بهسازي خاكهاي ريزدانه با استفاده از تزريق الكتروكينتيك
امين فالمكي 1٭ ؛ نادر شريعتمداري 2؛ علي

نورزاد3

چكيده
در اين تحقيق غلظت محلول سيليكات سديم در بهسازي سيلت غير خميري با روش تزريق الكتروكينتيك بررسي
شده است .محلولهاي سيليكات از طريق يك مخزن دركنار الكترود آند به درون خاك تزريق شده اند .تزريق سيليکات
سدي م مقاومت خاك را بسته به غلظت محلول ،در مجاورت الكترود آند بين  5تا  8برابر افزايش داده است .تزريق 5
و 11درصد از اي ن محلول مقاومت خاک را در كل طول نمونه به مقدار قابل توجه افزايش ميدهد .اگرچه محلول 21
درصد سيليکات سديم ،مقاومت خاک را در مجاورت آند به شدت افزايش مي دهد ،اما تغيير قابل مالحظه اي در
مقاومت در ساير بخشهاي نمونه ديده نميشود .بيشترين افزايش مقاومت در طول نمونه (طول نفوذ دوغاب) به تزريق
محلول  5درصد سيليکات سديم در آند و محلول  11درصد اسيد فسفريک درکاتد اختصاص دارد بطوري که مقاومت
 3/3تا  4/1برابر شده است .کمترين عمق نفوذ دوغاب به تزريق محلول  21درصد سيليکات سديم در آند اختصاص
دارد .در اين پژوهش نشان داده ميشود كه ميتوان با اين روش براي شكل گيري يك شمع و يا بهسازي لرزه اي در
زير پي هاي موجود اقدام نمود.

كلمات كليدي
الكتروكينتيك ،تزريق ،سيليکات سديم  ،بهسازي

Soil Improvement by Electrokinetic Injection
N. Shariatmadari; A. Falamaki; A. Noorzad
ABSTRACT
In this study, a non-plastic silt is grouted by sodium silicate in an electrokinetic cell. The silicate
solutions are injected through the reservoir next to the anode electrode. The injection of Na- silicate
solution increases the strength adjacent to the anode electrode between 5 to 8 times compared with the
base soil. Increasing silicate concentration generates lower increase in strength across the specimen. This
means that decreasing the silicate concentration increases the penetration length of the grout. Neglecting
the results for anode side of the specimens, the maximum increase in strength has been observed for
injection of 5% silicate solution through the anode with acid in the cathode chamber. The obtained
strength is 3.3 to 4.0 times greater than the strength of the base soil with the highest penetration length.
The application of this technology for increasing the strength of the soil underneath an existing
foundation or generation of pile through the soil is proven.
KEYWORDS
Electrokinetics, Soil improvement, Sodium silicate, Injection
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 -1مقدمه
فن آوري تزريق نفوذي به روش سنتي كه در آن حفرههاي
خاك توسط يك ماده تزريق پر ميگردد ،در خاكهاي داراي
ريزدانه قابليت استفاده كمتري دارد .تزريق در خاكهاي حاوي
بيش از  %02سيلت و سيلت متراكم غيرممكن است و رسهاي
سيلتدار نيز تزريق ناپذيرند [ .]0[ ]1يكي از روشهاي جديد،
تزريق الكتروكينتيك است .در اين روش دو الكترود آند و كاتد
در زمين نصب شده و يك ميدان الكتريكي بوجود ميآورند .در
اثر اعمال ميدان الكتريكي بارهاي مثبت (كاتيونهاي موجود در
خاك) به سمت قطب منفي (كاتد) و بارهاي منفي به سمت قطب
مثبت (آند) جذب ميشوند .تعدادي بار مثبت اضافي بر روي
سطح باردار خاك وجود دارند .همينكه اين بارهاي اضافي به
سمت قطب منفي حركت كردند آب نيز در اثر نيروي كشش با
اين ذرات به سمت قطب منفي حركت ميكند .اين جريان را
جريان الكترواسمز مينامند .بنابراين اگر مواد تزريق در سمت
آند اضافه شود با سرعت بيشتري توسط فرايندهاي
الكترواسمز و مهاجرت يوني به درون خاك ريزدانه نفوذ مي
نمايد .از برتريهاي اين روش آنست كه ميتوان بدون
دستخوردگي خاك را بهسازي نمود به طوري که در حين
عمليات تغيير حجم خاك تا اندازه اي كم باشد .پژوهشگران
آزمايشهايي براي تزريق الکتروکينتيک در پنجاه سال اخير
انجام دادهاند تا خواص خاك را بهبود دهند .تأثير محلولهاي
شيميايي بر روي خواص مكانيكي خاكها با استفاده از
الکتروکينتيک [ ،]3بهبود الكتروشيمي مونت موريلونيت با تزريق
منيزيم و رسوب بروسيت [ ،]4تزريق سوسپانسيون بنتونيت با
سرعت بيشتر به درون خاكهاي ريزدانه با استفاده از جريان
الکترواسمز [ ،]5تزريق آلومينيوم با گراديان الكتروشيمي و
افزايش مقاومت خاكهاي رسي [ ،]6تزريق پتاسيم در خاك
متورم شونده زير يك بزرگراه [ ،]7تزريق الكتروكينتيك يونهاي
مس و آلومينيوم و تأثير بر مقاومت برشي [ ،]1تزريق يون
فسفات و آلومينيم در خاك كائولينيت [ ،]9افزايش چسبندگي
خاكهاي كربناتي با دو محلول تثبيت كننده كلريد كلسيم و
سولفات آلومينيم[ ]11[ ]12و تثبيت خاكهاي نرم با تزريق اسيد
فسفريك از كاتد [ ]10نمونه هايي از اين تحقيقات مي باشند .در
آزمايشهاي گزارش شده در مرجع شماره [N-Silicate ،]13

