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  مقدمه   12-1
در گذشته هنگامي كه ساخت و ساز پروژه هاي عمراني با معضل خاك هاي مشكل ساز برخود مي نمود، راه حل پيش روي 
مهندسين براي رفع مشكالت ناشي از اين خاك ها محدود بود به جايگزيني خاك هاي مذكور و يا تثبيت آن ها به روش هاي 

عالوه بر اين، مسائلي همچون كمبود زمين، ترميم زيرساخت هاي . داسيون هاي عميقپرهزينه اي همچون استفاده از فون
فرسوده در نواحي شهري، آگاهي روز افزون نسبت به آسيب ها و خطرات ناشي از وقوع زلزله و مسائل زيست محيطي همگي 

از جمله اين ابداعات . ته شده اندسال گذش 50انگيزه هايي بودند كه منجر به ابداع روش هاي متنوع بهسازي خاك در طول 
. كه در واقع جزو متنوع ترين و اقتصادي ترين مصالح بهسازي خاك محسوب مي شوند، مي توان به ژئوسنتتيك ها اشاره نمود

ژئوتكنيك، محيط زيست، سواحل و : امروزه استفاده از اين مصالح تقريباً در تمام حوضه هاي مهندسي عمران از جمله
 حوضه هايي اندمهندسي ژئوتكنيك و مهندسي سازه هاي سنگين، . گسترش يافته است.......... عدن، حمل و نقل و هيدروليك، م

به نوعي در محدوده كاربرد اين  ،خاك مرتبط بافعاليت هاي  ةگرچه هم را شاهد بوده اند،اين مصالح پذيري از تأثير بيشترين ميزانكه 
  .مصالح قرار مي گيرند

  .احثي عمومي در رابطه با ژئوسنتتيك ها، خصوصيات پايه، فرآيندهاي توليد و كاربردهاي آن ها ارائه مي شوددر اين فصل مب

  ژئوسنتتيك چيست؟   12-2
 :ژئوسنتتيك را به صورت زير تعريف نموده است ”ASTM“ 1انجمن آزمايش و مصالح آمريكا D35كميته 

!مهم :تعريف ژئوسنتتيك    

فرآورده اي صفحه اي ساخته شده از مصالح پليمري كه همراه با خاك، سنگ يا هر مصالحي كه در ارتباط با مهندسي ژئوتكنيك است 
 .به عنوان جزئي اساسي در پروژه ها و سازه هاي ساخت انسان به كار گرفته مي شود

ه معناي زمين كه اشاره به موارد استفادة نهايي از اين مصالح در ب» ژِئو«پيشوند : از دو بخش تشكيل شده» 2ژِئوسنتتيك«واژة 
يا ساختگي كه متضاد طبيعي (به معناي مصنوعي » سنتتيك«پروژه هاي عمراني مرتبط با زمين، خاك و سنگ داشته و پسوند 

مصالح مورد استفاده در . نداشاره به اين مطلب دارد كه اين مصالح منحصراً از فرآورده هاي ساخت انسان توليد مي شو) است
، پشم )كائوچو(گرچه از الستيك . توليد ژئوسنتتيك ها عمدتاً پليمرهاي مصنوعي هستند كه از نفت خام مشتق مي شوند

ژئوسنتتيك، در واقع واژه اي . و ديگر مصالح نيز بعضي مواقع براي توليد ژئوسنتتيك ها استفاده مي شود) فايبرگالس(شيشه 
رايج ترين اين محصوالت . منة وسيعي از فرآورده هاي توليد شده توسط مصالح پليمري را شامل مي شودعام است كه دا

ژئوتكستايل ها، ژئوگريدها، ژئونت ها، ژئوممبرين ها و ژئوكمپوزيت ها كه همراه با خاك، سنگ و يا هر : پليمري عبارتند از
  .سان به كار گرفته مي شوندمصالح مهندسي ديگر در بسياري از پروژه هاي ساخت دست ان

                                                            
1 American Society for Testing and Materials 
2 Geosynthetic      
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نيز به همراه خاك، سنگ و يا ديگر ) ، پشم، پنبه و غيره2، الياف نارگيل1كَنَف(بعضي مواقع مصالح ساخته شده از الياف طبيعي 
چنين مصالحي كه آن ها را مـي  . مخصوصاً در پروژه هاي عمراني موقت و كوتاه مدت. مصالح مهندسي به كار گرفته مي شوند

ناميد، هنگامي كه به همراه خاك به كار گرفته مي شوند بـه دليـل   ) Geonatural، نَچِرال به معناي طبيعي(» 4ژِئونَچِرال«توان 
گرچه ژئونچرال هـا تفـاوت   . تجزيه پذيري داراي عمر كوتاهي بوده و بنابراين داراي كاربردهايي به تنوع ژئوسنتتيك ها نيستند

ظ مادي و فيزيكي دارند، آن ها را مي توان فرآورده هاي مكمل ژئوسنتتيك ها دانست و نه هاي بارزي با ژئوسنتتيك ها به لحا
در حقيقت ژئونچرال هـا نيـز مصـالحي    . جايگزيني براي آن ها زيرا موارد كاربرد آن ها در بعضي موارد با يكديگر مشترك است

و سلولز تشـكيل شـده   ) Lignin، الياف چوب( 5ينپليمري هستند چون بخش عمداي از آن ها از پليمرهاي طبيعي همانند لين
  .است

هنگامي كه از ژئوسنتتيك ها در تماس با خاك، سنگ يا هر مصالح مهندسي ديگر استفاده مي شود همواره يك يا 
  :چندين عملكرد از عملكردهاي پاية زير را اجرا مي نمايند

!مهم :ك هايعملكردهاي ژئوسنتت    

  
  
  
  
  
 

1. Reinforcement 

2. Separation 

3. Filteration 

4. Drainage 

5. Water barrier 

6. Protection 

 تسليح .1

 جداكنندگي .2

 فيلتراسيون .3

 زهكشي .4

 آب بندي .5

 حفاظت .6

بحث قرار خواهند گرفت ليكن خواننده بايد بداند كه هر ژئوسنتتيك قادر  خالصه در ادامه فصل موردعملكردهاي فوق به طور 
  .كردهاي فوق را به انجام برساندعمل تعدادي ازاست 

  ها يكمختصر ژئوسنتت يخچهتار  12-3
مصالحي با جنس متفاوت با خاك پايه و با هـدف بهبـود كيفيـت خـاك انجـام       ةوسيله ها ب اولين تالش ها براي تسليح خاك

بيت مرداب ها و خـاك هـاي   ، بوته هاي كوچك و مانند آنها كه براي تثاناين مصالح عبارت بودند از كنده هاي درخت .پذيرفت
وجود آمدن روش هاي سيستماتيك الوارهـاي  به  و با خاك تغيير نموده تثبيت ة با گذشت زمان نحو .ندباتالقي به كار مي رفت

  . وجود مي آمده يك شكل و يك اندازه به هم بسته مي شدند و با آن بستري يك پارچه ب

بار از پارچـه   يناول 1926در سال  يجنوب يناياداره راه كارول .است شتهايده تسليح خاك هاي ضعيف تا به امروز ادامه دا
پنبـه اي سـنگين اسـتفاده     پارچه هايآنها از  .(Beckham and Mills, 1935) راه ها استفاده نمود يحتسل يبرا) منسوجات(ها 

 سـرانجام آن قير داغ ريخته مـي شـد و   اوليه قرار مي دادند و سپس بر روي  خاكي را بر روي اساس پارچهابتدا  نمودند چنانكه
و در آن هشـت   نمـوده منتشـر   1935نتايج كارشان را در سـال  محققين اين اداره . روي آن اليه اي نازك از ماسه مي ريختند

باعث كـم شـدن    پارچه هانتايج كلي حاكي از آن بود كه راه ها در وضعيت خوبي هستند و  .آزمايش محلي مجزا را شرح دادند
جـدا كننـدگي    -پيش درآمد عملكرد مسلح كننـدگي  به طور يقيناين پروژه . و خرابي هاي معمول در راه ها شده اند ترك ها

  .با آن آشنا هستيم هبود كه امروز
                                                            
1 Jute 
2 Coir 
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درشـت دانـه و بسـتر     يخـاك هـا   ينب يلترف يااستفاده به عنوان جدا كننده و  ياز منسوجات برا يانواع مختلف 1950در دهة 
در پـروژه   ينقش اساس) شوند يم يدهنام يلكه امروزه ژئوتكستا(از نوع بافته شده  ييپارچه ها. يدندرس يدولبه مرحلة ت يفضع
كارخانـه توليـد منسـوجات رون     1960در اوايل دهـة   .نمودند يم يفاكا ايهلند و آمر يدر كشورها يلتربه عنوان ف يساحل يها

ژئوتكسـتايل هـا   . ي بي بافت سوزني استفاده هايي كامالً متفـاوت نمـود  در فرانسه از ژئوتكستايل ها )Rhone-Poulenc(پوالن 
 1965حـدوداً در  . براي اولين بار به عنوان سيستم هاي باربر در بسترهاي بزرگ راه ها و راه آهن ها مورد توجـه قـرار گرفتنـد   

  .به مرحله توليد انبوه رسيد )CSPE(پلي اتيلن كلروسولفوناته 

ژئوتكستايل مورد اسـتفاده از نـوع بـي    . ل براي اولين بار در داخل سد خاكي به كار گرفته شدژئوتكستاي 1970در سال 
متر در فرانسـه مـورد اسـتفاده قـرار      17با ارتفاع  1بافت سوزني بود كه به عنوان فيلتر مصالح زهكش پايين دست سد ولكراس

نـده در ديوارهـاي حايـل، شـيرواني هـا و غيـره مـورد        در اين دهه ژئوتكستايل ها به عنوان مسلح كن. (Giroud, 1992)گرفت 
و تشـكيل    ASTM D-13-18در همين دوران استاندارد سازي ژئوسنتتيك ها با تشكيل كميته مشـترك  . استفاده قرار گرفتند

ت در آزمايشـگاه هـاي شـرك    (Tensar)اولـين نمونـه از ژئوگريـدهاي تنسـار      1978در ژوالي . كارگروه، صنعتي ويژه آغاز شـد 
در  1977اولين كنفرانس بـا موضـوع ژئوسـنتتيك هـا در سـال      . در انگلستان به مرحله توليد رسيد (Netlon)انحصاري نتلون 
  . در كشور نروژ به كار گرفته شد 1972ژئوفوم به عنوان يك مصالح خاكريز سبك براي اولين بار در سال . پاريس برگزار شد

