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 خالصه
 گيرري از آب پس و سد احداث از قبل ها گاه تکيه و مخزن آببندي بررسي عمدتاًسدها و دریاچه هاي مصنوعي  مورد در مهم مسایل از یکي 

با عنایت به نوع ساختار و محل اجراي پروژه دریاچه مصنوعي چيتگر و كمبود آب منطقره  در ایرن پرشوهد بردليل اهميرت مسر له  .باشد مي مخزن

ته نشت و حفاظت از منابع آب موجود  دو نوع پوشد )بتن آسفالتي و مواد ژئوسنتتيک( جهت آببندي مخزن مورد ارزیابي فني و اقتصادي قرار گرف

اد كه بلحاظ فني و اجرایي گزینه بتن آسفالتي بدليل ميزان نفوذپذیري و هزینه اجرایي باال نسبت به گزینه مصالح ژئوسنتتيک نيراز است. نتایج نشان د

التي پروژه را تامين نمي كند.ولي مصالح ژئوسنتتيک به دليل ميزان نفوذپذیري حداقل  سرعت عمليات اجرایي حداكثر وهزینه كم نسبت به بتن آسف

 مناسبتري است  بنابراین با عنایت به نتایج حاصله استفاده از پوشد ژئوممبران به همراه ژئوتکستایل جهت آببندي پروژه پيشنهاد گردید.گزینه 

 

 های کلیدی: آببندی، نفوذپذیری، بتن آسفالتی، ژئوممبران، ژئوسنتتیک واژه

 وش

 مورد بررسي  ژئوممبران 

 مقدمه .1
 نامنتقارن نشستهاي براثر اوقات گاهي ساخت مخازن آبي )سدها و دریاچه هاي مصنوعي( و آببندي آنها دراجرایي  مالحظات رعایت عدم با

دارد. از مهمترین مشکالت این مخازن بزرگ  ميتوان به تلفات ناشي از نشت آب از كف  وجود نشت و خوردگي ترك ایجاد امکان محيطي و عوامل

قبل از انجام چنين پروژه هایي  ضمن بررسي و مطالعات كامل درخصوص شرایط محيطي منطقه و خاك بستر   و دیوارهاي مخازن اشاره نمود. بنابراین

 تلقي ناپذیر اجتناب اي پدیده بعنوان سدها تمام از بایستي روش هاي مختلف آببندي را با شرایط موجود بررسي نموده و بهترین شيوه را برگزید. نشت

 براي بيني پيد قابل خطرات بعد  سال 100 تا 50طول  در نشت كه است این باشد مي مطرح نشت با ارتباط در كه اي مساله گردد  مهمترین مي

بر این اساس تحقيقات زیادي بر روي انواع مختلف پوشد هاي آببند كه  . ] 1 [باشد قبولي قابل حد در نشت جریان و شدت نياورد بوجود سد ایمني

 قتصادي جواب گوي اینگونه پروژه ها باشد انجام شده است  كه به اختصار  برخي از این تحقيقات اشاره ميگردد هم از لحاظ فني و هم از لحاظ ا

د در خصوص هسته هاي رسي در سدها نکات اصلي مثل دانه بندي مصالح رسي كرت بندي و اجراي دقيق و مناسب  بایستي بيشتر مورد توجه قرار گير

بعمل آید. یا اینکه از مصالح دیگري به جاي مصالح رسي در هسته استفاده شود. از جمله این مصالح  استفاده از مصالح  تا از نشت آب از هسته جلوگيري

شاخص آسفالتي در هسته مي باشد كه بدليل فراواني قير و همچنين مزایاي زیاد بتن آسفالتي از جمله انعطاف پذیري  حساسيت كم به شرایط جوي و 

كرند سد سنگریزه اي -جهت تحليل تند . ] 7 [یداري بيشتر نسبت به سد هاي با هسته رسي  مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. نفوذپذیري كم و پا

جهت شبيه سازي و تحليل به روش المان محدود استفاده ميشود. بصورتي كه در ابتدا مدل سازي  plaxisميجران با هسته بتن آسفالتي از نرم افزار 

مي دهند. سپس مرحله آبگيري را با توجه به اینکه اگر آبگيري قبل از پایان مرحله ساخت  انجام plaxisد را در  چند الیه توسط نرم افزار ساخت بدنه س

 ترینصورت گيرد تغيير مکانهاي بدنه كمي بيشتر از حالتي خواهد بود كه پس از پایان ساخت سد آبگيري انجام شود كه نتایج حاصله نشان داد بيش
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باشد. بيشترین  جابجایي هاي افقي پایين دست در ناحيه فيلتر بوده و تا باال دست ادامه مي یابد  جابجایي هاي قائم باالدست بيشتر از پایين دست سد مي

نشانگر این است كه سانتيمتر مي باشد. منحني هاي جابجایي افقي و قائم  10نشست بدنه در نزدیکي تراز نرمال آب و در قسمت فيلتر بوده كه نزدیک 

و قائم روند بيشترین تغيير شکل چند متر پایين تر از تاج سد به ویشه در باالدست رخ مي دهد و حد فاصل باالترین قسمت هسته و تاج سد جابجایي افقي 

هندسي و هيدروليکي كامالً با هم .در بررسي مقدار نشت آب از دو استخر پوشيده شده با ژئوممبران كه از لحاظ ] ۲ [كاهشي از خود نشان مي دهند 

