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  :هاژئوسنتتيك

 قسمت و باشد زمين به مربوط كه شودمي استفاده مواردي در »ژئو« كلمه از. استشده ساخته (Synthetic) «سنتتيك« و (Geo) «ژئو« بخش دو از ژئوسنتتيك، كلمه
  .شوندنمي يافت طبيعت در ادآز صورت به و اندمصنوعي كه موادي ديگر عبارت به يا باشند بشر دست ساخته كه شودمي استفاده موادي مورد در ،»سنتتيك« دوم،

 . روند مي كار به ژئوتكنيك مشكالت سازي طرف بر جهت عموماً  كه رود مي كار به محصوالت از اي دسته براي ژئوسنتتيك كلمه

 طبيعت. شود مي استفاده ها يتژئوكامپوز و ژئوسل ژئوفوم، الينر، كلي ژئوسنتتيك ژئونت، ژئوممبران، ژئوگريد، ژئوتكستايل،:  محصول هشت براي كلي طور به كلمه اين
 با و اشكال در ها ژئوسنتتيك. يردگ قرار استفاده مورد رود مي انتظار آن از زيادي دوام كه جايي زمين، در استفاده براي شود مي سبب كه است اي گونه به ها آن پليمري

 از يبسيار در حاضر حال در و دارند را كاربردها از وسيعي گستره محصوالت اين. روند مي كار به مشابه تقريباً  نهايي مصارف براي كدام هر كه شوند مي توليد مختلفي مواد
 حائل، ديوار خاكي، هاي سد آهن، راه خطوط ها، فرودگاه جادهها، مانند خصوصي اي توسعه كاربردهاي و هيدروليك، محيطي، نقل، و حمل ژئوتكنيك، عمراني، كاربردهاي
 .شوند مي استفاده كشاورزي و آبزيان پرورش معادن، ها، لندفيل پوشش ها، لندفيل بستر رسوب، كنترل فرسايش، كنترل ها، كانال سدها، آب، ذخيره استخرهاي

 تاريخچه

 قرار استفاده مورد آنها ي لبه بيتوتث ها جاده ساخت در باستان روميان زمان در ها آن. گيرد مي قرار استفاده مورد كه است سال هزاران ها آن خاك با مركب مختلف انواع
 وقتي خصوصاً  ها جاده كيفيت ردنب باال براي و شده مخلوط خاك با كه بودند شده ساخته گياهاني يا پارچه طبيعي، فيبرهاي از ابتدايي هاي ژئوتكستايل اين. گرفتند مي

 ي توسعه. كنند مي پيروي اصل كي از اما دارند خود پيشينيان با كمي هاي شباهت امروزي هاي ژئوسنتتيك اينكه با. شدند مي استفاده داشت قرار ناپايدار خاك روي جاده
 ي توسعه پليمر، صنعت در اخير ي ها پيشرفت پي در. است داشته وجود ها آن ي سازنده مواد در استفاده در كه هايي محدوديت دليل به عمدتاً  بوده، كند ها سنتتيك ژئو

 المللي بين انجمن كيلتش در توان مي را مختلف صنايع سوي از محصول اين پذيرش و پيشرفت نشان بارزترين.گرفت خود به سريعتري بسيار روند نيز ها ژئوسنتتيك
 آغاز شنزارها و هاباطالق در درختان برگ و شاخ كردن فرو با دور، بسيار هايزمان در خاك، تقويت براي هاتالش اولين. دانست پاريس در 1983 سال در (IGS) ژئوسنتتيك

 عبور قابل هامحل اين نتيجه در كه. يابدمي افزايش خاك تحمل قدرت و گيردمي شكل آنها اطراف در جرمي مدتي گذشت از پس ها،اين كردن اضافه با كه صورت بدين. شد
 كشورهاي در اخيراً . يافت فراوان رواج روپاا در 70 دهه ودر نمودند استفاده ژئوسنتتيكها از آمريكا در ميالدي 50 دهه اوايل و 40 دهه اواخر در بار اولين. شدندمي مرور و

 .استشده رايج مصالح اين از استفاده آسيايي

 تاريخ در خصوصي و دولتي سازمانهاي و ها شركت به آنها معرفي و مهندسي و فني كاربردهاي در محصوالت اين گسترش هدف با ايران ژئوسنتتيك مهندسي انجمن
 البدل علي عضو دو ه،مدير هيئت اصلي عضو پنج شامل عضو ده با سال سه مدت براي و تاسيس صنفي انجمن يك عنوان به اجتماعي امور و كار وزارت در 1/10/1389