. در ساخت سازه هاي نگهدارنده پسماندهاي خطرناك زيست محيطي آغاز شـد  استفاده از ژئوسنتتيك ها 1980در دهة 
در فرانسه ابـداع شـده و مـورد     1980 ژئوتكستايل براي اولين بار در طول دهة سيستم هاي محصور كننده خاكي با استفاده از

ول خود يعني تشك هـاي ژئوسـل را در   نتلون از همين ايده اما در مقياسي بزرگتر استفاده نموده و محص. استفاده قرار گرفتند
براي رسـوخ يـابي يـك مخـزن      1984اولين استفاده از ژئونت در پروژه هاي زيست محيطي در سال . معرفي نمود 1982سال 

 Koerner)كُرنر و وِلش . واقع در ويرجينيا به وقوع پيوست (Hopewell)نگهدارنده مايعات خطرناك با آستر دو اليه در هوپوِل 

and Welsh)   ژورنـال بـين المللـي بـا عنـوان      . بـه رشـتة تحريـر درآوردنـد     1980اولين كتاب با موضوع ژئوسنتتيك هـا را در
  .به چاپ رسيد 1984ژئوتكستايل ها و ژئوممبرين ها در 

، سـازمان بـين المللـي    )ASTM(بسياري از استانداردهاي ژئوسنتتيك ها در انجمن آزمايش مصـالح آمريكـا    90دردهه 
دومـين  . به چاپ رسيدند )BIS( 4و اداره استاندارد هند )BSI( 3واقع در سوئيس، انستيتو استاندارد انگلستان )ISO( 2دارداستان

 .به چاپ رسيد 1995در  Geosynthetics Internationalژورنال بين المللي با عنوان 

  مزاياي استفاده از ژئوسنتتيك ها  12-4
. مي توان نام برد كه در طول بازه زماني كوتاهي شاهد چنين رشد و تحولي بوده باشدكمتر حوضه اي از مهندسي عمران را 

  :داليل فراواني براي اين رشد عظيم وجود دارد كه از جمله آن ها مي توان به موارد زير اشاره نمود

هاي خاكي و سنگريزه اي در ژئوسنتتيك ها به دليل ساختار ورقه اي، فضاي بسيار كمتري را نسبت به اليه  :اشغال فضاي كمتر .1
 .داخل مصالح خاكريز اشغال مي نمايند

                                                            
1 Valcross dam 
2 International Standard Organization 
3 British Standard Institute 
4 Bureau of Indian Standards 
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خاك و سنگدانه ها به طور كلي مصالحي ناهمگن هستند به طوري كه ويژگي هاي آن ها در يك محدوده  :كنترل كيفيت مصالح .2
صالح در كارخانه تحت شرايط در مقابل ژئوسنتتيك ها نسبتاً همگن اند زيرا اين م. يا ناحيه به ميزان قابل توجهي متغيير است

 .تغييرات موجود در خواص اين مصالح در طي مراحل كنترل كيفيت به حداقل رسانده مي شود. كنترل شده توليد مي شوند
براي به حداقل رساندن ميزان اتصاالت يا درزهاي اجرايي يا كارگاهي، ژئوسنتتيك : كنترل كيفيت مصالح در محل احداث پروژه .3

هم درزهاي كارخانه اي و هم درزهاي . رخانه به صورت پيش ساخته به شكل ورقه هاي بزرگ توليد مي شوندها اغلب در كا
در مقابل، خاك و سنگدانه ها به صورت محلي اجرا مي . كارگاهي توسط تكنسين هاي تعليم ديده مورد آزمايش قرار مي گيرند

 .ايي و اجرا قرار دارندشوند و همواره در معرض تغييرات ناشي از وضعيت جوي، جابج
به طور كلي مصالح ژئوسنتتيكي در مقايسه با خاك و مصالح سنگي هزينه خريد و انتقال و نصب كمتري : صرفه جويي در هزينه .4

 .دارند
 .ژئوسنتتيك ها براي ايفاي عملكرد بهينه براي مورد مصرف مشخص طراحي مي شوند: برتري فني .5
اين ويژگي باعث افزايش انعطاف پذيري در زمان اجراي اين . ن با سرعت زيادي اجرا نمودژئوسنتتيك ها را مي توا: زمان اجرا .6

 .مصالح در فصول اجرايي كوتاه و شرايط حاد جوي مي شود
بدين ترتيب اجراي اين مصالح به . اليه هاي ژئوسنتتيك را مي توان به صورت متوالي اما با حداقل فاصله اجرا نمود: نحوه اجرا .7

 .دي تسهيل مي يابدميزان زيا
وجود مراكز توزيع و فروش متعدد، سهولت ارسال اين مصالح و همچنين وجود توليد كننده هاي فراوان كه : فراواني مصالح .8

 .باعث ايجاد قيمت هاي رقابتي شده اند، باعث سهولت دسترسي به ژئوسنتتيك ها شده است
ستفاده از منابع طبيعي و آسيب هاي زيست محيطي ناشي از سيستم هاي ژئوسنتتيكي باعث كاهش ا: حساسيت زيست محيطي .9

 .حفاري معادن و حمل و جابجايي مصالح طبيعي مي شود

  انواع ژئوسنتتيك ها  12-5
امروزه ژئوسنتتيك ها در انواع بسيار متنوعي توليد مي شوند تا پاسخگوي نيازهاي مختلف حوضه هاي گسترده مهندسي 

ژئوسنتتيكي، تعدادي از آن ها به دليل دارا بودن خصوصيات فيزيكي و مهندسي مطلوب  از بين محصوالت. عمران باشند
  :اين ژئوسنتتيك ها عبارتند از. بيشترين سهم را كاربردهاي مهندسي دارند

  :Geotextile، ژِئوتكستايل 12-5-1

). 1-12شـكل  (ي توليد مي شود  فرآورده اي پليمري، نفوذپذير و صفحه اي كه به صورت منسوجات منعطف به صورت ورقه ا
كه به جاي اسـتفاده   فرآورده ها در واقع پارچه هايي هستنداين  .ژئوتكستايل ها بزرگترين عضو خانواده ژئوسنتتيك ها هستند

بنابراين تجزيه بيولوژيكي ديگر مشكلي محسوب نمـي   كي استفاده شده استتياز نخ، پشم و ابريشم در بافت آنها از الياف سنت
يا به عبارت ديگر چنانچه از اين مصالح در داخل خاك استفاده نماييم، ديگر نگران افـت كيفيـت و تجزيـه بافـت آن هـا       شود

 ة ژئوتكسـتايل صـفح  بـين حفـرات و در داخـل   از بتوانـد  تـا آب   بودن آن هاستمتخلخل فرآورده ها اين ويژگي مهم . نيستيم
توليـد مـي    متعارف نساجيماشين هاي  ةوسيله بفته شد ژئوتكستايل ها همانطور كه گ .نمايد البته در درجات مختلف حركت
  .شوند
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  :بر مبناي نوع فرآيند توليد، ژئوتكستايل هاي كنوني را مي توان به انواع زير طبقه بندي نمود

چندين الياف نخ ريسيده اي كه از يك يا (ژئوتكستايلي كه با درهم بافتن دو يا چند دسته يارن : 1ژئوتكستايل بافته شده .7
يا ديگر المان ها با استفاده از فرآيندهاي بافندگي متعارف توسط دستگاه  با زاويه عمود نسبت به هم) تشكيل شده است

 .هاي نساجي توليد مي شوند
اتصال . ژئوتكستايلي كه با قرار دادن الياف در راستاهاي مختلف به صورت تصادفي توليد مي شود: 2ژئوتكستايل بي بافت .8

چسب، (يا اتصال شيميايي ) پانچ سوزني(الياف يا تارها مي تواند به صورت امتزاج حرارتي جزئي، اتصال سوزني  بين
 .باشد) الستيك يا سلولز، التكس، مشتقات سلولزي و غيره

ماشين يا عناصر ديگر توسط ) نخ ريسيده(ژئوتكستايلي كه بوسيله بافت حلقه اي يك يا چند يارن : 3ژئوتكستايل گرد بافت .9
 .بافت حلقه اي و نه ماشين بافندگي تار و پودي توليد مي شود

ژئوتكستايلي كه در آن الياف يا يارن ها يا هر دو بوسيله وصله زدن يا كوك زدن به يكديگر قفل و : 4ژئوتكستايل وصله اي .10
 .بست مي شوند

  :Geogrid، ژِئوگريد 12-5-2 

ها به  6كه به صورت شبكه اي منظم و باز در پيوندگاه 5كششي به نام بند فرآورده اي پليمري متشكل از المان هاي مقاوم
. و يا بافته شده باشد 8، پيوندي)اكستروشن( 7اتصال بندها مي تواند از نوع قالبي). 2-12شكل (يكديگر اتصال دارند 

د قالبي، ژئوگريد پيوندي و ژئوگريدهايي كه در نتيجة اين نوع فرآيندهاي اتصال بندها بوجود مي آيند به ترتيب ژئوگري
  :بسته به راستاي كشش در حين فرآيند توليد، ژئوگريدها به دو دسته تقسيم مي شوند. ژئوگريد بافته شده ناميده مي شوند

فرآيند . ژئوگريدي كه در اثر كشش طولي ورقة پليمري پانچ شده با آرايشي منظم توليد مي شود: ژئوگريد تك محوره .11
 .ه ژئوگريد در راستاي طولي مقاومت كششي بسيار باالتري نسبت به راستاي عرضي داشته باشدكشش باعث مي شود ك

ژئوگريد . ژئوگريدي كه در اثر كشش ورقة پليمري در هر دو راستاي طولي و عرضي توليد مي شود: 7ژئوگريد دو محوره .12
 .دو محوره داراي مقاومت كششي برابر در هر دو راستاي طولي و عرضي مي باشد

  :Geomembrane، ژِئوممبرِين 12-5-3

فرآورده اي ورقه اي، به طور نسبي نفوذناپذير و مصنوعي كه از مصالحي با نفوذ پذيري پايين ساخته شده تا به صورت يك 
مصالح به كار رفته در توليد ژئوممبرين ها مي تواند پليمري، ). 3-12شكل (حائل، روكش يا آستر از عبور آب جلوگيري نمايد 

واژة حائل موقعي به كار مي رود كه ژئوممبرين به طور مثال در داخل يك سد خاكي . قيري يا تركيبي از هر دو آن ها باشد
واژه روكش يا آستر در مواردي به كار گرفته مي شود كه ژئوممبرين در سطح مشترك يا روي سطح . مورد استفاده قرار گيرد
  .مصالح به كار گرفته شود

