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بررسی یک روش نوین تزریق برای خاکهای
ماسهای بهسازی شده بهروش بیولوژیکی
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چکیده
میشود ،حجم وسیع مواد مصرفی و هزینههای زیاد ناشی از آن است .در این تحقیق کارآیی
روش تزریق جدید با هدف کاهش حجم مواد مصرفی به شیوهای مؤثر بررسی شده است.
نمونهها ی آماده شده از لحاظ ریزساختار ،رفتار مقاومتی و میزان رسوب آزمایش شدهاند .نوع
رسوب تشکیل شده بر اساس تجزیۀ  X-Rayو نحوۀ اتصال پیوندها با استفاده از تصاویر
 SEMارزیابی شدهاند .بررسی میزان همگنی نمونهها با اندازهگیری میزان رسوب در طول
نمونه انجام شده است .نتایج بهدست آمده نشان میدهند که نمونهها همگنی نسبتاً خوبی در
مقایسه با نمونههای ساخته شده با روش تزریق متداول دارند .همین طور آزمایشهای
مقاومت فشاری تکمحوره ( )UCSروی نمونههای بهسازی شده انجام و نتایج آن با
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از مشکالت عمدهای که مانع استفاده از روش بهسازی بیولوژیکی در پروژههای عمرانی

نمونههای ساخته شده با روش تزریق متداول مقایسه شده است .در نهایت مشخص شد که
روش تزریق پیشنهادی عالوه بر کاهش حجم و هزینۀ مواد مصرفی ،منجر به ایجاد نمونهای
نسبتاً همگن با مقاومت فشاری قابل قبول میشود.

*نویسنده مسئول

m.emami@sut.ac.ir
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واژههای کلیدی :بهسازی بیولوژیکی ،روش تزریق ،مقاومت فشاری تکمحوره ،تجزیۀ  ،X-Rayتصاویر SEM

مقدمه
همه ساله بیش از  08888پروژه بهسازی خاک در دنیا با هزینهای بالغ بر حدود  9میلیارد
دالر بر سال انجام میشود .بیشتر تکنیکهای بهسازی خاک شامل اعمال انرژی مکانیکی و
یا افزودن مواد ساخت بشر میشود که این فرآیندها خود مستلزم صرف هزینه شدهاند [.]1
سیمانتاسیون مصنوعی ،مانند افزودن سیمان پرتلند که با افزایش بسیار خاصیت قلیایی در
خاک همراه است ،میتواند سبب آسیب زدن به ساختار خاک شود [ .]8بسیاری از
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گروتهای شیمیایی سمی هستند و میتوانند برای سالمتی انسان تأثیرات جدی داشته باشند
[.]3
که با استفاده از فعالیت اورهآزی میکروارگانیزمها سبب اتصال دانههای خاک به یکدیگر
میشود [ .]0اساس روش ذکر شده بر پایه این سه گام استوار است:
 .1هیدرولیز اوره بهوسیلۀ فعالیت اورهآز میکروارگانیزم و تشکیل آمونیوم و یون کربنات:
() 1
 .8انجام واکنش میان یون کربنات و یون کلسیم و رسوب بلورهای کربنات کلسیم:
() 8
 .3اتصال دانههای ماسه بهوسیلۀ کربنات کلسیم.
یکی از چالشهای اساسی در استفاده از روش  MICPبرای اهداف بهسازی ،استفاده از
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رسوب باکتریایی کربنات کلسیم )MICP(1روش بهسازی دوستدار محیط زیست است