 .نمود آغاز را خود فعاليت البدل علي بازرس يك و اصلي بازرس دو مديره، هيئت

 :شوندمي تقسيم كلي گروه چند به هاژئوسنتتيك

 :ژئوتكستايل

 نهايي ي نتيجه كه شوند مي ساخته وافقي عمودي هاي رشته تنيدن هم در از بافته هاي ژئوتكستايل. شوند مي توليد نبافته يا بافته ي پارچه شكل به معموالً  ها ژئوتكستايل
(  heat bonded از عبارتند معمول هاي روش. شوند مي توليد مختلفي هاي روش به نبافته هاي ژئوتكستايل. است پارچه شبيه چيزي و مقاوم ي اليه يك پيدايش آن

 هاي ژئوتكستايل). شيميايي روش به دهي شكل( chemically bonded و) كردن سوزني سوزن يا مكانيكي دهي شكل( needle punched ،)حرارت با دهي شكل
 ها ژئوتكستايل از كوچكي گروه.  شوند مي تشكيل آميد پلي و اتيلن پلي استر، پلي پروپيلن، پلي از كه اند، شده تشكيل پليمري عموماً  فيبرهاي و ها رشته از نابافته و بافته
   .روند مي كار به فرسايش كنترل ي زمينه در عمدتاً  و اند شده تشكيل فيبري الياف از كه دارند وجود
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 است؟ مواردي چه در ژئوتكستايل كاربرد

 باعث كه آورد مي فراهم را خاك بافت مختلف نوع دو جداسازي موجبات زياد، نفوذپذيري داراي پذيرانعطاف متخلخل اليه عنوان به): Separation( جداسازي - 1
  .بماند باقي خود قوت به مصالح نوع هردو كارآيي درستي و صحت شود مي

 نمودن تسليح جهت هاآن ثالام و بادي ماسه لجني، خاك با بسترهايي مانند هستند پايين باربري ظرفيت داراي كه بسترهايي در بردن كار به): Arming( تسليح - 2
 آن مقاومت افزايش و خاك

 هاجاده خاكريز زير در استفاده ها،تونل ديواره حائل، ديوار زباله،پشت دفن هاي محل و هالندفيل براي ژئوتكستايل از استفاده): Drainage( زهكشي - 3

 جايگزين تواندمي و دارد را زهكش هايحفره داخل به باالدست هايريزدانه ورود از محافظت و آب انتخابي عبور قابليت داراي): Filtration( فيلتراسيون - 4
 شود زهكشي در متداول فيلترهاي

 و گرفته قرار ژئوممبران ورق يرز در و خاكي بستر روي بر ژئوتكستايل. شودمي استفاده ژئوممبران محافظ اليه عنوان به ژئوتكستايل از): Protection( حفاظت - 5
 آب استخرهاي زياد اعماق يا و كوهستاني مناطق در خصوصاً. نمايدمي محافظت احتمالي هايآسيب برابر در آن از

 : است آماده آن عمده كاربرد چند زير در كه باشد مي فراواني كاربردي هاي زمينه داراي متنوع هايي نقش خاطرايفاي به  ژئوتكستايل

 ديوار پشت ، زميني زير زهكشي - حافظم هاي ديواره - فرسايش كنترل - سازي سد - آهن خط سازي زير - جاده سازي زير - جاده روكش - جاده در جداسازي نقش
 هاي سيستم - آهن خطوط تحكيم و ثبات -  ژئوممبران حفاظت - گازها و مايعات آوري جمع سيستم -  ضايعات داري نگه و كنترل - عمودي سطوح و ها ،ستون حائل

 -  بياريآ هاي كانال در فيلتر -  زلزله برابر در نزمي سازي مقاوم - باتالقي هاي زمين استحصال - ها تونل ايزوالسيون و الينينگ - مصنوعي چمن زير زهكشي و محافظت
 - شيميائي مواد و آب ذخيره مخازن - تونلها ونايزالسي در ها فيل لند و فاضالب مخازن - ها دريا و رودخانه سواحل حفاظت - سازي مقاوم - خاكي هاي سد در فيلتر

