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مدول برشی کرنش کوچک ماسه های تزریق شده با دوغاب زئولیت-سیمان
افشین کردنائیج ،*1رضا ضیایی موید ،1مجید سلیمانی

2

 1دانشکده ی فنی و مهندسی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
 2دانشکده ی علوم پایه ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،قزوین ،ایران
خالصه :تولید سیمان یکی از مهمترین منابع انتشار گاز دی اکسید کربن در جهان است و انرژی زیادی نیز مصرف می کند.

بنابراین ،جایگزین نمودن بخشی از آن با مصالح ارزان تر و مطلوب محیط زیست از قبیل زئولیت از اهمیت باالیی برخوردار

است .مدول برشی کرنش کوچک ( )G0خاک پارامتری مهم در بسیاری از زمینه های مهندسی ژئوتکنیک می باشد .در
این تحقیق ،یک سری آزمایش المان خمشی بر روی نمونه های ماسه ی تزریق شده با دوغاب زئولیت-سیمان انجام شد

تا اثر سمانتاسیون بر  G0ماسه های تزریق شده مورد بررسی قرار گیرد .نتایج نشان داد که  G0نمونه های تزریق شده با

افزایش مقدار جایگزینی سیمان با زئولیت ( )Zتا  %30زیاد می شود .پس از این مقدار ( ،)Z30افزایش در میزان زئولیت سبب

کاهش  G0می شود .همچنین ،در همه ی نسبت های آب به مصالح سیمانی ( )W/CMو  Zدر دوغاب ،با افزایش اندازه

ی ذرات ماسه G0 ،کاهش می یابد .مقدار  G0متناظر با  Z30در ماسه ی( D11کوچک ترین ذرات) تزریق شده با دوغاب
حاوی نسبت آب به مصالح سیمانی  5 ،3و  7به ترتیب  16/7 ،21/7و  12/5برابر ماسه ی خالص شده است .کمترین ،G0

در نمونه های تزریق شده با دوغاب حاوی  Z90و  W/CMبرابر با  7مشاهده شده است که این مقدار برای ماسه هایD11

 ،D1و D2به ترتیب  1/2 ،2/16و  1/19برابر  G0ماسه ی متناظر در حالت تثبیت نشده است .با جایگزینی 50-%60

تاریخچه داوری:
دریافت1397-08-27 :
بازنگری1397-10-16 :
پذیرش1397-11-05 :
ارائه آنالین1397-11-17 :
کلمات کليدي:

سیمان

زئولیت
ماسه

تزریق

مدول برشی کرنش کوچک

سیمان با زئولیت در دوغاب تزریق ،کاهش نسبی در  G0نمونه های تزریق شده با سیمان تنها ایجاد نمی شود .بنابراین ،از

نظر اقتصادی و زیست محیطی ،جایگزین نمودن این مقدار سیمان با زئولیت حائز اهمیت می باشد.

 -1مقدمه

بهبود خواص مکانیکی و تثبیت خاک بدون تغییر در ساختار آن

بهسازی خاک ،تکنیکی برای بهبود مشخصات مهندسی خاک

استفاده میشود .این روش برای بهسازی خاک زیر فونداسیون

است .امروزه کاربرد مصالح و تکنیک تزریق در بخش های مربوط به

سازههای موجود و مقاومسازی خاک سست به صورت درجا کاربرد

ساختوساز بسیار رایج است .انواع مصالح تزریق از قبیل سیمان،

دارد .همچنین ،از تزریق نفوذی بهطورمعمول جهت افزایش مقاومت

سیمان و ماسهُ ،رس و سیمان ،سیمان سرباره ،سنگ گچ و سیمان،

روانگرایی خاک زیر سازههای موجود استفاده میشود .در مقایسه با

اپوکسی و پلیمرُ ،رس و آسفالت ،پودر خاکستر سوخت و بسیاری از

کلوئیدها و مصالح شیمیایی با ویسکوزیته ی پایین مورداستفاده قرار

سایر زمینههای مهندسی عمران ،تکنیک تزریق نسبتا جدید است و
آزمایش ها و تحقیقات جدیدی جهت توسعهی آن نیاز است .مرور
تجربی تالش های بینالمللی در این زمینه نشان میدهد که کارهای

میگیرند [.]1
تزریق نفوذی با سیمان یکی از روشهای بهسازی خاک در
مهندسی ژئوتکنیک است که به وسعت جهت کاهش نفوذپذیری،

تحقیقاتی معدودی در رابطه با تزریق در مصالح درشتدانه انجامشده
است [.]2
تزریق پذیری خاک به معنی قابلیت نفوذ دوغاب در فضاهای خالی

* نویسنده عهدهدار مکاتباتa.kordnaeij@edu.ikiu.ac.ir :
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آن تحتفشار مشخصی است .قابلیت نفوذ دوغاب در خاک وابسته به

 Ca (OH) 2داخل محلول بهصورت کریستال های بزرگ در منافذ

توزیع دانه بندی ذرات خاک و دوغاب ،میزان ریز دانه ی خاک ،فشار

خالی رسوب می کنند.

تزریق ،نسبت آب به سیمان یا ویسکوزیته ی دوغاب ،تراکم نسبی،

علی رغم استفاده ی گسترده از سیمان در بهسازی خاک ها ،به

نسبت تخلخل و هدایت هیدرولیکی خاک است .ویسکوزیته ی دوغاب

کار بردن این روش مشکالتی را در پی دارد .از دیدگاه زیستمحیطی،

و فشار تزریق ،طول تزریق را محدود می کند [ .]3مطالعات متعددی

صنعت سیمان سبب انتشار حدود  7درصد گاز کربنیک در جهان

بر روی مصالح ،خصوصیات ،تجهیزات و روش تزریق دوغاب سیمانی و

می شود [ .]22همچنین ،برای تولید سیمان انرژی زیادی مصرف

همچنین تزریق پذیری انجام شد [.]4-14

می شود؛ به طوری که صنعت سیمان  %15از کل انرژی مصرفی در

یکی از پارامترهای مهم در عملیات تزریق ،ویسکوزیته ی دوغاب

ایران را به خود اختصاص داده است .متوسط انرژی مصرفی برای

میباشد .قابلیت پمپاژ و تزریق بهمنظور نفوذ در منافذ و ترک ها

تولید سیمان در ایران  840 kcalدر هر کیلوگرم از کلینکر و112

بهشدت به ویسکوزیته ی دوغاب بستگی دارد؛ بنابراین ،ویسکوزیته ی
دوغاب پارامتر مهمی در طراحی تزریق میباشد .استفاده از
فوق روان کنندهها در دوغاب های سیمانی ،در روشهای پیشرفتهی
تزریق از اهمیت زیادی برخوردار است .این افزودنی ها نقش مهمی
را در تولید دوغاب های با کارایی باال و افزایش ویسکوزیته ی آن ها
بهمنظور جریان یافتن مناسب در گمانه ،منافذ و ترک های سنگ
و تضمین تزریق مؤثر دارند [ .]15ازاین رو ،محققین مختلف از
فوق روان کننده در تهیه ی دوغاب های سیمانی استفاده نمودند [11
و  13و .]16-20
افزودن سیمان به خاک ،واکنش های شیمیایی مختلفی را در پی
دارد که منجر به تغییرات کوتاهمدت و طوالنیمدت در خاک می شود.
مهمترین این واکنش ها ،واکنش هیدراسیون و واکنش پوزوالنی
هستند .محصول اصلی تشکیلشده از هیدراسیون سیمان پرتلند ،ژل
هیدرات سیلیکات کلسیم ) (C-S-Hاست که از هیدراسیون ترکیبات
سیلیسی سیمان حاصل می شود .محصول مهم دیگر ،هیدروکسید
کلسیم ) (Ca (OH) 2است ) .(Trhlíková, 2013واکنش های
هیدراسیون شامل دو واکنش زیر است [:]21
()1

