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سپاس خداي را که هر چه دارم از اوست

را کتاب ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان این 

:نمایم بهتقدیم می

که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه همسر مهربانم فرزانه 

امیـد  دختر نازنینم و ، صبر و تحمل بوده و مشکالت مسیر را برایم تسهیل نمود

تقدیم به او که آموخت مرا تا و آرامش من استکه آسایش او رونیکا بخش جانم 

.بیاموزم





:تقدیر و تشکر
انبسی شایسته است از استاد» من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق «به مصداق 

دکتر و دکتر خامه چیان، دکتر لیتکوهی، دکتر ارومیه اي آقایانفرهیخته و فرزانه جناب
.تقدیر و تشکر نمایم،اساتید راهنمابه عنوان نیکودل 

چگونه . روشنایی بخش تاریکی جان هستی و ظلمت اندیشه را نور می بخشیشما
چگونه سپاس . را که سرشار از عشق و یقین استشماسپاس گویم مهربانی و لطف 

را که چراغ روشن هدایت را بر کلبه ي محقر وجودم فروزان شماگویم تأثیر علم آموزي 
مرا نه توان سپاس است و نه شماابل این همه عظمت و شکوه آري در مق. ساخته است
.کالم وصف

راز و رمز پویاي علم و کشف معانی بدیع و تجلی جلوه هاي شهودي معرفت کیمیایی 
است که آسمان علم به برکت سیما و سیره ي نورانی نبی مکرم صلی اهللا علیه و آله و 

و چه خرم علمی که از چشمه ي واندسلم، انسان دربند خاك را به معراج حضور می خ
معارف سیراب شود و چه زیبا دانشی که قباي پرنیانش به عطر و بوي گلستان محمدي 
معطر شود و چه معماري باشکوهی، بنایی که سنگ هویت و فرهنگ آن ریشه درمدینه 

امروز کاخ آباد علم به سروش معنوي و مفهوم پیام او بیش از پیش محتاج.النبی بیابد
راهنمایانی است که عالوه بر حفظ آبادانی آن در راه اعتالي آن به فرزندان خویش 

.محبت نمایند
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. نمایمنی می یابند صمیمانه تشکر و قدردا





صفحهفهرست مطالب
15.......................................................................................پیش گفتار

17..........................................................................................فصل اول
19...................................................................کلیات تزریق با فشار باال- 1
20..................................................بهسازي زمین و مهندسی ژئوتکنیک-1- 1
20.....................................تاریخچه گسترش تزریق فشار باال به روش جت-2- 1
24..............................................................................دامنه کاربرد-3- 1
25.............................جتتأسیسات و تجهیزات مورد نیاز براي انجام تزریق -4- 1

27.........................................................................................فصل دوم
29...............................................................تکنولوژي تزریق با فشار باال- 2
29........................................................................یند تزریق جتافر-1- 2
32...................................................................تزریق جتروش هاي-2- 2
32...............................(S)(F1)روش تزریق تک مایع یا سیستم یگانه-2-1- 2
34..............................(D)(F2)روش تزریق دو مایع یا سیستم دوگانه-2-2- 2
35............................(T)(F3)روش تزریق سه مایع یا سیستم سه گانه-2-3- 2
38.............................................................باالپارامترهاي تزریق فشار-3- 2
F1.........................................38پارامترهاي تزریق جت براي سیستم -3-1- 2
F2.........................................39پارامترهاي تزریق جت براي سیستم -3-2- 2
F3.........................................39پارامترهاي تزریق جت براي سیستم -3-3- 2
42........................................................................تئوري تزریق جت-4- 2
42................................................................................اثر فشار-4-1- 2
43..............................................................)دبی(اثر سرعت جریان-4-2- 2
44.......................................................................اثر هواي فشرده-4-3- 2
44....................................................اثر هواي فشرده دربر گیرنده-4-3-1- 2
45.....................................................سرعت و حجم هواي فشرده-4-3-2- 2
46............................................................................دیگر عوامل-4-4- 2
47..........................................................................مالحظات عملی-5- 2



48.................................................سیمان-ستون هاي خاكهمپوشانی -6- 2
49........................................................سیمان-قطر ستون هاي خاك-7- 2

