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مدلسازي عددي خاک دانهاي بهسازي شده بهروش بيولوژيکي در بستر راه
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وحید نظامی

()6

()2

سعید خرقانی

()9

نیما مهران نیا

چکيده روش بیولوژیکی روشی غیرمعمول براي پایدار سازي خاک میباشد که در علم مهندسی عمران و بهخصوص در بخشهاي مربوو
بهراهسازي مورد استفاده قرار گرفته است .رسوب میکروبی سنگ آهک در نتیجۀ هیدرولیز اوره توسط یک نوع آنزیم به نوام اوره آز مویباشود.
بهواسطۀ این واکنش pH ،خاک افزایش مییابد و کریستالهاي سنگ آهک روي ذرات و بین حفرات خاک رسوب میکند و منجور بوه اتصوال
دانههاي خاک به یکدیگر و کاهش نفوذپذیري خاک میشود .در این تحقیق بااستفادهاز نتوای آزمایشوگاهی کوه در پژوهشوگاه ملوی مهندسوی
ژنتیک و زیست فناوري انجام شده است ،به کمک نرمافزار آباکوس  1،66بستر یک راه بهسازي شدۀ ماسه بهروش بیولوژیکی ،مدلسازي شده
است .الیۀ خاک مورد نظر در حالت االستو پالستیک مدلسازي شده است و مقادیر نشست بااستفادهاز مدل االستو پالستیک در ضوخامتهواي
مختلف تثبیتشده محاسبه شده است و نتای بهدست آمده نشان از تأثیر قابل توجه بهسازي خاک بهروش بیولوژیکی در کواهش تيییور شوکل
پالستیک خاک دارد.
واژههاي کليدي خاک دانهاي ،بهسازي بیولوژیکی ،سنگ آهک ،مدلسازي عددي ،رفتار االستو پالستیک.

Numerical Modeling of Granular Soil Stabilized Using Biological Approach in Road
Substrate
N. Mehrannia

S. Kharaghani

V. Nezami

Abstract Biological method is an unusual way for soil stabilization in civil engineering, particularly in
the sectors of road. Microbial limestone deposits occur due to urea hydrolysis by an enzyme called
urease. Through this reaction, PH of the soil increases and Crystals of limestone deposit between soil
particles and reduce the permeability of soil. In this study, by using experimental results at the National
Institute for Genetic Engineering and Biotechnology, a road improved sandy bed is modeled by biological
methods. ABAQUS 6.11 in this study is used. The soil layer is modeled in elasto-plastic condition and
Settlement is calculated by using elasto plastic model in various thicknesses. The results show a
significant effect in reducing plastic deformation and increasing soil strength by using biological methods
in soil improvement.
Key Words Granular Soils, Biological Soil Improvement, Limestone, Numerical Modeling, The
Behavior of Elasto Plastic
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مقدمه

همانند اسپوروسارسینا پاستوري ،استفاده میشود .این

ماسۀ ریزدانۀ یکنواخت ( )spاز جمله خاکهایی است

میکرو ارگانیزم در آزمایشگاه رشد داده میشود [ ]1و

که ظرفیت الزم براي ساخت روسازي راه را ندارد و

همراه با محلولی از اوره و کلرید کلسیم (

ممکن است سیستم را ازنظر عملکردي با خطرات

 )Chlorideبه خاک وارد میشود .در واکنش زیر که

جدي مواجه سازد .بنابراین مهندسان به فکر روشهایی

فرایند هیدرولیز اوره است ،اوره آز تولیدشده توسط

براي بهبود خواص خاک بودند که حاصل آن ایجاد

میکروب فرایند را کاتالیز میکند که بهترتیب محصول

روشهاي مختلف بهسازي خاک میباشد .روش

آن آمونیوم و کربنات میباشد.

