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روش انتقال و نگهداري ژئوممبرین.1

روش تخلیه در محل

ــتقیم     ــانترین راه انتقال مس ــته حمل می گردد. لذا آس ــور ژئوممبرین معموالً در کانتینرهاي در بس در مبادي ورودي کش

کانتینر بوســیله تریلی میباشــد. در صــورتیکه بنا به هر دلیلی تعویض کانتینر در مبادي ورودي مدنظر قرار گیرد، روشــی 

ی باید مورد استفاده قرار گیرد.نظیر آنچه در پس مورد تخلیه ژئوممبرین می آید م

تخلیه رولها بســتگی قاطع به ابعاد رولها دارد، رولهاي کم عرض تر را می توان راحتتر تخلیه نمود. اما روش ارائه شــده در  

این بخش می تواند در مورد رولهاي عریض نیز با سرعت کمتر و استفاده از جرثقیل قوي تر پیگیري شود.

ژئوممبرین در کانتینر هنگام تخلیهیري رولهاي : نحوه قرار گ1شکل 

تخلیه ژئوممبرین می تواند به دو روش انجام شود:

تخلیه به وسیله لیفت تراك: در این روش با قرار دادن یک لوله فوالدي در داخل ژئوممبرین و اتصال آن به یکی    -1

شیده می   شته و با     از تیغه هاي لیفت تراك هر رول از داخل کانتینر به بیرون ک سرعت باالیی دا شود. این روش 

توجه به حجم رولهاي مورد استفاده براي این پروژه پیشنهاد می گردد.
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: تصویري از بیرون کشیدن رولها توسط لیفت تراك با لوله فوالدي2شکل 

سط     -2 سیله دو عدد قالب هاي کمري پرمقاومت تو سیله قالب هاي کمري: در این روش بو ل قیثجرتخلیه رولها بو

هاي کم عرض دو عدد قالب                ند. براي رول کانتینر منتقل می گرد به خارج از  هاي ژئوممبرین  با لیفت تراك رول

ست.    ستفاده از لوله فوالدي میانی الزامی ا همچنین لوله فوالدي  کمري کفایت می نماید. اما در رولهاي عریض ا

سانتیمتر باشد.1امت گوشت سانتیمتر و ضخ10مورد استفاده می باید حداقل قطر داخلی 

: نمایی از رولهاي ژئوممبرین در حال حمل با قالب هاي کمري3شکل 
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حفظ و نگهداري در انبار

رولهاي ژئوممبرین می باید در محلی مســطح و بدون گرد و خاك و آشــغال یا گل نگهداري گردد. در صــورت وجود 

سانتیمتر ماسه یا بتن مگر  10گرمی، 800از یک ژئوتکستایل  میلیمتر در خاك زیرین باید6دانه هاي سنگ با قطر  

حداکثر تعداد رولهاي ذخیره شده در کف استفاده شود. قطعات درشت تر سنگ می باید از کف محل جمع آور شوند.

رولها نبایدرول باشد در غیر این صورت امکان آسیب دیدگی شدید محصول وجود دارد.     4در ساختگاه نباید بیش از  

شیده می          شابه پو صورت می باید با برزنت با جنس م شند. در غیر این بیش از دو ماه در معرض آفتاب و هواي آزاد با

شوند.

: نمایی از نحوه ذخیره غلط رولها در محل ساختگاه، فشار بیش از حد باعث آسیب دیدگی رولهاي پایینی می شود.4شکل 

روش اجراي پوشش.2

نصبتجهیزات مورد استفاده در 

تجهیزات مورد استفاده براي نصب و به کارگیري آنها بخش اصلی فرآیند نصب هستند و لذا در اینجا مروري سریع  از این 

ارتند از:عبمیباشد کهاز شرکت سوییسی الیسترمحصوالت می پردازیم. تجهیزات اصلی مورد استفاده در فرآیند نصب
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ستگاه جوش دوگانه:  ــتگاه انجام می گد ــیله این دس . هچنین جوش انجام ردداغلب جوش هاي ژئوممبرین به وس

سترس           سنگین در د سبک و  ستگاه در طراحی هاي  ست. این د ستگاه داراي باالترین قابلیت اطمینان ا شده با این د

قرار دارد.  

شکل و گوشه ها به کار می روند. این دستگاه     Tاین جوش ها به طور عادي براي براي همپوشانی هاي  اکسترودر: 

بر اساس ذوب شدن سیم جوش و ریختن پالستیک در اطراف جوش انجام می گیرد.

شوار:    ساختگاه و همچنین         س ستروژن و انجام جوش هاي موقت در  سازي جوش هاي اک ستگاه براي آماده  این د

اتصال ژئوتکستایل ها به هم به کار می رود.

