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تَخِ تِ اّويت ػشػت ًلة ٍ ؿشٍع تىاس تدْيضات اوتـاف ٍ يا حفاسي دس هحيظ هيذاًي ٍ لضٍم اػتفادُ اص هلالح ون ّضيٌهِ ٍ ّونٌهيي
تِ كؼة الؼثَس تَدى تؼياسي اص هٌاعك ػولياتي ايشاى الصم اػت وِ تشاي تثثيهت اهان هٌغمهِ ػوليهاتي خْهت اػهتمشاس ادٍات اوتـهاف،
حفاسي ٍ يا ًلة واًىؼْاي اػىاى هَلت تِ تشسػي هلالح ًَيي هَخَد دس ايي الَف پشدااتِ ؿهذ دس ايهي هغالؼهِ اص  +4 CBRتهِ
ػٌَاى ػاهل تثثيت وٌٌذُ اان اػتفادُ ؿذُ اػت ،دس ايشاى يىي اص هـىالت اكلي تثثيت ااوْا دس پشٍطُ ّاي ٍخَد ػاههل سع ٍ رشاًهي
تثثيت ايي ااوْاػت ،وِ تا اػتفادُ اص تىٌَلَطي ًاًَ ايي ًميلِ تثذيل تِ هضيت ؿذُ اػت ،صيشا يىي اص ؿشايظ ػول وشد ايهي ًهاًَ پليوهش
ٍخَد حذالل  % 15سع دس اان اػت تا ايي ؿشايظ ػالٍُ تش اسصاًي ٍ ػشػت ػوليات اخشايي دس هَسد خادّْا ٍ فيلهذّاي ػوليهاتي ًيهاص
چٌذاًي تِ سٍػاصي ٍ يا اليِ سٍوؾ آػفالتي تِ خض دس هَاسدي وِ اخثاس دس هَسد اليِ آػفالت ٍخَد داسد ًيؼت اص ّوِ هْوتش تَاًايي اَد
تشهيوي ايي اليِ ّا تا اػتفادُ اص حشوت تدْيشات تش سٍي ػغح سٍيي اليِ تثثيت ؿذُ اػت
 +4 CBRتشويثي اصهـتمات ػٌتضي( )thioتَدُ ٍ يه اليِ حفاظتي سٍغٌي سٍي ػغح اهان ٍ رسات اهان سع سا ههي پَؿهاًذ ايهي
هحلَل حشوت پزيشي يَى ٍ هثادلِ آًشا واّؾ دادُ ٍ ّوضهاى تا حزف ًوَدى خزب آب ايي هَاد سا آب رشيض هي ًوايهذ دس ًتيدهِ ههادُ
ااوي ووتش تِ سعَتت حؼاع تَدُ ،تاػث واسآيي تيـتش ٍ تَاى فـشدري ٍ تْن پيَػتي تْتش رسات تَػظ تدْيضات ٍ هاؿيي آالت ػثهَسي
هيگشدد تْن پيَػتي تْتش رسات تِ هؼٌي ػايؾ تيـتش داالي ٍ تْثَد ظشفيت تاستشي اػت دس ايي همالِ تِ پشٍطُ ّاي ػولي آصهايـهگاّي
اؿاسُ ؿذُ ٍ همايؼِ تا ًوًَِ اخشا ؿذُ دس ااسج اص ايشاى پشدااتِ ؿذُ اػت
ياطگان کلیذی :تدْيضات اوتـاف ٍ حفاسي ،تثثيت اان ً ،اًَ پليوش  ،سع  ،هماٍهت تشؿي ،تشاون
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Stabilized soil exploration and drilling operations area and access
road using Nano-Polymers
Abstract
Due to the importance of fast installation and starting exploring or drilling
equipment in the field and the importance of using low-cost materials and also
rough roads in many areas of operations, it needs to stabilize the soil, for the
instruments of exploration, drilling and temporary accommodation, are caused
scientists study modern materials. In this article CBR+4 (kind of Nano-Polymer)
is used as a stabilizer material in soil stabilization, in Iran one of the main
problems in soil stabilization projects are expensive stabilizing factor and clay
soils, when Nano-technology is used, this problem becomes the advantage
because one of the condition for acting this polymer, we need more than 15 %
clay in the soil. Furthermore inexpensive and fast operation for roads and fields
and requiring little pavement or asphalt coating layer except in cases that there is
obligation on the asphalt layer. Above all, self-healing ability of these layers
using moving equipment on the upper surface layer is stabilized.
CBR 4+ combination of synthetic derivatives (thio) and a protective lubricated
layer covers the surface of the soil and clay. The production limits and reduces
ions' movement by absorbing water and produces a hydrophobic materials. As a
result, the soil is less sensitive to moisture, leading to greater efficiency and better
particle interlock is transmitted by machineries and equipment. The particles
interlock means more interior soil capacity .In this article we referenced and
compared with laboratory projects and practical projects have been implemented
in deferent countries.