2C 3 S + 6H → C-S-H + 3Ca (OH) 2

()2

2C 2 S + 4H → C-S-H + Ca (OH) 2

 kWhدر هر تن سیمان می باشد [ .]23بهمنظور به کار بردن مصالح
ارزانقیمتتر و سازگارتر با محیطزیست ،می توان از مصالح سیمانی
مکمل مانند پوزوالن های طبیعی بهجای درصدی از سیمان استفاده
نمود .بهاینترتیب ،بخشي از سيمان با مصالحي جايگزين میشود
كه نهتنها عموما ارزانقیمتتر از سيمان میباشند و احتياجي به
عمليات حرارتي پرهزینه ندارند ،بلكه موجب بهبود خواص سيمان از
دیدگاههای مختلف مكانيكي و پايايي میگردند.
پوزوالن ها ،مصالح سیلیسی یا سیلیسی-آلومینی هستند که
بهتنهایی خاصیت چسبندگی ندارند ،ولی در صورت ریزدانه بودن و
حضور رطوبت ،با  Ca (OH) 2حاصل از هیدراسیون سیمان در دمای
معمولی واکنش شیمیایی انجام داده و تشکیل ترکیباتی می دهند
که دارای خاصیت چسبندگی هستند [ .]24همچنینCa (OH) 2 ،
می تواند با آلومین واکنش انجام داده و تولید ژل هیدرات آلومینات
کلسیم ) (C-A-Hنماید که دارای خاصیت چسبندگی می باشد.
واکنش های پوزوالنی به صورت زیر است [:]25
()3

Ca (OH) 2 + SiO 2 → C-S-H

()4

Ca (OH) 2 + Al 2 O 3 → C-A-H

زئولیت ها از جمله مصالح پوزوالنی هستند که به علت خواص
جالب و منحصربهفرد آنها از قبیل سطح مخصوص و ظرفیت تبادل

در واکنش های فوق S: SiO2 ، C: CaO ،و H: H2Oهستند.

کاتیونی باال و توانایی ذخیرهی گرما بین سیکلهای هیدراتاسیون

محصوالت هیدراسیون منجر به تشکیل فاز جامد سخت می شوند.

(جذب آب) و دهیدراتاسیون (آب دهی) ،در بسیاری از کارهای

بهمحض هیدراسیون ،ژل  C-S-Hباعث افزایش مقاومت می شود.
ژل ها ،فیبرهایی را در سطح ذرات سیمان تشکیل می دهند؛ منافذ
بین ذرات سیمان را پر می کنند و سبب سخت شدن آن می شوند.
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صنعتی مورداستفاده قرار میگیرند [ .]26زئولیت طبیعی به مقدار
زیادی در کشورهای مختلف از جمله ایران یافت می شود و می تواند
به راحتی استخراج و فرآوری شود [ .]27اگر زئولیت ها بهصورت محلی
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در دسترس باشند ،بسیار مقرونبهصرفه (در بعضی مواقع ارزانتر از

 G0خاک های تزریقشده با دوغاب سیمانی با استفاده از آزمایش

ماسه) هستند [ .]28گزارش شده است که در ساخت  386 kmکانال

 BEانجام شد Dano .و  ]38[ Hicherبرای تعیین  G0ماسه ی

در لس آنجلس در سال  ،1912با جایگزینی تقریبا  %25از سیمان

تزریقشده با میکروسیمان از آزمایش  BEاستفاده نمودند .نتایج

پرتلند با زئولیت ،یک میلیون دالر در هزینه صرفه جویی شده است.

نشان داد که  G0نمونه های تزریق شده بیشتر از  10برابر نمونه های

مهمترین کاربر زئولیت در صنعت سیمان و بتن در چند سال گذشته
در چین گزارش شده است .برای این منظور ،در سال  2005کل
زئولیت مصرفی در چین  30میلیون تن بوده است .همچنین ،استفاده
از زئولیت طبیعی به عنوان مصالح پوزوالنی اخیرا در ایران رشد زیادی
یافته است [ .]29بنابراین ،بهمنظور کاهش هزینهی تولید سیمان
و همچنین کاهش اثرات زیستمحیطی سیمان پرتلند ،میتوان از
زئولیت بهعنوان جایگزین بخشی از سیمان در تثبیت خاک استفاده
نمود.
آزمایش المان خمشی ) (BEیک آزمایش غیرمخرب است که
برای تعیین سرعت موج برشی ) (Vsو متعاقبا مدول برشی کرنش
کوچک ( )G0در آزمایشگاه کاربرد دارد .پیشرفت های اخیر در کیفیت
ثبت سیکنال دیجیتال و تکنیک های آنالیز پیشرفته ،اهمیت آزمایش
 BEرا افزایش داده است .با استفاده از  ،Vsمدول برشی کرنش
کوچک ) (G0از رابطه ی زیر تعیین می شود.
()5

تثبیت نشده است .همچنین G0 ،تحت تأثیر تنش همه جانبه قرار
ندارد Pantazopoulos .و  ]19[ Atmatzidisبا انجام آزمایش
 BEبر روی ماسه های تزریق شده با دوغاب سیمانی مشاهده نمودند
که تزریق سبب افزایش قابلتوجه در  G0ماسه می شود .آن ها اشاره
نمودند که با افزایش فشار همه جانبه تا  G0 ،400 kPaنمونه های
تزریق شده بدون تغییر باقی می ماند.
محققان مختلف مطالعاتی جهت تعیین پارامترهای مقاومتی
خاک های تثبیتشده با سیمان-زئولیت به روش مخلوط کردن انجام
دادهاند [ .]39-43بااینحال ،مطالعه ای درزمینهی تزریق دوغاب
زئولیت-سیمان در خاک بهمنظور بررسی اثر آن بر پارامترهای مختلف
خاک از جمله مدول برشی کرنش کوچک ( )G0یافت نشده است .بر
این اساس ،در این تحقیق ،با انجام یک سری تست های آزمایشگاهی
المان خمشی به ارزیابی تأثیر تزریق دوغاب زئولیت-سیمان بر G0
نمونه های ماسهی سست ( )Dr= %30پرداخته میشود.

G 0 = ρ .V s2

از مزایای استفاده از  G0این است که یکی از معدود پارامترهایی
می باشد که هم در محل و هم در آزمایشگاه قابلتعیین است .اگر
رابطه ای برای  G0در آزمایشگاه بهدست آید ،این رابطه در محل
نیز می تواند مورداستفاده قرار گیرد .بر اساس مطالعات ژئوتکنیکی
در دهه های گذشته ،انجام آزمایش  BEبر خاک های تثبیتشده با
مصالح سیمانی برای تعیین  Vsو متعاقبا  G0توجه زیادی را به خود
جلب نموده است Acar .و  Saxena ،]30[ El-Tahirو همکاران
[ Chang ،]31و  Sharma ،]32[ Woodsو  ،]33[ Faheyو
 Sengو  ]34[ Tanakaبا انجام آزمایش  BEنشان دادند که افزایش
سمانتاسیون G0 ،ماسه ها را زیاد می کند Cuccovillo .و Coop
[ Baig ،]35و همکاران [ Fernandez ،]36و Santamarina
[ ،]37و  Sharmaو  ]33[ Faheyگزارش نمودند که مقدار
 G0در ماسه های سمانته تا یک تنش آستانه که در آن تخریب
ساختار یا باند رخ می دهد ،مستقل از تنش مؤثر متوسط و وابسته
به سمانتاسیون است .تحقیقات معدودی بهمنظور ارزیابی  Vsیا