                                                            
1 Woven Geotextile 
2 Nonwoven Geotextile 
3 Knitted Geotextile 
4 Stitched Geotextile 
5 Rib 
6 Junction 
7 Extrusion 
8 Bonding 
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  )ب( )الف(

  
 )ج(

  گردبافت)ج(بي بافت ) ب(بافته شده ) الف: (انواع مختلف ژئوتكستايل ها 1-12شكل 
 

    
  )ب( )الف(

   
  )ت( )پ(

  :انواع معمول ژئوگريد ها2-12شكل
  ژئوگريد بافته شده) ت(ژئوگريد پيوندي ) پ(ژئوگريد قالبي دو محوره ) ب(ژئوگريد قالبي تك محوره ) الف(
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  :Geonet، ژِئونت 12-5-4

كه به صورت يكپارچه تحت زواياي مختلف به يكديگر شبكه اي متراكم اما منظم از بندها  متشكل ازفرآورده اي پليمري 
در نگاه اول ژئونت ها مشابه ژئوگريد ها به نظر مي رسند اما ژئونت ها نه تنها نسبت به نوع مصالح و ). 4-12شكل ( اند متصل

  .مي باشدوگريدها متفاوت اند، بلكه عملكرد آن ها كه همان زهكشي آب يا گازها در صفحه مي باشد نيز متفاوت ظاهر با ژئ

   
  نتژئو: 4- 12شكل   ژئوممبرين: 3- 12شكل 

  :Geocomposite، ژِئوكُمپوزيت 12-5-5
ژئوسنتتيك است فرآورده اي با ساختاري اليه اي يا ورقه اي مركب از دو يا چند نوع مصالح مختلف كه حداقل يكي از آنها  
دستيابي به  ،استفاده از ژئوكمپوزيت هافلسفه ). ژئوتكستايل، ژئوگريد، ژئونت، ژئوممبرين ها يا فرآورده ژئوسنتتيكي ديگر(

  ).5-12شكل (ژئوسنتتيكي به صورت منفرد استفاده مي شوند  مصالحنسبت به زماني است كه عملكرد بهتر 

   
 ژئوكمپوزيت 5-12شكل

سنتتيك ها با ساختارهاي متنوعي از جمله توري، شبكه اي، تار مانند و كمپوزيتي وجود دارند كه به لحاظ فني جزو امروزه ژئو
تمام . اما به صورت تركيبي با منسوجات يا به جاي آن ها به كار گرفته مي شوند. به حساب نمي آيند) پارچه ها(منسوجات 

ها به طور  GTPبعضي از انواع رايج . )GTP(ناميده مي شوند  1با ژئوتكستايل اين گونه فرآورده ها اغلب فرآورده هاي مرتبط
  .مختصر در ادامه توضيح داده شده است

                                                            
1 Geotextile related products 
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  :Geocell، لئوسژِ 12-5-6

 فرآورده اي پليمري، سه بعدي و نفوذپذير با ساختاري النه زنبوري يا سلولي كه با استفاده از ژئوگريد بوسيله سوزن هاي ويژه با آرايشي 
و يا اينكه در كارخانه با استفاده از نوارهاي پليستري سوزن دوزي شده يا پلي اتيلن ) الف-6-12شكل (يا مربع شكل مونتاژ شده مثلثي 
  .توليد مي شود) ب-6-12شكل ( )HDPE(فشرده 

 

  

  

  )ب(  )الف(
ژئوسل توليد شده در كارخانه در ) شكل باال(سته ژئوسل توليد شده در كارخانه در حالت ب) ب(اجرا  در حال ژئوسل ) الف(ژئوسل  6- 12شكل 

  )شكل پايين(حالت باز 
 

    
  ژئومت 8-12شكل  ژئوفوم7-12شكل 

    
  ژئوپايپ 10-12شكل  ژئومش9-12شكل 
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  : Geofoam، ژِئوفوم 12-5-7

تخلخل باال توليد مصالحي كه با استفاده از پليمر نيمه مايع و يك عامل اسفنجي به شكل دال يا بلوك هاي سبك وزن با 
  ).7-12شكل (از ژئوفوم ها در خاكريزهاي سبك وزن، عايق هاي حرارتي و كانال هاي زهكشي استفاده مي شود . شودمي

  : Geomat، ژِئومت 12-5-8

فرآورده اي پليمري، سه بعدي و نفوذپذير متشكل از تارهاي ضخيم و صلب كه در محل هاي پيوندگاه ها به هم متصل شده 
ت براي مسلح سازي و تقويت ريشه هاي گياهان همانند چمن و گياهان كوچك و گسترش دامنة كنترل فرسايش از ژئوم. اند

  ).8-12شكل(گياهان استفاده مي شود 

  : Geomesh، ژِئومش 12-5-9
ند فرآورده اي مصنوعي يا طبيعي با ساختار بافته شدة ورقه اي، متشكل از حفرات بزرگي كه اندازه آن ها از چند ميليمتر تا چ

  ).9-12شكل ( ژئومش عمدتاً براي كنترل فرسايش به كار گرفته مي شود . سانتي متر متغير است

  : Geopipe، ژِئوپايپ 12-5-10

كه در زير سطح خاك قرار داده شده و روي آن با خاك پوشانده ) با سطح صاف يا موجدار يا بدون سوراخ(لوله اي پالستيكي 
  ).10-12شكل (مي شود 

  : Geospacer، رژِئواسپِيس 12-5-10
 فرآوردة پليمري سه بعدي متشكل از صفحات شياردار با فضاهاي خالي بزرگ

  : Geostrip، ژِئواستريپ  12-5-11
  فرآورده اي پليمري به شكل نوار

   :Geo-Others، ژئوآترها 12-5-12

 .كه خيلي ازاين سيستم ها را در هيچ طبقه بندي نمي توان قـرار داد  است حوضه نوع آوري هاي ژئوسنتيك ها چنان گسترده
سـلولهاي كپسـوله   و هاي پليمري  مهار ،عبارت ديگر ژئوآترها مي تواند دربرگيرنده سيستم هايي مثل خاكهاي دوخته شدهبه 

اين سيستم ها نيز مـي توانـد بسـته بـه نـوع فـرآورده يكـي يـا تركيبـي از           عملكردهمانند ژئوكمپوزيت ها . شده خاك باشند
  .راي ژئوسنتتيك ها تعريف نموديمعملكردهاي شش گانه اي باشد كه در ابتداي فصل ب

براي نمايش راحت تر و همچنين ترسيم دقيق و فني تر نقشه هاي اجرايي و محاسباتي، فرآورده هاي ژئوسنتتيكي را مي توان 
  ).1-12جدول (با استفاده از نمادها يا اختصارات گرافيكي توصيه شده توسط انجمن بين المللي ژئوسنتتيك نمايش داد 
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  اختصارات و عالئم نمادين فرآورده هاي ژئوسنتتيكي مطابق توصيه انجمن بين المللي ژئوسنتتيك 1-12جدول 

  نوع فرآورده ژئوسنتتيكي نماد  اختصار
GTX  ژئوتكستايل  
GMB   ژئوممبرين  
GBA   ژئوبار  
GBL   ژئوبلنكت  
GCD   ژئوكمپوزيت زهكش به همراه ژئوتكستايل در طرفين  
GCE   ژئوسل  
GCL   آستر رسي ژئوسنتتيكي  
GEC  ژئوسنتتيك كنترل فرسايش سطحي  
GEK  ژئوسنتتيك الكتروكينتيك  
GGR  ژئوگريد  
GMA  تژئوم  
GMT  ترسژئوم  
GNT  تژئون  
GSP  سپيسرژئوا  
GST  ژئواستريپ  

 

  خصوصيات پايه  12-6
و گونه هاي متعدد، بعضاً با اعداد توصيفي يا ) برندهاي تجاري(ژئوسنتتيك هاي تجاري موجود در بازار با نام هاي اختصاري 

موارد استفاده از اين محصوالت بسيار متنوع بوده و عالوه بر سازگاري با . عالئم اختصاري منحصر به فردي عرضه مي شوند
رشد سريع اين مصالح در  .اين فرآورده ها را مي توان با بسياري از مصالح ساختماني نيز تركيب نمود ،شرايط محلي مختلف

چهار دهة گذشته در سرتاسر دنيا عمدتاً به علت دارا بودن خواص مطلوبي است كه از جمله آن ها مي توان به موارد زير اشاره 
 ):بيان شد، افزود 4-12موارد زير را نيز مي توان به مزاياي ژئوسنتتيك ها چنان كه در بخش (نمود 

ي 
زايا

ت م
رس

فه
)

بت
 مث

اط
نق

 (
 ها

ك
تتي

سن
ژئو

  

 عدم زنگ زدگي .1

 رابر تجزية بيولوژيك و تجزية شيمياييمقاومت باال در ب .2

 پايايي دراز مدت پس از مدفون شدن در داخل خاك .3

 انعطاف پذيري باال .4

 حجم بسيار كم .5

 سبكي .6

 راحتي حمل و نقل و انبار نمودن .7

 راحتي نصب و اجرا .8

 سرعت بخشيدن به فرآيند ساخت و ساز .9

 اقتصادي بودن و سازگار بودن با شرايط زيست محيطي .10

  با براي سازهايجاد ظاهر زي .11

ژئوسنتتيك ها از جنبة ديگري نيز داراي اهميت اند و آن قابليت جايگزيني جزئي يا كلي اين مصالح مصنوعي با مصالح 
در واقع از ژئوسنتتيك ها مي توان براي دستيابي به پايايي باالتر و . طبيعي همانند شن، ماسه، رس بنتونيت و غيره است

 .ني و زيست محيطي استفاده نموداجراي زيباتر پروژه هاي عمرا
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  مصالح خام  12-7
پليمرها، مصالحي با وزن مولكولي . تقريباً تمام مصالحي كه ژئوسنتتيك ها توسط آن ها توليد مي شوند منحصراً پليمري اند

كه از آن ها براي پليمرهايي . بسيار باال هستند كه اهميت بسيار زياد و نقش مهمي در صنايع و جوامع امروزي پيدا نموده اند
مي باشند ) كه به آن گرمانرم نيز اطالق مي شود(ها  1ترموپالستيكتوليد ژئوسنتتيك ها استفاده مي شود، به طور كلي از نوع 

چنين مصالحي هنگامي كه در معرض . باشند 3يا نيمه بلوري 2كه خود ممكن است از نوع پليمرهاي با زنجيره هاي نامنظم
اين چرخه هاي ذوب شدن و سرد شدن مي . ذوب شده و هنگامي كه سرد مي شوند سخت مي گردند حرارت قرار مي گيرند

پليمرهايي كه براي توليد ژئوسنتتيك ها به  .رخ دهدتواند به دفعات متوالي بدون اينكه بر خواص پليمر تاثيري داشته باشد 
 متداول ترين انواع پليمرها عبارتند از پلي پروپيلن. شده اندبه همراه اختصارات آن ها فهرست  2-12كار مي روند در جدول 

)PP(پلي اتيلن با چگالي باال ، )HDPE( سترو پلي ا )پلي اتيلن ترفتاالت ()PET(.  