Keywords: exploring and drilling equipment, soil stabilization, Nano-Polymers,
clay, compression

ٍ مقذم1
ِتا تَخِ تِ ػياػت اايش ؿشوت هلي ًفت ايشاى دس تؼشيغ ػوليات اوتـاف ٍ حفاسي دس هيذاًْاي هـتشن ٍ تا تَخِ ت
ٍ ووثَد تدْيضات حفاسي ٍ يا اوتـافي الصم اػت وِ تا ػشػت دادى دس اػتمشاس تدْيضات تشًاهِ صهاًثٌذي سا خلَ اًذاات
 ّاي اكلي هؼيش تحشاًي ّش پشٍطُ هي تاؿذ هي تَاى تا افضايؾ ػشػت دس ايي تخؾ ًؼثت1WBS چَى تثثيت ااوْا خضء
تِ وَتاُ وشدى هؼيش تحشاًي الذام ًوَد ٍدس ًْايت آصادػاصي ادٍات تشاي پشٍطُ ّاي ديگش الذام ًوَد
1

. Work breakdown structure
2

اص تثثيت ااوْا تشاي افضايؾ هماٍهت ٍ اَاف پايذاسي آًْا ٍ افضايؾ چؼثٌذري اػتفادُ هي ؿَد تا افضٍدى ااوؼتش ٍ
يا اهَلؼيًَْاي آػفالتي وِ صياد رشاى ًيؼتٌذ هي تَاى ايي واس سا اًدام داد ٍلي ايي سٍؽ دس اًَاع ااوْا لاتليت اػتفادُ
ًذاسًذ تا ايي تَكيف سٍؿْا ٍ هتذ غيش هؼوَلي ّؼتٌذ وِ تشاي تثيت ااوْا دس دػتشع لشاسهي ريشد،وِ فاوتَسّاي تداسي
ٍالتلادي ًيض دس آًْا هٌظَس ؿذُ اػت هثل اهَلؼيًَْاي پليوشي آًضيوْا ٍ سصيٌْاي رياّي ،ػليىاتْا ٍ وِ هي تَاًذ تِ
كَست هايغ يا هخلَط تِ ااوْا اضافِ ؿَد
افضٍدًيْا تِ ااوْاي الي ٍ ؿٌي هفيذ ّؼتٌذ ااوْاي ؿٌي هـىالت صيادي تشاي تشاي تثثيت داسًذ ٍ ًياصهٌذ
افضٍدًي ّا ٍ ػيواًْاي ااف تشاي ايٌىاسّؼتٌذ تا چؼثٌذري آًْا تاهيي رشدد ٍ هؼوَال ًؼثت تِ ااوْاي سػي هحذٍديت
تيـتشي داسًذ تايذ ااعش ًـاى وشد وِ اهَلؼيًَْاي ليشي داهٌِ صيادي تشاي اػتفادُ داسًذ(عاحًَي [1])1375،استؾ اهشيىا
دس الَف اسصؽ ااوْا تشاي تثثيت تا آًضيوْا ،اػيذّا ٍ تحميمات رؼتشدّاي سا اًدام دادُ اػت وِ تا فؼل ٍاًفؼاالت