Calcium

بیولوژیکی ( )Biological Processروشی غیرمعمول
براي پایدارسازي خاک میباشد که در علم مهندسی

()6

2NH4+ + CO3-2

CO(NH2)2 + 2H2O

عمران و بهخصوص در بخشهاي مربو به راهسازي

اوره

CO(NH2)2

مورد استفاده قرار گرفته است .در روش مذکور رسوب

آب

H 2O

میکروبی سنگ آهک مقاومت و سختی خاک ماسهاي

آمونیوم

NH4+

را افزایش میدهد و این یکی از مقرونبهصرفهترین

کربنات

CO3-2

روشهایی است که میتواند جایگزین مناسبی براي

یون کربنات تولیدشده در حضور یون کلسیم

سیمان شیمیایی در بسیاري از پروژههاي بهسازي باشد.

بهصورت کریستالهاي کربنات کلسیم رسوب میکند و

رسوب میکروبی سنگ آهک در نتیجۀ هیدرولیز اوره

یک پل سیمانی بین دانههاي ماسه ایجاد میشود.

( )Urea Hydrolysisتوسط آنزیم اوره آز ترشحشده از
میکرو ارگانیزم ()Microorganismها میباشد .بهواسطۀ

()2

CaCO3

CO 29-

2+

Ca +

این واکنش آنزیمی PH ،افزایش مییابد و کریستال
سنگ آهک روي سطح دانههاي ماسه و بین حفرات آن

وایفن()2112

()Whiffin

بهمنظور

ارزیابی

رسوب میکند و نهایتا منجر به اتصال دانهها به

پتانسیل رسوب میکروبی کربنات کلسیم بهعنوان روشی

یکدیگر و کاهش نفوذپذیري خاک میشود [ .]1اولین

براي بهسازي خاک ،ستون ماسهاي 5متري را توسط

بار هیدرولیز اوره توسط فرایندي در اواخر قرن

باکتري و واکنشگرهاي مورد نیاز آماده نمود .پس از

نوزدهم توسط رسوب القایی میکروبی کربناتی

پایان تزریق براي ارزیابی میزان تيییر در خواص

()Microbially Induced Carbonate Precipitation

مکانیکی خاک ،قطعاتی از ستون ،تحت آزمایش

بهوجود آمد ] .[2, 3اگرچه اکنون بهعنوان

سهمحوري تحکیمیافتۀ زهکشینشده قرار گرفت .نتای

کماهمیتترین منبع تولید کربنات توسط موجودات

بهدست آمده حاکی از این بود که بهبود قابل

زنده تلقی میشود ،اما بهواسطۀ فراوانی اوره ،توجه به

مالحظهاي در خواص مکانیکی خاک بهسازيشده

این فرایند در اواخر قرن بیستم براي کاربردهاي صنعتی

همچون مدول االستیسیته و مقاومت برشی بهوجود

از قبیل مرمت و بازسازي مواد ساختهشده از سنگ

آمده است و میزان حداقل محتواي کربنات کلسیم

آهگ ] ،[4, 5احیاي بیولوژیک [ ،]7، 6مقاومسازي بتن

بهاندازۀ  11کیلوگرم در هر مترمکعب براي رسیدن به

[ ]8و تصفیۀ فاضالب [ ،]9افزایش یافت .بیشتر

افزایش قابل توجه مقاومت مورد نیاز است .این محقق

مطالعات روي بهسازي بیولوژیک خاک بر پایۀ

به افزایش سختی حدودا  211برابري در ماسۀ

هیدرولیز اوره است .در هیدرولیز اوره از

تثبیتشده بهروش بیولوژیکی ،اشاره کرده است.