روش تزریق مناسب است .برای مثال ویفن 8و همکاران ،از روش تزریقی شامل  1/5برابر
حجم حفرات خاک ،محلول باکتری و 1/5برابر حجم حفرات خاک محلول سیمانتاسیون
داد .التاودی 3در ساخت نمونههای خود  0برابر حجم حفرات خاک محلول باکتری و 1/1
برابر حجم حفرات خاک ،محلول سیمانتاسیون به نمونههای خود تزریق کرد .او همچنین
1. Microbially induced carbonate precipitation
2. whiffin
3. Al-Thawadi
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استفاده کردند[ .]5نتایج تحقیقات این محققان ایجاد رسوب ناهمگن در طول نمونه را نشان
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اثرتزریق محلول باکتری و سیمانتاسیون را بهصورت جداگانه و آمیخته بررسی کرد و به این
نتیجه رسید که تزریق جداگانه محلول باکتری و سیمانتاسیون نمونه همگنتری نسبت به
تزریق آمیخته ایجاد میکند [ .]9مارتینز 1و همکاران تأثیر ایجاد وقفه در تزریق محلولهای
باکتری و سیمانتاسیون ( 1/5برابر حجم حفرات از هر کدام با وقفه  8/5ساعته) را بررسی
کردند و به این نتیجه رسیدند که وقفه سبب ایجاد رسوب همگنتری نسبت به تزریق پیوسته
میشود [ .]2همۀ روشهای ذکر شده نیازمند تزریق حجم زیادی از محلول سیمانتاسیون و
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باکتری (بین  3تا  5/1برابر حجم حفرات خاک) به خاک است .این حجم تزریق سبب
افزایش هزینه بهسازی میشود .همچنین یک روش تزریق کارآمد باید منجر به ساخت
در تحقیق حاضر روشی جدید بر اساس تئوری جریان همرفتی برای تزریق محلول
باکتری و سیمانتاسیون معرفی شده است .نمونههایی بر اساس روش مذکور ساخته شدند و
از لحاظ مقاومت و میزان همگنی بررسی شدند و با نمونههای ساخته شده بهروش تزریق
متداول مقایسه شدند .نهایتاً میزان موفقیت روش جدید پیشنهادی ارزیابی شد.

مواد و روشها
باکتری و محیط کشت استفاده شده
باکتری گرم مثبت  Sporosarcina Pasteuriiبا شمارۀ  )DSM 33( 1645از مرکز
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نمونهای همگن شود.

منطقهای قارچها و باکتریهای صنعتی ایران ( )PTCCتهیه شد .برای کشت باکتری از محیط
کشت مایع شامل یست اکسترکت ،88 gr L-1 8آمونیوم کلرید 18 gr L-1 3و نیکل کلرید

0

باکتری اضافه شد و بهمدت  80ساعت در دمای  38 Cانکوبه شد و سپس برای استفاده در
1. Martinez
2. Yeast extract
3. Ammonium chloride
4. Nickel chloride
5. Autoclave
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 18 μMدر  pHبرابر  8/5استفاده شده است .محیط کشت مورد نظر اتوکالو 5شده ،سپس

دمای  0 Cذخیره شد .سوسپانسیونی که از باکتری تهیه شده شاخص رشد باکتری در طول
موج )OD600( 1اندارهگیری شده و میزان فعالیت آنزیم باکتری با کونداکمتر سنجیده شد.
ساخت ستون ماسه
برای ساخت ستون ماسه قالبهایی از لوله با جنس  PVCبه قطر داخلی  5 cmو طول
 18 cmتهیه شد .قالبها بهترتیب با یک الیه  1 cmشن و یک الیه اسکاچ در پایین و باالی
نمونه و یک الیه ماسه در قسمت میانی مطابق شکل شماتیک  1پر شد .برای جریان مطابق
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شکل  1از باال به پایین در نظر گرفته شده است .شکل  8نمودار دانهبندی و جدول 1
خصوصیات فیزیکی ماسه استفاده شده در این تحقیق را طبق استاندارد ASTM D 854
ورودی متصل شد .همۀ آزمایشها در دمای  88±8انجام شد.
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نشان میدهد .یک پمپ پراستالتیک به محل تزریق باالی قالب برای تنظیم نرخ جریان