51.........................................................................................فصل سوم
53...........................................................شار باالاصول طراحی تزریق با ف- 3
57..........................................پارامترهاي طراحی براي مصالح تزریق جت-1- 3
58...............................................دستورالعمل ها و استانداردهاي اجرایی-2- 3
61.........................................پارامترهاي تعیین کننده خصوصیات دوغاب-3- 3
61......................پارامترهاي تعیین کننده خصوصیات خاك پیش از بهسازي-4- 3
61....................................ق جتکمیت هاي قابل اندازه گیري بعد از تزری-5- 3
61.........................................هندسه و خصوصیات خاکهاي بهسازي شده-6- 3
69..................................................خصوصیات زمین هاي بهسازي شده-7- 3
72..................................................................انرژي تزریق جت ویژه-8- 3
74........................................ارتباط سرعت باال آوردن مانیتور با نوع خاك-9- 3
74................................................آرایش گمانه هاي تزریق با فشار باال- 10- 3
75.......................................روش اجراي ساختاري ستونهاي تزریق جت- 11- 3
76..........................................................................انحراف حفاري- 12- 3
76............................................مطالعات صحرایی مقدماتی و آزمایشات- 13- 3

79......................................................................................فصل چهارم
81...............................................در عملیات اجراییکاربردهاي تزریق جت - 4
81.................................................................کنترل آبهاي زیرزمینی-1- 4
83.................................................................................قویت پیت-2- 4
84............................................................................تونلها و شفتها-3- 4
86.............................................................................پایداري شیب-4- 4
87.................................................................سیمان-شمعهاي خاك-5- 4
87......................................................بهسازي زمین، مسلح سازي برجا-6- 4

89........................................................................................فصل پنجم
91..........................................................مزایا و معایب تزریق با فشار باال- 5
91.............................................................مزایاي تزریق به روش جت-1- 5



91.............................................................معایب تزریق به روش جت-2- 5
93........................................................................................فصل ششم

95...........................مطالعه موردي سد شهریار-روش اجراي تزریق با فشار باال- 6
96.............................................موقعیت جغرافیایی ساختگاه سد شهریار-1- 6
96...................................................................اهداف تزریق آزمایشی-2- 6
97...........................................................محل تزریق آزمایشیخابانت-3- 6
97...................................................تزریق آزمایشی به روش تزریق جت-4- 6
98..........................................................تزریق آزمایشی مرحله اول-4-1- 6
100........................................................تزریق آزمایشی مرحله دوم-4-2- 6
100..........................................................................کنترل کیفیت-5- 6
101.................................................................ریق آزمایشیبرنامه تز-6- 6
101....................................................................عملیات صحرایی-6-1- 6
103........................................................اندازه گیري قطر ستونها- 6-1-1- 6
113......................................................................نمونه گیري- 6-1-2- 6
116.............................................................آزمایشهاي آزمایشگاهی-6-2- 6
116...................................................مقاومت فشاري محدود نشده- 6-2-1- 6
125..........................................................آزمایش برش مستقیم- 6-2-2- 6
125.................................................................آزمایش برزیلین- 6-2-3- 6
126..........................................................آزمایش چکش اشمیت- 6-2-4- 6
127..................................................................تجزیه و تحلیل نتایج-7- 6
127.............................پارامترهاي تزریق با فشار باال در ساختگاه اصلی سد-8- 6
129...................مشکالت موجود در اجراي تزریق جت در ساختگاه اصلی سد-9- 6
131........................................................برآورد مقدار سیمان مصرفی- 10- 6
132......................................تزریق فوم افزایش حجم دهنده پلی اورتان- 11- 6
132................................................اجراي متداول تزریق پلی اورتان-1- 11- 6
133...........................................................تحلیلهاي گودبرداري سد- 12- 6
133.......................................................استخراج پارامترهاي طراحی- 13- 6

140....................................................................................منابع فارسی



142.....................................................................................منابع التین
صفحهفهرست شکل ها