ؿيويايي اًدام هي ؿَد
تثثيت اان تا اػتفادُ اهَلؼيًَْاي پليوشي يه پشٍػِ لَي اػت وِ تا اػتفادُ اص اهَلؼيًَْاي هايغ اًدام هي
ؿَد ،همذاس غلظت يا سليك تَدى اهَلؼيًَْاي پليوشي تايذ عَسي اًتخاب ؿَدوِ ويفيت هَسد ًظش حاكل ؿَد دس هَاسد ديگش
اهَلؼيًَْايي وِ تْتشيي ػولىشد سا داؿتِ تاؿذ ٍ لاتليت پاؿيذُ ؿذى تَػظ هاؿيي ٍ يا اتضاسّاي ديگش سا داؿتِ تاؿذ
تايذ ااعش ًـاى وشد وِ فيلذ هخلَط وشدى تايذ چٌاى تاؿذ وِ ًتايح آصهايـگاّي سا الٌا وٌذ ٍ دس ًْايت تْتشيي
ػٌاسيَ سا تشاي تثثيت اان اسائِ وٌذ پليوشّاي ػَپشخارب آب ضوي تاال تشدى ظشفيت ًگْذاسي آب دس ااوْاي ػثه
هيتَاًٌذ هـىل ًفَر ًاپزيشي ااوْاي ػٌگيي ٍ هـىل ؿَيؾ ػشيغ وَدّا ٍآلَدري آتْاي صيشصهيٌي سا ًيض هشتفغ وٌٌذ ايي
ػَپشخارتْا اص آًداوِ تا خزب ػشيغ آب تِ هيضاى كذّا تشاتش ٍصى اَد تِ طلي تا دٍام صياد تثذيل هيؿًَذ ،دس وـاٍسصي ٍ
تاغثاًي ،خٌگلىاسي ،فضاي ػثض ٍ ًيض دس تثثيت تيَلَطيىي ؿٌْاي سٍاى ،وٌتشل فشػايؾ اان ٍ وَيشصدايي ٍ تثثيت صيش
ػااتْاي ساّؼاصي اص خايگاُ ٍيظُاي دس دًيا تشاَسداسؿذُاًذ
ًتايح حاكل تا آصهايؾ 1CUچه هي ؿَد ٍ تا ديگش ساُ حلْاي تثثيت همايؼِ هي ؿَد ٍ اص آصهايـْاي ديگش هثل
تؼت واليفشًيا  2CBRيا ػِ هحَسي دس حالت صّىـي ًـذُ ٍيا صّىـي ؿذُ ٍ هذل وشدى دس حالت اـه ٍ تش تِ دػت
هي آيذ

 2تحقیقات پیطیه
اػتفادُ اص ًاًَ پليوشّاي تشاي تثثيت ااوْا لذهت صيادي ًذاسد اها تا تَخِ تِ ػادري اػتفادُ تِ ػشػت سٍ تِ رؼتشؽ
اػت (ٍيلياهض ٍّوىاساى )2007،اػتفادُ اص ( 3 PMPپلي اوشياهيذ) وِ يه پليوش اػت تشاي پذ ّليىَپتش ب ػٌَاى يىي اص
هَاسد اػتفادُ اص پليوشّا هغشح وشدًذ(ؿىل[2])1