( نشان داد كه اگر چه آزمون نشت Ponding testبرابر بودند و تنها تفاوت بين آنها سيستم ورودي و خروجي آب بود توسط آزمون حوضچه اي )

.در ] 3 [ن یک ارزیابي كلي ارائه دهد نمي تواند محل نشت را مشخص نماید اما بخوبي ميتواند از كيفيت اجراي ژئوممبران و ميزان  دقت در اتصاالت آ

پوشيده شده باشد از لحاظ هزینه برابر با پوشد بتني با  cm5كه با یک الیه بتن الینينگmm75/0پوشد كانالها با استفاده از ژئوممبران به ضخامت 

( شتريب ایسال ) 1000تا  سال و احتماالً 700از  ديب C ۲0ي دما يط رابهيعمر ژئوممبران تست شده غوطه ور در ش. ] 4 [مي باشد cm10ضخامت 

. ] 6 [مي باشد سال ۹0-50 ادیسال و به احتمال ز 40از  ديب C˚50  ايسال و در دم 375-۲۲5 ادیسال و به احتمال ز150از  ديب C˚35ي رسد  در دمامي

مشخص گردید كه با مطالعه و اجراي دقيق نوع پوشد آببند با ارزیابي نشت از كانال ها و مخازن آبي كه  با مصالح مختلفي پوشد داده شده بودند 

ف پروژه و مصرفي در هر سازه آبي   ميتوان پروژه را جهت دست یابي به اهداف خود از لحاظ فني و اقتصادي بهينه نمود. در این پشوهد با عنایت اهدا

ژئوتکستایل( براي پوشد دریاچه مصنوعي چيتگر مورد ارزیابي فني و مصالح قابل دسترس  دو نوع پوشد آببند )بتن آسفالتي و تركيب ژئوممبران و 

  اقتصادي قرار گرفته است.

 

 

 مواد و روشها .2
 موقعیت و مشخصات دریاچه مصنوعی مورد بررسی  2-1

قرار  شهرداري تهران و شمال پارك جنگلي چيتگر ۲۲ساختگاه سد و دریاچه مصنوعي چيتگر در شمال غرب شهر تهران  واقع در منطقه    

عرض شمالي واقع شده است  از  3۹56500تا  3۹54000طول شرقي و  5۲۲000تا  518000بين محدوده  UTMگرفته است. این دریاچه در مختصات 

 يشمال به حوزه آبخيز كن و وردآورد  از شرق به حوزه آبخيز كن و از غرب به حوزه آبخيز وردآورد و از جنوب به پارك جنگلي چيتگر محدود م

كرج كه از جنوب دریاچه  –هاي دسترسي متعددي به دریاچه وجود دارد  ازجمله آزاد راه تهران موقعيت دریاچه چيتگر را نشان مي دهد. راه 1 0د. شو

گذرند. بلوارهاي كوهک نيز از جنوب دریاچه به بزرگراه رسالت وصل شده و بلوار ت از شمال دریاچه و بزرگراه آزادگان از شرق آن مي  بزرگراه هم

 یابد.شود از غرب دریاچه در امتداد رودخانه وردآورد ادامه ميكرج آغاز مي –وردیج كه از آزادراه تهران 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 هکتار( 123چیتگر ) مساحت دریاچه پالن دریاچه مصنوعی - 1  شکل

 

برداري بهينه از منابع آب موجرود عالوه براین  بهرهباشدكهوتفرجگاهي مي ي گردشگري  تفریحيیک منطقه دریاچه چيتگرایجادازساخت هدف اصلي

 ميليون متر مکعب مي باشد. 7ن حدود هکتار و حجم آب آ 1۲3در محدوده طرح و تلطيف هواي شهر تهران را نيز تأمين نماید. سطح مخزن دریاچه 

ات كرف بر اساس نتایج حفاري بيست و دو گمانه ماشيني در بستر دریاچه به همراه آزمایشات تعيين جنس و نفوذپذیري الیه ها نشان مي دهد كره رسروب

چه عمدتاً نيمه مترراكم از جرنس مصرالح نيمره نفروذ دریاچه عمدتاً از جنس رس سيلتي با اندكي ماسه و نفوذپذیري نسبتاً باال مي باشند. مصالح كف دریا

ه هراي پذیر مي باشند. طي مطالعه پروفيل زمين و انجام آزمایشات لوفران و لوژن در گزارش ژئوتکنيک طرح مالحظه مي گردد مقرادیر نفوذپرذیري الیر
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ا توجره بره موضروع و اهميرت زیراد نشرت بایسرتي برراي ( مي باشد كه حداقل نفوذپذیري را تامين نمي كند. ب5/5-8/1×)cm/s  10-5 سطحي در حدود

 جلوگيري از هدر رفت آب دریاچه  پوششي مناسب جهت آببندي مخزن از لحاظ فني و اقتصادي مورد بررسي و انتخاب قرار گيرد.

