهش نشست پذیری  ،استفاده از این تکنیک برای کاهش دادن تاثیر ارتعاش در خاک ،در کنار این امر

  .خاک و کاهش نفوذ پذیری و نشست غیر متعارف و نشست نامتقارن در سنگها و خاکها استفاده می شود

الزامی است که در  ،اقتصاد مهندسی با عنایت به مباحث ،در بعضی از سایتهای محل احداث پروژه ها

نسبت به اصالح محل و اصالح  ،بعضی نقاط ما بجای دوری از یک ساختگاه بدلیل نامناسب بودن بستر آن

ویژگیهای ژئوتکنیکی یا تعویض مصالح طبیعی نامناسب محل با مصالح مناسب یا استفاده از طراحی های 

وقتی یک  .اقدام شود (،واع پی های مناسب برای محلاستفاده از ان)همساز با شرایط نامناسب محل 

        باید راه حل تزریق را نیز مابین سایر  "اصوال ،فونداسیون دارای مشکل ژئوتکنیکی  را در نظر می گیریم

 (تخلیه آب توسط پمپ و... ،شمع گذاری ،دیوارهای در جا ،نظیر استفاده از شمع های صفحه ای)راه حلها 

  .مورد بررسی قرار دهیمدر صوت لزوم 

       ،دوغاب نامیده می شود ،با مواد سیالی که ،تزریق در واقع پر کردن درزها و منفذهای زمین منطقه ای

 .نفوذ ناپذیر و مقاوم گردد ،این امکان بوجود می آید که منطقه مورد نظر ،که با اجرای این عمل.می باشد
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زمینهای سنگی با درزهای بزرگ و یا زمینهای  ،سنگی شکستهحال منطقه مذکور ممکن است شامل زمینهای 

  .آبرفتی باشد

در  .نباید از معایب آن چشم پوشی کرد ،با توجه به مزایائی که تکنولوژی تزریق در زمینهای آبرفتی دارد

همچنین ممکن است مخارج  .تزریق یک راه حل کند می باشد ،در مقایسه با سایر تکنیکها ،اغلب حاالت

نیاز به استفاده از دوغابهای  ،زیرا که برای دستیابی به نتایجی با کیفیت باال .فتی را در برداشته باشدهنگ

همچنین نکته ای بسیار مهم تر در این خصوص نیاز این  .مخصوص و اکیپ مجهز و متخصص میباشد

چرا که وجود حفره پنهان  .روش به مطالعات مقدماتی و دقیق زمین شناسی محل انجام این روش می باشد

     .به پروژه تحمیل نماید هنگفتیمی تواند هزینه های  ،در عمق های پایین محل انجام این روش

 اهداف طرح  -5-1

در روزنه های  ،بکار گیری روشی است که با آن ،در استانداردهای اصول و مبانی تزریق ،منظور از تزریق

به ترتیبی که مقاومت فیزیکی و  .دوغاب تزریق می شود ،سنگیخاک، گسستگیها و حفره های توده های 

برای دستیابی به هدف مورد  .مکانیکی آنها را افزایش دهد و مشخصه های ژئوتکنیکی آنها را بهبود بخشد

   تزریق (گمانه هایی حفر می شود و از طریق آنها دوغاب تحت فشار به درون زمین )خاک یا سنگ ،نظر

با توجه به  گردد.و شرایط مطلوب حاصل  .فرج خاک یا سنگ اطراف گمانه پرشود تا خلل و .می شود

خالصه تعریف باال  و با عنایت به قابلیت های باالی این تکنیک در استحکام بخشی به زمین های سست و 

کاهش نشست پذیری خاکهای زیر شالوده و یا کاهش نفوذپذیری خاکها و جلوگیری از فرار نا متعارف آب 

و با عنایت به تجربی بودن بخش عمده ای از روش های انجام این تکنیک و گسترده  ،ا کاربرد آن روشب

با ) ،عمرانی از جمله سدها و تونلها یبودن کاربرد آن در سایتهای بسیار متنوع محل اجرای انواع پروژه ها

زوم استفاده از تجربیات و با توجه به ل (توجه به ساختار متفاوت زمین شناسی بستر زیر پی سازه ها

بدلیل  که این امر، کارشناسان موفق در پروژه های مشابه  و نبود سوابق علمی متعدد و مکتوب در کشور ما
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نسبت به جمع  ،ما نیز تصمیم گرفتیم می باشد، کوتاه بودن قدمت استفاده از این تکنیک در ایران زمین