 -2پارامترهای موثر بر تزریق
عوامل متعددی ممکن است بر روی تزریق و پارامترهای مختلف
خاک تزریقشده تأثیرگذار باشند .یکی از پارامترهای مؤثر بر تزریق،
نسبت آب به مصالح سیمانی ) (W/CMدر دوغاب استW/CM .
باالی دوغاب میتواند تزریق پذیری را آسان کند ،ولی پایداری دوغاب
به علت رسوب زیاد ذرات سیمانی و یا آب انداختن کم میشود
[ .]44در مطالعات انجامشده بر روی خاک های تزریقشده با مصالح
سیمانی ،از W/CMهای مختلفی استفاده شد .در این زمینه،
 Danoو  ]38[ Hicherاز  Delfosse-Ribay ،5/8و همکاران
[ ]45از  ،8و  Yildizو  ]46[ Soganciاز  1بهعنوان مقدار W/
 CMبرای تهیهی دوغاب استفاده نمودند Schwarz .وKrizek
[ Mutman ،]8و  ،]10[ Kavakو  Pantazopoulosو همکاران
[ ]11نشان دادند که با افزایش  W/CMدر دوغاب ،مقاومت فشاری
محدود نشده ی ) (UCSماسهی تزریقشده به علت ساختار نسبتا
سست آن کاهش میه یابد Dano .و  ]47[ Deracheاز W/
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 CMبرابر با  3/3 ،2/3و  5/8برای تزریق دوغاب میکروسیمان در

با سیمان را مورد تحقیق قرار داد .نتایج نشان داد که اگرچه در

نمونههای خاک ماسهای استفاده نمودند .نتایج حاکی از این بود که

میزان سیمان کم ،ماسه با اندازهه ی ذرات متوسط مقاومت برشی

افزایش  W/CMسبب کاهش خطی مقادیر خواص دینامیکی شده

بیشتری نسبت به ماسهه ی درشت نشان می دهد ،در مقدار سیمان

است Pantazopoulos .و  ]19[ Atmatzidisبه بررسی خواص

زیاد ،ماسه ی درشت دانه مقاومت باالتری داردPantazopoulos .

دینامیکی ماسههای تزریقشده با دوغاب سیمان با نسبت آب به

و  ]19[ Atmatzidisخواص دینامیکی دو نوع ماسهی تمیز بین

سیمان  2 ،1و  3پرداختند .با افزایش  ،W/CMمدول برشی ماسهی

الکهای  14-25و  ،25-50تزریقشده با میکروسیمان را موردتحقیق

تزریقشده کاهش یافت .این اثر برای نسبت میرایی برعکس بوده

قرار دادند .با افزایش اندازهی ذرات ماسه ،مدول برشی کم و نسبت

است.

میرایی زیاد شد Markou .و  ]19[ Droudakisنشان دادند که

پارامتر تأثیرگذار دیگر بر رفتار خاک های تزریقشده با

مقاومت ماسه ی تزریقشده با کاهش اندازه ی مؤثر ذرات به طور

دوغاب های سیمانی ،زمان عملآوری نمونه های تزریقشده است.

قابل توجهی افزایش می یابد Avci .و Mollamahmutoğlu

 Mutmanو  ]10[ Kavakبا بررسی تأثیر زمان عملآوری بر

[ ]49مقاومت نمونه های ماسه ای تزریقشده با سیمان بسیار ریزدانه

نمونههای تزریقشده با دوغاب سیمان نشان دادند که مقاومت

را بررسی نمودند .آنها نتیجه گرفتند که  UCSماسه های متوسط

نمونههای  28روزه حداقل  1/5برابر نمونههای  7روزه است.

تزریقشده در مقایسه با ماسه های ریز کمتر است.

 Mollamahmutogluو  ]48[ Yilmazبیان نمودند که UCS
نمونه های تزریقشده با دوغاب میکروسیمان با زمان عمل آوری

 -3مصالح و روش ها

افزایش یافت .بااین حال ،نرخ افزایش مقاومت تا  28روز زیاد ،اما

 -1-3مصالح

بعدازآن بهشدت کم شد Markou .و  ]20[ Droudakisبا انجام

در این پژوهش ،ماسههای سیلیسی فیروزکوه  D1 ،D11و D2

تزریق دوغاب سیمانی در نمونه های ماسه مشاهده نمودند که افزایش

برای تست های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفتند .این ماسه ها

زمان عمل آوری از  28تا  90روز تأثیر کمی بر مقاومت ماسه های

به وسیله ی همه ی دوغاب های مورد استفاده قابلیت تزریق دارند.

تزریقشده دارند Mollamahmutoglu .و  ]14[ Avciبیان

منحنی های دانه بندی ماسه ها در شکل  1نشان داده شده است.

نمودند که مقاومت نمونههای ماسه ای تزریقشده با میکروسیمان

با توجه به این منحنی ها ،ماسه های مورد استفاده دارای دانهبندی

با افزایش زمان عمل آوری زیاد می شود Yildiz .و ]46[ Soganci

یکنواخت و فاقد ریزدانه هستند .در جدول  ،1خالصه ای از مشخصات

بهسازی خاکهای دانهای با تزریق سیمان را در زمان های  7و 28

ماسه های مورد استفاده آورده شده است.

روز موردبررسی قرار دادند .بر اساس نتایج تحقیق آن ها ،مقاومت

از سیمان پرتلند نوع  2آبیک و زئولیت طبیعی (ریزتر از الک

نمونههای  28روزه دو برابر نمونههای  7روزه بوده است Avci .و

 )200از نوع کلینوپتیلولیت تهیه شده از شرکت نگین پودر سمنان که

 ]49[ Mollamahmutoğluمشاهده نمودند که نمونه های

مربوط به کوه های شمال سمنان است ،استفاده شد .چگالی مخصوص

ماسه ای تزریقشده با دوغاب سیمانی %83 ،از مقاومت نهایی (150

) (Gsزئولیت و سیمان به ترتیب  2/2و  3/1است .برای تعیین منحنی

روزه) خود را ظرف  28روز و  %95آن را ظرف  56روز کسب کردند.

دانهبندی زئولیت از آزمایش هیدرومتری مطابق با استاندارد ASTM

اندازهی ذرات ماسه پارامتر مهمی است که بهطور اساسی نفوذ

 ]55[ D7928استفاده شد .شکل  2منحنی دانهبندی زئولیت را

دوغاب و حداکثر فشار تزریق را تحت تأثیر قرار میدهد [Dano .]13

نشان می دهد .ترکیبات شیمیایی مصالح سیمانی (سیمان و زئولیت)

و  ]47[ Deracheتأثیر اندازه ذرات ماسه بر خواص دینامیکی ماسهی

در جدول  2ارائه شده است.