 روشهای مختلف مورد ارزیابی برای پوشش مخزن 2-2

 د بررسي قرار گرفته است: در این پشوهد دو روش متداول براي آبندي مخازن به شرح زیر مور 
 

 آسفالت -2-2-1

پوششي انعطاف پذیر بوده و مري توانرد در مقابرل نشسرتهاي احتمرالي تغييرر شرکل دهرد. cm/s 10-8×1پوشد بتن آسفالتي   با نفوذپذیري     

سرانتيمتري ماسرتيک قيرري اجررا مري 1یک الیره سانتيمتري با فينيشر و بر روي آن 5سانتي متر متغير بوده و در دو الیه مساوي  10ضخامت الیه آسفالتي 

متري عمود بر جهت جریان آب اجرا مي شوند.  بعد از اجراي هر الیه  عمليات تراكم با غلتک چرخ آهنري بصرورت  4تا5/3گردد. هر الیه در نوارهاي 

عمليات كنترل كيفيت با نمونه گيرري و تعيرين درصرد قيرر   درصد تراكم استاندارد متراكم شوند. ۹7ویبره یا ساده انجام مي شود. هر الیه بایستي بميزان 

يز مري گرردد. دانسيته  استحکام و نفوذپذیري انجام مي شود. درز بين باندها بایستي كامالً آب بند شده و از درزهاي موازي جریان آب حتي االمکان پره

 دد:در درزهاي سرد بين باندهاي موازي مجموعه اقدامات بشرح ذیل انجام مي گر

 اجراي تک كت در محل درزهاي همپوشاني -

 سانتي متر 15تا  5/7اجراي بتن آسفالتي با همپوشاني حداقل -

 گرماید محل درز یا اتصال با گرم كننده -

 تراكم محل اتصال دو خط موازي بالفاصله بعد از گرماید -

 
 مقطع تیپ مورد نظر برای آب بندی با پوشش بتن آسفالتی - 2  شکل

بایستي به طریقي اجرا شود كه: بادوام  انعطاف پذیر  نفوذناپذیر و بدون خزش بوده و در مقابل هوازدگي مقاوم باشد. طيف وسريعي پوشد بتن آسفالتي 

اي مقراومتي از مصالح شامل ماسه سيلتي تا شن دانه بندي شده براي ساختن بتن آسفالتي بکار ميرود. براي تعيين بهترین طرح اخرتالط برا انجرام آزمایشره

 عيين درصد قير و درصد آهک براي دانه بندي هاي مختلف باالترین تراكم و رضایتبخد ترین معيارهاي فوق در دانه بنردي هراي مختلرف تعيرين مري ت

درصد آهک انبساط زیرآب آسفالت را كاهد داده و در نتيجه دوام آنرا افزاید مي دهرد. بطرور كلري آزمایشرهاي 3تا1شود. در حاالت خاص افزودن 

 در ارزیابي مصالح و مخلوط هاي مختلف بکار ميرود.ذیل 

 آزماید دانه بندي و وزن مخصوص ویشه -

 آزماید ميزان قير مصرفي در آسفالت -

 آزماید مقاومت فشاري در حالت غوطه ور -

 آزماید مقاومت فشاري تک محوري -

 (Sustained-Loadآزماید مقاومت نهایي)  -

 AASHTO T 167 يرینفوذپذ دیآزما -

 

 استفاده از مواد ژئوسنتتیک -2-2-2

 شدهتشکيل ساخته دست بشر به معني  (Synthetic)« سنتتيک»و  زمين مربوط بهبه معني  (Geo) «وژئ»از دو بخد  ژئوسنتتيک لمهك     

به  توانيرا م کيمواد ژئوسنتت يطوركل به .شوندو به صورت آزاد در طبيعت یافت نمي اندمصنوعي كه را شامل مي شوند يبه عبارت دیگر مواد .است

ژئونتها  ژئوفومها   دها یژئوممبران ها  ژئوگر ها  لیئوتکستاژشامل:  رگروهینمودكه درمجموع درچندز ميتقس ریو نفوذ ناپذ ریدوگروه عمده نفوذپذ

 کيژئوسنتت يبند ميتقس 3 شکل. باشند يم ميتقس ابلق پیژئوپا کيژئوسنتت يلوله ها ها و کيژئوسنتت -رس ها  پیژئواستر ها  تیژئوسلها  ژئوكمپوز

 كه دراین پروژه از تركيب ژئوممبران و ژئوتکستایل باهم استفاده گردید. .دهدي نشان م کيبه صورت شمات ها را
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 

 
 تقسیم بندی کلی مواد ژئوسنتتیک - 3  شکل

خراص را دارد. كره باعرف نفروذ  يرسرازیبه ز ازيانواع سطوح بدون ن يكار قیعا تيو ... است كه خاص يس يو يپ لن يات ياز جنس پل يژئوممبران ورق

 ياسرتخرها  يمصرنوع يهااچرهیدر كرردن  سراخت يبنردو جهرت آب شرود ي( مريو نفت یيايميمثال آب  مواد ش ي)برااالتينسبت به انواع س يریناپذ

با انواع پوشرد  ایو  یيتواند به تنها يانتقال آب و فاضالب كاربرد دارند. ژئوممبران م يهافاضالب و لوله يالگونها  يصنعت يو استخرها يپرورش ماه

 يريجلروگ  ونيزوالسریا ي میقد يسدها تيفيبهبود ك يمحصول  استفاده برا نیا ينصب شود. از جمله كاربرد ها زهیسنگ ر ای يها  چون صفحات بتن

 رنرديگ يماوراء بنفد قررار مر يدر معرض اشعه  نکهیا ليبدون پوشد به دل يعمر ژئوممبران ها .رودو ... بکار  يآب يسازه ها  از نشت در كف مخازن