 ندی فنی آنها به شرح زیر اقدام نماییم:و دسته بآوری هدفمند مسائل مهم و مختلف تزریق 

شامل مطالعات زمین  ،در این تکنیکتجمع اطالعات فنی و کلیه اطالعات مرتبط با متغیرهای مورد بحث 

داری درزه ها و نحوه از قبیل بازشدگی درزها و جهت  ،شناسی و پارامترهای دخیل در این تکنیک تزریق

آب زیرزمینی در این امر و یا تنش های محلی در انجام این روش و یا جهت  نقش اتصال سنگها.بررسی

 .ژئوتکنیکی خاک محل تزریق های نقش ویژگی

از جمله بررسی پارامترهای ) .بررسی مطالعات هیدرولوژی و نقش آن در بهینه سازی روشهای تزریق 

 .(..نفوذ پذیری در سنگها و

 .انواع آنهابررسی روشهای تزریق و مواد تزریق و  

 .انجام تحقیق و مطالعه موردی و بررسی فنی راهکارهای اجرایی موجود و جدید

نقشی هر چند کوچک در جهت انجام صحیح تر این تکنیک فنی و کار  امیدواریم با انجام موارد مذکور

   .آمد در بهسازی پروژه های عمرانی کشور ایفا نماییم

 اهمیت و ضرورت انجام طرح  -6-1

نایت به گسترش روز افزون شهرسازی و لزوم استفاده از تمام سایت های قابل ساخت با توجه به با ع

 ،محدودیتهای توسعه کالبد شهری مصوب از یک طرف و باال بودن ارزش ریالی زمین ها از طرف دیگر

الوده ها در الزامی است که با ارائه راهکارهایی نسبت به اصالح ساختار فیزیکی و مقاومتی خاکهای زیر ش

 صورت لزوم اقدام نمود.

از  .است مطرح مهندسی و یک روش فنی با سابقه در بهسازی زمین کارتکنولوژی تزریق بعنوان یک راه

آنجا که کیفیت این تکنیک در بهسازی زمین در رابطه با اجرای انواع سازه های بزرگ و مهم در اکثر 

 ،در نتیجه ،مورد قبول متخصصین است "د و موثر کامالکشورهای صنعتی پیشرفته بعنوان یک راه حل مفی
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وجود مشکالت و موانع خاصی نظیر : مسائل ژئوتکنیک محل ساختگاه از نکته نظر سست بودن زمین یا 

پوکی و تخلخل باال در خاک  ،پایین بودن الیه سنگ مادر ،هوازدگی الیه ها،باال بودن سطح آب زیر زمینی

نشست نامتقارن و یا مشکالت زمین شناسی همانند  "زیر پی و احتمال نشست های مختلف مخصوصا

تشکیالت رسوبی و یا تشکیالت  ،وجود غارهای زیر زمینی ،تکتونیزه بودن محل ،وجود شکستگی الیه ها

یا نفوذپذیری باال در منطقه  ،آنها ضخامت الیه ها و جنس ،مختلف زمین شناسی از لحاظ شیب الیه ها

وجود باتالق و لجن زار  ،عملیاتی سدسازی علی الخصوص در محل محور سد و جناحین سدها و فرار آب

چرا که تزریق بعنوان موثرترین  .و... نمی تواند اجرای هیچ پروژه با اهمیت باال را تحت تاثیر خود قرار دهد

ه برطرف کننده و یا کاهش دهنده اکثریت موانع و مشکالت طبیعی و و اغلب اقتصادی ترین راه حل بوده ک

با توجه به تجربی بودن اغلب بخش های این عملیات و این  .حتی مصنوعی منطقه مورد نظر می تواند باشد

لزوم جمع آوری کلیه اطالعات فنی و روش های مختلف بکار گرفته شده در جهان و همچنین  ،تکنیک

یب آن در خاکهای مختلف و کاربرد آن در پروژه های با اهداف متفاوت و انواع زمین بررسی مزایا و معا

های قابل تزریق و نکات کلیدی درخصوص انجام این عملیات و روشهای کنترل و نظارتی آن و کنترل 

در زمین های آبرفتی و یا  "فشار تزریق که یک کار بسیار حساس در مسائل زمین شناسی و مخصوصا

طرح های  را بر آن داشت که با انجام این طرح که خود مقدمه انجام ما ،رود همه و همه ه به شمارمیتکتونیز

بعنوان مدرس  خودبتوانیم هم از نکته نظر وظائف آموزشی  ،تحقیقاتی گسترده تری در این زمینه است

 ،ائه نتایج جامع این طرحمطالب جامع و کاملتری در اختیار دانشجویان عزیز قرار دهیم و هم با ار ،دانشگاه

نکات ارزشمندی تجربی و اجرایی و تئوریهای مرتبط با این تکنیک را باهم بررسی کرده و مورد تحقیق 