تزریقشده با سیمان را موردبررسی قرار دادند .افزایش اندازهی ذرات
ماسه تأثیر مثبتی بر خواص دینامیکی ماسهی تزریقشده داشت.
 ]50[ Kumarرفتار مهندسی خاک های ماسه ای سست تزریقشده
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به منظور بهبود کارایی و تزریق پذیری دوغاب ها ،از فوق روان کننده
(نسل جدید افزودنی براساس شیمی پلی کربوکسیالت) تهیه
شده از شرکت نامیکاران قزوین استفاده شد .مقدار مصرف این
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جدول  .1مشخصات ماسههای مورد استفاده
جدول  .1مشخصات ماسه های مورد استفاده
Table 1. Properties the used soils

2/65

1/45

0/87

0/95

1/19

0/527

0/533

2/18

1/46

2/60

2/62

1/03
0/431
0/748

0/849

چگالی مخصوص

نسبت تخلخل حداکثر

مشخصه

51

4/25

51

51

2/65

52

53

0/901
ضریب دانهبندی

51

ضریب یکنواختی

نسبت تخلخل حداقل

فوق روان کننده طبق پیشنهاد شرکت تولیدکننده  1-1/5%وزن
خشک مصالح سیمانی است ،که در این تحقیق از  1%استفاده شد.
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اندازهی متوسط ذرات خاک

رابطه  7وزن خاک موردنیاز تعیین شد.
e max − e
×100
e max − e min

()6

 -2-3تهیهی نمونهها
نمونههای ماسه ای در شرایط سست و با تراکم نسبی ()Dr

()7

تقریبی  %30در قالب های استوانهای دوتکه از جنس پلکسی به روش
ریزش خشک (در سه الیه ی برابر) تهیه شدند .نسبت تخلخل ()e
متناظر با  Dr ≈ %30از رابطه ( )6بهدستآمده ،سپس با استفاده از

طبقهبندی خاک



Gs × V
1+ e

=
Dr

=W

در روابط فوق  :emaxنسبت تخلخل حداکثر خاک :emin ،نسبت
تخلخل حداقل خاک :e ،نسبت تخلخل متناظر با تراکم :Gs ،%30
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شکل  .2منحنی دانهبندی زئولیت مصرفی
Fig. 2. The grain size distribution curve of the used zeolite

جدول  .1مشخصات ماسههای مورد استفاده

جدول  .2خصوصیات شیمیایی مصالح سیمانی
Table 2. Chemical properties of cementitious materials
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0/95

1/19
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0/533

2/18

1/46

2/60

2/62

1/03
0/431
0/748

0/849

چگالی مخصوص

نسبت تخلخل حداکثر

51

4/25

51

51

2/65

52

53

0/901
ضریب دانهبندی

مشخصه

51

ضریب یکنواختی

نسبت تخلخل حداقل

چگالی مخصوص خاک :V ،حجم داخلی قالب (حجم خاک) و :W
وزن خشک خاک است.
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طبقهبندی خاک

اندازهی متوسط ذرات خاک

 -3-3تعیین ویسکوزیته
آزمایش تعیین ویسکوزیته دوغاب ها طبق استاندارد ASTM

برای جلوگیری از چسبیدن قالب به نمونه ،قبل از ریزش ماسه

 [57] D445انجام شد .ویسکوزیته ی تعدادی از دوغاب های استفاده

در قالب ،یک ورق طلق نازک در داخل قالب قرار داده شد تا از

شده در حالت با فوق روان کننده و بدون فوق روان کننده تعیین شد.

دست خوردگی نمونه ی تزریق شده حین خروج از قالب جلوگیری
شود .پایین و باالی قالب با کالهک هایی از جنس  PVCکه دارای
سوراخی برای ورود و خروج دوغاب است ،بسته شدند .ابتدا ،یک
الیه از ماسه ی درشت دانه به ضخامت تقریبی  1/7 cmدر داخل
کالهک ها ریخته شد تا هنگام تزریق مانند فیلتر سبب پخش دوغاب
در کل سطح مقطع نمونه شود [ .]56در انتها ،کالهک های قالب
به وسیله ی میله هایی بسته شدند.
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پارامترهای متغیر در تعیین ویسکوزیته ی دوغاب های مختلف ،درصد
جایگزینی سیمان با زئولیت ) (Zو نسبت آب به مصالح سیمانی
) (W/CMدر دوغاب و استفاده یا عدم استفاده از فوق روان کننده
در آن ها می باشد.
 -4-3تزریق پذیری
مصالح ریزدانه ی موجود در دوغاب می توانند به راحتی سبب
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بسته شدن منافذ بین ذرات خاک شوند [ .]58به همین دلیل ،اغلب
قبل از انجام عملیات تزریق در محل ،تزریق پذیری دوغاب سیمانی
در آزمایشگاه مورد آزمایش قرار می گیرد تا مشخصات آن تعیین شود
[ 59و  .]60در این تحقیق ،تزریق پذیری بر حسب توانایی دوغاب
برای ورود در منافذ خاک و طی مسافت  1 mمورد ارزیابی قرار گرفت.
برای این منظور از لوله ای به طول  1 mو با قطر داخلی 3/8 cm
استفاده شد .برای انجام آزمایش تزریق پذیری ،اندازه ی متوسط ذرات
ماسه ) ،(D50فشار تزریق ) (Pو همچنین  W/CMدوغاب به عنوان
متغیر در نظر گرفته شدند.
 -5-3تزریق و عمل آوری

شکل  .3تجهیزات تزریق
Fig. 3. Grouting equipment

شکل  .3تجهیزات تزریق

تمامی دوغاب ها در این تحقیق با آب آشامیدنی تهیه شدند ،زیرا

Fig. 3. Grouting equipment

برای استفاده در دوغا ب های سیمانی مناسب هستند [ .]19پیش از
تزریق ،در مخزن تزریق دوغاب مقدار کافی آب ریخته (سه برابر حجم

به وسیله ی کمپرسور هوا تامین شد ،از  20تا  50 kPaمتغیر بود.

منافذ نمونه ی ماسه) و این آب تحت فشار  10 kPaاز پایین به نمونه

 Pبا افزایش اندازه ی ذرات ماسه ،افزایش  W/CMو کاهش  Zدر

وارد و از باال خارج شد تا سبب اشباع نمونه شود .عبور جریان آب از

دوغاب ،کاهش می یافت .تزریق زمانی متوقف شد که حجم دوغاب

نمونه تا زمانی ادامه می یافت که هیچ حباب هوایی از لوله ی خروجی

تزریق شده به دو برابر حجم حفرات نمونه های ماسه ی داخل قالب

در باالی نمونه مشاهده نمی شد [.]49

برسد [ 19و  .]61بعد از تزریق ،شیرهای باال و پایین نمونه برای

فوق روان کننده به مقدار  %1وزن خشک سیمان هم زمان با آب

جلوگیری از خروج دوغاب بسته شد.

به ظرف اختالط حاوی مصالح سیمانی (زئولیت و سیمان) اضافه شد،

پس از  48تا  72ساعت ،نمونه ها از قالب خارج شدند .سپس،

سپس محتویات ظرف به مدت حدود  5دقیقه به وسیله ی مخلوط کن

برای جلوگیری از تغییرات رطوبت و نزدیک شدن به شرایط درجا،

با سرعت  1000دور بر دقیقه کامال مخلوط شد .از تجهیزات

نمونه ها درحالی که ورق طلق دور آنها قرار داشت ،با ورق پالستیکی

آزمایشگاهی مطابق  ]56[ ASTM D4320/D4320Mبرای

(سلفون) دورپیچ شدند و در کیف پالستیکی دوالیه قرار گرفتند.

تزریق دوغاب به منظور تهیه ی نمونه های ماسه ی تزریق شده ی

در انتها ،نمونه ها در اتاقی با دمای تقریبی  23 ̊Cبرای طی زمان

کوچک مقیاس استفاده شد .شکل  3تجهیزات استفاده شده برای

عمل آوری  90روز نگهداری شدند.

تزریق در نمونه های ماسه را نشان می دهد .پس از مخلوط کردن،
دوغاب به مخزن تزریق منتقل شد .در زمان انتقال دوغاب به مخزن
کن داخل مخزن با سرعت  75دور بر دقیقه
و حین تزریق ،مخلوط ِ

می چرخید تا از رسوب مصالح سیمانی جلوگیری شود .درنهایت،

 -6-3آزمایش فشاری محدود نشده
از آزمایش فشاری محدود نشده مطابق ASTM D4219
[ ]62برای نشان دادن تاثیر زمان عمل آوری بر نمونه های ماسه ی

دوغاب در نمونه های ماسه ی سست تزریق شد .با توجه به اینکه

تزریق شده در زمان های عمل آوری  28 ،7و  90روز استفاده شد.