شکل  .3شمای کلی ستون ماسه استفاده شده
جدول  .3خصوصیات فیزیکی خاک ماسهای استفاده شده
خاک

()Gs

()gr cm-0

SW

9/0

3/74

%73

3/33 mm

D03
3/70 mm

3/58 mm

1. Optical density
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نوع

چگالی ویژه

دانسیته خشک

نسبت منافذ

D33

D03
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شکل  .9نمودار دانهبندی خاک ماسهای استفاده شده

در این تحقیق از روشی نوین تزریق چند مرحلهای برای تزریق محلول باکتری و
سیمانتاسیون بهره گرفته شده است .پس از شستشوی ستون ماسه با آب مقطر تزریق محلول
باکتری و سیمانتاسیون انجام شده است .در انجام فرآیند تزریق ابتدا بهاندازه  85%حجم
حفرات خاک ،محلول باکتری وارد محیط خاکی شد .پس از ایجاد وقفهای  8ساعته در انجام
فرآیند تزریق ،به اندازۀ  %85حجم حفرات خاک ،محلول سیمانتاسیون شامل محلول 1/5
موالر اوره و  3موالر کلسیم کلرید 1به نمونه خاکی تزریق شد .مجدداً پس از ایجاد وقفهای
دوساعته در فرآیند تزریق %85 ،حجم حفرات خاک ،محلول باکتری و  %85حجم حفرات
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روش تزریق

خاک ،محلول سیمانتاسیون مشابه مراحل ذکر شده در باال وارد نمونه شد .همه محلولها با
استفاده از پمپ پرستالتیک 8با سرعت  18mL min-1به محیط متخلخل خاکی تزریق شد.
نشان میدهد 08 .ساعت پس از پایان فرآیند تزریق نمونهها از قالب خارج شد و پس از
خشک شدن آزمایش شد.
1. Calcium chloride
2. Peristaltic Pump
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شکل  3شمای کلی تزریق و جدول  8خالصهای از برنامه تزریق استفاده شده در پژوهش را

بهمنظور فراهم آمدن امکان مقایسه روش تزریق نوین ارائه شده در این تحقیق با
روشهای تزریق متداول ،نمونههایی با استفاده از تزریق یک مرحلهای محلول باکتری و
سیمانتاسیون ساخته شد .در ساخت این نمونهها ابتدا بهاندازۀ  1/5برابر حجم حفرات خاک
محلول باکتری و سپس به همان میزان محلول سیمانتاسیون به ستونهای ماسه تزریق شد
(جدول  .)3سایر شرایط ساخت نمونه به این روش ،مشابه روش ذکر شده مذکور در نظر
گرفته شد.

روشهای بررسی
برای بررسی ریزساختار نمونهها ،از تصاویر میکروسکوپ الکترونی )SEM(1و تجزیه
پراش اشعه ایکس )XRD(8استفاده شد .برای تهیۀ تصاویر  SEMابتدا الیهای نازک از
نمونه بهسازی شده با روش تزریق جدید برش داده شد و سپس بررسی شد .بهمنظور
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شکل  .0شکل شماتیک روش تزریق استفاده شده
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شناسایی نوع رسوب تشکیل شده در ماسه بهوسیلۀ آزمایش  ،XRDابتدا  3گرم از از نمونه
بهسازی شده بر اساس استاندارد  ،ASTM D 5380-09کوبیده شد و در معرض بمباران
کلسیم کربنات در پژوهشهای قبلی مقایسه شد [ .]8بررسی میزان کربنات کلسیم نمونهها بر
اساس تکنیک اسید شویی انجام شد [ .]1برای بررسی ویژگیهای مقاومتی نمونههای

1. Scanning electron microscope
2 X-ray diffraction (XRD) analysis
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پرتو اشعه ایکس قرار گرفت .پس از انجام آزمایش ،پیکهای بهدست آمده با الگوی پراش
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بهسازی شده ،آزمایش مقاومت فشاری تکمحوری ،1بر اساس استاندارد ASTM D 2166
روی نمونهها با سرعت  1mm min-1انجام گرفت.
جدول  .9جزئیات برنامه تزریق جدید استفاده شده در تحقیق
حجم تزریق