  .قرار دهیم
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 تعاریف و متغیرها  -7-1

 تزریق 

 ،تزریق روشی است که با استفاده از آن در روزنه های خاک یا گسستگیها و حفره های توده های سنگی

 ،مقاومت فیزیکی و مکانیکی توده های خاکی و سنگی مذکور ،دوغاب تزریق می گردد و در نتیجه آن

 .افزایش مناسبی پیدا می کند و برخی از مشخصه های ژئوتکنیکی نیز بهبود می یابد

 دوغاب مناسب تزریق 

تزریق شونده  خواص مواد ،هدف تزریق ،دوغاب مناسب تزریق بستگی به پارامترهای متعددی از جمله

بنتونیت و ماسه  ،سیمان ،و محیط مورد تزریق دارد و از دوغاب رقیق تا غلیظ با نسبت های مختلفی از آب

مالت سیمان و  (،زود گیرها و سایر موارد بهبود دهنده کیفیت دوغاب ،فوق روان کننده ها)و مواد افزودنی 

  .تغییر می کند ،و تزریق ها تا محلولهای کلوییدی و شیمیایی (،Fillers)پرکننده ها 

 ساختگاه 

محل اجرای هرگونه  ،محل اجرای پروژه های عمرانی یا محل احداث سدها و محل اجرای تونل ها

  .عملیات تزریق و یا عملیات اجرایی مشابه می باشد

 پرده تزریق 

ی از زیر سدها یا سازه ای که در زیر سدها یا پی سازه ها احداث می شود تا بتواند از اتالف آب عبور

و یا به  .ها را به حداقل رسانده یا از بین ببرد پی ها جلوگیری نموده و آثار منفی حرکت آب از زیر پی

مجموعه ای از گمانه ها اتالق می شود که به منظور بستن درز و شکاف جهت جلوگیری از نشت آب 

  .گردد حفاری و تزریق می ،مخزن سد از زیر سد به پایین دست سد
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 لوژن  

    10عبارتست از تراوائی سنگی است که از یک متر طول گمانه آزمایشی تحت فشار  ،یک واحد لوژن 

  (الف مهندسی آب کشور-155استاندارد  شماره )بار ؛ یک لیتر بر دقیقه آب عبور کند 

 

 آزمایش لوژن 

    بیان  (luواحد لوژن )میزان نفوذپذیری در سنگ با  .آزمایش اندازه گیری نفوذپذیری در سنگ است

  .شود می

   تزریقعمق 

 .بدون در نظر گرفتن شیب چال ،عبارتست از فاصله ابتدا تا انتهای چال

  (stage)قطعه

 .اطالق می گردد ،به قسمتی از طول گمانه که در آن آزمایش نفوذپذیری یا عملیات تزریق انجام می شود

متر می باشد اما بر حسب نیاز ممکن است این مقدار افزایش یا کاهش  5طول هر قطعه به طور معمول 

  .یابد

 تزریق تماسی  

عبارتست از حفر و تزریق یک سری گمانه در سنگ و یا بتن بر طبق یک الگوی حفاری منظم به منظور 

 تی بین آنها. پر نمودن فاصله بین پوشش بتنی و سنگ و ایجاد اتصال و یکنواخ

 تزریق تحکیمی 
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عبارست از حفر و تزریق مجموعه ای از گمانه ها در سنگ یا بتن برطبق یک الگوی حفاری منظم به 

  .منظور افزایش ظرفیت بار بری سنگ در زیر پی سد یا اطراف سازه های مرتبط می باشد

 تزریق رو به باال 

سپس شسته شده و بعد از آن تزریق از انتهای روشی است که در آن یک گمانه تاعمق نهائی حفر و 

      در اعماق معین انجام  (packerگمانه رو به سطح زمین در قطعات متوالی و با نسب مسدود کننده )

  .شود می

 تزریق رو به پایین  

       هر مقطع از گمانه بالفاصله بعد از حفاری و انجام آزمایشهای الزم تزریق  ،روشی است که در آن

  .عملیات ادامه می یابد ،در ادامه پس از گیرش الزم با حفاری مجدد تا انتهای مقطع بعدی ،گردد می

 خورند دوغاب  

میزان آن بصورت  .عبارست از مقدار مصالحی که به داخل گمانه تزریق و توسط آن جذب شده است

  .شود بیان می ،مقدار کیلوگرم سیمان و ماسه به ازای متر طول گمانه تزریق شده

 نسبت آب به سیمان 

 (w/c) (سیمان و  مواد کمکی)ست از نسبت وزن آب به وزن سیمان ا عبار

 حفاری مجدد  

مالت یا بتن در آن تزریق شده و گیرش نهائی حاصل  ،دوغاب"حفاری قطعه ای از گمانه است که قبال 