در ماسه های تزریق شده به روش تزریق نفوذی ،مقاومت نمونه ها

با انجام یک سری آزمایش فشاری محدود نشده بر روی نمونه های

مستقل از فشار تزریق ) (Pاست [ ،]10در این تحقیق ،حداقل فشار

ماسه ی  D11تزریق شده با ارتفاع  14 cmو قطر  ،7 cmمقاومت

مورد نیاز به عنوان  Pدر نظر گرفته شد .بر اساس متوسط اندازه ی

فشاری محدود نشده ی ) (UCSنمونه های ماسهه ی تزریق شده با

ذرات ماسه ( )D50و همچنین  W/CMو  Zدوغاب ،مقدار  Pکه

دوغاب زئولیت-سیمان تعیین شد.
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Fig. 4. Bender elements

 -7-3آزمایش المان خمشی

فشار به داخل گچ تازه وارد شدند ،تا از تماس مناسب بین المان ها و

در این تحقیق 71 ،آزمایش المان خمشی بر روی نمونه های
ماسه ی  D1 ،D11و  D2خالص (تثبیت نشده) و تزریق شده با

نمونه های تزریق شده اطمینان حاصل شود [ 19و  .]36در جدول 3
شرایط نمونه ها برای آزمایش المان خمشی ارائه شده است.

قطر  7 cmو ارتفاع  ،14 cmانجام شد .زمان عمل آوری نمونه های
ماسه ی تزریق شده با مصالح سیمانی  90روز بود.

 -8-3آنالیز ریزساختار

از یک المان خمشی از نوع موازی در پدستال باال به عنوان

ریزساختار یک ماده با مشخصات فیزیکی و مکانیکی آن وابستگی

فرستنده و یک المان خمشی از نوع سری در پدستال پایین به عنوان

متقابل دارد [ .]64برای بررسی ریزساختار نمونه های تزریق شده

گیرنده استفاده شد .هر دو المان دارای طول  ،21 mmعرض mm

و رفتار باندهای سیمانی بین دانه های خاک و مصالح سیمانی،

 8و ضخامت  0/6 mmبود .به وسیله دستگاه ايجادکننده موج ،یک

تست های میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMبر روی نمونه های

موج سینوسی  10 ± Vو فرکانس  3 kHzتولید شده و به المان

ماسه ی تزریق شده انجام شد .به این منظور ،قطعات کوچکی از مرکز

خمشی ارسال می شد .اين موج باعث ايجاد جابجایی در پیزوالکتريک

نمونه های تزریق شده مورد آزمایش  SEMقرار گرفت.

فرستنده شده و در نتیجه ی اين جابجایی ،موج برشی در محیط
پیوسته تولید می شود .با رسیدن اين موج به المان خمشی گیرنده
و تغییر شکل در آن ،ولتاژی ايجاد می شود که اين ولتاژ توسط يک

 -4نتایج و بحث
 -1-4آزمایش تعیین ویسکوزیته ی دوغاب ها

اوسیلوسکوپ قابل مشاهده است .با مقايسه موج ارسالی و دريافتی،

در دوغاب های حاوی فوق روان کننده ،به مقدار  %1وزن خشک

سرعت موج قابل محاسبه است .تحقیقات گذشته نشان داده است که

مصالح سیمانی (زئولیت و سیمان) ،فوق روان کننده به همراه مقدار

کرنش برشی تولید شده در این روش کمتر از  10-5می باشد [.]63

وزنی آب مورد نیاز ،به مصالح سیمانی اضافه شدند و به مدت  5دقیقه

شکل  4تصویر المان های خمشی را نشان می دهد.

در ظرف حاوی مخلوط کن با سرعت  1000دور بر دقیقه به طور

 Pantazopoulosو  ]19[ Atmatzidisنشان دادند که Vs

کامل مخلوط شدند .در جدول  4ویسکوزیته ی ظاهری دوغاب های

نمونه های تزریق شده با افزایش تنش محصور کننده تا 400 kPa

مورد استفاده در حالت با فوق روان کننده و بدون فوق روان کننده

تغییر نمی یابد .براین اساس ،در این تحقیق ،آزمایش های المان

برای سرعت  60دور بر دقیقه در ابتدای تزریق ( )t = 0ارائه شده است.

خمشی بر روی نمونه های تزریق شده ی محدود نشده انجام شد.

همان طور که مشاهده می شود ،ویسکوزیته ی دوغاب های بدون

ازآنجایی که اغلب نمونه های تزریق شده بسیار سخت بودند و

فوق روان کننده به خصوص در نسبت آب به مصالح سیمانی (W/

قرار دادن المان های خمشی در داخل آن ها با فشار غیر ممکن بود،

) CMپایین و درصد جایگزینی سیمان با زئولیت ) (Zباال ،زیاد است

قبل از انجام آزمایش ،یک حفره ی کوچک در دو انتهای نمونه های

و برای تزریق مناسب نمی باشد.

تزریق شده ایجاد و با گچ تازه پر شد .سپس ،المان های خمشی با
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جدول  .3شرایط نمونهها برای آزمایش المان خمشی

جدول  .3شرایط نمونه ها برای آزمایش المان خمشی
Table 3. Specimens’ conditions for bender element test

ردیف
7

60
90

3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7

0
20
30
40
50
60
90
0
10
30
40
50
60
90
0
20
30
40
60
90

7
-

1/45
1/45
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65
2/65

قطر متوسط ذرات خاک

49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

ردیف
7

80
90

3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7

0
10
20
30
40
50
60
70
90
0
10
30
40
50
60
90
0
10
20
30
40

7

نسبت آب به مصالح سیمانی

0/87
0/87
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45
1/45

25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

ردیف
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7

درصد جایگزینی سیمان با زئولیت

0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87
0/87

0
10
20
30
40
50
60
80
90
0
10
20
30
40
50
60
70
90
0
20
30
50
60

ماسهی خالص

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

هاها
دوغاب
جدول
یسکوزیتهییدوغاب
جدول.4.4وویسکوزیته

Table 4. Apparent viscosity of the suspensions

90%

50%

30%

ویسکوزیتهی دوغاب با فوقروانکننده

1/88
1/65
1/36

1/65
1/43
1/26

1/57
1/36
1/24

0%
1/34
1/29
1/21

90%

50%

30%

ویسکوزیتهی دوغاب بدون فوقروانکننده
6/24
3
2/16

5/91
2/11
1/65

2/71
1/74
1/59

0%
1 /7
1/39
1/36

5

3
7

ویسکوزیتهی آب
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30

30
W/CM=3

25

25

W/CM=5
W/CM=7

20

20

)t (s

10

)t (s

15

15
10

W/CM=3
W/CM=5

5

5

W/CM=7
50

100

25

0
0

100

)P (kPa
)(a

50

25

0
0

)P (kPa
)(b

D1
ی )a
دوغابدارای
تزریقدوغاب
فشارتزریق
زمان- -فشار
زمان
نمودار
شکل 5
)D1:(b
D11؛):(b
)D11:):)a؛
ماسهی
درماسه
=  ZZدر
= 30%
دارای 30%
نمودار
شکل.5 .
Fig.
5. 5.
Grouting
for suspension
suspensionhaving
havingZZ
30%,
D11,
Fig.
Groutingtime-pressure
time-pressurecurves
curves for
==
30%,
(a):(a):
D11,
(b):(b):
D1 D1

ویسکوزیته ی دوغاب ها دارد .ویسکوزیته دوغاب با افزایش W/CM

که ساختار خاک تغییر نکند .بنابراین ،قبل از انجام عملیات تزریق در

آن کاهش می یابد .همچنین ،با افزایش  Zدر دوغاب ،ویسکوزیته ی

محل ،تزریق پذیری دوغاب سیمانی باید در آزمایشگاه در طولی بیشتر

آن زیاد می شود .ویسکوزیته ی دوغاب های با درصد زئولیت باال و

از طول نمونه ی کوچک مقیاس مورد آزمایش قرار گیرد .زیرا اگرچه

بدون فوق روان کننده ،زیاد بوده و قابلیت تزریق در ماسه های مورد

که ممکن است تزریق ماسهه ی مورد نظر در نمونه ی آزمایشگاهی

مطالعه را ندارند .از این رو ،در این پژوهش ،از فوق روان کننده در

کوچک مقیاس قابل تزریق باشد ،ولی در محل نیاز به تزریق در طولی

همه ی دوغاب ها استفاده شد.