ژئروممبران   يو رو ریرآسران ترر اسرت. معمروالً در زآنهرا از نروع پوشرد دار  ريدر مقابل  تعم يباشد ول يپوشد دار م يكمتر از ژئوممبران ها ياندك

از  نيقدرت تحمل بار سازه و ژئوممبران شرود. همچنر تیباعف تقو نيهمچنو  محافظت كند يدهند تا آن را در مقابل سوراخ شدگ يقرار م لیژئوتکستا

ر زلزله و رانرد بمقاوم در برا اجرا  سهولت در باال  يریپذ انعطاف بیضر  ي  مقاومت كششيکيبه مقاومت مکان توانيقابل توجه ژئوممبران ها م يایمزا

 .هرز و .... اشاره نمود يو علف ها اهانيگ دیر روببرا رمقاوم د در برابر درجه حرارت  مقاوم ن يزم

صرالح ژئروتکنيکي ژئوممبران به این صورت تعریف شده است. غشاهاي با نفوذپذیري خيلي پایين كه در ارتبراط برا م ASTM D4439مطابق تعریف 

یر جهت كنترل نشت مایعات در پروژه هاي عمرانري اسرتفاده مري شرود. ژئوممبرانهرا در مقایسره برا خراك رس و برتن آسرفالتي نفوذناپرذیر بروده و مقراد

تعيين شده است. بنابراین هردف اوليره اسرتفاده از ایرن مصرالح  m/s 10-15×1 تا  m/s 10-1۲×1 نفوذپذیري آن از آزمایشات انتقال بخار آب در حدود 

ردهاي مرورد بعنوان یک مانع در مقابل نفوذ مایعات یا بخارات مي باشد. این مصالح یکي از پركاربردترین مصالح ژئوسنتتيک مي باشد. مهمترین استاندا

هرر دوسرال   GRIمربوطه به موسسه  GM13( استانداردASTM D5886ارد و استاند  GM13استفاده در نحوه اجرا و تست ژئوممبران: )استاندارد 

را در بر  ISOو  ASTMمي باشد. به طوركلي این استاندارد مجموعه اي از استاندارد هاي  ۲011تجدید نظر مي شود  كه  در این تحقيق مربوط به سال 

دود خواص فيزیکي و شيميایي جهت انواع مختلف ژئوممبران بوده و نوشرته معيار و ح GM13ميگيرد كه در آن روش هاي انجام آزماید و استاندارد 

در شده است. این استاندارد جهت حداقل مقدار خواص فيزیکي و شيميایي مي باشد. كه استاندارد كنترل كيفري سراخت و مردیریت توليرد و كيفيرت را 

 برميگيرد.
 

 مورد استفاده در پروژه های موجود در ایران GM13 نمونه آزمایشات استاندارد -1شماره جدول 

 GM13استاندارد های 

 ردیف نام آزمایش به فارسی نام آزمایش به التین استاندارد

D5199 Thickness   1 ضخامت 

D1505/D792 Density 2 چگالی 

D6693 Tensile properties 3 خواص کششی 

D1004 Tear Resistance 4 مقاومت در برابرپارگی 

D4833 Puncture Resistance 5 مقاومت در برابر سوراخ شدگی 

D5397 Stress Crack Resistance  6 مقاومت در برابر تنش و درز 

D1603 Carbon Black Content 7 مقدار کربن سیاه 

D5596 Carbon Black Dispersion 8 انتشارکربن سیاه 

D3895/D5885 Oxidative Induction 9 ایشالقای اکس 

D5721/D3895/D5885 Oven Aging at 85°C 10 زمان القای اکساش دراز مدت 

D3895/D5885 UV  Resistance 11 مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش 
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همانندآزماید از آنجایيکه هيچ مصالحي نفوذ ناپذیر نيست  ارزیابي نفوذناپذیري نسبي ژئوممبران یک موضوع قابل بحف مي باشد. در این آزماید 

خاطر از مرسوم در ژئوتکنيک انجام آزماید صحرایي بخاطر نياز به هد باالي آب و زمان زیاد قابل استفاده براي ژئوممبران ممکن نمي باشد. بهمين 

طوبت ثابت طبق گزینه دیگري همچون بخار استفاده مي شود. در فرآیند هدایت بخار درون نمونه از محفظه كالهک دار آلومينيومي با درصد ر

ASTM E96  وASTM D5886   استفاده مي شود. قابل ذكر است كه انجام آزماید به روش فوق در ژئوممبرانهاي ضخيم یا با دانسيته باال همانند

HDPE کل  كلروفرم بخاطر هدایت كمتر بخار بسيار مشکل است. بهمين خاطر در برخي موارد از بخار مواد شيميایي دیگري همچون استون   فنيل ال

 و... استفاده مي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASTM E96دستگاه تست فشار بخار طبق   - 4  شکل

 :D5886 ASTM استاندارد -2-2-2-1

این استاندارد صرفاً جهت تعيين مقدار نفوذپذیري ژئوممبران در مقابل گازها  مایعات )آب( و مواد شيميایي مختلف بدليل نفوذ در سطح  

ه بر پای مولکولي ژئوممبران بوده كه برخي از اجزاي مایع مي تواند از حفره هاي ميکروسکوپي ژئوممبران عبور كنند مي باشد  كه مقدار نفوذ حاصله

= Qفرمول دارسي )  k × i × A بوده و كليه آزمایشات مربوط به استاندارد )D5886  حالت آزمایشگاهي دارد  بدليل زمان بر بودن و تاثير گذاري

ممبران سه فرایند نفوذ ژئو بيد از حد عوامل محيطي در بازه زماني طوالني بر روي مقدار نفوذ  انجام آزمایشات صحرایي عمالً غير قابل انجام مي باشد.