براي تزريق در خاك  52درصد ماسه و  52درصد سيلت
استفاده شده است .اگرچه مقاومت خاك افزايش يافته اما نتايج
چندان آشكار نيست و نياز به تحقيقات بيشتري دارد .ديده
ميشود كه بيشتر اين تحقيقات بر روي خاكهاي رسي متمركز
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ميباشد .در مرجع [ ]11بيان شده است كه كاربرد تزريق
الكتروكينتيك با روش تحكيم الكتروكينتيك كه هدف آن افزايش
مقاومت رسها از طريق تحكيم و كاهش رطوبت است متفاوت
مي باشد .در تزريق الكتروكينتيك ميتوان چسبندگي خاك را
بطور مصنوعي افزايش داد بدون آن كه رطوبت آن زياد تغيير
نمايد .هدف از انجام اين تحقيق بررسي تزريق الكتروكينتيك
سيليكات سديم و تاثير آن بر مقاومت خاك سيلت ميباشد .دو
پرسش اصلي كه در اين تحقيق جواب داده ميشوند عبارتند از:
 -1تاثير غلظت محلول سيليكات سديم در بهسازي سيلت با
روش تزريق الكتروكينتيك چيست؟  -0تاثير شرايط كاتوليت
(سيال سمت كاتد يا شرايط مرزي) در بازدهي روش چه
ميباشد؟ براي رسيدن به اهداف ياد شده آزمونهاي
آزمايشگاهي انجام گرفته است .نتايج بدست آمده نشان مي دهد
كه با كاهش غلظت سيليكات سديم ،عمق نفوذ دوغاب افزايش
يافته و استفاده از اسيد در كاتد موجب رسوب بيشتر سيليكات
سديم و افزايش مقاومت در تمام توده خاك سيلت غير خميري
ميشود.
 -1-1تئوري الكتروكينتيك
اعمال جريان مستقيم الكتريكي بوسيلة الكترودهاي زيرآب،
موجب اكسيداسيون در آند و تشكيل يك جبهة اسيدي ميشود.
در حالي كه در كاتد جبهة بازي ايجاد ميشود:
(در آند)

2H2O – 4e- → O2↑ + 4H +

(در كاتد)