  پليمرهايي كه معموالً در توليد ژئوسنتتيك ها به كار گرفته مي شوند 2-12جدول 
 Types of Polymer عالمت اختصاري  انواع پليمرها

 PP Polypropylene  پلي پروپيلن

 PET Polyester (Polyethylene Terephthalate) )پلي اتيلن ترفتاالت(پلي استر 

  Polyethylene   پلي اتيلن
 LDPE Low density polyethylene پلي اتيلن كم چگال

 VLDPE Very Low density polyethylene پلي اتيلن كم چگال خطي

 LLDPE Linear Low density polyethylene ي متوسطپلي اتيلن با چگال

 MDPE Medium density polyethylene پلي اتيلن با چگالي متوسط

 HDPE High density polyethylene پلي اتيلن فشرده

 CPE Chlorinated polyethylene پلي اتيلن آغشته به كلر

 CSPE Chlorosulfonated polyethylene پلي اتيلن كلروسولفاته

 PVC Polyvinyl chloride  پلي وينلي كلرايد

 PA Polyamide  كلي آميد

 PS Polystyrene  پلي استيرن

  . اين مصالح از زغال سنگ و نفت خام توليد مي شوند. مصالح پايه معموالً از عناصر كربن، هيدروژن و بعضي مواقع نيتروژن و كلر تشكيل شده اند: توجه

يك ها با استفاده از مصالح مصنوعي توليد مي شوند، براي توليد بعضي ژئوسنتتيك هاي خاص به طور گرچه اكثر ژئوسنتت
مثال انواع خاصي از ژئوتكستايل ها ممكن است از مفتول هاي فوالدي يا الياف طبيعي با قابليت تجزية بيولوژيك مانند كَنَف، 

از ژئوتكستايل هاي با قابليت تجزية بيولوژيك معموالً فقط براي . ه شودالياف درختي، كاغذ، نخ، پشم، ابريشم و غيره نيز استفاد
در اين حالت پس از تجزيه ژئوتكستايل، گياهان طبيعي نقش كنترل فرسايش را بر عهده . كنترل فرسايش استفاده مي شود

 Geojute  ،Soil: رتند ازشبكه هاي كنفي تحت نام هاي تجاري مختلفي توليد مي شوند كه بعضي از آن ها عبا. مي گيرند

Saver  وAnti-wash . ميلي متر  5ميلي متر و ضخامت  15در  10اين شبكه ها معموالً به شكل بافته شده با حفراتي به اندازه
گياهان به راحتي مي توانند از بين حفرات اين گونه ژئوتكستايل ها رشد . درصد توليد مي شوند 65و مساحت حفرات حدود 

درصد آن سلولز طبيعي است در طي زماني در  80كنفي كه حدود . ساختار آن به عنوان تكيه گاه استفاده نمايندنموده و از 
مزيت ديگر اين نوع فرآورده هاي تجزيه پذير بيولوژيك اين است كه كنف تجزيه . سال به طور كامل تجزيه مي شود 2حدود 

غير پليمري مانند سديم يا بنتونيت كلسيم نيز به ندرت براي توليد  از برخي مصالح. شده باعث بهبود رشد گياه نيز مي شود
  .فرآورده هاي ژئوسنتتيكي استفاده مي شود

                                                            
1 Thermoplastic   2 Amorphous   3 Semi-crystalline    
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  ژئوتكستايل هاكاربردهاي   12-8
عالوه بر عملكردهاي پايه . در ابتداي فصل عملكردهاي شش گانه اي تعريف نموديم كه ژئوسنتتيك ها قادرند به انجام برسانند

. لكردهاي فرعي ديگري نيز وجـود دارنـد كـه ژئوسـنتتيك هـا در كاربردهـاي مختلـف بـه انجـام مـي رسـانند           شش گانه، عم
ژئوتكستايل ها به عنوان يكي از مهمترين اعضاي خانواده ژئوسنتتيك هـا قـادر بـه انجـام بسـياري از ايـن عملكردهـا هسـتند         

تعـدادي از مـوارد كـاربردي     .بسـيار متنـوعي اسـتفاده نمـود    بنابراين مي توان انتظار داشت كه از آن ها بتوان در حوضه هاي 
كاربردها را بيان نمي كند و در حقيقت مـوارد  ة واضح است كه اين موارد هم. فهرست شده اند 3-12 در جدول ژئوتكستايل ها

  .در حال رشد است به طور دائماستفاده 

  تعدادي از موارد كاربرد ژئوتكستايل ها 3-12جدول 

  گي مصالح غير متشابهجدا كنند)الف(
  فرودگاه باند و  رويه نشده و بين بستر و اساس سنگي در راه هاي   بين فونداسيون و اليه هاي خاك كپسوله  
  فرودگاه ها باند و  رويه شدهبين بستر و اساس سنگي در راه هاي    بين فونداسيون و ديوارهاي حائل صلب 

  بين بستر و باالست راه آهن    و ديوارهاي حائل انعطاف پذير بين فونداسيون  
  بين خاكريزها و اليه اساس سنگي  در زير زمين ها و ميادين ورزشي  
 بين ژئوممبرين ها و اليه هاي ماسه اي زهكش  ِهاي پايين دست  رمبين شيرواني ها و ب 

 بين فونداسيون ها و خاكريزهاي سربار    در زير دال پياده رو  
 بار در راه هابين فونداسيون و خاكريزهاي سر    زير جدول ها  
 بين فونداسيون و خاكريز سدهاي خاكي و سنگريزه اي    زير پاركينگ ها  
 بين اليه هاي آسفالت قديمي و جديد   در زير نواحي مختلف سدهاي خاكي 

 در زير بلوكهاي پيش ساخته و پانلهايي روسازي   بين اليه هاي زهكش در پتو هاي زهكش بد دانه بندي شده  
   

  مصالحديگروضعيفهايخاكتسليح)ب(
 بر روي خاك هاي نرم در راه هاي رويه نشده  براي تسليح روسازي هاي منعطف 

 بر روي خاكهاي نرم باند فرودگاه ها    براي پيوند صخره هاي ترك خورده يا متصل به هم  
  بر روي خاكهاي نرم راه آهن     براي يكپارچه نگه داشتن فيلتر هاي تشكي  
 وي خاكهاي نرم در خاكريزها بر ر    به عنوان الية زيرين بلوك هايي بتني مفصلي  
  بر روي خاكهاي نرم در زمين هاي ورزشي     
 بر روي نواحي ترموكارست (Thermokarst)   براي مهار پانلهاي رويه در ديواره هايي خاكي مسلح  
 بر روي خاكريزهاي ناپايدار به عنوان سيستم هاي منسدد كننده   ي مهار بلوكهاي بتني در ديواره هاي حائل كوچك برا  
  به عنوان نگهدارنده جانبي باالست در ريل اها   براي در بر گرفتن خاكهاي نرم در ساخت سدهاي خاكي 

  براي پوشش خاك در سيستم هاي خاك كپسوله    براي ساخت خاك هاي كپسوله 

  براي ساخت ديوار هاي مسلح   حكيم درجاي خاك هابراي استفاده در تراكم  و ت 

  تسليح خاكريزها   براي بهبود ظرفيت باربري فونداسيون هاي سطحي  
  براي كمك به ساخت شيب هاي تند    براي تسليح سدهاي سنگريزه اي و خاكي  
  براي تثبيت موقت شيب ها    براي متوقف كردن و يا حذف خزش خاك ها در شيب ها  
  خاطر مقاومت اصطكاكي باال ايجاد شيب هاي كناري پايدار تر به   ايجاد شيب هاي كناري پايدار تر به خاطر مقاومت اصطكاكي باال 

 براي جلوگيري از سوراخ شدن ژئوممبرين ها توسط مصالح سنگي  تثبيت محوطة خاكي كارگاه و نواحي فعاليت هاي عمراني 
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 3- 12ادامه جدول 

  )صفحهبرعمودجريانع(فيلتراسيون)پ(
  جاي فيلترهاي شني استفاده به   براي محافظت مصالح زهكش هاي دودكشي 

  در زير اساس سنگي راه هاي رويه نشده و باند فرودگاه ها   براي محافظت مصالح داالن زهكش  
  در زير اساس سنگي راه هاي رويه شده و باند فرودگاه ها   بين خاكريز پشت ديوار حائل و حفرات ديوارهاي حائل  
 ه آهن هادر زير باالست را    بين خاكريزها و گابيون ها  
 اطراف مصالح سنگي زهكش هاي زيرزميني   دور هسته هاي قالب بندي شده در زهكش هاي پره اي  
 اطراف مصالح سنگي زهكشهاي فرانسوي   دور هسته هاي قالب بندي شده در زهكش هاي نواري 

  لوله هاي سوراخ دار زهكش هاي زيرزمينياطراف  ها براي جلوگيري از نفوذ خاكهادر اطراف ژئوگريد 

 به عنوان حصار در برابر برف   در ژئوكمپوزيت ها براي جلوگيري از نفوذ خاكها  
 در زير خاكريزهاي كه توليد آبشستگي مي نمايند    دور ستون هاي ماسه اي در زهكش هاي ماسه اي  
 براي فيلتراسيون خاكريزهاي هيدروليكي   دور قسمت متخلخل انتهايي چاه ها   
  به عنوان حصار سيلتي    دور قسمت متخلخل انتهايي  پيزومترها  
  به عنوان پرده سيلتي    به عنوان فيلتر در زير سنگچين ريپ رپ 

  به عنوان قالب منعطف براي مرمت شمع هاي تخريب شده  به عنوان فيلتر در زير بلوك هاي پيش تنيده  
 ر اثر آبشستگيقالب منعطف براي ترميم پايه هاي فرسوده پل ها د   قالب انعطاف پذير براي يكپارچه نگهداشتن معادن زير زميني
  به عنوان قالب منعطف براي در بر داشتن ماسه، دو غاب يا بتن در سيستم هاي كنترل كننده فرسايش 

 