22....................................توسعه روشهاي تزریق با فشار باال در ژاپن-1- 1شکل 
23.............................................تزریق با فشار باالدستگاهنمایی از -2- 1شکل 
25........................................محدوده کاربرد روشهاي مختلف تزریق-3- 1شکل 
26.........براي عملیات تزریقشماي کلی دستگاهها و ماشین آالت موجود -4- 1شکل 
30........سیمان با استفاده از سیستم سه مایع - مراحل اجراي ستون خاك-1- 2شکل

31....................................همراه مته حفاري ه بF1ر نمایی از مانیتو-2- 2شکل 
33...........................سیستم هاي تزریق تک مایع، دو مایع و سه مایع-3- 2شکل

F2..............................................................35نمایی از مانیتور-4- 2شکل 
F3............................................................36نمایی از مانیتور-5- 2شکل 
37........................................نماي جت آب براي تخریب بافت خاك-6- 2شکل 
38....................................................نمایی از آرایش جت متقاطع-7- 2شکل 
40.......................................نمایی از نحوه تخریب و اختالط دوغاب-8- 2شکل 
42..........................................رابطه بین فاصله تخریب و فشار جت-9- 2شکل 
44...................ارتباط فشار دینامیکی آب و دبی هواي فشرده با فاصله- 10- 2شکل 
45.ارتباط فشار دینامیکی دبی ها و فاصله از نازل در محیط هاي مختلف- 11- 2شکل 
47.....................فرسایش جتبهینه نتایج تجربی براي فرکانس تکرار - 12- 2شکل 
47........................روش هاي باال آوردن مانیتور و رادهاي تزریق جت- 13- 2شکل 
48..............نمایی از اجراي ستون هاي خاك سیمان با سکانس متوالی- 14- 2شکل 
49.....................................سیمان-نمایی از قطر ستون هاي خاك- 15- 2شکل 
56.........................النمایی از المانهاي دو و سه بعدي تزریق با فشار با-1- 3شکل 
57...............مقاومت فشاري محصور نشده تجربی از زمین بهسازي شده-2- 3شکل 
60.....................فلوچارت طراحی پیشنهاد شده براي تزریق با فشار باال-3- 3شکل 
تغییرات قطر ستون حاصل از تزریق در مقابل تغییـرات نـرخ بـاال کشـیدن     -4-3شکل 

62............................................................................................مانیتور 
63......................نمونه هایی از تشکیل ستون توسط تزریق با فشار باال-5- 3شکل 



64..............نمایی از اشکال هندسی ایجاد شده توسط تزریق با فشار باال-6- 3شکل 
64...................نمایی از ایجاد پانلهاي متقارن توسط تزریق با فشار باال -7- 3شکل 
65..................نمایی از ایجاد پانل و قسمتی از ستون توسط تزریق جت -8-3شکل 
66...........................................همپوشانی ستونهاي تزریق نمایی از -9- 3شکل 
67......اثر تغییر قطر و پارامترهاي تزریق با فشار باال در خاکهاي الیه اي- 10- 3شکل 
68.........................ارتباط بین قطر موثر ستون و عدد نفوذ استاندارد- 11- 3شکل 

سیمان و سن بر مقاومت دوغابهاي سـیمانی پرتلنـد در   تاثیر نسبت آب به -12-3ل شک
72.....................................................................درجه سانتی گراد8دماي 

73.................................کاهش فشار جت آب در امتداد محور جت - 13- 3ل شک
F1....................73ارتباط قطر ستون با فشار تزریق جت در سیستم - 14- 3شکل 
74..........................مانیتور و نوع خاكارتباط بین سرعت باال آوردن- 15- 3شکل 
75...................اي تزریق جت جهت همپوشانی ستونهاآرایش گمانه ه-16-3شکل 
75................................روش اجراي ساختاري ستونهاي تزریق جت- 17- 3شکل 
76.................سیمان- اثر انحراف حفاري گمانه در اجراي ستون خاك- 18- 3شکل 
81.............................کاربرد تزریق با فشار باال براي ایجاد دیوار آببند-1-4شکل 
83......................ل از تزریق با فشار باال جانمایی پانلها و ستونهاي حاص-2-4شکل 
84...................باالپی بندي به کمک ستونهاي حاصل از تزریق با فشار -3- 4شکل 
85.پایدارسازي تونل با استفاده از ستونهاي تزریق با فشار باالي نیمه افقی -4- 4شکل 
86..............پایدارسازي شیب به کمک ایجاد ستونهاي تزریق با فشار باال-5- 4شکل 
92............................خروج ذرات و مصالح حاصل تزریق جت از گمانه-1- 5شکل 
95...................................................نمایی از ساختگاه سد شهریار-1-6شکل 
96....................................................مقطع عرضی پی سد شهریار-2-6شکل 
102............................جانمایی گمانه هاي تزریق آزمایشی مرحله اول-3-6شکل 
T5..........102و T2 ،T3قطر ستونهاي تزریق با فشار باال در گمانه هاي -4-6شکل 
T6..........103و T1 ،T4قطر ستونهاي تزریق با فشار باال در گمانه هاي -5-6شکل 
ستونهاي حاصل از تزریق جت در خاکهـاي درشـت دانـه   گودبرداري اطراف -6-6شکل 