میکروارگانیزمهایی که آنزیم اوره آز تولید میکند،
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سمنتاسیون ،یک نمونه ماسۀ سست ،یک نمونه ماسۀ
بهسازيشده توسط  5درصد گچ و یک نمونه ماسۀ
بهسازيشده توسط رسوب القایی سنگ آهک (سیمان
بیولوژیک) را با انجام آزمایش سهمحوري تحکیمیافتۀ
زهکشینشده مقایسه نمود و بهمنظور پایش فرایند
سمنتاسیون و همچنین شیوهاي براي درک بهتر رفتار
مواد در حین آزمون سهمحوري ،سرعت موج برشی را
در زمانهاي مختلف سمنتاسیون سنجش کرد.
در این تحقیق نتیجهگیري شد که ماسۀ شل پس
از  %1165کرنش دچار شکست میشود .مقاومت نمونۀ
بهسازيشده توسط گچ حدودا  9برابر و مقاومت نمونۀ
بهسازيشده بهروش بیولوژیکی حدودا  2برابر نسبت
به ماسۀ بهسازينشده افزایش یافت .باتوجه به رفتار

همچنین براي تعیین عمر بستر روسازي ،تعداد تکرار
مجاز بارگذاري از آییننامۀ کشورهاي آمریکا ،انگلستان
و بلژیک بهدست آمده است.

مواد و روشها
روش اجزاي محدود یا روش المانهاي محدود
() )Finite Element Method (FEMروشی عددي
براي حل تقریبی معادالت دیفرانسیل و جزئی نیز حل
و انتگرالها است .اساس کار این روش یا حذف کامل
معادالت دیفرانسیل است یا سادهسازي آنهاست به
معادالت دیفرانسیل معمولی که با روشهاي عددي
مثل اویلر حل میشوند .از آنجایی که انجام آزمایشها

ماسۀ بهسازيشده بهوضوح میتوان مؤثر بودن روش
میکروبی را دریافت و مشاهده میشود که مقاومت
بیشتري نسبت به دو نمونۀ دیگر دارد.

شود.

آزمایشی در مقیاس بزرگ انجام داد .در این آزمایش

کرنش در عمقهاي مختلف بستر بهکار گرفته شده

دجانگ ( )2113براي بهسازي بیولوژیکی،
یک پی سطحی مدلسازي شد و توسط آزمون
بارگذاري صفحهاي ( )Plate Load Testو تکنیک
سرعت موج برشی مورد بررسی قرار گرفت .نتای این
تحقیق نشان میدهد که درصورت تثبیت خاک بهروش
بیولوژیکی نشست پی  5برابر کاهش مییابد.
از آنجا که هیچ مدلسازي عددي بر روي نمونۀ

عملی بسیار پرهزینه است ،استفاده از شبیهسازي اجزاي
محدود میتواند بهعنوان یک ابزار تکمیلی بهکار برده
نرمافزار آباکوس بهمنظور محاسبۀ مقادیر تنش و
است .در این مدلسازي از مدل رفتاري دراگر
پراگر( )Drucker-Prager( )DPاستفاده شده است [.]11
در این روش بستر راه تحت تأثیر بار وارد بر روي یک
سطح مقطع دایرهاي شکل قرار گرفته و مقادیر تنش،
تيییر مکان و تيییر شکل نسبی نقا مختلف یک تودۀ
یک الیهاي نیمهبینهایت را در حالت دوبعدي تعیین

بهسازيشده بهروش بیولوژیکی در بستر یک راه
صورت نگرفته است ،و بررسی چگونگی تيییرات تنش
و کرنش قبل و بعد از بهسازي بیولوژیکی نسبت به
بارهاي وارد از سوي چرخ خودروها حائز اهمیت
میباشد ،در این تحقیق بااستفادهاز نتای آزمایشگاهی
نمونه خاک ماسهاي بهسازيشده بهروش میکروبی
توسط بدیعی ( ،)6931بااستفادهاز نرمافزار
 ABAQUS6.11مدلسازي عددي انجام شده است .در

فرموالسیون مورد استفاده در این مدلسازي با
رویکرد تقارن محوري ( )Axisymmetricدر مختصات

این تحقیق با بررسی تنشها و نشستها در بستر
بهسازيشده ،عمق بهینۀ بهسازي خاک براي تزریق
محلول باکتریایی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

استوانهاي ( )r, ɵ , zاست .بااستفادهاز مدلهاي تقارن
محوري در شرایطی که بارگذاري و خواص مصالح
مستقل ازجهت المانها (زاویۀ  ) ɵباشد ،میتوان از این

سال سیام ،شمارۀ دو6931 ،

مینماید .در این مدلسازي ،فرض بر آن است که
مصالح همگن ،ایزوتروپ هستند و سازه در یک
سیستم متقارن دورانی تحلیل شده است .بنابراین
باتوجه به شکل( )6از سیستم مختصات استوانهاي در
این مدل استفاده شده است.

نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

662

مدلسازي عددي خاک دانهاي بهسازيشده بهروش بیولوژیکی در بستر راه

تکنیک مدلسازي بهره برد .در این مدل فرض بر آن
است که خواص مصالح در صفحۀ افقی ثابت و
بارگذاري سیستم روي یک سطح دایرهاي و بهصورت
یکنواخت اعمال میگردد .الزم به توضیح است که
سطح تماس الستیک خودرو با خاک دایرهاي فرض
شده است .فرض دایرهاي بودن محل اثر بار ،باعث
سادهتر شدن محاسبات شده و استفاده از سیستم

در این رابطه  fتابع تسلیم معیار دراگر -پراگر،
پارامترهاي  αو  Kبهترتیب به زاویۀ اصطکاک داخلی و
چسبندگی خاک بستگی دارد I .اولین ثابت تنشهاي
اصلی است و  J2دومین ثابت تنش انحرافی است.

مختصات استوانهاي را ممکن ساخته است .درنتیجه
مسائل بهکمک سیستم محورهاي متقارن قابل تحلیل
میباشند.

شکل  2سطح گسیختگی مدل دراگر -پراگر در فضاي دوبعدي

همانطور که در شکل ( )2قابل مشاهده است ،از
سطح گسیختگی مدل دراگر -پراگر دو رفتار متصور
خواهد بود:
شکل  6سیستم مختصات استوانهاي

در این تحقیق بار وارد براساس آئیننامۀ روسازي
آسفالتی راههاي ایران انتخاب شده است [ .]62در این
آئیننامه محور مبنا ،یک محور تکچرخ  11کیلونیوتنی
است که سطح اثر هر چرخ دایرهاي به قطر 91
سانتیمتر میباشد و تنش آن  521کیلوپاسکال است.
در این مدلسازي رفتار مصالح االستوپالستیک
کامل (مدل دراگر -پراگر) درنظر گرفته شده است.
مقاومت مصالح دانهاي به شرایط اعمال تنش
محصورکننده بستگی دارد و با افزایش آن ،مقاومت
مصالح نیز افزایش مییابد .بنابراین در مدل دراگر-
پراگر رفتار مصالح بهصورت سختشونده درنظر گرفته
شده است .معیار خرابی دراگر -پراگر با درنظر گرفتن
اثر فشار هیدرو استاتیک مطابق رابطۀ ( )9میباشد:
()9
نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

f  J 2  .I1  K  0

اگر  : f < 0مصالح بهصورت االستیک رفتار
خواهند کرد.
اگر  : f = 0مصالح بهصورت االستو -پالستیک
رفتار خواهند کرد (معیار دراگر -پراگر).
در جدول ( )6مشخصات مصالح مورد استفاده در
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوري توسط
بدیعی( )6931بهدست آمده است که مربو

به ماسۀ

ریزدانه با دانهبندي یکنواخت ( )SPاز ساحل چالوس
است .این جدول شامل چسبندگی( ،)cمدول
االستیسیته) ،(Eزاویۀ اصطکاک داخلی خاک ) (φو
ضریب پواسون ( )υمیباشد [.]61
بارگذاري شامل یک سطح دایرهاي با شعاع 65
سانتیمتر میباشد که بهصورت نیمهسینوسی با فرکانس
 25هرتز و در مدت زمان  21میلیثانیه در سطوح
مختلف تنش به مدل اعمال میگردد .مکانیزم اعمال بار
از چرخ وسیلۀ نقلیه به یک نقطه از روسازي یکنواخت
نیست و بهصورت یک تابع نیمهسینوسی تيییر میکند.
سال سیام ،شمارۀ دو6931 ،
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حداکثر مقدار تنش زمانی اتفاق میافتد که چرخ وسیلۀ