 فرودگاه باند احداث -  مصنوعي شيبهاي و خاكريزها بستر تحكيم
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  .دارد وجود اساسي مرحله سه ژئوتكستايلي هاي فيلتر طراحي در

 .شود مي جلوگيري داخلي يشفرسا از وسيله بدين و شود مي نگهداري فيلتر بوسيله اساس خاك.  باشد خاك ذرات اندازه از كوچكتر ژئوتكستايل حفرات اندازه اگر - 

 فشار تجمع مانع ژئوتكستايل تصور اين در. باشد نداشته وجود مانعي خاك ريز خيلي ذرات عبور برابر كه باشد بزرگ كافي اندازه به ژئوتكستايل حفره اندازه اگر - 
 .شد خواهد هيدرواستاتيك

  . دهد عبور خود از را آب جريان بتواند همواره كه باشد مقدار آن به بايد ژئوتكستايل حفرات

  :ژئوسل

 نيا رند،يگيمورداستفاده قرار م هابيش يدارسازيهستند كه به جهت پا يدرواقع مصالح اند آمده بوجود نشده بافته هاي استر پلي از بعدي سه ي شبكه يك از مواد اين
عنوان نگهدارند استفاده به فوالد ايهمچون بتن و  يخواهد شد. درگذشته از مصالح يرا در پ نيشده و كاهش لغزش زم يطيمح ستيز يامدهايمنجر به كاهش پ يدارسازيپا
  نداشته است. زين ستيزطيبا مح يسازگار بايز چنداننه يكه عالوه بر ظاهر شدهيم
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. رديگير مها مورداستفاده قراسازه يداريو پا نيهت كاهش لغزش زمبه ج اهيشده كه همراه با خاك گساخته لنياتياز جنس پل يزنبورالنه ييهاامروزه ژئوسل در شكل شبكه
 .شوديشناخته م بيش يكيوتكنيسازگار بوده و درواقع بانام محافظت ب ستيزطيا محنوع از مصالح كامًال ب نيا

 است؟ مواردي چه درژئوسل  كاربرد

به  زين يقسست باتال يهانيدر زم كنندهتيعامل تقو كيعنوان ها بهآن نيهمچن رند،يگيمورداستفاده قرار م هاليها و مسبستر در كانال ميعامل تحك كيعنوان ها بهژئوسل
ها با كنار جاده داربيش يهاهواريمسلح كننده در د املع كيدرواقع  ديمصالح جد نيدرجه خواهند شد. ا 45 هيتا زاو يهابيدرش شيشمار رفته و منجر به كنترل فرسا

  .باشنديژئوسل م يهاسبز در سلول يفضاها جاديامكان ا

  :ژئوفوم

 دارند خاكريزي به نياز كه ييجاها براي سبك پركننده يك عنوان به راهسازي هاي پروژه الخصوص علي مختلف هاي پروژه در كه استايرن پلي پايه بر است محصولي ژئوفوم
 دانسيته داراي معموالً  كه ودش مي استفاده پل هاي كوله و حائل ديوارهاي در خاك افقي بار كاهش و زيرين هاي اليه در قائم بارهاي از ناشي هاي تنش كاهش همچنين و

  .باشد مي مترمكعب بر كيلوگرم 48 الي 12

 

 يخ از گيريجلو منظور به زيرزميني هاي گپاركين و حائل ديوارهاي آهن، راه شبكه ها، جاده ساختمانها، زير در حرارتي عايق عنوان به استفاده ژئوفوم، استفاده موارد ديگر از
  .باشد مي زدگي

  است؟ مواردي چه در ژئوفوم كاربرد

  پل هاي پايه بر وارد افقي و قائم بارهاي كاهش : پل هاي كوله. 1

  ديوار بر وارد افقي و قائم بارهاي كاهش : نگهبان ديوارهاي. 2
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  نرم خاكهاي وير بر سازي بستر  - نشست كاهش - آهن راه و خيابان صوتي و حرارتي كاري عايق  - حجيم هاي خاكريزي  -سربار  كاهش : راه سازي بستر. 3

 هلول از محافظت - قائم و جانبي بارهاي برابر در تجهيزات و تاسيسات از حفاظت - سربار كاهش : زيرزميني تاسيسات و حياتي شريانهاي روي بر سازه اجراي و راهسازي. 4
  سرمازدگي برابر در ها

