ژئوسنتتیک ها (بخش اول(
-١-١مقدمه
آنچه که امروزه به عنوان ژئوسنتتیک نامیده می شود در حقیقت محصوال یتی است که نستتی بار در امر کنتر ررآنند ررسان
زمی یتوسط بارت در سا  ٩١١۶مورد استفاده قرار گررت .در یتجربیات وی از نوع خاصی از ژئوسنتتیک در پشت دنوارهای بتنی
پی ساخته در کنار ساحل که در معرض ررسان قرار داشت استفاده گردند .ژئوسنتتیکهای مورد استفاده از الیاف یتک رشتهای
بارته شده بودند و نتبت به منارذ آنها به سطح کل ژئوسنتتیک ،بی  ۶یتا  ٣درصد بود .معیارهای طراحی او در ان یتجربیات
نفوذپذنری کاری ژئوسنتتیک و در عی حا قابلیت نگهداری خاک به همراه مقاومت کاری الیاف در مقابل پاره شدگی بود .بر
مبنای همی یتجربه یتا مدت ها بعد از ان محصوالت رقط به عنوان ریلترهای مصنوعی ناد میکردند ،در حالیکه بعدها مشسص
شد یتنها نکی از عملکردهای اصلی ژئوسنتتیک ها خاصیت ریلتر بودن آنهاست.
در اواخر دهه  ٩١۶۶در ررانته نیز کار بر روی عملکردی دنگر از ژئوسنتتیکها نعنی یتتلیح النههای خاک در حا شکل گررت
بود .آنها در حقیقت با استفاده از الیاف غیربارته در امر یتتلیح النه های خاک اولی گامها را در استفاده از ژئوسنتتیکها در امر
راهتازی برمی داشتند .هدف آنها یتقونت النه های خاکرنز و باالست در راههای شوسه و راه آه و همچنی یتقونت پی سدهای
خاکی بود .البته یتا آن زمان مجزا کردن عملکرد جداسازی ژئوسنتتیکها از عملکرد یتتلیح یتقرنباً امری ناشناخته بود و در اغلب
موارد از ژئوسنتتیکها به منظور برآوردن هردو منظور استفاده میشد .استفاده از النه های ضسیم نمد مانند در بی النه های
خاکرنز جهت کاه رشار منفذی و هدانت جرنان آب در صفحه آن از دنگر موارد استفاده اولیه از ژئوسنتتیک ها بشمار میرود.
ارتسار برداشت اولی گامها در یتولید صنعتی ان نوع مصنوعات پلیمری نصیب دو کشور آلمان و انگلتتان گشته است .اولی
محصوالت ژئوسنتتیک ها که وارد امرنکا شدند حاصل یتولیدات کارخانجات  ICIانگلتتان بود که در اواخر دههی  ٩١١۶به ان
کشور صادر شد .اولی نادداشتها و مقاالت مریتبط با کاربرد صحیح ژئوسنتتیکها در امور مستلف حاصل کار بر روی
محصوالت  ICIبوده است .با گتترش یتولید مصنوعات ژئوسنتتیک در سطح جهان و روند رو به ارزان مصرف آنها بتیاری از
شرکت ها به سوی یتحقیق ،یتوسعه و یتولید ان محصوالت روی آوردند .سود سرشار یتولید ان محصوالت و رقابت شدند در ارائه
مصنوعات متنوع با کاربردهای مستلف ،عط کار و یتحقیق در ان زمینه را هر روز شعله وریتر میسازد .امروزه بتیاری از موستات
و کارخانجات یتولید ان مصن وعات با بکارگیری یتیم های یتحقیقایتی متسصص در زمینه های مستلف در امر یتولید مصنوعات جدند و
یتکمیل رناوری های گذشته گام برمی دارند.
به منظور اگاهی عموم از وسعت کاربرد مصنوعات ژئوسنتتیکها کنفرانسهای متعددی در ان زمینه یتاکنون برگزار شده است.
مهمترن ان کنفرانس ها که با عنوان اختصاصی ژئوسنتتیکها و نا ژئویتکتتانلها برگزار گردنده اند عباریتند از کنفرانس پارنس
در سا  ،٩١١١کنفرانس الس وگاس  ،٩١٩١کنفرانس ون  ،٩١٩۶کنفرانس در کشور هند ،٩١١۶کنفرانس سنگاپور  ،٩١١۴و
کنفرانس آیتالنتا  .٩١١٩عالوه بر برگزاری کنفرانسهای متعد د بی المللی که در باال به آن اشاره شده ،دهها کنفرانس منطقه ای و
ملی در زمینه کاربرد ژئوسنتتیک ها هرساله در سطح جهان برگزار می شود .در طی سه دهه از یتولید ان مصنوعات ،چاپ و انتشار
هزاران مقاله و گزارش در رابطه با اصو ساخت ،طراحی کاربرد ژئوسنتتیک ها و مطال عات علمی در پروژه های خاصی که از ان
محصوالت در آنجا استفاده شده است ،موجب شده در ان زمینه کتب و نشرنات یتسصصی بتیاری منتشر در دسترس عالقمندان
قرار گیرد.