1 .Consolidated Underlined
2. California Bearing test
3. Polyacrylamide
3

ضکل :1-استفادٌ اص PMPبشای باوذ َلیکًپتش
تا پيـشفت ػلن ًاًَ دس ايشاى ًيض تحميمات آصهايـگاّي ٍ هيذاًي آغاص ؿذ تحميك آصهايـگاّي اًدام ؿذُ دس هَسد تثثيت
اان تا ًاًَپليوش  CBR+4تشاي ساّؼاصي تَػظ(سادرْش ٍ ّوىاساىٍ [3])1388،اخشاي لؼوتي اص اتَتاى ّوت دس تْشاى
تؼٌَاى عشح پايلَت تَػظ پظٍّـگاُ پليوش ٍ ػتاد ًاًَ اص خولِ ايي عشحْا تَد
ديگش ًاًَ اهَلؼ يًَْا ّن تشاي تثثيت ااوْا اػتفادُ هي ؿًَذ اها تشاي ّوِ آًْا ٍخَد رسات سيضداًِ اان ؿثيِ سع ٍ
الي الصم اػت
(سادرْش ٍ ّوىاساى )1388 ،دس همالِ اَد آٍسدوِ پليوشّا هي تَاًذ هتـىل اص همذاس صيادي هَادؿيويايي تاؿذ
(اػتيشى ،طلي اتيلي ،پلي ًٍيل ٍ ) اص هَلىَلْاي ٍصيي تشاي تثثت اان ٍ اص پليوش ّاي خارب سعَتت تشاي هلاسف وـاٍسصي
اػتفادُ هيـَد ٍچؼثٌذري اان سا صياد هي وٌٌذ اًؼغاف پزيشي ٍ هماٍهت سا ًيض افضايؾ هي دّذ ،پليوشّاي فَق خارب
هَادي هثل پلي ًٍيل ٍ يا اوشيليه داسًذ ٍ تاػث خزب صياد آب هي ؿَد ٍ هماٍهت تشؿي اان سا صياد هي وٌٌذ][3
(هْشداد ؿىشيِ ٍ ػٌثلؼتاى )1386 ،اثش ػَاهل ػااتاسي تش اَاف هىاًيىي ًاًَواهپَصيتْاي پليوش اان سع سا تشسػي
وشدًذ][4
(ًيَهي ٍ ّوىاساى )2004،تحميمات صيادي دس الَف اػتفادُ اص اًَاع پليوشّا ٍ اهَلؼيًَْاي پليوشي تشاي تثيثت
ااوْاي سيضداًِ يا هخلَعْاي صيش داًِ اًدام دادًذ تشويثات اهَلؼيًَي هثل آوشيليه ًٍيٌيل اػيتيه وَپليوش ، 1پلي اتيلي
ًيٌيل اػيتيه وَپليوش ، 2آوشليه پليوش ٍ 3ديگش اهَلؼيًَْاي پليوشي سا تىاس تشدًذ ٍ ًتايح حاكل سا اسائِ وشدًذ][5
(ًَسّايتً )2006 ،يض تا اػتفادُ اص پليوشّا ٍ اهَلؼيًَْاي پليوشي تا ًؼثتْاي هتفاٍت ٍ تا دس ًظش رشفتي سعَتت
اان آصهايـاتي سا اًدام داد][6
4
تثثيت اان فيلذ ًفتي آلثشتا دسواًادا وِ دس ػال ٍ 2009تا اػتفادُ اص ًاًَپليوش  CBR+4اًدام رشفت وِ تؼٌَاى عشح
اكلي دس ايي همالِ دس ًظش رشفتِ ؿذُ اػت][7

1 . Acrylic vinyl acetate copolymer
2. Polyethylene-vinyl acetate copolymer
3 .Acrylic polymer
4 . Alberta Canada
4
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پیص صمیىٍ