    ورزشي استاديوم ساخت و سطح اختالف ايجاد. 5

  تجهيزات از ناشي لرزشي نيروي استهالك - ريزي بتن حجم كاهش : تجهيزات و سازه فونداسيون. 6 

  ها سازه سربار كاهش : سازي كف. 7

  ها شيب پايداري. 8 

  جاده و خيابان سطح تخريب و زدگي يخ از جلوگيري. 9
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  : ژئوفوم مزاياي

 عدم و بادوام- زنو به مقاومت نسبت بودن باال -اليع فشاري مقاومت - خاك جابجايي هاي هزينه كاهش- نگهداري هاي هزينه كاهش - پروژه اجراي زمان كاهش- سبك
  - افقي و ائمق نيروهاي كاهش-حرارت و صوت عايق -بتني كارهاي با كامل طبيقت - طبيعت دوستدار و مطمئن -آب جذب برابر در مقاوم - زيست محيط به رساني آسيب

 شكل قابليت - سايت به رسيدن از پس استفاده قابليت-آسان حمل ابليتق -سردسير مناطق در فونداسيون عمق كاهش - نشست كاهش - لرزش و صوت كننده مستهلك
 زيست مجوزهاي به يازن عدم -خاص نشيمن يا و اسكلت هرگونه به يازن بدون- اجرايي پروسه در هوا و آب تاثير عدم-طرح پذيري انعطاف بردن باال و آسان برشكاري و پذيري

  محيطي

  :اتصاالت

 گالوانيزه تمام فلزي صفحات ژئوگريپرها. شود مي استفاده ژئوگريپر نام به اتصاالتي از آنها بين كامل، انسجام ايجاد و يكديگر روي بر هاي ژئوفوم لغزش از جلوگيري براي
  .باشد مي اينچ 0,6 حدود در برآمدگيها ارتفاع. شوند مي توليد اينچ 4x4 ابعاد در معموالً  و بوده خود سمت دو در مثلث شكل به تيز برآمدگيهاي داراي كه بوده
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  :تيژئوكامپوز

ه ز -لتريوان فموارد به عن از ياريساخته شده و در بس رهيئوسل و غژ -ليژئوتكستا د،يژئوگر -ليژئونت، ژئوتكستا -ليمانند ژئوتكستا كيمختلف ژئوسنت ياز ورقه ها يبيترك
  شود. ياستفاده م هاونلحائل و سقف ت يوارهايو د يورزش يهانيزم يانواع معروف آن معموالً جهت زهكش. رنديگ يكش مورد استفاده قرا م

 

 :ديژئوگر

سايز و ابعاد خامت ، ضه بوده و در اد مشابژئوگريدها گروهي ديگر از خانواده ژئوسينتتيك ها ميباشند كه از جنس پلي استر و پلي اتيلن و يا تركيبي از اين مواد و يا ساير مو
ي باال و قفل اي مقاوت كششنها دارمختلف به صورت شبكه هاي سه بعدي توليد مي شوند. ژئوگريد ها به عنوان تقويت كننده هاي مناسب مورد استفاده قرار مي گيرند زيرا آ

تايل قرار مي اليه ژئوتكس و پايين اشباع و يا نم دار هستند در باالشدگي قابل توجهي در ساختار شبكه هستند. اين دسته از ژئوسنتتيك ها معموال در مناطقي كه خاك ها 
  گيرند. مزاياي بكارگيري ژئوگريدها در پروژههاي عمراني تقريبا مشابه با مزاياي بكارگيري ژئوتكستايل ها مي باشد.

 كاربرد ژئوگريدها:

 جداسازي مواد مختلف مثل تفكيك ماسه از گراول. 1

 ونجداسازي و فيلتراسي. 2
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 ايجاد سطح تفكيكي كننده بين مواد آلوده كننده و مواد غير آلوده. 3

 باال بردن مقاومت كششي - 5باال بردن مقاومت مكانيكي . 4

 باال بردن مقاومت و تقويت بستر جاده ها. 5

 براي تفكيك اليه هاي قديمي و جديد در جاده ها براي ايجاد اليه و روكش جديد در جاده. 6

 تقويت شيب هابراي . 7

  