  )صفحهدرجريان(زهكشي)ت(
 به عنوان زهكش دودكشي در سدهاي خاكي  ين ها به عنوان زهكش آب در زير ژئوممبر 

  به عنوان داالن زهكش در سدهاي خاكي    به عنوان زهكش هوا در زير ژئوممبرين ها  
  به عنوان منقطع جريان هاي افقي    به عنوان زهكش در زمين هاي ورزشي  
  به عنوان پتوي زهكش در زير خاكريز سربار   به عنوان زهكش باغ هاي سقفي  
  به عنوان زهكش در پشت ديوار حائل   به عنوان محو كننده آب حفره اي در خاكريزها  
 به عنوان زهكش در زير باالست راه آهن    به عنوان جايگزين زهكش هاي ماسه اي 

  ميندر سطح ز(براي زائل كردن آب ناشي از رسوخ در خاك ها و صخره هاي نمايان( 
 به عنوان جلوگيري كننده از خاصيت كاپيالري در مقابل مهاجرت نمك در مناطق خشك  
  به عنوان جلوگيري كننده از خاصيت كاپيالري در خاكهاي حساس در مقابل يخزدگي 

 

  ژئوگريد ها كاربردهاي  12-9
مي شوند  يحاطر نيز روش هاي مشابهي ةوسيله مصالحي مشابه هستند كه ب در بسياري موارد ،ها و ژئوگريدها ژئوتكستايل

 بودهژئوگريدها نسبتاً سخت  ها، برخالف ژئوتكستايل. آن ها متفاوت استذاري جايگة توليد، شكل ظاهري و نحو فرآيند ليكن
داراي خصوصيات مسلح كنندگي ژئوگريد ها . دارند )سانتي متر 5تا  1معموالً بين (با منافذ باز بزرگ  اي ساختاري شبكه و

 "كار سرد"وسيله فرآيند ه ا مدول باال بتوليد پليمرهاي ب فن آوري .)باالمقاومت و مدول  به دليل(مي باشند بسيار خوبي 

(Cold Working) باعث شده كه چنين مصالحي را بتوان براي مسلح كردن بعضي مصالح ساختماني  مثل خاك به كار برد .
  . امروزه كاربرد اصلي ژئوگريدها مسلح كنندگي مي باشد



14 

 

www.AMS.ir 

  هاتيك نتئوسبا ژ ييانشآ: مدهازودفصل 

  :دارند عمدهعملكرد  دومورد كاربرد و به طور كلي  25ها به تنهايي حداقل  ژئوگريد

 )هميشه( تسليح .1

  )بعضي مواقع(جدا كنندگي  .2

مدول باال و حساسيت كـم نسـبت بـه     داراينسبتاً پر مقاومت،  ،ندشوحاصل مي  هاي مذكورفرآيند ژئوگريدهايي كه در نتيجه
 اين سوراخ ها يا به شكل بيضي هاي كشيده شده و يا مربـع . است متغير 5cmتا  1 آن ها بينسوراخ هاي اندازه  بوده وخزش 
از عملكردهاي ژئوگريدها مـي باشـد امـا بـه      يدر بعضي شرايط خاص جدا كنندگي هم يك .با گوشه هاي گرد مي باشند شكل
  . ژئوگريدها انجام مي گيرد ةوسيله به نوعي ب تسليح ،تقريباً هميشه. ندرت

بـه  از آن هـا  چنـين هنگـامي كـه     هم. دنكاربردي ندار غشاي آب بندبه عنوان فيلتر و  ،منافذ بزرگ وجودژئوگريدها به خاطر 
 شده و بدين ترتيب بـه يـك ژئوكمپوزيـت   ژئوتكستايل فيلتر محافظت  ةوسيله زهكش استفاده مي شود معموالً ب ةعنوان هست

بـه كـار گرفتـه مـي     عنوان جدا كننده و مسلح كننـده   تقريباً هميشه بهاين بدان معني است كه ژئوگريدها . مي گردندتبديل 
  .فهرست شده است 4-12از كاربردهاي ژئوگريد ها در جدول تعدادي . شوند

  تعدادي از موارد كاربرد ژئوگريدها 4-12جدول 

 در زير مصالح سنگي در راه هاي رويه نشده  به عنوان گابيون در ساخت سازه هاي كنترل كننده فرسايش 

 در زير باالست در ساخت راه آهن   به عنوان گابيون كوله پل ها  
 ا و يا محل هاي موقت پروژه هاي عمرانيدر زير سرباره   ساخت پوشش هاي تشكي در روي خاك هاي نرم  
 تسليح خاكريزها و سدهاي خاكي   ساخت پوشش هاي تشكي بر روي پيت و خاك هاي آلي  
 ترميم خرابي شيرواني ها و زمين لغزه ها  به عنوان صفحات اليي بين ژئوتكستايل و ژئوممبرين  
 خت ديوارهابه عنوان گابيون در سا   براي افزايش اصطكاك ژئوممبرين 

 براي تسليح قطعات سنگي جدا شده  براي مسلح كردن روسازي هاي آسفالتي 

 براي تقويت و اتصال قطعات بتني جدا شده   براي مسلح كردن بتن و سيمان به اشكال متنوع  
 به عنوان صفحات اليي بين ژئوتكستايلها  ن هابه عنوان صفحات اليي بين ژئوممبري 

 حائلهاي مهار پانل هاي رويه ديوار براي 

 

  ژئوممبرين ها كاربردهاي  12-10
فروشـي تقريبـاً    نظر تجـاري از  نيز مانند ژئوتكستايل ها يكي از اعضاي مهم و بارز خانواده ژئوسنتتيك ها بوده وژئوممبرين ها 

اتراوايي هسـتند كـه معمـوالً از ورقـه هـاي پالسـتيكي يـا        انعطاف پذير ن غشا هايژئوممبرين ها  .ها دارند برابر با ژئوتكستايل
االسـتومر  افشـاندن  قير يا  ا استفاده ازها ب ژئوتكستايل مي توان از طريق اشباع نمودن ها ران الستيكي ساخته مي شوند ولي آ

رين مطلقاً ناتراوا نيسـت  ژئوممب. يمكندر مورد ژئوممبرين هاي الستيكي يا پالستيكي بحث مي تنها  جاالبته در اين. نيز ساخت
 . ناميد مي توان نفوذناپذيرها و حتي خاك رس  آنها را  ولي در مقايسه با ژئوتكستايل) در واقع هيچ چيز ناتراوا نيست(

و استخرهاي نگهـداري مايعـات    مواد و ضايعات جامدمخازن ذخيره  روكش كاريآستركشي و  ژئوممبرين هامهم ترين كاربرد 
  . و ايجاد غشاي آب بند خواهد بود بخار، ل بودن در برابر مايعاتئاوليه هميشه حاپس عملكرد . است
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، موارد استفاده فراواني براي ژئوممبرين ها وجود دارد كه تمام آنها به خاصيت نفوذ ناپذير بودن اين صفحات مربوط مـي شـود  
جا در مورد نفـوذ ناپـذيري نسـبي در     در اين .يستر ننفوذ ناپذي به طور كاملالبته بايد توجه نمود كه هيچ چيز از نگاه مطلق 

در مقابل نشـت   مايعات به طور مثال اگر هدف ما آستركاري يك مخزن ذخيره. يمكنمقايسه با مصالح مشابه ديگر صحبت مي 
-10 تقريبـاً ) نفوذپـذيري (ضـريب هـدايت هيـدروليكي    به طور معمول  كه است بنتونايتگاه مصالح رقيب اغلب رس  آن ،باشد

8cm/s ـ  .مي باشـد  8-10تا  13-10 دارد در مقابل نفوذ پذيري معادل يك ژئوممبرين ترموپالستيك معمولي حدود يـن جهـت   ه اب
  .ژئوممبرين ها را نسبتاً نفوذ ناپذير در نظر مي گيريم

مي توان نـام   مورد كاربرد مجزا براي آنها در مهندسي عمران 30حداقل  بوده وكاربرد اين صفحات خيلي گسترده ة دامن
  .شده اند فهرست 5-12جدول د استفاده ژئوممبرين ها در پروژه هاي خاكي، راه و محيط زيست در تعدادي از موار. برد

 مواردي از كاربردهاي ژئوممبرين ها 5-12جدول 

  نگهداري آب شرب   آستر حوضچه هاي خورشيدي 

  به عنوان سازه هاي نگهدارنده خاكريزهاي موقت  اي آب شورآستر حوضچه ه  
  نگهداري پسماندهاي مايع    آستر كانالهاي انتقال آب  
  نگهداري مايعات پسماندهاي آلوده به راديو اكتيو    آستر كانال هاي انتقال پسماندهاي مايع  
  نگهداري منابع ذخيره آب زير زميني    براي كنترل نشت مخارن شناور 

 رل تراوش آب داخل سدهاي خاكي براي كنت  براي كنترل بو در خاكريزهاي نگهدارنده  
  به عنوان آستر سرريزهاي اضطراري   براي كنترل خاكهاي متورم شونده  
 براي آستركاري داخل تونل ها     
  رويه سدهاي خاكي     
 براي كنترل تراوش آب از داخل فرازبند ها     
  براي جلوگيري از نفوذ آب به داخل مناطق حساس  

 براي ساخت سدهاي الستيكي    
  دلخواه براي هدايت جريان آب در مسير    
 براي كنترل خاك هاي مستعد يخزدگي  
 در داخل ديوارهاي آب بند جهت جلوگيري از تراوش هرزاب هاي خطرناك از داخل خاكريزهاي نگهدارنده مواد جامد 

 براي كمك به يكپارچه نموده تراكم و نشست خاكهاي زيرسطحي  
 در برابر جريان آب) سنكهول( چاهي شدننواحي مستعد ظت براي محاف   
  مجاز به از دست دادن مصالح نيستيمجايي كه  قالب هاي منعطفبه عنوان 

  به عنوان مثال در تأسيسات هسته اي(به عنوان آستر منابع ذخيره آب(  
 به عنوان پوشش خاكريزهاي نگهدارنده پسماندهاي جامد  
  در زير اليه هاي آسفالتي به عنوان اليه ضد آب 

  رادون، هيدروكربن ها(براي كنترل گازهاي حاصل از تبخير(  
  به عنوان رويه خاكريزهاي نگهدارنده پسماندهاي جامد 

  پوشش مخارن شناور به منظور جلوگيري از آلودگي  
  براي تصحيح افت حاصل از نشت در مخازن سطحي  
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  ژئونت ها كاربردهاي  12-11