عملیات تزریق محلول باکتریایی به خاک

نقلیه دقیقا روي همان نقطه قرار گیرد [ .]62شکل ()9

براي جانمایی خاک و انجام تزریق در آن نیاز به

چگونگی توزیع بار سینوسی و شکل ( )2نحوۀ اعمال

محفظهاي استوانهاي با قطر حداقل  95میلیمتر و

بارگذاري را بر روي روسازي نشان میدهد .شرایط

نسبت طول به قطر بین  2تا  9بود .همچنین بهمنظور

مرزي به گونهاي اعمال شده است که انتهاي مدل فاقد

آمادهسازي نمونهها در انتهاي هر ستون ابتدا یک الیه

هرگونه درج آزادي باشد و تنها در راستاي قائم امکان

اسکاچ (براي جلوگیري از بههم خوردن نمونهها در

جابهجایی وجود داشته باشد.

هنگام تزریق) و روي آن  65میلیمتر فیلتر قرار داده
شد .سپس ماسه بااستفادهاز قیفی که به آن لولۀ شیشهاي

جدول  6پارامترهاي مدل رفتاري خاک

به طول  91سانتیمتر متصل شده بود در ستون جانمایی
شد .در انتها مجددا یک الیه فیلتر و اسکاچ براي

مشخصات خاک

مدل

جلوگیري از بههم خوردن نمونه و باالي آن واشر
الستیکی (که سوراخی بهقطر  5میلیمتر ،بهمنظور
تزریق محلول ،در وسط آن ایجاد شده بود) قرار

υ

φº

C
)(kPa

E
)(MPa

119

92

6

21

قبل از بهسازي

119

22

255

3921

بعد از بهسازي

گرفت .محلولها توسط پمپ پرستالیک به مخزن باالي
هر ستون منتقل شد .این کار به این دلیل انجام شد که
اوال از آلودگی محلول جلوگیري بهعمل آید و ثانیا
محلول بهآرامی وارد مخزن شود تا از محبوس شدن
هوا داخل نمونه جلوگیري شود [.]61

نتایج و یافتهها
مقدار نشست ناشی از بار یک محور  1.2تنی در حالت
شکل  9روش توزیع بار سینوسی

االستو پالستیک در عمقهاي بهسازي مختلف از 21
سانتیمتر تا  21سانتیمتر محاسبه شده و در شکل ()5
ارائه شده است .در این نمودار میتوان دید در عمق 21
سانتیمتري از بستر راه بهسازيشده بهروش بیولوژیکی
مقدار نشست تقریبا  0.051سانتیمتر میباشد .باتوجه
به اینکه بعد از عمق  95سانتیمتر مقدار نشست بستر
روسازي ثابت باقی میماند بنابراین این عمق بهعنوان
عمق بهینۀ بهسازي درنظر گرفته میشود.

شکل  2نحوۀ اعمال بارگذاري

سال سیام ،شمارۀ دو6931 ،

نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

662

مدلسازي عددي خاک دانهاي بهسازيشده بهروش بیولوژیکی در بستر راه

شکل  5مقایسۀ نشست در مدت بارگذاري در عمقهاي مختلف

شکل  1تيییر شکل بستر خاک در عمق بهینه قبل از بهسازي

خاک بهسازي شده بهروش بیولوژیکی

مقایسۀ نشست خاک بستر در عمق بهینه قبل و
بعد از تثبیت خاک
باتوجه به شکلهاي ( )1و ( )2و نمودارهاي بهدست
آمده از مدلسازي بستر راه ،قبل و بعد از تثبیت خاک،
میتوان دید که تثبیت بیولوژیکی تأثیر قابل توجهی در
کاهش نشست خاک داشته است .پارامتر  Uبرروي
نمودار مقادیر نشست را نشان میدهد.
باتوجه به نمودار شکل ( )1نشست خاک در زیر مرکز
بارگذاري قبل از تثبیت  215سانتیمتر میباشد .بعد از

شکل  2تيییر شکل بستر خاک در عمق بهینه بعد از بهسازي

تثبیت در نمودار شکل ( )3این نشست در زیر مرکز
بارگذاري به  11169سانتیمتر میرسد.