به مراتب بیشتر است.
در این تحقیق ،تزریق پذیری بر اساس قابلیت نفوذ دوغاب

 -2-4آزمایش تزریق پذیری

در منافذ ماسه ها مورد ارزیابی قرار گرفت .تزریق پذیری بر روی

هدف اصلی در این تحقیق انجام بهسازی خاک به صورت تزریق

ماسه های  D11و  D1با دوغاب دارای  Zبرابر  %30در سه فشار

غیر محرک ) (Passive Injectionاست .در این حالت ،ساختار

تزریق  50 ،25و  100 kPaو سه  W/CMبرابر با  5 ،3و  7مورد

اولیه ی خاک تغییر نمی کند و منافذ بین ذرات خاک با دوغاب

آزمایش قرار گرفت .شکل  5تغییرات زمان تزریق ) (tنسبت به فشار

سیمان جایگزین می شود .بنابراین ،فشار تزریق باید کم باشد تا

تزریق ) (Pبرای  1 mطول خاک را نشان می دهد .مطابق انتظار ،با

ساختار خاک پس از تزریق بدون تغییر باقی بماند .درحالی که

افزایش  W/CMدر دوغاب ،به دلیل کاهش ویسکوزیته  ،زمان تزریق

ممکن است تعریف دقیق محدوده ی فشار کم آسان نباشد  Avciو

کاهش پیدا می کند .همچنین ،در همه ی  W/CMها ،با افزایش

 ]49[ Mollamahmutoğluبرای تعیین خواص مقاومتی ماسه ی

فشار ،زمان تزریق کاهش می یابد .با توجه به شکل  5می توان پی برد

تزریقشده با سیمان بسیار ریز از فشار تزریق  10-50 kPaاستفاده

که همه ی دوغاب های به کار رفته در این مطالعه قابلیت تزریق در

نمودند Mutman .و  ]10[ Kavakاز فشار تزریق  150 ،100و

ماسه های مورد استفاده را دارا می باشند.

 200 kPaبهعنوان فشار کم استفاده نمودند.
بر اساس موارد فوق ،محققین مختلف برای انجام تزریق نفوذی
فشارهای متفاوتی را به عنوان فشار تزریق کم در نظر گرفتند به طوری
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ماسه
D11های
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شکل .6
دارای
تزریق
ماسه
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 UCSنسبت
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D11
ماسهی
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Fig. 6.with
Variation
of thehaving
UCS against
Z for D11 sand grouted with suspension having
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Fig. 7. Effect of the curing time (D) on UCS for D11 sand
Fig. 6. Variation of the UCS against Z for D11 sand
specimens grouted with suspension having W/CM=3
grouted with suspension having W/CM=3

تزریق شده در سه زمان عمل آوری  28 ،7و  90روز نشان داد که

در شکل  6مشاهده می شود که در نمونه های تزریق شده با

مقاومت نمونه های تزریق شده با دوغاب زئولیت-سیمان به شدت تابع

دوغاب حاوی زئولیت ،به خصوص در حالت  ،Z< 60%از  7تا  28روز

زمان عمل آوری است .افزایش مقاومت نمونه های ماسه ی تزریق شده

افزایش چشمگیری در  UCSنمونه ها مشاهده می شود .زیرا مقاومت

با زمان ،تحت تاثیر فرآیندهای هیدراسیون و پوزوالنی است .تغییرات

بلند مدت نمونه های تزریق شده با دوغاب دارای زئولیت ،عالوه بر

مقاومت فشاری محدود نشده ی ) (UCSنمونه های ماسه ی D11

واکنش های هیدراسیون ،تحت تاثیر واکنش های پوزوالنی مصالح نیز

تزریق شده با دوغاب حاوی نسبت آب به مصالح سیمانی )(W/CM

قرار دارد.

 3نسبت به درصد جایگزینی سیمان با زئولیت ) (Zبرای زمان های

تغییرات  UCSنمونه های تزریق شده ی ماسه ی  D11نسبت

عمل آوری  28 ،7و  90روز در شکل  6نشان داده شده است .در

به زمان عمل آوری ) (Dبرای درصدهای  Zبرابر با  30 ،0و  90در

مقایسه با نمونه های تزریق شده با سیمان ( ،)Z0افزودن زئولیت به

شکل  7نشان داده شده است .مطابق این شکل ،مقاومت  7روزه ی

دوغاب موجب کاهش مقاومت اولیه ی ( 7روزه) نمونه ها می شود.

نمونه های ماسه ی تزریق شده با سیمان ( )Z0تقریبا  34-%46و برای

مقاومت  7روزه ی نمونه های تزریق شده به طور اساسی تحت تاثیر

نمونه های با  Z30تقریبا  14-%18مقاومت  90روزه ی آن ها است .به

واکنش های هیدراسیون کوتاه مدت سیمان قرار دارد .واکنش های

عبارتی دیگر ،در نمونه های ماسه ی تزریق شده با دوغاب حاوی ،Z30

هیدراسیون (واکنش های  1و  )2و ایجاد ژل های  C-S-Hبه شدت

کسب مقاومت پس از  7روز به مراتب بیشتر از نمونه های تزریق شده

به مقدار  CaOموجود در سیمان وابسته است .ازآنجایی که جایگزینی

با دوغاب حاوی ( Z0بدون سیمان) است .در بلند مدت ،مقادیر باالی

سیمان با زئولیت ،کاهش سیمان و متعاقبا کاهش  CaOرا به همراه

 SiO2و  Al2O3در زئولیت با  Ca(OH)2حاصل از هیدراسیون

دارد ،افزایش  Zسبب کاهش واکنش های هیدراسیون (کاهش

سیمان واکنش انجام می دهند و متعاقبا ژل های (C-S-Hو

ژل های  )C-S-Hشده ،مقاومت نمونه های تزریق شده کم می شود.

 )C-A-Hبیشتری تشکیل می شود .بنابراین ،واکنش های پوزوالنی

با توجه به اینکه شرط انجام واکنش های پوزوالنی (واکنش های  3و

اثر مهمی در افزایش تدریجی و طوالنی مدت مقاومت نمونه های

 )4حضور  Ca(OH)2حاصل از واکنش های هیدراسیون می باشد،

ماسه ی تزریق شده با دوغاب دارای زئولیت هستند .مطابق شکل ،7

در کوتاه مدت واکنش های پوزوالنی قابل توجهی انجام نمی شود.

نرخ افزایش  ،UCSبعد از  28روز ،کاهش چشمگیری دارد .از  28تا
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 90روز ،همه ی نمونه های تثبیت شده ،رشد مقاومت تقریبا مشابهی

را در مقدار زئولیت بهینه ی  %40گزارش نمودند.

دارند .به طوری که نمونه های تزریق شده پس از  28روزه  %85 ،از

دلیل اصلی افزایش  G0تا  Z30در این تحقیق ،باندهای سیمانی

مقاومت  90روزه ی خود را کسب می کنند .با توجه به موارد فوق،

قوی تشکیل شده به وسیله ی تزریق در منافذ ماسه می باشد.