مجموعه (توليد مي شوند بطوريكه حداقل دو دسته استرند ) اكستروشن( ژئونت ها معموالً بوسيلة فرآيند قالبگيري فشاري
براي . روي هم قرار داده مي شوند تا ساختاري سه بعدي بدست آيد) الياف نوار مانندي كه مي توانند به يكديگر اتصال داده اند

ه مقطع ساده شده آن در شكل اين كار در داخل يك قالب استوانه اي داراي غلتك هايي با جهت چرخش متضاد يكديگر ك
در داخل اين قالب استوانه اي، محور استوانه اي ديگري وجود . نشان داده شده است، پالستيك داغ تزريق مي شود 12-11

هنگامي كه هر دو قالب بيروني و داخلي مي چرخند دو دسته شبكة حلزوني . دارد كه هم مركز با قالب بيروني نصب شده است
وليد مي شود ولي هنگامي كه درزهاي بيروني و دروني در يك راستا قرار مي گيرند، يك دسته استرند دوال به طور همزمان ت

در نهايت حاصل . در اين لحظه است كه نقاط تقاطع در مسير حلزوني به صورت پيوندگاه شكل مي گيرند. به وجود خواهد آمد
يوسته به صورت هم محور به داخل يك استوانة مخروطي هدايت مي اين استوانه پ. اين فرآيند ژئونت استوانه اي خواهد بود

اين فرآيند كشش باعث تغيير آرايش مولكولي شده و . شود كه اين استوانه ژئونت را تا قطر مورد نياز تحت كشش قرار مي دهد
ورقه هاي مسطح، ژئونت  براي تبديل ژئونت هاي استوانه اي به. همچنين اندازة نهايي و هندسة ژئونت را كنترل مي نمايد

در صورتي كه ژئونت استوانه اي در راستاي محور طولي آن شكافته شود، ورقة . استوانه اي برش داده شده و باز مي شود
حاصل داراي منافذي به شكل لوزي خواهد بود ولي در صورتي كه به صورت مايل برش داده شوند به طور مثال موازي با يكي 

  .فذ تقريباً مربع شكل به نظر مي رسنداز بندها، آنگاه منا

در واقع اين بندها تحت زاويه اي بين . بر خالف ژئوگريدها، بندهاي متقاطع ژئونت ها هميشه بر يكديگر عمود نيستند
مي توان مشاهده نمود كه يك . بدين ترتيب منافذي به شكل لوزي ايجاد مي شود. درجه يكديگر را قطع مي نمايند 80تا  60

ضخامت . موازي از بندها از روي آراية ديگر عبور مي نمايد به طوري كه ساختاري با ضخامت مضاعف ايجاد مي شود آراية
  .ميلي متر است 10تا  5ژئونت ها معموالً بين 

  
  نحوه چرخش غلتك هاي توليد كننده ژئونت ها11-12شكل

فرآورده هاي در واقع ژئونت ها . به كار گرفته مي شوند مايعاتآب يا به عبارتي براي انتقال  ودر حوضه زهكشي  ژئونت ها تنها
   .)6- 12 لودج( شده استگزارش فني براي ژئونت ها كاربردهاي زير در متون  .هستندتك كاربردي 
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 تعدادي از كاربردهاي ژئونت ها 6-12جدول 

  زهكشي آب فروشسته شده از داخل شيرواني هاي خاكريزها    زهكشي آب زمين هاي ورزشي  
 ر زير خاكريزهاي موقتي به عنوان پتوي زهكش د  زهكشي آب روي سطح آستر خاكريزها  
  زهكشي آب كف ميادين و مراكز عبور عابرين   زهكشي آب پشت ديوار حائل 

  زهكشي آب خاك هاي مستعد يكزدگي    زهكشي آب فونداسيون سازه ها 

 زهكش آب نفوذكرده به داخل درپوش خاكريزهاي نگهدارنده    

 ال تراوش از داخل شيرواني هاي سنگي زهكشي آب در ح     
  

  ژئوپايپ ها كاربردهاي  12-12

اكثر  اين مصالح. شايد قديمي ترين مصالح ژئوسنتتيكي كه هنوز هم مورد استفاده زياد دارد لوله هاي پالستيكي مدفون باشند
البته بدون آگاهي زيادي زيست ترابري و مهندسي محيط و ژئوتكنيك، حمل و نقل  به طور مثالشاخه هاي مهندسي عمران 
لوله هاي جمع آوري هرزاب و وجود تنش هاي اهميت بسيار باال و حياتي  .گرفته مي شوندكار به در مورد طراحي و آزمايش 

مسلم است كه  .است نمودهخانواده ژئوسنتيك ها  و پرمصرف فشاري زياد ژئوپايپ ها را مبدل به يكي از اعضاي بسيار سودمند
  . فهرست شده اند 7-12تعدادي از كاربردهاي ژئونت ها در جدول . زهكشي مي باشدهمواره نها نيز عملكرد آ

  كاربردهاي ژئونت ها 7-12جدول 

  زهكش هاي كناري بزرگراه ها و ريل ها   خطوط انتقال آب ثقلي  
 زهكشي تونل   خطوط انتقال آب تحت فشار  
 حائل يزهكشي آب منفذي پشت ديوارها   ي آب هاي زائدسيستمهاي زهكش  
  شيب ها منقطع جريان در داخل زهكش هاي   لوله هاي آدم رو براي جمع آوري هرزاب ها  
  آب زير زميني منقطع جريان زهكش هاي    خطوط انتقال مواد شيميايي  
  لوله هاي مورد استفاده براي كاهش تراز آب   لوله هاي اليروب  
 ثانويه جمع آوري هرزاب هااوليه و  سيستم هاي    
 يستم حذف آب هاي سطحي روي پوشش خاكريزها س    
  لوله كشي در زمين هايي كه مسير عبور هرزاب هاي مختلف مي باشد  

 

  ژئوكمپوزيت ها كاربردهاي 12-13
. توليـد نمـود   5-12ژئوكمپوزيت ها را مي توان با استفاده از دو يا تعدادي بيشتر از ژئوسنتتيك هاي توصيف شـده در بخـش   

استفاده از خواص مصالح مختلف  ،)كمپوزيت به معناي تركيب( طور كه از نام آنها پيداست ئوكمپوزيت ها همانژ كاربرد ةفلسف
بنابراين يك ژئوكمپوزيت مي  .استوجود آوردن شرايط بهينه براي حل مشكلي خاص ه براي ايجاد مصالحي تركيبي با هدف ب

لزوماً . ا ملزومات مورد نياز يك حوضة كاربردي مشخص تامين شودتواند خصوصيات اعضاء تشكيل دهندة آن را تركيب نمايد ت
ا قيمت كمتري يكي عملكرد بهتر و يسنتت كي و غيريممكن است كه تركيب مصالح سنتت. يستنديكي نتاين تركيبات سنتتمام 

ت ها به طور مثال عبارتنـد  بعضي از ژئوكمپوزي. استطور كه خواهيد ديد تعداد قابليت ها تقريباً نامحدود  همان. را باعث شود
  ).ها GCL(زهكش هاي نواري، تسمه اي، فتيله اي و آسترهاي ژئوسنتتيكي : از
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 12-13-1  هسته پليمري –تركيب ژئوتكستايل  

سـپس  و مثل يك زهكش عمل نمايد و  هدايت نمودهگر يك اليه پالستيكي نيمه صلب را طوري شكل دهيم كه آب زيادي را ا
وسيله ژئوتكستايلهايي كه مثل فيلتر عمل مي نمايند و در يك يا دو سمت اين هسته مياني قرار مي گيرنـد  اين اليه مياني را ب

اغلـب  . آن ها زهكش هاي نـواري مـي گـوييم   محافظت نماييم آنگاه دسته جديدي از تركيبات سنتيكي ايجاد كرده ايم كه به 
 .)12-12شـكل  (شـود  شكل مي دهند تا هدايت آب آسان  رسانتي مت 10هسته پليمري را به صورت شيار دار به عرض حدود 

همچنين پانلهاي ساخته شده از اين تركيبات ابـزاري  . اين تركيبات ابزار سريعي براي تحكيم خاكهاي ريز دانه اشباع مي باشند
اي پـيش  زهكـش هـاي حاشـيه     از اين نـوع، نوع ديگر تركيبات ژئوسنتيكي  .هستندعالي براي زهكشي پشت ديوارهاي حائل 

شوند تا به عنوان زهكش هـاي جـانبي    اين مصالح در مجاورت روسازي بزرگراه ها و يا راه آهن قرار داده مي. ساخته مي باشند
  .دارندبه همراه اين سيستم ها فوق العاده سريع نصب مي شوند و صرفه اقتصادي زيادي  .مقطع روسازي را محافظت نمايند

   
  )ب( )الف(

  انواع مختلف هسته هاي زهكش)ب(اجزاء تشكيل دهنده)الف(زهكش نواري12-12شكل 
 

 12-13-2 ژئونت - تركيب ژئوتكستايل  
ژئوتكسـتايل اسـتفاده مـي     –ژئونـت –وقتي تركيب ژئوتكستايل و ژئونت را بكار مي بريم و يا از تركيب ساندويچي ژئوتكستايل

ضا مي شوند اما عملكرد زهكشي اين تركيب در مقايسه با زمـاني كـه   جداكنندگي و فيلتراسيون هميشه ار هاينماييم عملكرد
افقـي قـرار داده    صـورت كه به هنگامي  اين تركيب. ژئوتكستايل به تنهايي به كار مي رود به طور فوق العاده اي بهبود مي يابد

ان بوجـود آمـدن نيـروي    كه امك ، مناطقي كهدر مناطق كاپيالري صعود كنندهزهكشي آب هاي  جهتمي شود عملكرد خوبي 
در چنين حالتي وقتي كه آب  .ساز است باعث مي شودمهاجرت نمك مشكل نواحي كه  ناشي از يخ زدن آب وجود دارد و تورم

ژئونت حركت مي نمايد تا جايي كه از منطقه مسـتعد خرابـي خـارج     در سطحوارد اليه هاي ساندويچي مي شود به طور افقي 
آب ها و آب زير آسـتر  ناشي از تبخير  بخارداخل خاكريزها و هدايت  يآب ها هدايتچنين براي چنين تركيباتي هم. مي شود

  . داردفراواني حوضچه ها كاربرد 

 12-13-3 ژئوممبرين -تركيب ژئوتكستايل  
، يمسلح كنندگ ةدر حوض. دنها به صورت ورقه اي در يك يا هر دو سمت ژئوممبرين با چندين هدف قرار مي گير ژئوتكستايل