اه جوش دوگانه براي جوش ژئوممبرین ها : دستگ5شکل 

: دستگاه اکسترودر 6شکل 
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: سشوار مورد استفاده در جوش ژئوممبرین7شکل 

بخش دیگر تجهیزات مورد استفاده، تجهیزات تست غیر مخرب جوشهاست. این دستگاه ها عبارتند از:

شار هوا:    ستگاه ف این دســتگاه براي آزمایش جوشــهاي دوگانه مورد اســتفاده قرار می گیرد. به طور معمول هر د

د توسط این دستگاه مورد بررسی قرار گیرد.یجوش دو گانه اي با

شار منفی به    حباب مکش و پمپ مکش: ستروژن با اعمال ف این تجهیزات به همراه هم براي کنترل جوش هاي اک

کار می رود.

ست    ستگاه ت سیل کار می کند و براي       جرقه:د ساس اختالف پتان ساس هدایت الکتریکی هوا بر ا ستگاه بر ا این د

کنترل جوش هاي اکستروژن در هندسه هاي پیچیده و مناطق عبور لوله هاي به کار می رود.

: نمایی از دستگاه کنترل فشار با سوزن ویژه8شکل 
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اکستروژن:  حباب تست مکش براي کنترل جوش هاي 9شکل 

: نمایی از تجهیزات آزمایش جرقه الکتریکی10شکل 

کنترل آمادگی سطح زیرین.3

صورت                 شده و کار روي آن انجام گیرد. به  سازي  شده آماده  ستایل طراحی  صات طرح و ژئوتک شخ ساس م سطح زیرین می باید بر ا

و در هنگام نصب خشک داراي مقاومت باشد.عمومی باید سطح زیرین به صورت کامل صاف و بدون برآمدگی و فرورفتگی بوده
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اجراي ژئوتکستایل

شانی         صال رولها به هم یا می توان از مقدار همپو ستفاده قرار گیرند. براي ات ستایل با عرض هاي مختلف می توانند مورد ا رولهاي ژئوتک

شانی    30 ستایل نباید       10سانتیمتر یا همپو ستفاده کرد. ژئوتک شوار ا س د و در مدت طوالنی در معرض آفتاب قرار گیرنسانتیمتر با جوش 

باید در مدت حداکثر سه روز پوشیده شوند.

اجراي ورق ژئوممبرین

براي نصب ورق ژئوممبرین می بیاید مالحظات زیر مد نظر قرار گیرد:

.در دماي زیر صفر درجه جوش دادن ورق ها جز با تخصیص امکانات ویژه و تایید ناظر کارگاه ممکن نیست

.در یک روز نباید تعداد رولهاي بیشتري از توان تیم نصاب براي جوش دادن پهن گردد

 ماشین آالتی نباید از روي محصول ژئوممبرین تردد نماید یا در شرایطی از روي چروك هاي ژئوممبرین رد    هیچ

شود.

سه یا خاك ریزدانه به تعدادبراي جلوگیري از بلند شدن ژئوممبرین در اثر وزش باد باید کیسه هاي پر شده از ما

فی استفاده شود.کا

.در شرایطی که باد شدید، بارش، دماي بسیار پایین وجود دارد، نباید هیچ رولی پهن گردد

میله پخش کننده استفاده نمود. میله پخش کننده شامل یک لوله عبور کننده    براي قراردهی ژئوممبرین در کارگاه باید از 

گهدارنده خواهد بود. ژئوممبرین باید به گونه اي در روي خاك یا ژئوتکســتایل قرار گیرد که فضــاي از داخل رول و تیغه ن

خالی در زیر آن وجود نداشته باشد.

فرآیند نصـــب باید به گونه اي صـــورت گیرد که کمترین چروك در ورق ها به وجود آید. براي اینکار باید تالش نمود که 

ا شدن آنها انجام شود. قبل از عملیات جوش رول ها پهن شده و همپوشانی شوند.جوش دادن ورق ها در هنگام همدم
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شود.         شیب انجام  شود. هیچ خطوطی نباید در امتداد  صورت تقریبی) انجام  ساس چینش (به  عملیات جوش می باید بر ا
شیب باید حداقل   کلیه جوشهاي روي شیب می باسد عمود دربر جهت شیب انجام شود. همه خطوط جوي هم امتداد با       

متر با پاي شیب فاصله داشته باشند.1,5

: نمایی از تیغه پهن کننده11شکل 

: نماي شماتیک اجزاي تیغه پهن کننده12شکل 

صب در دماي زیر صفر درجه سانتیگراد تنها با اجازه کتبی مهندس ناطر و به شرطی صورت می گردد که موارد زیر انجام ن
شده باشد:
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گرم کردن یا نصب چادر بر روي محل جوشپیش
  انجام جوش آزمایشی و تایید کیفیت آن در شرایط ساختگاهی

عملیات جوش توسط دستگاه جوش دوگانه یا جوش اکستروژن انجام می شود. می باید از انجام جوش اکستروژن حتی اال 
در این پروژه مورد پذیرش نیست.مکان احتراز شود. جوش هاي انجام شده با سشوار به عنوان جوش ددائمی

نمایی از جوش گوه داغ دوگانه: 13شکل 

نمایی از جوش اکستروژن استاندارد: 14شکل 

سرعت دستگاه با    شده و با انجام جوش هاي آزمایشی کنترل          دما و  ساختگاهی تعیین  شرایط  صاب و با توجه به  توسط ن
می گردد.