مرحله دارد.الف: جذب ثابت روي باالدست ژئوممبران. ب: خروج آب ومحلول از گونه هاي مختلف ژئوممبران ج: تبخير یا دفع ثابت از پشت 

زه و شکل ژئوممبران. نفوذ آب از ژئوممبران در حالت اول بيشتر بستگي به حالليت مایعات نفوذي در ژئوممبران دارد   در حالت دوم بستگي به اندا

𝑄𝑖  مولکول ها و ساختار پليمري ژئوممبران دارد كه تنها زماني مي توان نفوذ را ثابت نگه داشت كه از فرمول فيک   = −𝐷𝑖 ×
𝑑𝑐𝑖

𝑑𝑥
استفاده گردد. در 

 حالت سوم پتانسيل شيميایي نسبي در دو طرف یکسان باشد یعني نفوذ از پتانسيل بيشتر به كمتر انجام مي گيرد.

 

 تثبیت شیروانی ها-2-2-2-2

 نرگيمیتر اتيرعملپس از  ژئوممبران تيبمنظور تثبلزوم اتصال و مهارهاي صحيح ژئوممبران ها از مهمترین قسمتهاي عمليات نصب مي باشد. 

ي شريب بره فاصرله در راسرتاي براال cm80ترا  cm50 بسته به ارتفاع دیواره و طول شيب در این پروژه  كانالي به عرض و عمق متوسرط روي شيب ابتدا

ر طرح مي مشخص از تاج شيب حفر نموده و قسمت باالي ژئوممبران داخل این كانال قرار مي گيرد. این كانال توسط بتن پر گردید. با توجه به شرایط ه

اتصال مناسب ترین نحوه اتصال توان عمليات تقویتي همچون افزاید عمق یا تعداد ترانشه را در جهت جلوگيري از بيرون كشيدگي انجام داد. این نحوه 

ورتيکه به خاك مي باشد.  جهت تثبيت ژئوممبران بر روي دیواره هاي بتني و .. ميتوان از صفحه استيل و ميخ مخصروص ژئروممبران  اسرتفاده نمرود. بصر

 تثبيت نمود. 5ابتدا محل مشخص شده را توسط دریل سوراخ نموده و مطابق شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و دیوار های  بتنی ع عرضی نحوه نصب ژئوممبران برروی شیبمقط -5شکل 



 

یرا جروش خودكرار و از   Fusionاستفاده گردید. دركرف مخرزن دریاچره از روش  Fusionو   Extrusionبراي جوش ورق از دو روش 

اتوماتيک قدرت مانور كافي نداشته باشد اعم از كنج ها  دور لوله ها و...  اسرتفاده گردیرد. دستگاه اكسترودر جهت رفع معایب و محل هایي كه دستگاه 

شکل  دراین روش عمليات اتصال دو ورق ژئوممبران بطور اتوماتيک و با حذف خطاهاي انساني انجام مي شود كه بهترین نوع جوش را فراهم مي آورد.

 رانشان مي دهد. Extrusion اكستروژن  و دستگاه  Fusionدستگاه جوش خودكار 5شماره 

 

 

 

 

 

 اکسترودر روبات خودکار جوش گوه داغ و - 5  شکل
 

تصاالت درز اتصال صفحات ژئوممبران مي تواند ضعيفتر از خود مصالح ژئوممبران باشد. این موضوع هم از لحاظ كنترل كيفي اتصاالت و هم از لحاظ ا

 ش را نشان مي دهد. نيمرخ دو نوع جو 6حائز اهميت مي باشد. شکل 

 شماتیک خط جوش دستگاه اتوماتیک و اکستروژن - 6  شکل

و در حالرت  ASTM D4437 ,D3083, D751براي تعيين مقاومت درزهاي ژئوممبران در حالتهاي مختلف كششي  برشري مطرابق اسرتانداردهاي 

عمل مي شود. در ذیل به اختصار برخي از تست هاي انجرام شرده برر روي  ASTM D4437,D413كششي عمود بر امتداد درز مطابق استانداردهاي 

 ژئوممبران پرداخته مي شود.