به عـالوه مقاومـت كششـي     ،دشوژئوتكستايل ها باعث افزايش مقاومت در برابر سوراخ شدگي، گسترش پارگي و اصطكاك مي 
ساخته مي شوند كه نسـبتاً سـنگين    يسوزن ژئوتكستايل هاي بي بافت با استفاده ازاغلب چنين تركيباتي  .نيز افزايش مي يابد

در صـفحه باعـث هـدايت آب شـده و از      جريان پـذيري كه خاصيت  به خاطر اين .به عنوان زهكش عمل مي كنند بوده ووزن 
  .دكنتماس مستقيم آن با ژئوممبرين جلوگيري مي 

 غالف ژئوتكستايل فيلتر

 هسته زهكش



19 
 

www.AMS.ir 

متين ستايشمهندس عبدال مهندسي پيجزوه   

مي توان طوري تغيير شكل داد كه قادر باشـد آب  است را به شكل صفحات پالستيكي نيمه صلب ساخته شده كه  يژئوممبرين
د نكه در هر دو قسمت قرار مي گير) به عنوان فيلتر(ژئوتكستايل  ةوسيله سپس باين صفحات . را با دبي زياد از خود عبور دهد

اغلب ژئوممبرين ها براي هدايت بهتر آب بـه صـورت   . در اين رده قرار دارند) فتيله اي( زهكش هاي نواري. محافظت مي شوند
 .هاي ريزدانه اشباع مي باشند كيم خاكاين تركيبات ابزار سريعي براي تح. شكل داده مي شود 10cmشيار دار به عرض حدود 

 كه معموالً از جنس پلي اتيلن يا پلـي (هايي به شكل شانه تخم مرغ  با شكل دادن ژئوممبرين هاي سخت مي توان پانل
هاي پشت ديوارهاي  به طوري كه با قرار دادن يك ژئوتكستايل در يك سمت ابزاري عالي براي زهكشي خاك ،ساخت) سترينا

يم، ژئوتكستايل نقش فيلتر را كنهاي نواري استفاده  اين تركيبات به عنوان زهكش از اگر. زير زمين تهيه نمود ديواريا  ل وئحا
هسـتند كـه    نوعيآخرين گونه از اين تركيبات به . دنمايو ژئوممبرين شكل داده شده به عنوان زهكش عمل مي  دبازي مي كن

  . دكنعمل مي  آبل در برابر ئارها قرار مي گيرد و به عنوان حادر روي ديو ،يك ژئوممبرين نازك انعطاف پذير

 12-13-4 ژئوگريد -تركيب ژئوتكستايل 

ژئوتكسـتايل  -ژئوگريـد -د و يا تركيب سـاندويچي ژئوتكسـتايل  شووقتي از ژئوتكستايل بر روي ژئوگريد و يا در زير آن استفاده 
بـه انـدازه جمـع     ، حـداقل و عمالً مسـلح كننـدگي   شوندرضا مي د، عملكردهاي جدا كنندگي و فيلتراسيون هميشه اشوايجاد 

ايـن  . ل و زهكش استفاده مي شـود ئاين تركيبات ساندويچي براي ايجاد حااز  ولي اغلب، مقاومت هر يك از اجزا بهبود مي يابد
وجود مي آيـد كـه   ه ده بلي فوق العائوقتي به صورت افقي قرار داده مي شوند حاژئونت -تركيبات نيز مانند تركيب ژئوتكستايل

و مهـاجرت   بنـدان  از حركت آب به سمت باال جلوگيري نموده و باعث جلوگيري از تورم ناشي از يخ صعود موئينگيدر مناطق 
ژئوگريد حركت كـرده و از منطقـه    ةصفح داخل د به صورت افقي درشووقتي آب وارد اليه هاي ساندويچي مي . دشومي  نمك

چنين براي به تله انداختن و انتقال هرزاب هـا در خاكريزهـا و هـدايت     اين تركيبات هم. مي شودمستعد آسيب ديدگي خارج 
  . استفاده مي شوندنيز هواي زير حوضچه هاي آبگير و آسترهاي استخر ها 

 12-13-5  ژئوگريد –تركيبات ژئوممبرين  
مي تـوان  آن ها را ) فشرده  مثل پلي اتيلن(ي شوند و ژئوگريدها از يك نوع ساخته مها  جا كه بعضي از انواع ژئوممبرين از آن

مثـل ديگـر    .تا يك اليه نفوذ ناپذير با مقاومت و اصطكاك بهبود يافته تشكيل شود) داددر واقع جوش ( متصل نمودبه يكديگر 
سيسـتم   در ژئوممبرين ساخت به طوري كـه ژئوگريـد   -ژئوگريد –تركيبات مي توان تركيبي ساندويچي به صورت ژئوممبرين 

  .به عنوان زهكش عمل نمايد هاي رسوخ ياب

 12-13-6 ژئونت -ژئوممبرين  -تركيب ژئوتكستايل  
سيستم كاملي از يك ) زهكشي و توزيع بار(و ژئونت ) براي آب بندي(، ژئوممبرين )با عملكرد فيلتراسيون(تركيب ژئوتكستايل 

   .و نصب آن بسيار راحت است محافظ ارائه مي نمايد كه بسيار متراكم بوده –فيلتر  –زهكش

 12-13-7  ،آستر رسي ژئوسنتتيكيGCL  
آستر رسي ژئوسنتتيكي، حائلي هيدروليكي است كه به عنوان مصالح جايگزين اليه هاي خاكي تراكم يافته به كار گرفته مي 

ها بدليل نفوذپذيري كم آن ها در پروژه هاي زيست محيطي و هيدروليكي مختلف از جمله خاكريز ها و  GCLاز اين . شوند
اين ژئوكمپوزيت تشكيل شده است از اليه اي نازك از سديم يا بنتونيت . ح و ترميم به وفور استفاده مي شودپروژه هاي اصال

كه يا بين دو ورقة ژئوتكستايل بافته شده يا بي بافت به صورت ساندويچي قرار داده شده ) 5kg/m2 =جرم واحد سطح (كلسيم 



20 

 

www.AMS.ir 

  هاتيك نتئوسبا ژ ييانشآ: مدهازودفصل 

بنتونيت سديم داراي خاصيت هدايت هيدروليكي پايين تري مي . دهو يا با استفاده از چسب به آن متصل ش) 13-12شكل (
به اين نكته بايد توجه . هاي سوزن دوخت يا وصله اي را نشان مي دهد GCLمراحل اصلي فرآيند توليد  14- 12شكل . باشد

نيز شناخته مي ها همچنين با نام هاي ديگري همچون پتوهاي رسي، پتوهاي بنتونيتي و تشك هاي بنتونيتي  GCLنمود كه 
   . فهرست شده اند 8-12تعدادي از كاربردهاي آسترهاي رسي ژئوسنتتيكي در جدول . شوند

  موارد استفاده آسترهاي رسي ژئوسنتتيكي 8-12جدول 
  ها به عنوان آستر تك كانال هاي نگهدارندهاوليه خاكريزآستردر زير ژئوممبرين ها به عنوان

  آبگيرهاي سطحي  تكبه عنوان آستر  متراكم در آسترهاي كمپوزيتبه عنوان بخشي از يك آستر رسي
  به عنوان آستر ثانويه مخازن ذخيره زير زميني  نگهدارندهبه عنوان پوشش خاكريزها زير ژئوممبرين در

  كمپوزيت استخرهادر زير ژئوممبرين به عنوان آستر
  نگهدارندههايثانويه خاكريزآستردر زير ژئوممبرين ها به عنوان

  مصالح شني آن توسطدر برابر اثر سوراخ كنندگيتمحافظجهتدر روي ژئوممبرين
 براي جمع آوري هرزاب هاكمپوزيتدر زير ژئوممبرين به عنوان آستر

  

  
  فرآيند توليد آسترهاي رسي ژئوسنتتيكي سوزن بافت و كوك بافت 13-12شكل 

 
 

   
  )ب(  )الف(

   
  )ت(  )پ(

 (Koerner and Daniel, 1997)  انواع آسترهاي رستي ژئوسنتتيكي 14- 12شكل 

  

 12-13-8 خاك –ژئوسل /تركيب ژئووب  
به ميزان قابل توجهي ها  هاي شني و درشت دانه به طور مناسبي در بر گرفته شوند ظرفيت باربري آن هنگامي كه خاك

. زمين و هنگامي كه احاطه نشده باشند به آساني سر مي خورند و از هم مي پاشند در نزديكي سطح اما. افزايش خواهد يافت
شيبدار در معرض فعاليت هاي ساخت و ساز قرار  كه تلماسه ها و تپه هاي شني چنين حالتي در كف درياها وجود دارد جايي

ين حالت مورد نياز است يك سيستم در آنچه در ا ،شياري شدن اين تپه ها عمليات ساختماني را بي حاصل مي نمايد. دارند
محدود شده يك سيستم جديد تشكيل  خاك هاي شنيباالي  تا با كمك مقاومت فشاري،برگيرنده نزديك به سطح است 

  . حل ايده آلي براي اين مشكل باشد به همراه خاك مي تواند راه يژئوكمپوزيت تشكيپس يك پوشش . گردد

 ژئوتكستايل فوقاني

 ژئوتكستايل تحتاني

چسب+ رس   

 ژئوتكستايل فوقاني

 ژئوتكستايل تحتاني

چسب+ رس   

كوك هايي  كه به صورت رديفي 
 دوخته شده اند

چسب+ رس   

تحتاني يا فوقاني لژئوتكستاي  

 رس 

 ژئوتكستايل فوقاني

 ژئوتكستايل تحتاني

 الياف سوزن دوزي شده

 ژئوتكستايل تحتاني

 پيچش به شكل رول

كوك زني سوزن دوزي يا  

2قيف بنتونيت ژئوتكستايل فوقاني 1قيف بنتونيت    
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تعداد زيادي از سيستم هاي احاطه كننده   (Vicksburg, Mississippi) سيپي ميسي در ويكسبورگ آمريكا مهندسين ارتش
به صورت قائم قرار مي گيرند و سلول هاي مكعبي كه از لوله هاي پالستيكي پر شده از ماسه  ،را مورد آزمايش قرار دادند

وب و يا ژئوسل ساخته شده از ورق هاي آلومينيوم شكاف دار تا سيستم هاي پليمري پيش ساخته كه به آنها ژئو دربرگيرنده،
فرآورده اي پليمري، سه بعدي و نفوذپذير با ساختاري النه زنبوري يا سلولي ژئوسل ها همانطور كه گفته شد،  .مي گوييم