جوشنحوه انجام آزمایش کنترل : 15شکل 
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کنترل کیفی.4

کنترل کیفی به روش هاي غیر مخرب شامل سه مورد زیر است:پ

آزمایش فشار هوا

در این آزمایش هوا به داخل حفره میانی جوش دوگانه تزریق شده و افت فشار اندازه گیري می شود.

اطراف ســوزن اهمیت ابتدا دو ســر حفره را آب بند مب کنیم. ســپس ســوزن تســت را وارد حفره می نماییم (آب بندي  
شار          سوزن را تا ف صل به  سی دارد). پمپ مت سا ضخامت ژئوممبرین) تنظیم می       275تا 165ا ساس  سکال (بر ا کیلو پا

دقیقه صبر می کنیم تا فشار و دما در حفره به تعادل برسند.2). در آخر شیر سر سوزن را می بندیم و 1کنیم(جدول 

زمایش متناسب با ضخامت ژئوممبرین: مقدار فشار مورد نیاز براي آ1جدول 

Geomembrane

Thickness Minimum Pressure Maximum Pressure

(mm) (in.) (kPa) (psi) (kPa) (psi)

1.0 0.040 165 24 240 35

1.5 0.060 185 27 275 40

>2.0 >0.080 205 30 275 40

شتر از جدول (     شار بی صورتیکه اقت ف شد یا  2در  ست تعمیر         ) با ست می بای شود جوش دچار مشکل ا شار پایدار ن صوالً ف ا
گردد.

: افت فشار مجاز بر اساس ضخامت ژئوممبرین2جدول 

Geomembrane Thickness Minimum Pressure Drop

(mm) (in.) (kPa) (psi)

1 0.040 28 4.0

1.5 0.060 21 3.0

>2.0 >0.080 14 2.0
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آزمایش فشار هوااز نمایی : 16شکل 

آزمایش مکش

ــود که از حفره   ــار منفی باعث می ش ــتروژن به کار می رود و با ایجاد فش این روش معموالً براي آزمایش جوش هاي اکس
احتمالی هوا نفوذ نموده و یا استفاده از کف صابون محل نشت قابل تشخیص خواهد بود. 

 کیلوپاسکال تنظیم نمایید.5دستگاه مکش را در مکش
.با کف صابون محدوده مورد آزمایش را بپوشانید
.حباب مورد نظر را در روي محدوده مورد نظر قرار دهید
.شیر آزادسازي فشار را بسته و اجازه می دهیم تا فشار منفی توسعه یابد
.مطمئن شوید در اطراف حباب نشت هوا وجود ندارد
می کند یا خیر.بررسی کنید که آیا جریان هوا از داخل حباب ها عبور
.در صورت تشخیص نشت محل مربوطه را عالمت گذاري کنید

نمایی از آزمایش مکش: 17شکل 
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آزمایش جرقه الکتریکی

این آزمایش توســط ابزار ویژه اینکار و در محل هایی انجام می گیرد که به علت شــکل هندســی مورد نظر امکان آزمایش  
مشک وجود ندارد.

مسی که بیرون باشد یا هر سیم ارت دیگر اتصال می دهیم.دستگاه را به سیم 

.دستگاه را با یک جوش مطمئن کالیبره می کنیم
.بخش مثبت را به الکترود جستجوگر متصل می کنیم
.جوش را کامالً تمیز می کنیم
 55تا 20اختالف پتانسیل بینKDVC اعمال می نماییم.3را برحسب جدول
می دهیم.دستگاه را روي جوش حرکت
.به صدا یا ظاهر شدن جرقه ها دقت کنید و مناطق آسیب دیده را عالمت بزنید

: مقادیر تنظیم ولتاژ دستگاه جرقه الکتریکی3جدول 

آیین نامه هاي بین المللی.5

IAGIموسسه بین المللی   (International Association of Geosynthetic Installers) در آمریکا آیین نامه اي براي نصب
ستورالعمل ه     HDPEژئوممبرین هاي  شرایط و د ست که تمامی  شر کرده ا صب و نحوه اجرا در آن م منت وجود اي حمل، ن

آورده شده است.،براساس این آیین نامه که پیوست این گزارش میباشداست. بنابراین تمامی مراحل 