جهت اطمينان از اجراي صحيح جوش ژئوممبران در این پروژه از  تستهاي غير مخرب جوش ژئوممبران بسرته بره مسراحت اجررا شرده   تعرداد 

مطرابق  Vacumed Box(  تست جعبه خال )ASTM D5820مطابق با استاندارد  Compressed Airدرزها و ... استفاده گردید. تست فشار هوا )

(  كه باعنایت به محدودیت از توضيحات مربوط به اجراي ASTM D6365مطابق با استاندارد  Spork( تست جرقه )ASTM D5641با استاندارد 

 خرب جوش پرداخته مي شود.این روشها خودداري نموده و فقط به نحوه اجراي یکي از تست هاي غير م
 

 تست فشار هوا:-2-2-2-3

( جوش داده شده اند و در بين دو خط جوش داراي یک كانال هروا مري باشردكه  Wedy Weldingدرزهایي كه توسط دستگاه اتوماتيک )

 بصورت ذیل انجام گردید: ASTM D5820بایستي توسط فشارهوا تست گردند. این تست ها مطابق با 

مي بایست انتهاي یک طرف كانال هوا را مسدود كرد  اگر انتهاي خط آزاد باشد مي توان توسط گيره كانال هوا را مسدود كرد. در این روش 

 5/1از طرف دیگر سوزن مانومتر یا نمایشگر فشار را درون كانال كارگذاشت. در پروژه دریاچه مصرنوعي چيتگرر برا توجره بره اجرراي ورق ژئروممبران 

دقيقه زمان صرف رسيدن به تعادل فشرار درون  ۲اتمسفر مي باشد  با توجه به طول خط برش  3ميزان فشار اعمالي درون كانال به مميزان ميليمتر در كف 

اتمسفر باشد به این معني است كه محل مورد  1دقيقه ثابت نگه داشته مي شود. اگر افت فشار در این مدت كمتر از  5كانال الزم است این وضعيت براي 

اكسترودر آب بندي مي آزماید از نظر نشتي و وجود درز مشکلي ندارد  سپس دو سر كانال را باز كرده تا هوا تخليه شود و محل تعبيه فشار سنج توسط 
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ه رفع عيرب اگر افت فشار بيد از حد مجاز باشد یا فشار پایدار نباشد منطقه معيوب شناسایي  عالمت گذاري و توسط اكسترودر نسبت ب(.7گردد )شکل 

 اقدام ميگردد و مجدداً مورد تست قرار ميگيرد. 
 

 HDفشار و کاهش مجاز فشار کانال هوا برای ژئوممبران های  تست -2شماره جدول 

 ضخامت ژئوممبران حداقل فشار حداکثر فشار حداقل افت فشار

Psi Kpa Psi Kpa Psi Kpa In mm 

4 28 35 240 24 165 04/0 1 

3 21 40 275 27 185 06/0 50/1 

2 14 40 275 30 205 08/0 <   2 > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تست فشار توسط مانومتر و کمپرسور باد - 7  شکل

 

 نتایج و بحث .3
به کاربرد آسفالت - 1-3 تایج آزمایشهای مربوط   ن

آسرفالت مقدارنفوذ پذیري آسفالت بيشتر بستگي به ميزان فضاي خالي   درصد قير  نوع و ميزان زاویه شکسرتگي مصرالح سرنگي و كوبيردگي 

رفتره و دارد و در صورت عدم رعایت هر كدام از شرایط استانداردهاي ذكر شده در آزمایشات فوق الذكر مقدار نفوذ پذیري آسفالت تحت تاثير قرار گ

د نياز پروژه ميرزان نفروذ پرذیري باتوجه به انجام آزمایشات فوق تعين دانه بندي و .. مهمترین فاكتور مور. تاثير مستقيم بر نتایج مورد نياز پروژه ها را دارد

 بصورت ذیل انجام گردید. AASHTO T167آسفالت است كه طبق استاندارد 

𝐾 =
𝑎 𝐿

𝐴 𝑡
𝑙𝑛 (

ℎ1

ℎ2
)  

K –   ضریب نفوذپذیريa –   مساحت داخلي لولهL – لوله(   طول نمونه(A –   مساحت نمونهt –   1زمان شروع تا پایان آزمرایدh - ارتفراع آب در

 ارتفاع آب در انتهاي آزماید-  2hابتداي آزماید  

 

 

 

 

 

 
 

 نحوه انجام تست نفوذپذیری آسفالت - 8  شکل

 

 

 

 



 

 نتایج حاصل از انجام تست نفوذ پذیری بر روی مصالح آسفالتی -3شماره جدول 

 ردیف
محل نمونه 

 برداری

شماره 

 نمونه
L 

(CM) 

A 

(CM) 

a 

(CM) 

H 

(CM) 

T 

(MIN) 

h 

(CM) 
t (S) K (CM/S) 

 3/1×10-4 86400 4/77 1440 4/89 9 10 90 1 13کرت  1

 9/6×10-5 172800 2/77 2880 5/89 9 10 90 1 13کرت  2

 35/1×10-4 86400 35/77 1440 4/89 9 10 90 2 13کرت  3

 05/9×10-6 172800 7/73 2880 4/89 9 10 90 2 13کرت  4

 02/1×10-4 86400 81/45 1440 54 10.8 12 60 3 26کرت  5

 4/8×10-5 172800 26/41 2880 54 10.8 12 60 3 26کرت  6

 41/9×10-5 86400 89/49 1440 58 10.8 12 60 4 26کرت  7

 8×10-5 172800 90/44 2880 58 10.8 12 60 4 26کرت  8

 

 cm/s 10-8×1متر و احتساب حداكثر نفوذپرذیري برراي آسرفالت هيردروليکي حردود  0/6با فرض متوسط هد آب مخزن در حالت پر برابر با 

خواهد بود. براي احتساب بروز برخي ترك هاي احتمرالي 3m000 ۲8۹براي بتن آسفالتي  ميزان نشت ساالنه از مخزن دریاچه درحالت مخزن پر حدوداً 