  .گردیده و سخت شده باشد

 شستشوی گمانه ها  
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حفاری شده پس از حفاری آنقدر با آب زالل و صاف شستشو داده شده تا آب برگشتی کلیه گمانه های 

شستشوی  .گمانه برای انجام آزمایش نفوذپذیری و تزریق آماده گردد صاف و بدون خرده سنگ باشد و

 گمانه ها به روش زیر انجام می پذیرد : 

انجام تزریق چنانچه درزها و  در زمان بطور کلی پیش از انجام آزمایش لوژن در تمام قطعات و

ناپیوستگیهای توده سنگ فاقد مواد رسی باشند تنها به منظور شستشوی دیواره گمانه و خارج نمودن خرده 

در انتهای  (بدون پک نمودن)سنگهای حاصل از حفاری می بایست با قرار دادن سرمته یا مسدود کننده 

استفاده از  .اتمسفر شستشو داد 2و با فشار حداقل  گمانه را به کمک آب ،قطعه تحت آزمایش یا تزریق

هنگام  .متر ابتدائی مجاز خواهد بود 10شیلنگ برای شستشوی گمانه در چنین شرایطی فقط برای 

سرمته نیز با دور پایین در  ،می بایست همزمان با شستشو ،متر با کمک سرمته 10شستشوی اعماق بیشتر از 

  .حال چرخش نگاه داشته شود
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 فصل دوم : 

 نکات کلیدی درخصوص تکنیک تزریق
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 مقدمه -1-1

ساخته شدن بعضی  .تکنیک تزریق همزمان با دوره ساخت سدهای بزرگ در سطح جهان رشد یافته است

که بعضی از انواع  ،در گذشته "مخصوصا .فقط در اثر عملیات تزریق امکان پذیر بوده است ،از این سدها

بطور مسلم نیاز قطعی به  ،سدهای خاکی با دهها متر ارتفاع روی رسوبات آبرفتی ضخیم قرار گرفته بودند

تکنیک تزریق در زمینهای آبرفتی خیلی پیشرفت نداشته است و  ،البته تا آن زمان ،تکنیک تزریق داشته اند

   .بسترهای سنگی مقاوم بوده استآن هم در نتیجه مکانیابی احداث سدهای بزرگ در روی 

با آشنایی کامل از ساختار فیزیکی و مکانیکی الیه های زیر سطحی سایت  ،یک کارشناس متخصص

اقدام به تزریق  ،احداث یک سد یا محل انجام تزریق و با توجه به خاصیت هر دوغابی جهت بهسازی زمین

با نمونه برداری های مختلف و آزمایشات  ،نموده  و باید در اینکار برای شناخت کامل از وضعیت زمین

با تکیه بر دانش مهندسی خود و با  ،ضروری و همچنین شناخت خواص انواع دوغابها و موارد کاربرد آنها

 ،در بکار گیری مناسب تکنیک تزریق ،و یقین بطور قطع .اقدام نماید ،توجه به هدفی که از نتیجه کاردارد

     استفاده از نتایج ارزشمند تجربیات کارشناسان در سایتهای مختلف اجرایی اهمیت فوق العاده ای پیدا 

  .می کند
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  Abstract: 

By considering   the  increased  developing  of building  making  specially 

making, high  storey's  in our country Iran, and increasing  the  entering  load to 

 foundational  soil  and olso  the need  to  use the   problematic  grounds  

because  of  their  high  monetary   value , all  technical  methods  are       

Investigating   perfectly  to  reform  the physical  structure  of  under  basis  

soils . The  technology  of  injection  also  is  propounded  as  a  useful  technical 

 methods  in  elevation   of  under basis  soils  and  in  almost  all  populousness 

  projects  But , because  these  engineering  methods  are  new  and  also  

because  of  the  mechanism  of  the  application  of  this  method , that  often  

are  investigated  and  implemented  in  dissimilar  class  environments  with  

high  variety  of  geological  structure  and  geotechnical  parameters , we 

decided  that investigate  various  under  consideration  parameters  in  using  

this  method  on  various  grounds  in  the  form  of  an  investigating  design . In 

 this  investigating  design , the  successful   executive  mechanisms  of  

injection   were  studied  in  Iran  and  worldwide  by  case  investigating   of  

some  populousness  projects . and  their  results  have  been  prepared  by  

producing  tables , graphs  and  fellow  charts  of  various  processes  of  

injections.                                                                                                                                  

 

 