 :دهايانواع ژئوگر

 كرد. يتوان طبقه بند يم ريز تميها را با توجه به دو آ ديژئوگر

 ديدهنده ب)نحوه تول لي)موادتشكالف

 دهنده: لي) مواد تشكالف

 عبارتند از: رونديبه كار م دهايژئوگر ديكه در تول ييمرهايپل انواع

 :)PP( لنيپرو پ يپل

 .كنديم دايسوم كاهش پ كيها پس از خزش به كمتر از  دينوع از ژئوگر ني. مقاومت ا باشديها م ديدر ساخت ژئوگر مرينوع پل نيارزانتر
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 ):PE( لنيات يپل

 طيو ذر انواع مح باشدين مآ ييدرصد مقاومت نها 36برخوردارند و مقاومت خزش آنها  يشتريب تياز محبوب PP يمرهاينسبت به پل ديژئوگر ديجهت تول مرهاينوع پل نيا
 باشند. يقابل استفاده م ييايميش يها

 ):PET(استر  يپل

 رسد. يم ييدرصد مقاومت نها 5/63كاهش مقاومت در اثر خزش را دارد و مقاومت آن پس از خزش به  نيكمتر مرهاينوع پل نيا

 شود. ينم هيتوص ييايقل يها طيدر مح ياستر يپل يدهاياز ژئوگر استفاده

 : دي) نحوه تولب

 ها وجود دارد ديژئوگر ديتول يروش عمده برا سه

 بافته شده: يدهايژئوگر •

 .باشديمرابر خزش و سهل االجرا بودن بو مقاومت باال در  نييآنها كرنش پا تيمز ني.مهم ترنديايبوجود م PVC مريپوشش آنها با پل گرويكدياستر به  يپل افيشدن ال ازبافته

 :يقيتزر يها ديژئوگر •

 .شونديم ديتول ياكسترود ايروش و  نيبه ا يلنيپروپ يپل ايو  يلنيات يپل يدهايژئوگر

 ياتصال يها ديژئو گر •

  .كنند يم دايبه هم اتصال پ يو عرض يطول ينوارها قيهم قرار داده شده و از طر يرو يو عرض يطول يدر جهت ها يقيتزر يصورت تسمه ها به

  ها: دياستفاده از ژئوگر يايمزا

 ارزان و ساده ممكن نموده. يخاك را به روش ها حيتسل ياقتصاد يها نهيبا كاهش هز

 ساخت بزرگ زاتيبه تجه ازيو آسان و عدم ن عيسر ساخت

 نيزم ينا مناسب توپوگراف طيتطابق با شرا تيقابل

 عمران يدر مهندس يبارگذار نينو طيدر برابر شرا داريناپا يعيطب يبسترها يباربر شيافزا

 ها: ژئوممبران

به انواع  نسبت يريناپذ عث نفوذخاص را دارد. كه با يرسازيبه ز ازيانواع سطوح بدون ن يكار قيعا تيو ... است كه خاص يس يو يپ لن،يات ياز جنس پل يژئوممبران ورق
 يالگونها ،يصنعت يستخرهاو ا يماه ورشپر ياستخرها ،يمصنوع يهااچهيكردن، ساخت در يبندشود و جهت آب ي) ميو نفت ييايميمثال آب، مواد ش ي(برا االتيس

صب شود. از ن زهيسنگ ر اي يصفحات بتون با انواع پوشش ها، چون ايو  ييتواند به تنها يژئوممبران م اي نيانتقال آب و فاضالب كاربرد دارند. ژئوممبر يهافاضالب و لوله
 نيعمر ژئوممبر .رودي.. بكار م.و  يآب ياز نشت در كف مخازن، سازه ها يريجلوگ ون،يزوالسيا ،يميقد يسدها تيفيبهبود ك يمحصول، استفاده برا نيا يكاربرد ها يجمله 

پوشش  وعنآنها از  ريعمقابل، تدر م يباشد ول يپوشش دار م يها نيكمتر از ژئوممبر ياندك رنديگ يماوراء بنفش قرار م يدر معرض اشعه  نكهيا ليبدون پوشش به دل يها
د تا آن را دهن يقرار م ليوتكستاژئ نيژئوممبر يو رو ريقرار دارند. معموالً در ز يدر معرض خطر سوراخ شدگ شتريپوشش دار ب يها نيژئوممبر يطرف ازدار آسان تر است. 