میزان تزریق

مراحل

نام محلول

(درصدی از حجم

برای هر

حفرات خاک)

نمونه ()mL

( )mL min

مرحلۀ 3

باکتری

%85

88 mL

18

مرحلۀ 9

سیمانتاسیون

%85

88mL

18

مرحلۀ 0

باکتری

%85

88mL

18

مرحلۀ 7

سیمانتاسیون

%85

88mL

18

تزریق

جزئیات محلول

سرعت
جریان
-1

*

فعالیت

mM Urea

-1

3min

] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2022-08-14

08

اوره  1/5موالر+کلسیمکلرید
 3موالر
mM Urea

فعالیت
3min

اوره  1/5موالر+کلسیمکلرید
 3موالر

*فعالیت اورهآزی باکتری

جدول  .0جزئیات برنامه تزریق متداول
حجم تزریق

میزان تزریق

مراحل

نام محلول

(درصدی از حجم

برای هر نمونه

حفرات خاک)

()mL

( )mL min

مرحلۀ 3

باکتری

%158

188 mL

18

مرحلۀ 9

سیمانتاسیون

%158

188mL

18

تزریق

جزئیات محلول

سرعت
جریان
-1

*-

فعالیت mM Urea min

1

3
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-1

اوره  1/5موالر+کلسیمکلرید
 3موالر

نتایج و بحث
شکل  0نتایج تجزیه  XRDنمونه خاک ماسهای را قبل و بعد از بهسازی نشان مدهد .بر
اساس نتایج  ،XRDمقدار فراوانی نسبی کریستالهای  ،CaCO3با مقایسه نقاط پیک
حداکثر ،با نقاط پیک یک نمونه با ترکیب مشخص (کلسیت) انجم میشود [ .]18شکل 0
1 Uniaxial compressive strength
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تجزیۀ  XRDو SEM

نتایج آزمایش  XRDرا روی ماسه قبل از بهسازی (شکل  0الف) و بعد از بهسازی (شکل 0
ب) نشان میدهد .در شکل  0ج نقاط پیک ماسه قبل و بعد از بهسازی استخراج شده و با
الگوی پراش کلسیت مقایسه شده است .چنانکه از شکل  0ج مشخص است قبل از بهسازی
مقدار کمی کلسیت در نمونه ماسهای وجود داشته است(عالمتهای آبیرنگ) .پس از انجام
بهسازی پیکهای مربوط به کلسیت بهشدت افزایش یافته است(داایرههای سبزرنگ) که این
مسئله نشان میدهد رسوبات تشکیل یافته در اثر بهسازی بیولوژیکی بین دانههای خاک از
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نوع رسوب کربنات کلسیم (کلسیت) است.
شکل  5تصاویر  SEMتهیه شده از ماسه بهسازی شده را نشان میدهد .در فرآیند ایجاد
بیوفیلم روی سطوح ذرات حاصل فعالیت آنزیمی باکتریها در طی فرآیند بیولوژیک است
[ .]11از سوی دیگر فعالیت آنزیمی باکتریها منجر به فوق اشباعیت کربنات در فاز مایع
میشود [ .]18این فوق اشباعیت در حضور یون کلسیم ،نهایتاً منجر به ایجاد رسوب کربنات
کلسیم در داخل بیوفیلم میشود .عالوه بر این رسوب کریستالهای کربنات کلسیم در منافذی
که در آن بیوفیلم تشکیل نشده نیز امکانپذیر است [ .]18چنانکه در شکلهای  5الف تا  5د
مشاهده میشود ،رسوب تشکیل شده ابتدا بهصورت الیهای سطح دانهها را پوشانده است و
سپس بهصورت پلی دانهها را بهیکدیگر متصل کرده است (شکل  5ه) .همچنین تصاویر  5و
و  5ز تجمع تودهای شکل رسوبات را روی سطوح دانهها نشان میدهد .مطابق شکل  5ح

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.2.3

رسوب کربنات کلسیم ،تشکیل بیوفیلم و فوق اشباعیت محلی نقش کلیدی دارد .تشکیل

بخش بزرگی از رسوبات تشکیل شده بهصورت لوزی است که از نوع پایدار رسوب کربنات
کلسیم یعنی کلسیت است.