– )4 H2O + 4 e- → 2 H2 ↑ + 4 (OH

سرعت انتقال ذره در حالت يك بعدي برابر است با [:]14

E
()1
) v i  (u *  k e
L
کههه در آن ) vi (m/sسههرعت ذره u* (m2/V-s) ،تحههرك پههذيري
يهوني مهوثر ke (m2/V-s) ،ضهريب نفوذپهذيري الكترواسهمز و
) ΔE/ΔL (V/mگراديان الكتريكي (پتانسهيل الكتريكهي در واحهد
طول) ميباشد .با توجه به معادلة هلم هولتز -اسمولوچوفسهكي
[ ]14دبي جريان الكترواسمز Q ،برابر است:

 n E
()0
Q
A  k e i e A  vA
 L
کههه در آن ) ε (F/mضههريب گههذردهي سههيال حفههره ايζ (V) ،

پتانسيل زتا η (N-s/m2) ،لزجت سيال حفهره اي A (m2) ،سهطح
مقطههع ie (V/m) ،گراديههان الكتريكههي و  nتخلخههل محههيط اسههت.
بنهابراين  keبرابهر بها ) (ε ζ n / ηمهي باشهد .در بيشهتر مهوارد
مهاجرت يوني مؤثرتر از الكترواسهمز مهيباشهد [ .]15بنهابراين
لزجت مواد تزريق بايد نزديهك بهه لزجهت آب باشهد .سهيليكات
سديم از مهمترين دوغابهاي شيميايي غير خطرناك است كه در
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تزريق كاربرد زيادي دارد .محلول هاي سيليكات سديم با اسهيد

بخشهاي مشبك با مخزن اصلي در ارتباط هستند .از نيتروژن

حاصل از يك كاتاليست به ژل تبديل ميشوند .پس اگهر محلهول

براي چرخش سيال استفاده شده تا محلول ها هموژن باقي

سيليكات سديم از طريق آند به خاك تزريهق شهود اسهيد توليهد

بمانند .به وسيله يك لوله ،جعبۀ ديگري به مخزن آند وصل

شده ميتواند موجب رسوب آن و افزايش مقاومت خهاك شهود.

گرديد .يك لوله باريك با قطر داخلي  16 mmبه اين جعبه

اين مقاله بر روي درك بهتر از كاربرد بهسازي خاك ريزدانه با

توسط شير شناور متصل ميباشد .به محض پايين آمدن آب

روش تزريهق الكتروكينتيهك (بها ههدف تغييهرات نهاچيز درصههد

در مخزن آند از جعبۀ مجاور ،آب به درون آن سرازير

رطوبت) متمركز است و عالوه بر افزايش مقاومت خاك سهيلت،

ميگردد .با توجه به پائين آمدن تراز آب ،شير شناور باز شده

نشان داده ميشود كه ميتوان براي شكل گيري يك شهمع و يها

و از لولۀ باريك كاهش آب جبران ميشود .با اندازه گيري افت

بهسازي لرزه اي در زير پي هاي موجود اقدام نمود.

آب در لولۀ باريك حجم آب ورودي از طريق آند قابل تعيين
است .با يك لولۀ باريك متصل به مخزن كاتد نيز ميتوان حجم

 -2برنامه آزمايشها

آب خروجي از نمونه را در زمانهاي مختلف اندازه گيري كرد.

به منظور دستيابي به اهداف ،آزمايشهايي مطابق جدول 1

از يك منبع تغذيه پتانسيل ثابت با ظرفيت نهايي  3آمپر و 62

صورت گرفته است .با استفاده از يك سلول الكتروكينتيك،

ولت براي اعمال پتانسيل ثابت استفاده گرديده است.

سيليكات سديم به درون يك سيلت غير خميري تزريق گرديده

Valve
Gas Emission

است .محلولهاي سيليكات با غلظتهاي متفاوت از طريق يك
مخزن در كنار الكترود آند به درون خاك تزريق شده است.