می توان مقاومت و سختی  90روزه را به عنوان مقاومت و سختی

واکنش های پوزوالنی بین  Ca(OH)2حاصل از هیدراسیون سیمان

نهایی در کلیه ی نمونه های تزریق شده با سیمان-زئولیت در نظر

با  SiO2و  Al2O3موجود در زئولیت سبب تشکیل ژل های  C-S-Hو

گرفت .بنابراین ،در ادامه از زمان عمل آوری 90روز (نهایی) به عنوان

 C-A-Hاضافه (نسبت به نمونه های تزریق شده با  )Z0در بین ذرات

معیار برای ارزیابی تاثیر تزریق بر  G0نمونه های ماسه ی تزریق شده

ماسه می شود .پس از  ،Zoptافزایش زئولیت باعث تشکیل باندهای

استفاده می شود.

ضعیف در نمونه های تزریق شده و متعاقبا کاهش  G0می شود .با
افزایش درصد جایگزینی سیمان با زئولیت یا کاهش میزان سیمان در
نمونه های ماسه ی تزریق شده ،مقدار  SiO2و  Al2O3زیاد می شود،

 -4-4آزمایش المان خمشی
آزمایش المان خمشی ) (BEبر روی ماسه های تثبیت نشده

درحالی که مقدار  CaOکاهش می یابد (جدول  .)2چنانچه مقدار

نشان داد که  G0ماسه های  D1 ،D11و  D2به ترتیب ،53/8

 SiO2و  Al2O3در نمونه های تزریق شده بیشتر از  CaOباشد

 58/3و  66/5 MPaاست .همچنین ،آزمایش های  BEبر روی

(دوغاب با Z30

 ،)Zواکنش های هیدراسیون (واکنش های 1

ماسه های  D1 ،D11و  D2تزریق شده با دوغاب دارای درصدهای

و  )2به علت فقدان  CaOکافی ،کاهش می یابد .بنابراین ،با افزایش

مختلف جایگزینی سیمان با زئولیت ) (Zو نسبت های آب به مصالح

زئولیت بیشتر از  ،Z30انتظار می رود که حتی با وجود  SiO2و

سیمانی ( 5 ،3 )W/CMو  ،7در زمان عمل آوری  90روز انجام

 Al2O3زیاد G0 ،نمونه های ماسه ی تزریق شده کاهش یابد.

شد .در بخش های زیر تاثیر جایگزینی سیمان با زئولیت و نسبت

به منظور ارزیابی بهتر افزایش  G0در اثر تزریق G0 ،نمونه های

آب به مصالح سیمانی دوغاب و همچنین اندازه ی ذرات ماسه بر G0

ماسه ی تزریق شده با  G0ماسه های خالص (تثبیت نشده)G0(cs) ،

ماسه های تزریق شده ارائه می شود.

مربوطه به صورت زیر نرمالیزه می شود [:]65
()8

 -5-4تاثیر جایگزینی سیمان با زئولیت برG0ماسه های تزریق شده

G0
) G 0(CS

= If

م

مقادیر  G0در برابر درصد جایگزینی سیمان با زئولیت ) (Zبرای
ماسه های  D1 ،D11و  D2تزریق شده با دوغاب های حاوی W/
 CMبرابر با  5 ،3و  7در شکل  8نشان داده شده است .همان طور
که مشاهده می شود ،در هر سه نوع ماسه ،مقادیر  G0با افزایش Z
تا  %30زیاد می شود .افزایش بیشتر از  %30در  Zمنجر به کاهش
 G0می شود .براین اساس ،مقدار  Zمتناظر با حداکثر  ،G0درصد
جایگزینی بهینه ) (Zoptنامیده می شود .این نتیجه بر یافته های
Mola-Abasiو همکاران [ ]39سازگار می باشد .زیرا آن ها با انجام
آزمایشات فشاری تک محوری بر نمونه های ماسهه ی تثبیت شده با
زئولیت و سیمان (به روش مخلوط کردن) بیان نمودند که مقدار Z
بهینه ی متناظر با مقاومت فشاری محدود نشده ی ) (UCSحداکثر
 %30است Salamatpoor .و همکاران [ ]42با انجام آزمایش های
فشاری محدود نشده بر مخلوط ماسه -زئولیت-سیمان UCS ،حداکثر
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مقادیر ضریب افزایش  (If) G0برای نمونه های ماسه ی تزریق شده
در شکل  9آورده شده است .بیشترین مقدار  )If max( Ifمتناظر با Zopt
برای ماسه ی  D11تزریق شده با دوغاب حاوی  W/CMبرابر با ،3
 5و  7به ترتیب  16/7 ،21/7و  12/5است If max .برای ماسه یD2
(درشت ترین ماسه) تزریق شده با دوغاب دارای  W/CMبرابر با ،3
 5و  7به ترتیب  9/4 ،14/5و  6/95است.
شکل  9نشان می دهد که تزریق ،حتی با  %90جایگزینی سیمان
یا زئولیت ،سبب افزایش در  G0نمونه های تزریق شده می شود.
زیرا ،در درصد زئولیت باال G0 ،عالوه بر باندهای سیمانی ،تحت تاثیر
افزایش دانسیته ی ماسه به دلیل پر شدن بخشی از حفرات در اثر
تزریق نیز قرار می گیرد .تزریق مصالح سیمانی (زئولیت و سیمان)،
تخلخل ماسه را کاهش می دهد و متعاقبا سبب افزایش دانسیته ی
آن می شود .شکل  10تغییرات تخلخل ) (nدر برابر  Zدر نمونه های
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Fig. 8. Effect of the Z on the G0 0 of grouted sand specimens: (a): D11; (b):

ماسه ی تزریق شده را نشان می دهد .مطابق این شکل ،با افزایش

قبیل روانگرایی در این ماسه ها موثر باشد.

زئولیت در دوغاب ،به علت باالتر بودن  Gsسیمان ( )3/1نسبت

در شکل  8مشاهده می شود که  G0نمونه های ماسه ی

به زئولیت ( ،)2/2کاهش بیشتری در تخلخل نمونه های ماسه ی

تزریق شده ی با دوغاب دارای سیمان (  )Z0تقریبا برابر با G0

تزریق شده (نسبت به ماسه ی خالص) به وجود می آید .کمترین ،If

نمونه های تزریق شده با دوغاب دارای  Zبرابر با  50-%60است.

در نمونه های تزریق شده با دوغاب حاوی  Z90و  W/CMبرابر با 7

این بدان معناست که جایگزینی  50-%60سیمان با زئولیت در

می باشد .در این حالت If ،برای ماسه های D1 ،D11و  D2به ترتیب

دوغاب تزریق ،کاهش نسبی در  G0نمونه های تزریق شده با

 1/2 ،2/16و  1/19است .بنابراین ،افزایش  G0در ماسه های  D1و

سیمان تنها ایجاد نمی کند .از طرفی دیگر ،جایگزین نمودن این

 D2تزریق شده با دوغاب دارای  Z90و  W/CMناچیز می باشد.

مقدار سیمان با زئولیت از نظر اقتصادی و زیست محیطی دارای

بااین حال ،این دوغاب ممکن است برای مقابله با سایر مشکالت از

اهمیت می باشد.
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 -6-4تاثیر نسبت آب به مصالح سیمانی برG0ماسه های تزریق شده

م

می شود .درواقع ،با کاهش  W/CMدر دوغاب ،ژل های C-S-H

تاثیر  W/CMدوغاب بر روی  G0نمونه های ماسه ی تزریق شده

و  C-A-Hبیشتری در نمونه های تثبیت شده تشکیل می شودIf .