براي ميزان نشت ساالنه  فوق در نظر گرفت  كه در این صورت ميزان كل نشت ساليانه در حالرت مخرزن پرر  ۲در پوشد آسفالتي مي توان یک ضریب 

 پوشد بتن آسفالتي را نشان مي دهد.برآورد مي گردد. شکل زیر مقطع تيپ مورد نظر براي آب بندي با   3m 000 580حدوداً  

 

 نتایج مربوط به آزمایشات آسفالت -4شماره جدول 

درصد قیر 

نسبت به 

مخلوط 

 آسفالتی

مقاومت 

مارشال 

 آسفالت

درصد 

فضای 

خالی 

نمونه 

 مارشال

درصد 

فضای 

خالی پر 

شده با 

 قیر

درصد 

حجمی 

فضای خالی 

 مصالح

روانی 

 آسفالت

نسبت 

درصد 

وزنی قیر 

 به فیلر

شکستگی 

 دو جبهه

زن و

مخصوص 

حقیقی 

 مصالح

درصد 

کوبیدگی 

 آسفالت

درجه 

حرارت 

 آسفالت

5/6 1528 5/2 84 15 77/4 82/2 92 3/2 97 130 

7/6 1946 1/2 86 17 18/4 44/3 90 31/2 97 135 

7/6 1665 6/2 85 16 88/4 3/3 90 29/2 98 140 

4/6 1670 3 81 16 31/4 27/3 92 15/2 97 140 

5/8 1859 1/1 87 19 86/4 46/2 89 27/2 89 125 

 

با توجه به نتایج بدست آمده در خصوص دانه بندي و ميزان نفوذپذیري از نمونه هاي آسفالتي اجرا شده مشاهده مي شود مصالح فوق خارج از 

نيراز در پرروژه   اسرتفاده از مصرالح  ( مد نظر پروژه را تامين نمي كند. براي تهيه مصالح آسفالتي موردcm/s 10-8×1محدوده بوده و مقدار نفوذ پذیري )

باشد  معمول آبرفتي نزدیک به كارخانه آسفالت بدليل كم بودن حجم مصالح و در دسترس نبودن آن ميسر نمي باشد و نياز به مصالح شکسته كوهي مي 

ومتري تهران خواهد بود. با توجه به اینکه تأمين كيل 45تنها سنگدانه كوهي قابل استفاده در این پروژه معدن سنگ كوهي اسب چران  واقع در بومهن در 

ه تحميرل كل سنگدانه بتن آسفالتي از این معدن مستلزم صرف زمان زیاد و افزاید قيمت روزانه مصالح   سوخت  حمل و ... هزینه قابل توجهي به پرروژ

 مي گردد.

دارد  اجراي الیه هاي ساب بريس و بريس بردليل وجرود فصرل  با توجه با اینکه اجراي آسفالت نيازمند بسترسازي مناسب در كل سطح پوششي

سرانتيمتر ۲5ت سرما و امکان از بين رفتن تراكم و شن زدگي الیه بيس بر اثر تردد ماشين آالت  امکان پذیر نبوده  استفاده از الیه خاك سيمان به ضرخام

وژه  وجود فصل سرما و اهميت تامين دمراي آسرفالت در محرل كارخانره و به جاي الیه هاي فوق انتخاب گردید. دور بودن كارخانه آسفالت از محل پر

ماه سال را بدليل نامساعد بودن شرایط جوي امکان اجراي آسفالت نمي باشد. كه این امر عمالً باعف به تراخير افترادن زمران بنردي 1۲ماه از5اجرا  حداقل

هزینره ریرالي تهيره و 13۹1و تعدیل سره مراه دوم 1388اي راه باند فرودگاه و سد سازي پروژه خواهد شد. در عين حال با توجه به برآورد طبق فهرست به

 ریال مي باشد. ۲5۹ ۲11اجراي یک متر مربع بتن آسفالتي  با فرض موجود بودن كليه مصالح در محل پروژه برابر 

 

 



 ۹ 

از کاربرد ژئوممبران  2-3 تایج حاصل   ن

 در این پشوهد نکاتي كه در استفاده از ژئوممبران مورد استفاده قرار گرفت عبارت بودند از:      

 بوده است   %۹0-85تراكم سطوح قبل از اجراي پوشد در حدود  -

 حذف و برداشت سنگدانه هاي درشت وتيز گوشه -

 حمل و پخد مناسب و مهار موقت صفحات در مقابل جریان باد -

 زیر یا روي صفحات ژئوممبران در جهت حفاظت در مقابل آسيبهااجراي ژئوتکستایل  -

نقطه ضعف انواع ژئوممبران ها  صدمات فيزیکي و سوراخ شدن در طي اجرا و زمان بهره برداري مي باشد. ضمن رعایت كنترل كيفي دقيق حين  -

وي ژئروممبران احرداث ترا از صردمات فيزیکري و برر ر cm۲0 بره ضرخامت cm1۲ تا cm۲.5 درانتها یک الیه مصالح قلوه سنگ با سایز اجرا 

 سوراخ شدن آن جلوگيري نماید.