N2

N2

Sample
Port

Sample
Port

Microtube

نشان داده شده كه استفاده از اسيد در كاتد بر روي جريان
الكترواسمز تأثير ميگذارد [ .]10اسيد نيتريك جريان

2 cm

Soil Sample

10 cm

الكترواسمز را معكوس ميكند اما اسيد فسفريك جريان

A

C

معكوسي ايجاد نكرده و جريان از سمت آند به كاتد باقي

Filter
Cathode
Chamber

ميماند .يونهاي فسفات بر خالف نيترات در خاك رسوب كرده

16 cm

Anode
Chamber

Floating
Valve

شكل ( :)1سلول الكتروشيمي

و ميتوانند مقاومت خاك را افزايش دهند .بنابراين در اين
تحقيق از اسيد فسفريك در مخزن مجاور كاتد استفاده است.
چهار نوبت آزمايش انجام شده كه ويژگي آنها در جدول  1ديده

خاك سيلت قهوه اي و به شكل پودر خشك از معدن شن و

مي شود .در همه آزمايشها گراديان الكتريكي  1V/cmدر طول

ماسه فيروز كوه تهيه شد .آزمايشهاي خواص فيزيكي

نمونه به مدت يك هفته اعمال گرديده است .شكل  1سلولي كه

وشيميايي نشان ميدهد كه اين خاك سيلت غير خميري ()ML

براي اين تحقيق طراحي شده را نشان ميدهد .دستگاه شامل

بوده كه ماكزيمم ذره آن  2/236mmو درصد رطوبت بهينه آن

يك جعبه با سه بخش از جنس پلكسي گالس ميباشد .نمونه

 14.3درطي ميباشد .كاني هاي اصلي اين خاك بر اساس

خاك در مخزن وسط با ابعاد162×92×102ميليمتر قرار

آزمايش  x-rayكوارتز و فلدسپار ميباشند.

ميگيرد .از ورقههاي استيل مشبك به عنوان الكترود استفاده
ميشود .مخازن كناري يعني مخازن كاتد وآند از طريق
جدول ( :)1خالصه آزمايشها
نوبت

0

1

آزمايش

بدون فرايند

1

محلول آند

-

آب

محلول کاتد

-

آب

آب

انرژي مصرفي

-

01.99

45.10

)(W-H

0

3
3

4

4

5

6

7

سيليکات سديم

سيليکات سديم

سيليکات سديم

سيليکات سديم

درصد

 5درصد

 12درصد

 12درصد

 02درصد

 02درصد

اسيد  12درصد

آب

اسيد  12درصد

آب

اسيد  12درصد

36.01

73.00

39.12

56.76

52.96

سيليکات سديم  5سيليکات سديم

وزن مخصوص خشک

16.49

16.51

16.11

16.63

16.79

16.59

16.95

16.10

نسبت تخلخل

2.51

2.57

2.54

2.56

2.55

2.57

2.53

2.54

)(kN/m3
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درجه اشباع ()%

92.1

94

90.1

91.9

93.7

92.3

19.1

92.0

90

100

24
22

70
2

)w (%

) UCS (kN / m

20
18

60

16

40

14

UCS

12

w

60
50
micropile 1
micropile 2
micropile 3
micropile 4
micropile 5

20

40
30
20

Failure

10

0

10
1

0.25

0.5

0.75

0

Normalized distance from anode

نمونه قبل از اعمال ميدان الكتريكي

جابجايي نشان ميدهد (از مقاومت نوك چشم پوشي شده
است) .در مرجع شماره [ ]11از اين روش براي ارزيابي
چسبندگي خاك در مجاورت آند استفاده شده است .طبق
تعريف بار گسيختگي ،محل تقاطع منحني تنش -كرنش و

1.4 cm

1.4 cm

نيمساز زاويه مماس هاي دو بخش خطي ميباشد [.]16

4.4 cm

5

1

Anode Chamber

Plan
3

Micropiles

شكل ( :)4منحني تنش جداره -تغيير مكان ريزشمعها در آزمايش

 -3نتايج و بحث
 -1-3جريان الكترواسمز و پروفيل درصد
رطوبت
شکل  5حجم جريان ورودي و خروجي از نمونه خاک را از
سمت آند و کاتد نشان ميدهد .در يک نتيجه گيري کلي ميتوان
گفت که در آزمايشهاي  0تا  ( 7که سيليکات سديم از آند به
درون خاک تزريق شده) جريان الكترواسمز چند ساعت بعد از
شروع آزمايش قطع شده است .بيشترين حجم جريان
درآزمايش  323( 1و  356سي سي از طريق آند و کاتد) که هيچ
ماده افزودني به خاک تزريق نشده ديده ميشود .کمترين حجم