نباند رراموش کرد حامیان اصلی یتوسعه ان رناوری جدند که ان حجم انبوه از اطالعات را یتاکنون منتشر ساخنه اند ،در حقیقت
کتانی جز یتولید کنندگان مصنوعات پلیمری نیتتند .یتشکیل جامعه ی بی المللی ژئوسنتتیک ها () IGSکه نک نهاد غیردولتی
است گامی در جهت سازماندهی و اشاعه هرچه بیشتر اطالعات ان رناوری نون در سطح بی المللی می باشد .ان جامعه هم
اکنون در سطح منطقه ای و ناحیه ای کشورهای بتیاری را یتحت پوش خود قرار داده است.

-١-٢تعریف ژئوسنتتیک ها
مطابق یتارنسچه گفته شده در باال می یتوان اظهار داشت ژئوسنتتیک ها در واقع محصوالت متنوعی هتتند که از یترکیبات پلیمری
ساخته شده و در رعالیتهای عمرانی بکار می روند .ژئوسنتتیک ها در وا قع همانند منتوجات مصنوعی از مواد پلیمری مثل پلی
ایتیل و پروپیل ساخته می شوند و یتوسط شرکتهای مستلف و با نام های یتجاری متفاوت به بازار مصرف عرضه میگردند .مطابق
یتعرنف موسته ۴۴٩٣ASTM-Dژئوسنتتیک ها محصوالت متطحی هتتند از جنس مواد پلیمری که به عنوان جزنی جدانی
ناپذنر همراه با مصالح طبیعی ژئویتکنیکی همانند خاک و سنگ در سازههای مهندسی عمران به کار برده می شوند.

-١-٣انواع ژئوسنتتیک ها
همان گونه که قبال ذکر شده است مواردی که در ساخت ژئوسنتتیک ها بکار گررته می شوند عمدیتاً از صنعت پلیمر به دست می
آنند و به ندرت همر اه با مصالحی مثل الیاف ،شیشه ،الیاف رلزی و الستیک و مواد دنگر یترکیب می شوند .ژئوسنتتیکها با یتوجه
به نوع مواد یتشکیل دهنده و روش ساخت کاربردهای گوناگونی در عملیات عمرانی دارند.ک اربردهای مستلف ژئوسنتتیکها را می
یتوان در  ۵بس اصلی زنر طبقه بندی کرد.
 -٩جداسازی مصالح از نکدنگر با قراردادن ژئوسنتتیک در میان النه های مستلف ()separation
 -١یتتلیح و یتقونت خاک در شرانطی که نیاز به باال ررت یتاب مقاومتی خاک باشد () reinforcement
 -٣عمل ریلتراسیون به منظور جلوگیری از ررسان
() filteration
 -۴انجاد زهک

النه های خاک در سازه های ابی

و زهکشی النه های خاک در شرانطی که قابلیت یتراوانی النه های خاک طبیعی محدود است ( )drainage

 -۵حفاظت در مقابل رطوبت و آب بند نمودن بس های از سازه و نا یتاسیتات عمرانی در مقابل نفوذ آب نا مواد زاند
() moisture barrier
با یتوجه به نوع کاربردهای باال و شرانط پروژه از انواع ژئوسنتتیکها استفاده میگردد .نباند رراموش کرد که یترکیب کاربریها و نا
انجاد شرانط جدند در کاربریها از قابلیت های منحصر بفرد ان گونه مصالح است و بدن لحاظ طراحان و پیمانکاران پروژه های
عمرانی با استفاد ه از آنها ،از قدرت مانور باالنی برخوردارند .انواع ژئوسنتتیک ها عباریتند از:
ژئوتکستایل هاژئوگریدهاژئونت ها-ژئوممبرین ها