ز اكند كه  يمل مع يريگ بههمچون ضر ليحالت، ژئوتكستا نيشود. در ا يم نيقدرت تحمل بار سازه و ژئوممبر تيباعث تقو نيمحافظت كند.همچن يدر مقابل سوراخ شدگ
 كاهد. يم نيژئوممبر ي هيوارده بر ال يتمركز فشارها
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  : ژئونت

 ديولت گريكديبت به نس قيدق هيبا زاو يمريپل ينوارها وستهيپ قيهستند كه از تزر هاكياز ژئوسنتت يها كالسمناسب. ژئونت يو زهكش هابيش شياز فرسا يريجهت جلوگ
 يالهيعنوان وس از ژئونت به استفاده يرابرا  يمناسب اريبس طيشرا كيكالس از ژئو سنتت نيا يهارشته ني. وجود فاصله در بباشديم لنيات ي. جنس آنها معموًال از پلشونديم
كه  شونديانتخاب م يورتو با توجه به اندازه ذرات خاك به ص باشنديمتفاوت موجود م يهاها با اندازه حفرهصورت كه ژئونت نياست. بدبه وجود آورده يزهكش يبرا هيبه

تر  نيپائ متيقبا توجه به  به عمل آمده يهاياست. اما با توجه به بررس يرو، عملكرد عمده ژئونت زهكش ني. از ارندرا به وجود آو يذرات خاك، امكان زهكش ييبدون جابجا
 ها دارند.نسبت به ژئونت يشتريكاربرد ب هاليژئوتكستا ،يكشعمل زه يبرا ليژئوتكستا
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 : ال يس يج

 بران به صورتشابه ژئوممكاربرد گسترده و عملكرد م لياست اما بدل تيژئوكامپوز يدر واقع نوع تيژئوكامپوز فيطبق تعر نريال يكل كيژئوسنتت اي GCLال  يس يج
 يده قرار ممورداستفا يندو آب ب آب نشتاز  يريجلوگ ي) بوده و برايتي(بنتون يرس يها هيال انيبا م كيژئوسنت يشود و متشكل از ورقه ها يدر نظر گرفته م زيجداگانه ن

 تياصخال،  يس يج ژهيو تي، مزباشد يو ژئوممبران م ليژئوتكستا هيال كي انيدر م اي ليدو ورقه ژئوتكستا انيدر م تيبنتون هيال كي. نوع متداول آن متشكل از رنديگ
  است. يو همجوش يميخود ترم

 :GCL قيعا يويژگي ها

 )4*50قابليت جابجايي آسان ( ابعاد هر رول  •

 نصب سريع و آسان بدون نياز به دستگاه هاي خاص و نيروهاي متخصص •

 قابليت خود ترميمي •

 مقاوم در برابر آب، رطوبت و گازها •

 چسبندگي فوق العاده خوب به بتن •

 :GCL يمزايا

 قابليت نصب در مخازن شُرب •

 مقاوم در برابر صدمات فيزيكي در هنگام نصب و بعد از آن و قابليت خود ترميمي •
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 سهل االجرا بودن در شيب هاي تند •

 نصب سريع و آسان بدون نياز به اليه محافظ •

 :GCL يكاربردها

 آب بندي فونداسيون ساختمان و پي سازه ها - 1

 آب بندي تونل ها - 2

 سطوح زيرين محل پوشش دفن زباله - 3

 آب بندي مخازن نفت و گاز - 4

  يه پوشش ثانويه، كانال، منابع آب، حفاظت زير آب و بندهاي قائمال - 5

  

 نقاط قوت: 

ورت مي گيرد. لذا با توجه به عدم نياز به جوش مصالح ص Self‐Sealing اتصال پانل هاي مجاور در اين مواد از طريق هم پوشاني و با توجه به خاصيت خودجوشي -1
 حرارتي، مي توان آن را در محيط مرطوب نيز نصب نمود.

ز ياالت جاري ار مجاورت سكه اتصال مكانيكي بين ژئوتكستايل هاي باال و پايين را فراهم آورده، باعث مي شود سديم بنتونيت حتي د Needle Punchingروش خاص -2
  بين نرفته يا بصورت كنترل نشده تورم نيابد.