Soil Sample
2

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

كنترل -خاك پايه (بهبود نيافته)

شكل  4تنش برشي سطح جداره ريزشمع ها را نسبت به

4.4 cm

0

)Displacement (mm

شكل ( :)0تغييرات مقاومت تك محوري و درصد رطوبت در طول

4.4 cm

)Stress (kPa

80

80

4

جريان در آزمايشات  0و  3با کمتر از  02سي سي ديده
ميشود .در اين آزمايش ها  5درصد سيليکات سديم از آند به
خاک تزريق شده است .نتايج همچنين نشان ميدهد که افزايش

Cathode Chamber

شكل ( :)3محل نصب ميكرو شمعها در سلول

غلظت سيليکات سديم موجب افزايش حجم جريان الكترواسمز
ميشود .شايد بتوان علت افزايش جريان را ناشي از اين دانست
که در غلظتهاي بيشتر سيليکات سديم نياز به توليد اسيد بيشتر

تفاوت مقاومت ريزشمع  0و  3نسبت به  1و  4به دليل

براي رسوب سيليکات است و در نتيجه با افزايش غلظت

بيشتر بودن درصد رطوبت در بخشهاي نزديک به مخازن

سيليکات سديم رسوب ديرتر ايجاد شده و جريان زمان

است .از ريزشمع  5به دليل تأثير سختي سلول استفاده نشده

بيشتري تداوم مي يابد .بيشترين اختالف در جريان ورودي و

است.

خروجي در آزمايش  1است .در شکل  6پروفيل درصد رطوبت

نتايج شکل  0و  4نشان ميدهد نمونههاي ساخته شده در

در طول نمونه در پايان آزمايش ترسيم شده است.

همه

راستاي طول ،همگن و يكنواخت ميباشد .در آزمايشات تزريق

نمونهها با درصد رطوبت اوليه  15درصد تهيه شدهاند .اما

با روش الكتروكينتيك انجام شده ،پس از اشباع نمونهها با آب،

درصد رطوبت بعد از اشباع نمونه افزايش يافته است .پس از

همه مخازن با محلولهاي مورد نياز پر شده و گراديان 1V / cm

اعمال ميدان الکتريکي به مدت يک هفته به نمونههاي مختلف،

به مدت يک هفته اعمال گرديد.

کمترين پروفيل درصد رطوبت به آزمايش ( 1بدون تزريق مواد
شيميايي) اختصاص دارد .با توجه به نتايج شکل  6ميتوان
استدالل نمود که تزريق سيليکات سديم به روش الكتروكينتيك
کمترين دست خوردگي را ايجاد کرده و افزايش مقاومت ناشي

13
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کاهش يافته اگرچه سديم سيليکات با  pHباال به خاک تزريق

ازکاهش درصد رطوبت نميباشد.

Anode

350

الکترود آند و بسته شدن حفرههاي خاک و قطع جريان

300

الكترواسمز ميباشد .شكل  -7ب پروفيل  pHآزمايشات  5 ، 3و

Cathode
250
200
150

T5

T6

T7

T4

 7را با  1مقايسه کرده است .در اين آزمايشات از محلول اسيد
فسفريک در كاتد استفاده شده است .برخالف شکل  -7الف،

100

پروفيل  pHآزمايشات  3و  5در زير خط  pHخاک ()1/1

50

ميباشد .اين نتايج نشان ميدهد که انتظار ميرود سيليکات

0

بيشتري در اين آزمايشات در طول نمونه خاک رسوب کرده

T1

T2

T3

)EO flow (CC

400

شده است .اين نتايج بيانگر رسوب سيليکات در مجاورت

باشد اما آزمايشهايي براي اندازه گيري رسوب و اثبات آن الزم

Test

است.

شكل ( :)5حجم كل جريان الكترواسمز در طي يك هفته
 -2-3پروفيل pH

 -3-3پروفيل مقاومت

رسوب سيليکات در خاک نيازمند وجود اسيد ميباشدpH .

همانگونه که در قبل شرح داده شد از روش ريزشمع ها

محلولهاي سيليکات سديم مورد استفاده بين  12/1تا 11/2

براي تعيين افزايش مقاومت و عمق نفوذ دوغاب استفاده گرديد.