در شکل  11نشان داده شده است .مطابق انتظار G0 ،نمونه های

برای نمونه های تزریق شده با  W/CM = 3از  3/1تا  ،21/7برای

تزریق شده با افزایش  W/CMدوغاب کم می شود .در هر سه

نمونه های با  W/CM = 5از  1/8تا  16/7و برای نمونه های با 7

ماسه ی مورد آزمایش ( D1 ،D11و  )D2و همه ی درصدهای ،Z

=  W/CMاز  1/19تا  12/5متغیر است (شکل .)9

کمترین  G0مربوط به نمونه های تزریق شده با دوغاب دارای W/

مقدار مصالح سیمانی متناظر با نسبت های آب به مصالح سیمانی

 CMبرابر با  7است .با کاهش  W/CMیا افزایش مصالح سیمانی

 5 ،3و  7در دوغاب به ترتیب  16/7 ،25و  12/5درصد می باشد.

در دوغاب ،منافذ بیشتری از ماسه با ذرات سیمان و زئولیت اشغال

بنابراین ،با توجه به شکل  ،11در نمونه های ماسه ی  D11تزریق شده

می شود و متعاقبا باندهای قوی تری بین ذرات ماسه تشکیل

با دوغاب دارای  ،Zoptافزایش مصالح سیمانی از 12/5%به  16/7و %25
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به ترتیب سبب افزایش  34و  74درصدی در  G0می شود .افزایش G0

نمونه های ماسه ی تزریق شده با دوغاب حاوی  W/CMبرابر با  3و

در این حالت برای ماسه ی  45 ،D1و  ،%112و برای ماسه ی ،D2

 Z30 ،Z0و  Z90در شکل  13نشان داده شده است .مطابق این شکل،

 36و  %109می باشد.

صفحات  Ca(OH)2در نمونه های تزریق شده با دوغاب حاوی %100

تاثیر افزایش مصالح سیمانی بر  G0نمونه های تزریق شده با
دوغاب دارای درصد زئولیت باال ( ،)Z90بیشتر است .برای مثال،

سیمان ) (Z0به وضوح قابل مشاهده است (شکل -13الف) .همچنین،
ژل ها ( C-S-Hو  )C-S-Aرا می توان در این شکل مشاهده نمود.

در ماسه ی  D11تزریق شده با دوغاب حاوی  ،Z90افزایش در

با افزایش زئولیت تا  %30در دوغاب ،مقادیر این ژل ها نیز رشد

مصالح سیمانی از  12/5%به  16/7و  %25منجر به افزایش  73و

می یابد (شکل -13ب) .همچنین ،مقداری  Ca(OH)2در SEM

 184درصدی در  G0می شود .زیرا ،افزایش  G0نمونه های ماسه ی

نمونه های حاوی  Z30مشاهده می شود .به عبارتی دیگر ،با افزایش

تزریق شده با  ،Z90عمدتا به دلیل افزایش دانسیته ی خاک در

درصد زئولیت ،مقدار  Ca(OH)2کاهش می یابد .زیرا ،همان طور که

اثر تزریق است .با کاهش زئولیت از  ،Z90تاثیر دانسیته بر G0

قبال اشاره شد Ca(OH)2 ،تولید شده در فرآیند هیدراسیون با انجام

کاهش و اثر باندهای سیمانی تشکیل شده در اثر تزریق ،افزایش

واکنش پوزوالنی با  SiO2و  Al2O3موجود در زئولیت مصرف شده،

می یابد؛ به طوری که در  Zoptاثر دانسیته بر  G0نمونه های ماسه ی

متعاقبا ژل های بیشتری تولید می شود.

تزریق شده ناچیز می باشد .براین اساس ،می توان بیان نمود که G0

فراتر از  ،Z30افزایش در زئولیت (کاهش سیمان) منجر به کاهش

ماسه های تزریق شده تحت تاثیر دو عامل تغییر در اسکلت خاک

در واکنش هیدراسیون شده Ca(OH)2 ،کمتری تولید شده ،در

به دلیل تشکیل باندهای سیمانی و افزایش دانسیته در اثر پر شدن

نهایت کاهش واکنش پوزوالنی برای تشکیل ژل های اضافه را درپی

بخشی از حفرات خاک می باشد.

دارد .این حالت با نتایج تحقیق  Mola-Abasiو همکاران []39
و همچنین  Mola-Abasiو همکاران [ ]41انطباق دارد .با توجه

 -7-4تاثیر اندازه ی ذرات ماسه برG0ماسه های تزریق شده

به شکل (-13ج) ،اگرچه دانسیته ی نمونه ی تزریق شده با دوغاب

م

تاثیر متوسط اندازه ی ذرات ( )D50ماسه بر  G0نمونه های

حاوی  Z90افزایش یافته است ،به علت فقدان سیمان کافی ،صفحات

تزریق شده ی  90روزه در شکل  12نشان داده شده است .با کوچک

 Ca(OH)2و ژل ها مشاهده نمی شوند .در این حالت ،با افزایش

شدن اندازه ی ذرات ماسه یا افزایش سطح مخصوص ذرات ماسه در

زئولیت ،به دلیل افزایش دانسیته ،تخلخل کمتری در نمونه های

نمونه های تزریق شده با دوغاب حاوی  Zو  W/CMهای مختلف،

ماسه ی تزریق شده ایجاد می شود.

تماس های بین ذره ای در واحد حجم توده ی خاک افزایش می یابد،
و سطح بیشتری برای ایجاد باندهای سیمانی در اختیار دوغاب

 -5خالصه و نتیجه گیری

قرار می گیرد .بر این اساس ،می توان بیان نمود که در نمونه های

تولید سیمان سبب انتشار مقدار زیادی گاز دی اکسید کربن در

تزریق شده با دوغاب حاوی  Zو  W/CMهای مختلف ،کاهش در

جهان می شود و انرژی زیادی نیز مصرف می کند .در این تحقیق ،از

 D50ماسه منجر به افزایش در  G0نمونه ها می شود .در سالهای

زئولیت به عنوان یک ماده ی سازگار با محیط زیست و مقرون به صرفه،

گذشته ،این اثر توسط محققین مختلف مورد تایید قرار گرفت

به عنوان جایگزین بخشی از سیمان استفاده شد .با انجام  71آزمایش

[ 66 ،61 ،16و  G0 .]67نمونه های ماسه ی تزریق شده با دوغاب

المان خمشی به ارزیابی تأثیر تزریق دوغاب زئولیت-سیمان بر مدول

دارای  Zoptو  W/CM = 3-7از  671تا  1170 MPaدر ماسه ی

برشی کرنش کوچک ( )G0نمونه های ماسهی سست پرداخته شد.

 ،D11از  510/7تا  1080/8 MPaدر ماسه ی  D1و از  462/3تا

مهم ترین نتایج عبارت است از:

 965/MPa7در ماسه ی  D2متغیر است.

•

افزایش میزان جایگزینی سیمان با زئولیت ) (Zتا

%30

سبب افزایش  G0نمونه های ماسه ی تزریق شده با مصالح سیمانی

 -8-4آنالیز ریزساختار
تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ) (SEMاز ریزساختار
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پوزوالنی  Ca(OH)2حاصل از هیدراسیون سیمان با  SiO2وAl2O3

افزایش یافته است ،به علت فقدان سیمان کافی ،صفحاتCa(OH)2

موجود در زئولیت سبب تشکیل ژل های  C-S-Hو  C-A-Hاضافه

و ژل ها در  SEMمشاهده نشده است.

در بین ذرات ماسه می شود .فراتر از ، Z30افزایش در  Zمنجر به
کاهش  G0می شود .زیرا مقدار  SiO2و  Al2O3زیاد می شود ،درحالی
که مقدار  CaOکاهش یافته ،واکنش های هیدراسیون به علت فقدان
CaOکافی ،کاهش می یابد.
•

تزریق ،حتی با درصد زئولیت باال باعث زیاد شدن  G0می
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