 اجراي یک ترانشه مهاري در باالي شيرواني ها -

 بر روي نمونه هاي ژئوممبران انجام گردید. این آزمونها عبارتند از: ASTMو  GRIهمچنين آزمون هاي مختلف بر اساس استاندارهاي 

 تعيين ضخامت -

 درصد وزني  -

 ت به سوراخ شدگي ژئوممبرانمقاوم -

 مقاومت به پاره شدگي ژئوممبران  -

 خالصه شده است.  5نتایج حاصل از این آزمونها در جدول 
 نمونه آزمایشات انجام شده بر روي ژئوممبران -5شماره جدول 

 شرح آزمایش ردیف
حد 

 استاندارد
 واحد

نتیجه 

 آزمون
  

تاریخ انجام 

 آزمایش

5/1 تعیین ضخامت 1  mm 

43/1    26/07/1391  

46/1    26/07/1391  

48/1    15/07/1391  

49/1    08/06/1391  

2-3 درصد وزنی 2  % 

6/2    26/07/1391  

3/2    15/07/1391  

24/2    08/06/1391  

 N 480≤ مقاومت به سوراخ شدگی 3

50/570    26/07/1391  

03/605    26/07/1391  

26/533    15/07/1391  

25/480    08/06/1391  

 N 187≤ مقاومت به پارگی 4

24/292  MD 26/07/1391  

96/291  TD 26/07/1391  

9/284  MD 26/07/1391  

25/280  TD 26/07/1391  

85/274  MD 15/07/1391  

43/270  TD 15/07/1391  

18/279  MD 08/06/1391  

90/277  TD 08/06/1391  

 

ز شرركتهاي نتایج مشخصات فني نمونه هاي ژئوممبران از نظر فني قابل قبول مي باشد. همچنين با عنایت به مالحظات فني ذكر شده و استعالمات ریرالي ا

و اجراي یک متر مربع ژئروممبران هزینه ریالي تهيه 13۹1و تعدیل سه ماه دوم 1388وارد كننده ژئوممبران و  برآورد طبق فهرست بهاي راه باند فرودگاه  

 ریال مي باشد.147.350و ژئوتکستایل برابر 

 



 

 نتیجه گیری .4

با توجه به آنچه كه در مورد ویشگي هاي فني هر یک از دو روش آببندي )بتن آسفالتي و پوشد ژئوممبران( مطرح گردید  مالحظه مي شرود 

پروژه را دارا مي باشرند. بردین معنري كره مري تروان برا مردنظر قرراردادن وضرعيت مصرالح  هر یک از راهکارهاي ذكر شده از لحاظ فني قابليت اجرا در

 از سروي دیگرر آنچره در اتخراذ تصرميمات تراثير گرذار دردسترس در هر منطقه و  شرایط آب و هوایي موجود نوع خاصي از مصالح را انتخراب  نمرود. 

ه در این طرح مي باشد. از اینرو بلحاظ استعالمات اوليه از شركتهاي وارد كننده و قيمت هاي مي باشد  مساله شمول موارد فني و صرفه اقتصادي هر گزین

بر هزینه هراي تهيره و نصرب مصرالح عرایق  هزینره تهيره و اجرراي برتن  13۹1و تاثير تعدیل سه ماه دوم سال 1388فهارس بها راه و باند و سد سازي سال 

بيشتر از هزینه خرید و اجراي مصالح ژئوممبران با دو الیه ژئوتکسرتایل محرافظتي  %43في در محل پروژه آسفالتي با فرض در دسترس بودن مصالح مصر

مترر مري مي باشد. به لحاظ ارزیابي فني و رجوع به نتایج آزمایشگاهي مشاهده گردید كه نفوذپذیري مصالح ژئوممبران نسبت بره برتن آسرفالتي بسريار ك

ني  نحوه اجرا و همچنين شرایط جوي منطقه تاثير بسيار زیادي در زمانبندي و كيفيت آببندي پروژه ها خواهرد گذاشرت  باشد. از طرفي تاثير عوامل انسا

كار واین در حاليست كه در صورت اتصال و جوش مناسب ورقهاي ژئوممبران و اعمال دقت الزم  تاثير عوامل جوي بسيار كمتر شده و دوره ي اجراي 

 با اطمينان بيشتر انجام خواهد شد. آببندي در زمان كمتر و

تركيرب مصرالح  همچنرين اسرتفاده موفرق از  مشراورین  محققرين و تحقيرق سرایرو  با توجه به نتایج بدست آمده از تحقيقات حاضرخاطر نشان مي سازد 

ح هاي آبي مورد نظرر تحقيقرات الزم و كرافي در قبل از اجراء هرنوع پوشد آببند طبق نياز طرشود   پيشنهاد مي ژئوممبران و ژئوتکستایل در این پروژه

ر نروع خصوص نوع الیه آببند انجام گيرد و پس از انتخاب پوشد  جهت اجراي صحيح و مطابق با استاندارهاي جهاني از اكيپ ماهر و باتجربه برراي هر

 پوشد استفاده گردد. 

 

 تشکر و قدردانی .5

مس ولين و مهندسين دانشگاه آزاد اسالمي واحد علروم و تحقيقرات تهرران  موئسسره تحقيقرات فنري و اساتيد  ها و ارشادات  ياز راهنمائ لهينوسیبد 

یراري  مهندسي كشاورزي كرج  شركت سابير شركت سد تونل پارس  آزمایشگاه تخصصي اندیشه برتر ميران و كليه عزیزاني كه ما را در تهيه این مقاله

 مراتب امتنان به عمل مي آید. فرمودند 
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