...................................................................................................104
105..........، حاصل از تزریق جت در خاکهاي درشت دانهT1نماي ستون -7-6شکل 



105.........، حاصل از تزریق جت در خاکهاي درشت دانهT4نماي ستون -8-6شکل 
106..........، حاصل از تزریق جت در خاکهاي درشت دانهT6نماي ستون-9-6شکل 
حاصـل از تزریـق جـت در    T5و T2 ،T3گـودبرداري اطـراف سـتونهاي    -10-6شکل 

106................................................................................خاکهاي ریز دانه
107...........، حاصل از تزریق جت در خاکهاي ریز دانهT2نماي ستون- 11-6شکل 
107...........، حاصل از تزریق جت در خاکهاي ریز دانهT3نماي ستون - 12-6شکل 
108...........دانهریز، حاصل از تزریق جت در خاکهاي T5نماي ستون - 13-6شکل 
حاصل تزریق جت در خاکهاي T6و T1 ،T4گودبرداري اطراف ستونهاي -14-6شکل 

108..........................................................................................ریز دانه
109...............، حاصل تزریق جت در خاکهاي ریز دانهT1نماي ستون - 15-6شکل 
109...............، حاصل تزریق جت در خاکهاي ریز دانهT4نماي ستون -16-6شکل 
110...............خاکهاي ریز دانه، حاصل تزریق جت در T6نماي ستون - 17-6شکل 
111.....متوسط قطر ستونها در مقابل فشار جت آب در خاکهاي ریز دانه- 18-6شکل 
111........متوسط قطر ستونها در مقابل دبی دوغاب در خاکهاي ریز دانه- 19-6شکل 
112.......متوسط قطر ستونها در مقابل فشار دوغاب در خاکهاي ریز دانه- 20-6شکل 
112متوسط قطر ستونها در مقابل سرعت چرخش راد در خاکهاي ریز دانه- 21-6شکل 
ها در مقابل سرعت باال آوردن مـانیتور در خاکهـاي ریـز   متوسط قطر ستون-22-6شکل 

113..............................................................................................دانه
114...............سانتیمتر از ستونها30*30*30تهیه نمونه هاي مکعبی- 23-6شکل 
114...............سانتیمتر از ستونها30*30*30تهیه نمونه هاي مکعبی- 24-6شکل 
115.............................مکعبیتهیه مغزه از نمونه هاي کنده شده و - 25-6شکل 
115.....................................مغزه هاي حاصل از نمونه هاي مکعبی-26-6شکل 
T2....................116نتایج مقاومت تک محوري در مقابل عمق ستون - 27-6شکل 
T3...................117نتایج مقاومت تک محوري در مقابل عمق ستون - 28-6شکل 
T4...................117نتایج مقاومت تک محوري در مقابل عمق ستون - 29-6شکل 
T5...................118نتایج مقاومت تک محوري در مقابل عمق ستون - 30-6شکل 
T6....................118نتایج مقاومت تک محوري در مقابل عمق ستون - 31-6شکل 



اثر فاصله مغزه گیري از مرکز به سمت پیرامـون بـر مقـدار مقاومـت تـک      -32-6شکل 
T2.........................................................................119محوري در ستون 