اهَلؼيًَْايي تثثيت وٌٌذُ وِ تِ كَست تداسي دس ػغح ٍػيغ هَسد اػتفادُ لشاس هي ريشدتشاي سًگْا ،ػااتواًْا ٍ
خادُ ػااصي اػتفادُ هي ؿَد ٍ اهَلؼيًَْايي وِ تشاي تثثيت اان هَسد اػتفادُ داسد اوثشاً آػفالتي ّؼتٌذ ٍحاكل اص هَاد
تاصيافتي وِ تِ كَست ػشد هخلَط هي ؿَد ٍتشاي پيادُ سٍّا ٍ اياتاًْااػتفادُ ي ؿًَذ اهَلؼيًَْايي پليوشي يه ًَع ااف
اص هَاد ّؼتٌذ وِ اص واسااًدات ؿيويايي تِ دػت هي آيذ ايي واسااًدات تِ كَست رؼتشدُ اي اص هلٌَػات ٍ پليوش ّاي
ػٌتض ؿذُ(  ) PVCاػتفادُ هي وٌٌذ ٍ اوثشا ًدس ًماؿي ٍسًگْا واستشد داسًذ اهَلؼيًَْاي پليوشي تؼياس هتٌَع ّؼتٌذ ،ضذ
آتٌذ ،ساحت تويض هي ؿًَذ ٍػاصراس تا هحيظ صيؼتٌذ ايي فشاٍسدُّا داهٌِ صيادي اص الَكيات سا داسا ّؼتٌذ ٍ هي تَاًٌذ
آًيًَْا ٍوايًَْاي اَد سا آصاد وٌٌذ ٍ ااكيت اػيذي يا تاصي داؿتِ تاؿٌذ يه هادُ پليوشي تيي  %40تا  %45يًَيضُ اػت ٍ
تيي  1تا %2هادُ اهَلؼيَى ػاص داسد ٍ تشاي تاالًغ الصم اػت وِ دس ااكي ًيض آب داؿتِ تاؿذ
ايي رسات وِ تا اػتفادُ اص ااكيت ًاًَ اػوال ؿذُ تش سٍي آًْا تـذت آب دٍػت ّؼتٌذ ًاًَ پليوش ػي تي اس ػَپش()+4
فمظ سٍي اان سع هَخَددس اان تاثيش هي رزاسد ٍ ايي تاثيش تِ ااعش وَچه تَد ٍػغح صياد رسات سع اػت
اان سع ،تؼذ اص هخلَط ؿذى تا ايي پليوش اليِ ّايي تـىيل هي ؿًَذ وِ ايي اليِ ّا سا هي تَاى هؼادل ٍسلِ ّا وتاب
سٍي ّن دس ًظش رشفت (ؿىل [3] )1ٍ2

ضکل  : 1رسات سس بعذ اص جزب پلیمش

ضکل  : 2عملکشد رسات سس
رسات اان سع هؼذًي تؼياس وَچه تَدُ ٍ تـىيل رشديذُ دس همايؼِ اص تؼذادي كفحات ؿثيِ وتاب ،ايي هاّيت
وتاتي اان سع داساي ػغح تيٌْايت تؼياس صياد تَدُ وِ تاػث خزب يًَْاي فلضي هيرشدد وِ اَد ايٌْا همذاس فشاٍاًي آب سا
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خزب هيٌوايذ (خارتْاي آب ًاهيذُ هي ؿَد) ايي خارتْاي آب تاصّن آب خزب ًوَدُ تاػث اًثؼاط اان سع رشديذُ ٍ
هماٍهت اَد سا اص دػت هي دّذ خارتْاي آب لَيأ تِ ػغح اان سع پيًَذ اَسدُ ٍ تِ ٍػيلِ حشاست اَسؿيذ يا حشاست خذا
ًوي ؿًَذ ٍ تٌْا هَاد ؿويايي هي تَاًذ ايي واس سا اًدام دّذ ٍ ايي دسػت واسي اػتً ،اًَ پليوش ػي تي اس ػَپش( )+4اًدام
هي دّذ
ػي تي اس ػَپش( )+4هَلىَلْاي واهپلىغ تَدُ ٍ اص دٍ خضء ػش ٍ دم تـىيل رشديذُ وِ ػش آى اتذٍع ٍ دم آى آب
رشيضهي تاؿٌذ(ؿىل[3] )3