جسام سيب احتمالي بواسطه ااين علت كه در صورت وقوع آ را مي توان مانند سطح بتن مگر در نظر گرفت، به GCL سطح پوشش عايق بنتونيتي  : خاصيت خود ترميمي -3
 يده ترميم مي شود.دخود بخود محل آسيب  Self‐healing نوك تيز نظير آرماتور و يا هنگام بتن ريزي، با توجه به خاصيت خود ترميمي 

 صب نمود.نين محصول را گوشه هاي تيز و روي ناهمواريها نيز ابا توجه به انعطاف فوق العاده و عدم نياز به جوشكاري مي توان حتي در : انعطاف پذيري  - 4

و ميخ كوبي  Head Nails ع ها نصب اين محصول نياز به ماشين آالت و مهارت خاصي ندارد و نيز اتصال و آب بندي عايق به عواملي نظير سرشم : جزئيات ساده نصب - 5
 ها به سهولت امكان پذير است.

عايق  وشي بين سازه نش برشي و خمنفوذ ريز الياف هاي ژئوتكستايل به بتن باعث درگير شدن كامل عايق با سازه و حصول حداكثر اندرك : اوراتصال كامل با سازه مج -6
 مي گردد.

صول با كاربرد خاص عايق بندي حمنيز مي تواند گواهي بر عملكرد قابل اطمينان اين   Structural Waterproofing وجود تأييديه هاي معتبر براي اين نوع كاربرد  -7
 سازه هاي زيرزميني در شرايط مختلف باشد.
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 نقاط ضعف:

ه ميزان نفوذ پذيري كمتري مورد در صورتيك  K=9‐10 m/sفوذ پذيري رس (سديم بنتونيت) در مقايسه با پليمرها بيشتر است. لذا با توجه به عدد نفوذ پذيري رسن -1
 و يك اليه نازك ژئوممبران را استفاده نمود. GCLنياز باشد مي توان تركيبي از 

يرد كامًال اطمينان بخش گكه اليه عايق در كنار اليه اي از بتن قرار مي  Structural Waterproofing البته اين ميزان نفوذ پذيري در كاربرد آب بندي ساختماني 
 خواهد بود.

خود را از  Swelling Property مواد قليائي و برخي از نمك ها با غلظت زياد تا حد كمي خاصيت تورمي ر صورت مواجهه با سياالت و يا خاك داراي رس بنتونيت د - 2
 ا، در ساختارهو نمك  دست مي دهد. در اين گونه موارد بهتر است ضمن مشخص نمودن تركيبات شيميايي آب و خاك، در صورت وجود غلظت هاي باال از مواد قليائي

GCL كلسيم و يا انواع پليمريزه آن استفاده نمود. از رس هاي بنتونيت  

 ژئومت:

 يم ديخلخل) تولت %95تا (متخلخل دارند  اريبس ييكه فضا دهيچيبه هم پ ييهستند، بصورت رشته ها لنياز جنس پروپ يسه بعد ييها شبكه ها كينوع از ژئوسنتت نيا
دو جهت  آب در تيهدا تيقابل شانيباال خلتخل ليدارند. ژئومت ها بدل يآنها كاربرد گسترده ا يسبز رو يفضاها جاديتند و ا يها بيشوند. ژئومت ها جهت محافظت از ش

 ت.محصول اس نيا ياينصب از مزا ي، وزن سبك و آسانUV يباشند. مقاومت باال در برابر يرا دارا م اهانيرشد و نمو گ زيو ن يو عمود يافق

 سازد. يبا عملكرد زهكش با تخلخل باال را م تيژئوكامپوز كيهر دو سمت  ايسو و  كيدر  ليبا ژئوتكستا بيها در ترك ژئومت

 ژئومت ها: كاربرد

 ها. بيجهت محافظت از ش يبتن اي يسنگ يوارهايد يمقرون به صرفه برا نيگزيجا كيبعنوان  --

 .شيدرجه) و مناطق مستعد فرسا 60تند (تا  يبهايدر ش كپارچهي شيكنترل فرسا ستميس كيبعنوان  --

 ها و .... ليرودخانه ها، كانال ها، مس هيحاش يزهايخاك در خاكر شياز شسته شدن و فرسا يريجهت جلوگ --

  .زهايها و خاكر بيش يسبز رو يفضاها جاديجهت ا --
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خصصين از مت دني گيرقرار م در ادامه مطالب سايت آرچيكان هر كدام از محصوالت و موارد جديدتر مورد بررسي تخصصصي بود از محصوالت ژئوسنتتيك ياين مقاله موارد
  ند .كه تمايل به ارسال اطالعات و مقاالت تخصصي دارند خواهشمنديم موارد را به آدرس پست الكترونيك زير ارسال نماي ژئوسنتتيكمحصوالت 

info@archicon.ir  