برای بررسی میزان همگنی ایجاد شده در ستونهای ماسه بهسازی شده بهروش بیولوژیکی
پس از تقسیم نمونهها به  9قسمت مساوی در ارتفاع ،میزان رسوب کربنات کلسیم در نقاط
مختلف نمونهها اندازهگیری شد (شکل  .)9برای انجام این کار پس از تهیۀ محلول  5موالر
اسید هیدروکلریک ،نمونههای بهسازی شده روی الک  888با استفاده از این اسید شستشو

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.29

میزان رسوب کربنات کلسیم

داده شد .دانههای خاک پس از اسیدشویی جمعآوری شد و داخل آون خشک شد .درصد
وزنی کرینات کلسیم ایجاد شده در نمونه برابر نسبت اختالف وزن خاک قبل و بعد از اسید
شویی به وزن خاک بدون رسوب در نظر گرفته شد .از بررسی نتایج مشخص شد که رسوب
ایجاد شده در طول نمونههای بهسازی شده با روش تزریق جدید (نمونههای  1تا  ،)3تقریباً
بهصورت یکنواخت در سراسر نمونه پراکنده شده است در حالی که نمونههای بهسازی شده
بهروش متداول (نمونههای  0تا  )9همگن نیستند  .روش نوین استفاده شده در این تحقیق
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برای تزریق ،بر مبنای تئوری جریان همرفتی [ ]13در محلول باکتری و سمنتاسیون است .از
آنجاکه وزن مخصوص محلول سیمانتاسیون استفاده شده (محلول  3موالر اوره و  1/5موالر
یون آمونیوم حاصل از واکنش  1با یون کلر موجود در محلول سیمانتاسیون ایجاد شده است)
برابر با  1/831gr cm-3است ،بنا براین یک جریان همرفتی در محلول سیمانتاسیون پس از
واکنش اوره آز (واکنش  )1بهعلت اختالف موجود در وزن مخصوص دو محلول بهوجود
میآید (شکل  .)2این جریان همرفتی منجر به تماس پایدار محلول سیمانتاسیون و محلول
باکتری در تمام طول نمونه و نهایتاً مصرف تمامی محلول سمنتاسیون میشود .در نتیجه
مقادیر زیادی رسوب کربنات کلسیم با توزیع نسبتاً همگن بین دانههای خاک تشکیل شده و
سبب اتصال دانهها بهیکدیگر میشود .چنانکه از نمودار شکل  9مشخص است ،در کل
میزان رسوب در طول نمونه بهسازی شده بهروش پیشنهادی بیشتر از روش متداول است

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.2.3

کلسیمکلرید) برابر با  1/188gr cm-3و وزن مخصوص محلول آمونیومکلرید (که از واکنش

(بهطور متوسط  2/5درصد وزنی خاک) .در نمونههای بهسازی شده بهروش متداول میزان
رسوب کربنات کلسیم در قسمت باالی نمونه بیشتر از پایین آن است.
حفرات باالی نمونه با تزریق حجم زیادی محلول سیمانتاسیون در یک مرحله و در نتیجه به
تله افتادن کریستالها و باکتریها در نقاط نزدیک ورودی باشد .کمتر بودن میزان رسوب در
نزدیکی نقطه خروجی نیز میتواند بهعلت خارج شدن باکتری و کریستالهای تشکیل شده از
انتهای نمونه (زمانی که هنوز بسیار کوچک هستند) باشد .زیاد بودن حجم محلولهای