ميباشد .اسيد توليد شده در مجاورت آند محيط مناسب براي

ريزشمع ها يک هفته پس از اعمال ميدان الکتريکي تحت بار قائم

رسوب سيليکات تزريق شده به درون خاک را فراهم ميکند .در

قرارگرفتهاند.

شکل  -7الف و  -7ب تغييرات  pHدر آزمايشهاي  1تا  7در

منحني تنش برشي جداره نسبت به جابجايي ريزشمع  1در

طول نمونه خاک در پايان آزمايش ديده ميشود pH .خاک قبل

همه آزمايشات در شکل  1به عنوان نمونه ترسيم شده است.

از اعمال فرايند الكتروكينتيك نزديک به  1/1بوده است .با اعمال

نتايج شكل  1نشان ميدهد که فرايند الكتروكينتيك بدون مواد

ميدان الکتريکي در آزمايش  pH ،1در مجاورت آند به کمتر از

افزودني ( آزمايش  )1در مقاومت خاک تغييري ايجاد نميکند و

 6/0و در مجاورت کاتد به بيش از  12/5افزايش مييابد.

منحني تنش – تغيير مکان ريزشمع در اين آزمايش و نمونه
خاک بدون فرايند الكتروكينتيك برهم منطبق است .اما تزريق

23.0

سيليکات سديم مقاومت ريزشمع  1را در آزمايشات  0تا  7به

21.0

شدت افزايش داده است.

19.0

15.0
T4

1.0

0.9

0.8

0.7

T3

T2

T1

13.0

T7

T6

T5

11.0

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

)w (%

17.0

به منظور اينکه نتايج گرفته شده از منحني تنش برشي
جداره  -تغيير مکان براي کليه ريزشمع ها در همه آزمايشات
قابل تفسير باشد شکلهاي  -9الف تا ج ترسيم شدهاند که در

9.0

آنها به تنش گسيختگي ريزشمع ها توجه شده است .فرايند

7.0

الكتروكينتيك بدون مواد افزودني (آزمايش  ،)1مقاومت خاک را

0.0

Normalized Distance from Anode

شكل  -6پروفيل درصد رطوبت در طول نمونه در انتهاي فرايند

بجز در مجاورت آند افزايش ميدهد .بخشهاي نزديک به کاتد
(ريزشمع  )4بيشترين مقاومت را در اين آزمايش ( )1نشان
ميدهد .اگر چه فرايند الكتروكينتيك پيچيده ميباشد اما افزايش

نزديک به  62درصد طول نمونه  pHبيش از  1/1است در

مقاومت ميتواند ناشي از عواملي مثل کاهش درصد رطوبت

آزمايشات  4 ،0و  6که سيليکات سديم در آند و آب در کاتد

نمونه ،اکسيداسيون آهن خورده شده از آند [ ]17و رسوب

تزريق شده pH ،خاک در بيش از  72تا  12درصد طول نمونه

کاتيونهاي حفره اي در محيط با  pHباال در مجاورت کاتد

افزايش يافته است (شکل  -7الف) .باافزايش غلظت سيليکات

باشد.

سديم نيز طول نمونه خاک که  pHآن بيش از  1/1ميگردد

نتايج پروفيل درصد رطوبت نشان داد که کمترين پروفيل

افزايش مييابد .کمترين پروفيل  pHدر شکل  -7الف به آزمايش

درصد رطوبت به آزمايش  1تعلق دارد که به معني آبگيري

 0تعلق دارد که در آن از  5درصد سيليکات سديم استفاده شده

بيشتر اين نمونه توسط فرايند الكتروكينتيك ميباشد .از طرفي

است در هر سه آزمايش شکل  -7الف pH ،در مجاورت آند

ديده شد که در بيش از  62درصد طول نمونه در سمت کاتد pH
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11

بيش از مقدار طبيعي خاک ( )1/1ميباشد .در آزمايش  1نيز در

تزريق  5و12درصد از اين محلول مقاومت خاک را افزايش

بيش از  72درصد طول نمونه در سمت كاتد مقاومت بين 62تا

ميدهد .استفاده از اسيد در مخزن کاتد موجب افزايش بيشتر

 162درصد افزايش داشته است.