شکل  8نمودار نشست در عمق بستر خاک بعد از بهسازي
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شکل  3نمودار نشست در عمق بستر خاک قبل از بهسازي

تعیین تعداد تکرار مجاز بارگذاري بااستفادهاز
روابط فرمولهاي ارائهشده
در روسازي انعطافپذیر سه مدل اصلی خرابی وجود
دارد ،این مدلها عبارتند از :الف) مدل ترک خستگی،

مقدار نشست زیر مرکز بارگذاري بااستفادهاز مدل
االستو پالستیک مورد ارزیابی قرار گرفته است.
بااستفادهاز روابطی که در جدول ( )2ارائه شده است
تعداد تکرار مجاز بارگذاري تعیین میشود.

ب) مدل شیار گذاري ،ج) مدل ترک حرارتی .در این
مطالعات تنها مدل (ب) مطالعه شده است .در حالت
(الف) خرابی در رویۀ سازۀ اصلی اتفاق افتاده است و
نتیجۀ کاهش عمر سازه بهعلت ایجاد تنش کششی در
تارهاي تحتانی الیه بهخاطر تکرار بارهاي وارد بوده
است .در حالت (ب) خرابی ایجادشده در سازۀ
روسازي نتیجۀ ایجاد تيییرشکلهاي قائم بیش از حد در
بستر بهعلت تکرار این بارها بوده است [.]13
در این بخش بااستفادهاز روابط ارائهشده در جدول

مقادیر کرنش فشاري عمودي در لحظۀ گسیختگی
در دو حالت بهسازيشده و بهسازينشده روي سطح
الیۀ بستر محاسبه شده است .در حالت قبل از بهسازي
کرنش عمودي لحظۀ گسیختگی  101*10-5و در حالت
بعد از بهسازي این کرنش  9.641 * 10-6بهدست آمده
است .استفاده از مدلهاي ارائهشده در جدول ()2
مقادیر تکرار مجاز بارگذاري مطابق شکل ()61
میباشد .باتوجه به مقادیر بهدست آمده کرنش لحظۀ
گسیختگی قبل و بعد از بهسازي احتمال وقوع

Asphalt

تيییرشکلهاي ماندگار کاهش یافته است .همچنین
باتوجه به معیار خرابی شیارگذاري ،تعداد تکرارهاي
مجاز بارگذاري افزایش مییابد که این امر در شکل
( )61قابل مشاهده است .چنانچه تعداد ترافیک سال
اول طرح یک روسازي مشخص باشد بااستفادهاز
تکرارهاي بهدست آمده میتوان عمر الیۀ بستر را
درمقابل خرابی شیارشدگی برآورد نمود.
بهطور کلی بااستفادهاز بهسازي الیههاي سست

آنجایی که هدف ممانعت از ایجاد نشست و تيییر شکل
پالستیک در الیۀ بستر میباشد ،بنابراین حداکثر کرنش
فشاري عمودي ( )zدر این روابط معیار قرار میگیرد.

بهروش بیولوژیکی سختی خاک افزایش ،نشست خاک
کاهش و درنتیجه پتانسیل شیارشدگی کم میشود.