ژئوپایپ ها-ژئوکامپوزیت ها

برخی از مهمترن کاربردهای ژئوسنتتیک ها برحتب نوع آنها در جدو ارائه شده اند .بر مبنای ان یتقتیم بندی مالحظه می
گردد در اغلب رعالیت های عمرانی ژئوسنتتیک ها می یتوانند به عنوان مصالح یتقونت کننده و جانگزن بسشی از نقاط ضعف
مصالح طبیعی استفاده گردند .ان امر به خصوص در پروژه های مربوط به شبکه های راه اه  ،سازههای آبی و انتقا آب و
یتاسیتات حفاظت از خاک به چشم می خورد .از آنجانی که ژئوسنتتیک ها مصالح مصنوعی و ساخنه شده در کارخانه ها با کنتر
کیفیت باال هتتند مزانای زنر را می یتوان به آنها نتبت داد.
 دقت در انتساب مواد اولیه ،پروسه ساخت و کنتر کیفیت در یتولید ان محصوالت باال است ،لذا در مصرف مواد طبیعی صررهجونی مناسبی را امکان پذنر می سازند
 از سرعت نصب و اجرای باالنی در محل برخوردارند  ،لذا زمان بهره برداری از پروژه را یتترنع می کنند. با جانگزننی آنها طراحی و اجرای پروژه های عمرانی قابلیت اعتماد بیشتری را پیدا می کنند. چون در یتهیه ی آنها از مواد خام نفتی استفاده می شود  ،معموال در مصرف منابع طبیعی مثل روالد ،سنگدانه ها و خاک طبیعی صرره جونی می شود.
با یتوجه به مزانای نتبی بتیار زنادی که ان نوع مصالح مصنوعی به همراه دارند ،بیشتر دست اندرکاران طرح های عمرانی
(طراحان  ،پیمانکاران  ،کارررمانان) یتمانل خود به استفا ده از ان مصالح را پنهان نمی سازند .پیمانکاران مانلند یتا پروژه های خود
را در حداقل زمان و با کمترن میزان وابتتگی به شرانط جوی و مصالح محلی به ایتمام رسانند .لذا ان گونه مصالح که به راحتی
در انبار قابل نگهداری و ابتیاع است می یتواند جانگزن مناسبی برای مصالح محلی ناشناخته باشد.
انواع
ژئوسنتتیک

عملکرد اصلی ژئوسنتتیک
جداسازی

تسلیح و تقویت

فیلتراسیون

زهکشی

آب بند نمودن

ژئوتکستایل ها

کاربرد دارد

کاربرد دارد

کاربرد دارد

کاربرد دارد

کاربرد ندارد

ژئوگریدها

کاربرد ندارد

کاربرد دارد

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

ژئونت ها

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کاربرد دارد

کاربرد ندارد

ژئوممبرین ها

کاربرد دارد

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کاربرد دارد

ژئوپایپ ها

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کاربرد ندارد

کاربرد دارد

کاربرد ندارد

ژئوکامپوزیت ها

کاربرد دارد

کاربرد دارد

کاربرد دارد

کاربرد دارد

کاربرد دارد

ژئویتکتتانلهای متداو مورد استفاده در یتتلیح خاک

نمای شمایتیک از ژئوسنتتیکها

 -١-٣-١ژئوتکستایل ها (زمین پارچه ها)
ژئویتکتتانل ها از نظر نوع و کاربرد بزرگترن گروه ژئوسنتتیک ها را یتشکیل می دهند .همانگونه که از نام ان محصوالت پیداست
ان دسته از ژئوسنتتیک ها در واقع مثل منتوجایتی هتتند که به جای کاربرد الیاف طبیعی همانند نخ  ،ابرنشم نا پشم در آنها از
الیاف مصنوعی و عمدیتا پلیمری در آنها استفاده می شود .آنها متسلسل و نفوذپذنرند  ،و از نظر ضسامت در ابعاد مستلف یتولید می
شوند.