هستند كه با استفاده از ژئوگريد بوسيله سوزن هاي ويژه با آرايشي مثلثي يا مربع شكل مونتاژ شده و يا اينكه در كارخانه با 
به صورت افقي قرار  ژئوسل ها. توليد مي شود )HDPE(شده يا پلي اتيلن فشرده استفاده از نوارهاي پليستري سوزن دوزي 

خاكريزهايي با اندازه هاي قابل . ايجاد شودبسيار قوي و پايدار   ياليه تشك يكترتيب تا بدين  داده شده و با خاك پر مي شوند
مثل فونداسيون گسترده (مكن مي سازد تنظيم بدين نحو ساخته شده اندكه ساخت و ساز بر روي خاكهاي ضعيف را هم م

  .نشان داده شده است 15-12نحوه اجرا و آرايش ژئووب ها در شكل  .)ارزان قيمت

   
  )ب( )الف(

  نحوه اجرا و  هندسه ژئووب ها15-12شكل
  

  مهندسي ژئوسنتتيك 12-14
استفاده از ژئوسنتتيك ها . وليد و اجرافناوري توليد ژئوسنتتيك ها علمي است مركب از تكنولوژي پليمر، شيمي، مهندسي ت

عمدتاً در حوضة مهندسي عمران قرار مي گيرد و طراحي هاي مرتبط با اين حوضه هاي كاربردي از آنجايي كه ژئوسنتتيك ها 
براي يك كاربرد خاص از . اكثراً در رابطه با خاك و سنگ به كار گرفته مي شوند، توسط مهندسان ژئوتكنيك انجام مي گيرد

علوم مهندسي  .دانش مهندسي ژئوتكنيك براي تعريف و تعيين عملكردها و خصوصيات ژئوسنتتيك ها استفاده مي شود
در كاربردهاي امروزي اين حوضه از . مرتبط با ژئوسنتتيك ها و كاربردهاي آن ها را مي توان مهندسي ژئوسنتتيك ناميد

 اين حوضه. كه مطالعة آن نياز به تعريف شاخه اي جديد در مهندسي عمران دارد مهندسي به اندازه اي گسترده شده است
  :جديد را به صورت زير مي توان تعريف نمود

!مهم :ژئوسنتتيكمهندسي تعريف     

ستفاده از دانش فرآورده هاي مهندسي ژئوسنتتيك علمي است كه در آن كاربردهاي مهندسي، اصول علمي و روش هاي تفسير و ا
ژئوسنتتيكي براي حل مسائل مرتبط با پروژه هاي ژئوتكنيكي، حمل و نقل، محيط زيست، هيدروليك و ديگر مسائل مهندسي مورد بحث 

 .قرار مي گيرد
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  مسائل
    

       

    

كششي متقاطع كه در پيوندگاه به يكديگر  فرآورده هاي پليمري با ساختاري صفحه اي متشكل از المان هاي مقاوم .1
 متصل شده اند چه نام دارند؟

  ژئوتكستايل) الف(
  ژئوگريد) ب(
  ژئونت)پ(
  ژئوسل) ت(

 كداميك از خصوصيات پاية زير در ژئوسنتتيك ها وجود ندارد؟ .2

  عدم زنگ زدگي) الف(
  سبكي)ب(
  پايداري دراز مدت در زير خاك)پ(
  صلبيت باال) ت(

 .بدست مي آيند............... اده براي توليد ژئوسنتتيك ها عمدتاً پليمرهاي سنتتيكي هستند كه از مصالح مورد استف .3
  الستيك) الف(
  فايبر گالس) ب(
  نفت خام) پ(
  گوني) ت(

 .تاثير گذار باشد................ وزن مولكولي يك پليمر مي تواند  .4
  تنها بر خصوصيات فيزيكي ژئوسنتتيك ها) الف(
  بر خصوصيات مكانيكي ژئوسنتتيك ها تنها)ب(
  بر مقاومت در برابر حرارت و پايداري) پ(
  تمام موارد فوق) ت(

 :پراستفاده ترين پليمرها براي توليد ژئوسنتتيك ها عبارتند از .5
  پلي اتيلن و پلي آميد) الف(
  پلي استر و پلي اتيلن) ب(
  پلي پروپيلن و پلي استر) پ(
  پلي پروپيلن و پلي اتيلن) ت(
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 .به همراه ژئوممبرين ها به كار گرفته مي شوند.................ژئوتكستايل ها معموالً با هدف  .6
  محافظت در برابر سوراخ شدن) الف(
  زهكشي ) ب(
  بهبود مقاومت كششي) پ(
  تمام موارد فوق) ت(

 كدام يك از ژئوسنتتيك هاي زير جزو ژئوكمپوزيت ها محسوب مي شوند؟ .7

  ژئوگريد) الف(
  ئونتژ) ب(
  آستر رسي ژئوسنتتيكي) پ(
  هيچكدام) ت(

 ژئوتكستايل ها اولين بار براي تسليح خاك در ديوارهاي حائل، شيرواني ها و غيره، در كدام دهه به كار گرفته شدند؟ .8

  1950دهه ) الف(
  1960دهه ) ب(
  1970دهه ) پ(
  1980دهه ) ت(

 .تاسيس شد............ انجمن بين المللي ژئوسنتتيك در  .9
  1980) الف(
  1982) ب(
  1983) پ(
  1986) ت(

 كداميك از نام هاي تجاري زير اشاره به يك ژئوگريد دو محوره دارد؟ .10

 Netlon CE131 )الف(

 Tensar SS40   )ب(

 Terram PW4 )پ(

 Secutex 301 GRK5 )ت(

11. Geosynthetic International عنوان كداميك از موارد زير مي باشد؟ 

  رابطه با ژئوسنتتيك ها يك كتاب درسي در) الف(
  ژورنالي تحقيقاتي در زمينه ژئوسنتتيك ها) ب(
  مجله اي با موضوع ژئوسنتتيك ها) پ(
  هيچكدام )ت(
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 .منظور از ژئوسنتتيك ها و ژئونچرال ها چيست؟ اين دو واژه را با يكديگر مقايسه كنيد .12
 .ا توضيح دهيدو نقش آن در بهبود خصوصيات پليمرها ر) پليمريزاسيون(فرايند بسپارش  .13
 افزودني هايي كه براي جلوگيري از افت كيفيت پليمرها در برابر اشعة فرابنفش به كار گرفته مي شوند چه هستند؟  .14

 تاثير حرارت بر پليمرهاي ژئوسنتتيكي چيست؟ .15

ت چيست؟ چرا از پليمرهاي ترموست به ندر) گرما سخت(و ترموست ) گرمانرم(تفاوت بين پليمرهاي ترموپالستيك  .16
 استفاده مي شود؟

 .مراحل اصلي فرآيند توليد آسترهاي رسي ژئوسنتتيكي سوزن دوخت و وصله اي را به صورت ترسيمي توصيف نماييد .17
 ژئوممبرين چيست؟ زيرمزاياي متصل نمودن يك ژئوتكستايل در  .18

  ي زير چه هستند؟اختصارات و عالئم گرافيكي توصيه شده توسط انجمن بين المللي ژئوسنتتيك براي ژئوسنتتيك ها .19
  ژئوتكستايل ها) الف(
  ژئوگريدها) ب(
  ژئونت ها) پ(
  ژئوممبرين ها) ت(
  ژئوسل ها) ث(

 )ها يعني ژئوسنتتيك( دوشسنتتيكي كه در داخل خاك قرار داده مي شوند بحث مي  مصالح منحصراً درباره هوزج نيا رد .20
هاي غير سنتتيكي چه  ير سنتتيكي و ژئوممبرينقرار نمي گيرند، يعني ژئوتكستايل هاي غ گروهچه مصالحي در اين . 

  هستند ؟
  :توضيح دهيد، بيابيد و محل زندگي خود با استفاده از مصالح زير انجام گرفت  نزديكي يكي از پروژه هايي را كه در .21

  ها  ژئوتكستايل) الف(
  ژئوگريدها) ب(
  ژئوممبرين ها) ج(
  ژئوكمپوزيت ها ) د(

. دست آوريده ژئوگريدها، ژئوممبرين ها و ژئوكمپوزيت ها را در محل زندگي خود ب ها، ژئوتكستايل معمول قيمت هاي .22
  كه اين قيمت ها را تحت تأثير قرار مي دهند چه هستند ؟ ،متغيرهاي اصلي

   .محل نمايندگي و يا توزيع مصالح زير در محل زندگي خود را پيدا نماييد .23
  ها  ژئوتكستايل) الف(
  ژئوممبرين ها) ب(

  ها چه گروه هاي كاري براي نصب مصالح زير دخيل هستند؟  با ساخت و ساز با استفاده از ژئوسنتتيك در رابطه .24

  ها  ژئوتكستايل) الف(
  ژئوگريدها) ب(
  ژئوممبرين ها) ج(
  ها  ژئوسنتتيك) د(
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  جود دارد؟ها و ژئوگريدها و در مقايسه با ژئوكمپوزيت ها، ژئوتكستايل پيچيدگي هاييها چه  هنگام خريد ژئوممبرين .25
  ) ذكر شده دخيل هستند ييد كه چند شركت در توليد هر كدام از گروه هاكنبررسي : راهنمايي (

  .ها مي توانند ايفا نمايند را نام برده و با شكل توضيح دهيد  كه ژئوسنتتيك عملكرد اصلي شش .26
زمان  ن مي تواند چهار عملكرد همزما هنگامي كه ژئوتكستايل در زير باالست راه آهن قرار داده مي شود به طور هم .27

  .اين عملكردها را نام برده و شرح دهيد ،داشته باشد
عملكرد اصلي كه ژئوتكستايل ايفا . بيان نمودها را  ايلتژئوتكس موارد استفاده از 1966در سال  رت اولين شخصي بود كهب .28

  . داييتهيه نمه كه او توصيف نمود ن راچه بود ؟ فهرستي از استفاده هاي گوناگو كنندمي 
  )يعني براي افزايش مقاومت كششي آنها(هاي ديگر براي مقاوم نمودن خاك كدامند  ها، روش به جز ژئوسنتتيك .29
  .يدكنها را از لحاظ فيزيكي با هم مقايسه  ها و ژئوتكستايل تفاوت ها و شباهت هاي اساسي بين ژئوگريد .30

 



 

       
  

  نكات و يادداشت ها
   

     

   
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

   

  :ترجمه و تاليف

  عبدالمتين ستايش

  آشنايي با ژئوسنتتيك ها

 قابل استفاده براي تمام گرايش هاي مهندسي عمران

  انتشارات جهاد دانشگاهي
  )چاپ اول( 90شهريور : آخرين چاپ
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