( )2که مربو به مؤسسۀ انستیتو آسفالت (
 ، )Instituteشل ( ، )Shellادارۀ مرکز تحقیقاتی راه و
ترابري انگلستان ( U.K. Transportation & Road
 )Researchو آییننامۀ بلژیک ( Belgian Road Research
 )Centerاست ،تعداد تکرار مجاز بارگذاري محور 112
تنی محاسبه شده است .تمامی این روابط مقدار
شیارگذاري روي بستر روسازي را بهوسیلۀ کرنش
فشاري ( )zروي این الیه محدود مینمایند ] .[14از

سال سیام ،شمارۀ دو6931 ،

نشریۀ مهندسی عمران فردوسی

661

مدلسازي عددي خاک دانهاي بهسازي شده بهروش بیولوژیکی در بستر راه
جدول  2روابط تعیین تعداد تکرار مجاز بارگذاري (یانگ و هوانگ)6339،
روابط تعیین تعداد

ارائهدهنده

تکرار مجاز بارگذاري

مؤسسۀ انستیتو آسفالت

1.36510-9 (z)-4.477

مؤسسۀ شل

6.1510-7 (z)-4

مرکز تحقیقاتی راه و ترابري انگلستان
آییننامۀ بلژیک

)6.1810 (z

-3.95

-8

3.0510-9 (z)-4.35

شکل  61مقایسۀ تعداد تکرار مجاز بارگذاري قبل و بعد از تثبیت خاک

جمعبندي

بنابراین به تعیین عمق مؤثر براي بهسازي پرداختیم که

میزان نشست خاک بستر راه قبل از بهسازي در زیر

عمق  95سانتیمتر براي بهسازي بسیار مناسب بود ،زیرا

مرکز بارگذاري (در مدل بهینه با عمق 2متر)215 ،

نشست بستر در زیر مرکز بارگذاري بعد از این عمق به

سانتیمتر میباشد و بعد از تثبیت این نشست در زیر

یک مقدار ثابت میرسد و براي جلوگیري از هزینههاي

مرکز بارگذاري به  11169سانتیمتر میرسد .این نتیجه

اضافی در بهسازي بیولوژیکی نیازي به تزریق محلول

گویاي این موضوع است که خاک ماسهاي نرم به

باکتریاي بیش از این عمق نیست .از آنجایی که

ماسهسنگ تبدیل شده است .بنابراین این روش در

خاکهاي دانهاي ضریب نفوذپذیري باالیی دارند،

خاکهاي دانهاي سست براي بهبود خواص مکانیکی

محلول باکتریایی بهراحتی و بهصورت همگن در این

خاک ،افزایش ظرفیت باربري ،کنترل فرسایش و

نوع خاکها نفوذ میکند .در بررسیهاي آزمایشگاهی

همچنین کاهش خطرات روانگرایی و پایداري شیبها

نفوذ محلول باکتریایی در خاکهاي دانهاي مشاهده شده

میتواند مورداستفاده قرار گیرد .باتوجه به اینکه عمق

است [ .]61تعداد تکرار مجاز بارگذاري که با

تزریق محلول باکتریایی در مقیاس بزرگ بسیار مهم

جايگذاري مقدار کرنش عمودي ( )zحاصل از

است تا عمق بهسازيشده یکنواخت و همگن باشد

بارگذاري اعمال شده روي بستر راه در دو حالت
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بهسازيشده باعث تعدیل تنشهاي وارد به بستر راه

بهسازيشده و بهسازينشده در روابط آییننامههاي

 بنابراین قسمتی از ماسۀ شل که زیر قسمت،میشود

 انگلستان و بلژیک است نشان میدهد که این،آمریکا

بهسازي شده است تنشهاي کمتري را تحمل خواهد

 برابر افزایش مییابد و بیانگر6111 عدد بعد از بهسازي

 همچنین یکی از دالیل ترکخوردگی آسفالت.کرد

 براي.افزایش قابلتوجه عمر بستر بهسازي شده میباشد

نشستهاي نامتقارن و گسیختگی خاک بستر میباشد

بهدست آوردن عمر دقیق بستر روسازي تعداد ترافیک

که با بهسازي بیولوژیکی بستر راه میتوان از

.سال اول طرح روسازي باید مشخص باشد

ترکخوردگی آسفالت جلوگیري نمود و درنتیجه عمر

وقتی قسمتی از ماسۀ شل بااستفادهاز بهسازي

.آسفالت افزایش مییابد

 قسمت،بیولوژیکی به ماسهسنگ تبدیل میشود
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