ضکل  : 3جزب آب تًسط سس
ايي يًَْا اَد سا تِ ػغح اان سع چؼثاًذُ وِ يا آًْا سا خاتدا يا دٍسٍى يًَْاي فلضي لفل هي وٌذ ٍ خارتْاي آب سا
اص تيي تشدُ ٍ اان سع سا آب رشيض هي توايذ ٍ تمشيثأ اثش سٍغٌي تِ آى هي دّذ(ؿىل[3] )4

ضکل  : 4افضايص حجم رسات سس
فشايٌذ سػاًذى ًاًَ پليوش ػي تي اس ػَپش( )+4تِ توام اان سػْاي هَخَد دس اان احتياج تِ صهاى هؼيي تؼٌَاى
دسٍاى ػثضيا دٍسُ تىاهل داسد تاثيشات ايشاهٌت ػي تي اس ػَپش( )+4آًي ًثَدُ ٍ همذاس ووي تغيشات دس اان ديذُ هي ؿَد
ٍلي دس اًتْاي دٍسُ تىاهل (2تاّ 4فتِ) اان هحىن ٍ ػخت هي رشدد(ؿىل[3] )5
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ضکل  : 5چسبیذن رسات سس بٍ َم
تايذ تَخِ داؿت وِ ٍخَد آب تِ حذ سعَتت تْيٌِ تشاي سػاًذى ػي تي اس ػَپش( )+4تشاي سػيذى تِ توام اان سػْا
هَسد ًياص هي تاؿذ ووثَد آب تاػث ػمة افتادى فشايٌذ رشديذُ ٍ دس ًتيدِ ػول تىاهل سا ػمة هي اًذاصد