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.29

بیشتر بودن میزان رسوب در نزدیکی نقطه تزریق میتواند در اثر مسدود شدن تدریجی

باکتری و سیمانتاسیون ( 3برابر حجم حفرات خاک) منجر به خروج باکتری و کریستالهای
کوچک از انتهای نمونه میشود و نهایتاً رسوب کمتری در انتهای نمونه در روش تزریق
متداول ایجاد میشود .درحالی که در روش تزریق جدید پیشنهادی ،بهعلت اینکه حجم کلی
محلولهای تزریقی برابر حجم حفرات خاک در نظر گرفته میشود ،مسئله از دسترس خارج
شدن باکتریها و رسوبات کوچکتر ،کمتر اتفاق میافتد و پراکندگی رسوب در ارتفاع نمونه
یکنواخت است.
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شکل  .7نتایج  XRDنمونه ماسهای ،الف) قبل از بهسازی بیولوژیکی ،ب) بعد از بهسازی
بیولوژیکی
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شکل  .8تصاویر  SEMتهیه شده از نمونه بهسازی شده بهروش بیولوژیکی
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شکل  .0میزان رسوب کربنات کلسیم در طول نمونههای بهسازی شده بهروش بیولوژیکی با
استفاده از روش تزریق جدید پیشنهادی و روش تزریق متداول
] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.2.3

شکل  .4نحوۀ ایجاد جریان همرفتی در محلول سمنتاسیون درون نمونه خاک

برای بررسی میزان کارآیی روش تزریق استفاده شده در این تحقیق ،تست مقاومت
فشاری تکمحوره )UCS(1روی نمونههای بهسازی شده انجام شد .شکل  8الف نحوۀ
شکست یک نمونۀ بهسازی شده بهروش متداول و شکل  8ب نحوۀ شکست یک نمونۀ
بهسازی شده با روش تزریق جدید پیشنهادی را نشان میدهد .چنانکه از شکل مشخص
1. Uniaxial compressive strength

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.29

آزمایشهای مقاومت فشاری تکمحوری

الف

ب
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شکل  .5آزمایش مقاومت فشاری تکمحوره ( ،)UCSالف) نحوۀ شکست نمونۀ بهسازی شده به
روش تزریق متداول ،ب) نحوۀ شکست نمونۀ بهسازی شده بهروش تزریق جدید پیشنهادی

افتاده است .این مسئله بهعلت ناهمگنی رسوب ایجاد شده در طول نمونه و بهوجود آمدن
سطوح ضعف در نمونه رخ داده است .این در حالی است که در نمونۀ بهسازی شده با روش
تزریق جدید پیشنهادی شکست نمونه بهصورت کلی در سرتاسر نمونه اتفاق افتاده است که
این مسئله نیز وقوع رسوب همگن در طول نمونه را نشان میدهد .شکل  1نمودارهای تنش-
کرنش حاصل را نشان میدهد .چنانکه از شکل  1مشخص است ،مقاومت فشاری پیک
نمونههای ماسه بهسازی شده با روش تزریق متداول در حدود  8/2 MPaبهدست آمده
است .این در حالی است که بیشترین مقاومت فشاری برای نمونههای بهسازی شده با روش
جدید پیشنهادی در حدود  1/9MPaبهدست آمده است .اختالف بهوجود آمده را به این

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.1.2.3

است در نمونه بهسازی شده با روش تزریق متداول شکست نمونه از نوع موضعی اتفاق

علت میتوان ذکر کرد که زمانی که حجم محلول باکتری بیشتر از حجم حفرات خاک باشد،
بخشی از محلول شامل باکتری ،در همان مرحلۀ اول تزریق از نمونه خارج میشود و در
سیمانتاسیون مقدار بیشتری از باکتریها ،قبل از اینکه فرصت کافی برای قرارگیری مناسب
بین دانههای خاک را پیدا کنند ،از نمونه خارج میشوند .این در حالی است که در روش
نوین پیشنهادی در این تحقیق ،کل حجم محلولهای تزریقی (شامل محلول باکتری و
سیمانتاسیون) ،برابر حجم حفرات خاک است و این مسئله مانع خروج و هدرروی محلول