بـر مقـدار مقاومـت تـک     زه گیري از مرکز به سمت پیرامـون  فاصله مغاثر -33-6شکل 
T3.........................................................................119محوري در ستون 

بـر مقـدار مقاومـت تـک     زه گیري از مرکز به سمت پیرامـون اثر فاصله مغ-34-6شکل 
T4.........................................................................120محوري در ستون 

بـر مقـدار مقاومـت تـک     غزه گیري از مرکز به سمت پیرامـون اثر فاصله م-35-6شکل 
T5.........................................................................120محوري در ستون 

بـر مقـدار مقاومـت تـک     رکز به سمت پیرامـون اثر فاصله مغزه گیري از م-36-6شکل 
T6.........................................................................121محوري در ستون 

122...................متوسط مقاومت تک محوري در مقابل فشار جت آب- 37-6شکل 
122.....................متوسط مقاومت تک محوري در مقابل فشار دوغاب- 38-6شکل 
123......................متوسط مقاومت تک محوري در مقابل دبی دوغاب- 39-6شکل 
123.....تزریقمتوسط مقاومت تک محوري در مقابل سرعت چرخش راد - 40-6شکل 
124..متوسط مقاومت تک محوري در مقابل سرعت باال آوردن راد تزریق- 41-6شکل 
124...........متوسط مقاومت تک محوري در مقابل نسبت آب به سیمان- 42-6شکل 
129......خروج آب از داخل لوله جدار و اطراف آن در زمان حفاري گمانه- 43-6شکل 
130.......................دار بعد از حفاري گمانهخروج آب از داخل لوله ج- 44-6شکل 
135.........................سیمان در الگوي مثلثی-آرایش ستونهاي خاك- 45-6شکل 
بدست آوردن ضریب ایمنی حاصـل از تحلیـل پایـداري پـیش از بهسـازي      -46-6شکل 
137.............................................................................................خاك

بدست آوردن ضریب ایمنی حاصل از تحلیل پایداري بعد از بهسازي خاك-47-6شکل 
...................................................................................................137

138.........پیش از بهسازيPlaxisمدل فراز بند پیاده شده در نرم افزار - 48-6شکل 
138................هاي تغییر شکل یافته بعد از بهسازي خاكنماي مش- 49-6شکل 



صفحه فهرست جدول ها
بـا شـده تشـکیل سـتونهاي قطروجتتزریقپارامترهايازنوعیگستره-1-2لجدو

41............................................مایعسهومایعدومایع،تکازسیستماستفاده
53..........................یمعمولجتقیتزريکاربردیابیارزوهایازمندین-1-3جدول
58........................................هایطراحدراستاندارديهامقاومت-2-3جدول
باالفشارباقیتزرياجراویطراحمنظوربههاتیفعالازيشنهادیپستیل-3-3جدول

.....................................................................................................59
شـده بهسـازي خاکهـاي درنفوذپـذیري ومحـوري تـک مقاومتمحدوده-4-3جدول
70.....................................................................باالفشارباتزریقتوسط
98.................اولمرحلهآزمایشیتزریقدردورانوآوردنباالسرعت-1-6جدول
99..........................اولمرحلهآزمایشیتزریقاصلیفنیپارامترهاي-2-6جدول
101.........................اولمرحلهآزمایشیتزریقهايگمانهمشخصات-3-6جدول
104...............دانهریزودانهدرشتهايبخشدرستونهاقطرمتوسط-4-6جدول

121...... ......متوسط مقاومت تک محوري براي ستون هاي تشکیل شده -5-6جدول 
125..................................................مستقیمبرشآزمایشنتایج-6-6جدول
126..........................هامغزهازتعداديرويبربرزیلینآزمایشنتایج-7-6جدول
126.................................................اشمیتچکشآزمایشنتایج-8-6جدول
قطـر متوسـط نتـایج وهاگمانهآزمایشیتزریقدرجتتزریقپارامترهاي-9-6جدول
127................................................................محوريتکمقاومتوستون
اصلیساختگاهدراجراییعملیاتبرايباالفشارباتزریقفنیپارامترهاي-10-6جدول

128...............................................................................................سد
131........................سیمانبهآبنسبتبهتوجهبادوغابدانسیته-11-6جدول