مقاومت در تمام طول ميشود .پيشتر نشان داده شد که پروفيل
 pHآزمايشات  3و  5در زير خط  pHطبيعي خاک بوده و
کمترين پروفيل  pHبه اين دو آزمايش وابسته است اين نتايج

11

بدان معني است که رسوب سيليکات بيشتري در نمونه خاک اين

9

دو آزمايش صورت گرفته و مقاومت نمونهها در مقايسه با

Soil
T1- EK- No additive
T2- EK-5% Si
T4- EK-10% Si
T6 - EK-20% Si

pH

7

ساير آزمايشات بيشتر افزايش يافته است .در شکل -9ج ديده
ميشود اگرچه محلول  02درصد سديم سيليکات (آزمايشات 6

5

و  )7مقاومت خاک را در مجاورت آند به شدت افزايش داده
3

است اما تغيير قابل مالحظه اي در مقاومت در ساير بخشهاي
نمونه ديده نميشود .در اين شكلها ديده ميشود که با افزايش

1
1.0

0.9

0.8

0.7

0.5

0.6

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0

غلظت سيليكات هميشه (در اينجا) عمق نفوذ دوغاب زياد نمي

Normalized Distance from Anode

گردد .نکته قابل توجه در باره شکل  9اين است که کمترين

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.3

0.4

0.2

0.1

9

سيليکات سديم) ديده شد اما اين دو آزمايش بيشترين افزايش

7

مقاومت را در طول نمونه از خود نشان داده اند .عالوه بر اين،

pH

Soil
T1- EK- No additive
T3- EK-5% Si+ Acid
T5- EK-10% Si+ Acid
T7- EK-20% Si+ Acid

11

جريان الكترواسمز در آزمايشات  0و ( 3تزريق  5درصد

5

درصد رطوبت در طول هر دو نمونه بيش از نمونه آزمايش 1

3

ميباشد که بيانگر افزايش مقاومت بدون تحکيم يا آب گيري

1

است .زيرا نمونههاي  0و  3از  1مرطوب تر هستند و تفاوت
جريان الكترواسمز ورودي و خروجي از خاک در اين دو نمونه

0.0

Normalized Distance from Anode

مطابق شکل  5ناچيز است .اگر چه الكترواسمز سيال حفره اي
و در نتيجه دوغاب را به طرف کاتد ميبرد اما مهاجرت يوني و

شكل ( :)7پروفيل  pHدر طول نمونه (الف) با كاتوليت آب (ب) با

انتقال بارهاي منفي به طرف آند و يونهاي مثبت به طرف کاتد

كاتوليت محلول اسيد فسفريك

ميتواند موثرتر باشد در حالي که جريان سيالي در خاک وجود
نداشته باشد [ .]11پس مهاجرت يوني عامل حاكم در انتقال

شکل  9پروفيل مقاومت را براي تزريق محلول سيليکات

سيليكات به جلو و افزايش مقاومت ميباشد.

سديم درحالت استفاده نکردن و استفاده از اسيد فسفريک
درکاتد مقايسه ميکند .شکل -9الف و -9ب نشان ميدهد که

350

No EK
T1

300

T2

T4

200

T5
T6

150

T7

100

)Stress (kPa

T3

250

50
0
9

8

7

6

5

3

4

2

1

0

)Displacement (mm

شكل ( :)1تنش برشي جداره ميكرو شمع  1نسبت به تغيير مكان

در همه آزمايشها سيليکات سديم مقاومت خاک را
911

درمجاورت آند بين 422تا 722درصد افزايش ميدهد .افزايش
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مقاومت در مجاورت آند با غلظت محلول سيليكات سديم نسبت

در طول نمونه اختصاص دارد يعني مقاومت خاک در طول

مستقيم دارد .اما افزايش غلظت محلول تضمين کننده افزايش

نمونه حداقل  3برابر شده است .کمترين عمق نفوذ دوغاب به

مقاومت بقيه طول نمونه نيست .مطابق شکل  9افزايش غلظت

آزمايش  6و  7يعني استفاده از محلول  02درصد سيليکات

موجب ازدياد کمتر در مقاومت در بقيه طول نمونه ميگردد.