 4رسات پلیمشی خاکُای سس
ٍاطُ ايي هحلَل حاكل اص ًاًَ يشاي تثثيت ٍ تحىين اان سع هَخَد دس خادُ ّاي سٍػتاي تذٍى پَؿؾ آػفالت
 ٍ Unpaved roadدس صيش ػاصي خادُ ّاي ) ) Baseهَسد اػتفادُ لشاس هي ريشد هحلَل ػي تي اس ػَپش ( )4+تا تَخِ تِ
اان هٌاعك ايشاى دس آصهايـگاُ هدْض هىاًيه اان دس پظٍّـگاُ پليوش ٍ پتشٍؿيوي ايشاى فشهَلِ هي رشدد ٍ پغ اص آًدام
اصهايـات  CBRوِ ًـاى دٌّذُ تثثيت اان ٍ هماهت آى هي تاؿذ هيضاى هلشف آى تؼييي هي رشدد.
ػي تي اس ػَپش ()4+هحلَلي تشويثي اصهـتمات ػٌتضي( )thioتَدُ ٍ يه اليِ حفاظتي سٍغٌي سٍي ػغح اان ٍ
رسات اان سع سا هي پَؿاًذ ايي هحلَل حشوت پزيشي يَى ٍ هثادلِ آًشا واّؾ دادُ ٍ ّوضهاى تا حزف ًوَدى خزب آب
ايي هَاد سا آب رشيض هي ًوايذ دس ًتيدِ هادُ ااوي ووتش تِ سعَتت حؼاع تَدُ ،تاػث واسآيي تيتـش ٍ تَاى فـشدري ٍ تْن
پيَػتي تْتش رسات تَػظ تدْيضات ٍ هاؿيي آالت ػثَسي هي رشدد تْن پيَػتي تْتش رسات تِ هؼٌي ػايؾ تيـتش داالي ٍ
تْثَد ظشفيت تاستشي اػت
ػي تي اس ػَپش ( )4+هَادي دس هحذٍدُ اي اص اان سع تا هاػِ تادي ٍ همذاسي ؿي سا تيواس هي ًوايذ هَاد غيش
چؼثٌذُ اص لثيل هاػِ  ،تٌْا صهاًي هي تَاًٌذ تيواس ؿًَذ وِ آًْا سا تا هَاد هٌاػة تا اان سع هخلَط ًوَد
دس ّن سفتي تْتش رسات تِ هؼٌي اكغىان داالي تيـتشٍ تْتش ؿذى ظشفيت هماهت اان هٌاػة تَدى ٍ هَفميت ااوي
وِ لشاس اػت تا هَاد ػي تي اس ػَپش( )+4تثثيت ؿَد تؼتگي تِ ٍخَد هَاسد ريل داسد:
 همذاساان سع
ًَ ع اان سع
 دسكذ رسات سيض
 يًَْاي لاتل تؼَيض
تشاي تاييذ هَفميت تثثيت اان ضشٍسي اػت وِ آصهايـات ريل اًدام پضيشد:
 آصهايؾ ٍاوٌؾ پضيشي تا هَاد ػي تي اس ػَپش()+4
 همذاس اػتفادُ تش حؼة ليتش تش هتش هشتغ تشاي كخاهت اليِ 150هيلي هتشي
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همذاس ووي ًوًَِ اان هَسد هلشف وِ اص اله هؾ  40رزؿتِ ( ±200رشم اص اان اـه حاكل اله هؾ  )40سا
دس ااتياس آصهايـگاُ هىاًيه اان پضٍّـگاُ پليوش ٍ پتشٍؿيوي لشاس دادُ تا تؼت ٍاوٌؾ پزيشي تا هَاد ػي تي اس ػَپش()+4
اًدام دٌّذ
ًتايح آصهايـگاُ پغ اص تؼت ٍاوٌؾ پزيشي تا هَاد ػي تي اس ػَپش( )+4اعالػات ريل سا اسائِ هي ًوايذ
 هٌاػة تَدى اان تا هَاد ػي تي اس ػَپش()+4
 همذاساػتفادُ تش حؼة ليتش تش هتش هشتغ تشاي كخاهت اليِ 150هيلي هتشي
 تؼت ٍاوٌؾ پزيشي لاتليت يًَْاي لاتل تؼَيض دس هحذٍدُ اان تا اضافِ ًوَدى تثثيت وٌذُ اان سا هي
دّذ
 تؼت ٍاوٌؾ پزيشي تخللي تَدُ ٍ دس اًحلاسهتخلق آصهايـگاُ هىاًيه اان پظٍّـگاُ پليوش ايشاى هي
تاؿذ

5

چکًوگی کاسبشد ي عملکشد واوً رسات پلیمشی دس خاکُای سس

همذاس تؼيي ؿذُ اص ػي تي اس ػَپش ( )4+سا دس تاًىش آب تشيضيذ هحلَل ػَپش پالػت ()4+سليك ؿذُ سا تغَس
يىٌَاات تِ ٍػيلِ آپاؽ دس ػغح اان تىاس تشيذ ،اضافِ ًوَدى آب تِ هٌظَس وؼة اان سعَتتي هحتَي  ± %1تْيٌِ ػي
تي اس ػَپش ()4+سا تا اان هخلَط ًوَدُ ٍ تا تشع تِ ؿىل ًْايي دسآٍسيذ
6

تشاکم

هتشاون وشدى سا تا هادُ دس  ±%1اص هحتَي هشعَب تْيٌِ ؿشٍع وٌيذ هحذٍديت صهاًي حذاوثشي تيي واستشد ػي تي اس
ػَپش ( ٍ)4+ؿشٍع تشاون ٍخَد ًذاسد يه غلغه پاچِ تضي استؼاؿي يا يه غلغه چشخ اػتَاًِ اي تشاون دٌّذُ كاف تشاي
تشاون اٍليِ وافي تَدُ ٍ ايي لؼوت تا يه تشاون دٌّذُ تادي واهل هي رشدد تشافيه اَدسٍّا لؼوت تيواس ؿذُ سا تيـتش
تشاون هي تخـذ تفاٍت لؼوتْاي هختلف يه خادُ هتشاون دس ؿىل ً 6ـاى دادُ ؿذُ اػت