 -١-٣-١-١موارد کاربرد ژئوتکستایل ها
موارد مصرف ژئویتکتتانل ها در پروژه های عمرانی بالغ بر  ٩۶نوع کاربرد مستلف می گردد که مهمترن ان کاربردها را می یتوان
در سه بس زنر خالصه نمود:
الف -جداسازی مصالح مستلف از نکدنگر
ب -متلح سازی و نا یتقونت النه های خاک و نا مصالح دانه ای
ج-ریلتراسیون و نا زهکشی در النه های خاک

نمونه از کاربرد ژئویتکتتانل

 -١-٣-١-٢انواع ژئوتکستایلها
ژئوتکستایل بافته شده
ان الیاف به صورت رشته های منفرد و نا رشته هانی که بهم بارته شدهاند ،می باشند .گونههای بارته شده نتبت به بارته نشده،
در شـرانط وزن متاوی (سطح /وزن) ،مقاومت کششی بیشتری دارد.
کاربرد:
پوش

محارظ لوله های انتقا

کنتر کننده ررسان
روک

آسفا

محارظ و زهک

چم های مصنوعی

محارظ النه ژئوممبران

ریلتراسیون

ژئوتکستایل بافته نشده
ان نوع به علت شکل خارجی که دارند اغلب نمد ( )Feltنامیده می شوند و به صورت صفحایتی از یتارهـای نخ که به صورت غیر
منظمی بهم ایتصا نارتهاند ،یتولید میشوند .الیاف یتشکیل دهنده ،کویتاه ،بلند نا پیوسـته مـیباشـند که از طرنق جوش حراریتی نا
مواد چتبنده در هم ررته بهم ایتصا می نابند .آزمانشات نشان می دهند که ژئویتکتتانل نبارته در مقابل پارگی نتبت به بارته
شده ،مقاومتر هتـتند .دلیـل انـ امر درهم بودن الیاف در ژئویتکتتانل نبارته است که باعث انتقا نیرو به یتعداد الیاف بیشتری
می گردد.
کاربرد:
یتقونت کننده بتتر
ریلتر در دنواره های آب بند و سدهای خاکی

 -١-٣-١-٣مزایای استفاده از ژئوتکستایلها


















به عنوان مصالح مصنوعی نتبت به مصالح دانه ای طبیعی دارای کنتر کیفیت بهتری می باشند.
حتی در شرانطی که سنگ بتتر نامناسب باشد ،نصب آنها ساده و سرنع صورت می گیرد.
حجم خاکبرداری را کم کرده و مقدار مصالح دانه ای مورد نیاز را کاه می دهند
در صورت استفاده از آنها می یتوان از مصالح دانه ای ارزانتری استفاده کرداجرای آنها هم به ارقی و هم به صورت عمودی
به راحتی صورت می گیرد.
نک النه ژئویتکتتانل می یتواند به عنوان نک ریلتر دانه ای چند رازه عمل کند.
عمر رراوان آنها در خاک با یتوجه به عدم یتجزنه پذنری
چند منظوره و چند نقشی بودن
ارزان عمر مفید سازه
کاه قابل یتوجه در هزننه های مواد ،نیروی کار و زمان در مرحله ساخت پروژه
کاه هزننه های یتعمیر و نگهداری پروژه
مقاومت بتیار عالی در برابر صدمات حی کار و نصب
مقاومت بتیار باال در برابر سانیدگیشکل نکنواخت ،بدن معنی که یتمام سطح یتولیدشده دارای کیفیت ،بارت و ظاهر
نکنواختی است ،نعنی یتمامی خواص دننامیکی و هیدرولیکی در یتمام سطح ثابت است.
در روند یتولید ان محصو از الیاف با طو کم استفاده میشود mm ٨۰Max:و ان خاصیت را خواهد داشت که
محصو یتولیدشده دارای کش طولی و عرضی نکتان باشد ،درصوریتیکه غیر از ان باشد (مانند محصوالت مشابه که از
الیاف طونل در راستای طولی استفاده میشود) ژئویتکتتانل در جهات مستلف ررتارهای متقارن و نکتانی نشان نمیدهد.
به علت استفاده از ا لیاف با طو کویتاه و بارت ونژه و مکانیزهانی که ان محصو دارد به هیچ وجه(چه در حالت عادی و
چه در شرانط سست نصب) رشته رشته نشده و از انتجام ژئویتکتتانل نمیکاهد.