سديم در آند اختصاص دارد .انرژي مصرفي يک پارامتر مهم

پس کاهش غلظت سيليکات عمق نفوذ دوغاب را افزايش ميدهد.

در ارزيابي بازدهي است .کل انرژي مصرفي اعمال شده در هر

280

آزمايش در جدول  1ارائه شده است .کمترين انرژي مصرفي

240

در آزمايش  1و معادل  01/99وات ساعت ميباشد .به نظر

No EK
2

)Skin resistance (kN/m

T1- EK- No additive
T2- EK- 5% Si

200

T3- EK- 5% Si + Acid

160
120
80
40

1

0.8

0.6

0.4

0

No EK

200

T5- EK + 10% Si + Acid

160
120
80
40
0
1

بدون تغيير حجم و دست خوردگي قابل توجه با روش تزريق

2

240

T4- EK + 10% Si

0.8

الكتروكينتيك سيليکات سديم عملي به نظر ميرسد.
تزريق  5و12درصد محلول سيليكات سديم مقاومت خاک را
در كل طول نمونه افزايش ميدهد .استفاده از اسيد در مخزن
کاتد موجب افزايش بيشتر مقاومت در تمام طول ميشود.
اگرچه محلول  02درصد سيليکات سديم مقاومت خاک را در

0

مجاورت آند به شدت افزايش داده است اما تغيير قابل مالحظه

Normalized Distance from Anode

اي در مقاومت در ساير بخشهاي نمونه ديده نميشود .کاهش
غلظت سيليکات عمق نفوذ دوغاب را افزايش ميدهد .بيشترين

280

No EK

T7- EK + 20% Si + Acid

160
120
80
40

2

T6- EK + 20% Si

200

)Skin resistance (kN/m

T1- EK+ No additive

240

0
1

0.8

0.6

0.4

0.2

 -4نتيجه گيري

و خروجي نيز کاهش مييابد .پس ايده بهسازي مقاومت خاک
)Skin resistance (kN/m

T1- EK- No additive

0.6

ميباشد.

بعد از شروع آزمايش قطع شده است و اختالف جريان ورودي
280

0.4

الکترواسمز در آزمايشات با مواد ترزيق و کاهش انتفال يونها

آند به درون خاک تزريق شده ،جريان الكترواسمز چند ساعت

Normalized Distance from Anode

0.2

مييابد .شايد بتوان گفت دليل آن قطع زودتر جريان

نتايج نشان ميدهد در آزمايشهايي که سيليکات سديم از

0
0.2

ميرسد با بکار بردن مواد تزريق مقاومت الکتريکي افزايش

0

Normalized Distance from Anode

شكل ( :)9مقايسه پروفيل مقاومت بعد از تزريق سيليكات سديم (الف)
محلول  5درصد (ب) محلول  12درصد (ج) محلول  02درصد

در صورتي که از نتايج ريزشمع  1در همه آزمايشها چشم
پوشي شود بيشترين افزايش مقاومت به آزمايش  3يعني

افزايش مقاومت در طول نمونه (طول نفوذ دوغاب) به تزريق
محلول  5درصد سليکات سديم در آند و محلول  12درصد
اسيد فسفريک درکاتد اختصاص دارد بطوري که مقاومت 3/3
تا  4/1برابر شده است .کمترين عمق نفوذ دوغاب به تزريق
محلول  02درصد سيليکات سديم در آند اختصاص دارد .نتايج
اين مطالعه نشان ميدهد كه ميتوان با اين روش چسبندگي بين
ذرات خاك ريزدانه و عناصر سازه اي مثل شمعهاي قديمي را
افزايش داد .همچنين كاربرد روش براي شكل گيري يك شمع
سيليكاتي سديم به منظور تقويت يا بهسازي لرزه اي در زير پي
هاي موجود اثبات ميگردد .از غلظتهاي بيشتر مي توان براي
ايجاد چسبندگي المانهاي سازه اي و خاك استفاده و از
غلظتهاي كمتر ميتوان براي تزريق دوغاب به فواصل بيشتر
استفاده نمود.

استفاده از محلول  5درصد سيليکات سديم در آند و محلول 12
درصد اسيد فسفريک درکاتد و با بيشترين عمق نفوذ دوغاب
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