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.29

عمل از کل حجم باکتری تزریقی استفاده بهینه نمیشود .در ادامه با تزریق محلول

باکتری از محیط متخلخل خاکی میشود .تزریق مرحلهای محلول باکتری و سیمانتاسیون به
نمونۀ خاکی سبب تشکیل رسوب بیشتر و مقاومتر و همگنتری در طول نمونه میشود و
همین مسئله میتواند عامل ایجاد مقاومت فشاری بیشتر طی یک برنامه تزریق در نمونۀ
بهسازی شده شود .جدول  0مقایسۀ کلی روش تزریق پیشنهادی و روش تزریق متداول را
بهطور خالصه نشان میدهد.

مقاومت فشاری

بررسی

حجم محلول

حجم محلول

تعداد مراحل

تکمحوری

همگنی

سیمانتاسیون

باکتری (حفرات

عملیات

خاک)

تزریق

1/9 MPa

نسبتاً همگن

 8/5برابر

 8/5برابر

0

8/2MPa

ناهمگن

 1/5برابر

 1/5برابر

8

()UCS

روش تزریق

روش تزریق جدید
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شکل  .2نمودار تنش کرنش نمونههای بهسازی شده بهروش بیولوژیکی
جدول  :7مقایسۀ کلی روش تزریق پیشنهادی و روش تزریق متداول
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پیشنهادی
روش تزریق متداول

در این تحقیق امکانسنجی استفاده از روش تزریق جدیدی برای بهسازی خاک بهروش
بیولوژیکی ،بر مبنای تئوری جریان همرفتی و با هدف کاهش حجم محلول باکتری و
سیمانتاسیون بررسی شد .در این روش حجم نهایی محلول باکتری و سیمانتاسیون برابر حجم
حفرات خاک و بهصورت روش تزریق  0مرحلهای در نظر گرفته شد .برای بررسی کارآیی

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jeg.13.1.29

نتیجهگیری

بررسی یک روش نوین تزریق برای خاک های ماسه ای بهسازی شده به روش بیولوژیکی

روش پیشنهادی ،نمونههایی به این روش ساخته شد .همچنین برای فراهم آمدن امکان
مقایسه ،نمونههایی با روش تزریق متداول نیز تهیه و آزمایش شد .بررسی رسوب کربنات
کلسیم در طول نمونهها نشان داد که نمونههای ماسهای بهسازی شده بهروش پیشنهادی درجه
همگنی مناسبی در ارتفاع دارند در حالی که نمونههای بهسازی شده بهروش متداول ناهمگن
هستند .نتایج آزمایش مقاومت فشاری تکمحوری نیز نشان داد که روش تزریق پیشنهادی در
نمونهها منجر به مقاومت فشاری بیشتری ( )1/9 MPaنسبت به نمونههای بهسازی شده به
روش تزریق متداول (حدود  )8/2 MPaمیشود .از نتایج این تحقیق مشخص شد که
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رسوبات تشکیل شده از نوع پایدار رسوب کربنات کلسیم (کلسیت) است .نتایج تصاویر
 SEMنشان داد که بخشی از رسوبات سطح دانههای ماسه را میپوشاند و بخشی دیگر با
نهایت روش تزریق پیشنهادی در این تحقیق نسبت بهروشهای متداول تزریق ،مقدار باکتری
و محلول سیمانتاسیون کمتری را بهشیوهای کارآتر و موثرتر برای اتصال دانههای خاک به
یکدیگر بهکار میگیرد و نمونههای همگن تر را با مقاومت بیشتر ایجاد میکند.
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