ضکل  : 6اليٍ خاک دس صمان مخلًط کشدن مًاد
تا تَخِ تِ ايٌىِ پليوش هَسد ًظش ًياصي تِ تشهين ًذاسد ػااتاسي اخشايي تشاًـِ ٍ ػغح خادُ دس ؿىل ً 7ـاى دادُ ؿذُ
اػت
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ضکل  : 7اليٍ خاک دس يك بشش عشضی جادٌ
7

ومًوٍ پشيطٌ اجشا ضذٌ

اػتفادُ اص ًاًَپليوش  CBR+4دس فيلذ ًفتي آلثشتا خْت تثثيت اان:
هحَعِ واس ػغح صهيي تا تيؾ اص  %26اان سع تَد وِ تثثيت ٍ اػتفادُ اص آى تخاعش تَليذ رهشد ٍاهان دس فلهَل اـهه
ػال ٍ يا چؼثٌذُ ؿذى اان دس فلَل تاساًي ػوالً تؼياس ػخت تَد (ؿىلٍ )8-ضؼيت صهيي سا لثهل اص تثثيهت اهان ًـهاى
هيذّذ

ضکل  : 8يضعیت فیلذ وفتی آلبشتا قبل اص تثبیت خاک
تا تَخِ تِ ػشػت تثثيت اان تا اػتفادُ اص ًاًَپليوشّا هحَعِ (ؿىل 8)-عي ههذت 10سٍص تهِ حالهت تمشيثهاً هغلهَب تهشاي
اػتمشاس ادٍات ٍ ًفشات سػيذ ٍ تؼذ اص ػِ ّفتِ اص ؿشٍع تىاس توام هحَعِ لاتل اػتفادُ ٍ تْشُ تشداسي دس حهذ هغلهَب رشديهذ
(ؿىل)9-
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ضکل  : 9يضعیت فیلذ وفتی آلبشتا بعذ اص تثبیت خاک
8

وتايج استفادٌ اص واوً پلیمشَا

 كشفِ خَيي دس ّضيٌِ -اػتفادُ اص اان ّاي هحلي
 افضايؾ واسآيي  ،كشفِ خَيي دس ٍلت ،واسوشد هاؿيي آالت ٍ ّضيٌِ ػَات دس صهاى ػاات خادُ
 افضايؾ تاصدّي ااوْا
 تَػؼِ لاتليت آهذ ٍ ؿذ ٍ ؿشايظ تْتش ساًٌذري دس َّاي تاساًي
 واّؾ رشدٍ غثاس تا  ٍ %90ايداد ؿشايظ اهي تش ساًٌذري
 تيواس ًوَدى دائوي تَدُ ٍ ًياصي تِ تيواس ًوَدى هدذد ػغح ًوي تاؿذ
 ػاات خادُ التلادي
 تِ سٍص سػاًذى خادُ
ً گْذاسي اص خادُ ّاي تذٍى آػفالت (خادُ ااوي)
 تشهين خادُ ّاي تخشية ؿذُ
 ػاات خادُ ّا
تا تَخِ تِ ٍخَد ػاهل سع دس اوثش هٌغك ػولياتي ًفتي ٍ حتي غيش ًفتي ايشاى ،تؼٌَاى يه ػاهل ًاهغلَب دس تثثيت اان ،تها
اػتفادُ اص ًاًَپليوش  CBR+4وِ تشاي فؼاليت اَد ًياصهٌذ حذالل %15اان سع اػت هي تَاًذ سع سا تِ يه ػاهل ػَدهٌذ
تثذيل وشد ٍ اص ّذس سفت ّضيٌِ ّا تشاي تْيِ ،حول ٍ اًتمال رسات دسؿت داًِ تِ ػايت خلَريشي وشد
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