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تعریف GCL

خا صیت گذردهی کم خاک رس خالص در مقابل مایعات پایه ت شکیل نوعی ژئوکمپوزیت بنام  GCLیا  Geosynthetics Clay Linerگ شته ا ست GCL.ت شکیل شده از دو
الیه ژئوتک ستایل در زیر و رو که مابین آنها مقدار م شخ صی رس بنتونیت قرار گرفته و این مجموعه با رو شهای خا صی بهم مت صل شده و غ شاء یکپارچه نفوذ ناپذیر
درمقابل مایعات را پدید آورده اند.تغییر در عوامل تشککککیل دهنده  GCLیعنی نوع ژئوتکسکککتایلو نوع رس بنتونیت و تفاوت در روت اتصکککاا این اتوا د تولید منجر به
پیدایش انواع گوناگون  GCLگ شته ا ست ؛ اما قبل از آنکه به د سته بندی انواع  GCLپرداخته شود الزم ا ست مکانیوم عمل این م صالح یعنی چگونگی تلوگیری از عبور
مایعات مورد بررسی قرار گیرد:
مکانیزم عملکرد :GCL

فرآیند تلوگیری از عبور سیاالت تو سط  GCLو بر قابلیت تذب آب تو سط رس بنتونیت و قرارگیری آب در ساختار مولکولی الیه ای شکل آن که منجر به متورم شده
رس می شودو ا ستوار ا ست.هنگامی که بنتونیت متورم می شود در صورتی که مابین دو سطح سفتو یعنی سطوحی که می توانند مانع از انب ساط نا محدود آن در اثر
متورم شوندو قرار دا شته با شدو به مرور تبدیل به نوعی ژا نفوذ ناپذیر می شود که خلل و فرج مابین دو سطح را پر کرده و عمل ایووال سیون اتفاق می افتد .بنابراین
متورم شدن بنتونیت در اثر تماس با سیاا و سفتی سطوح زیر و روی آنو شروط الزم و کافی برای ایووال سیون منا سب تو سط  GCLا ست و می توان نتیجه گرفت که
 GCLرا هیچ گاه نمی شود ب صورت روباز د exposedا ستفاده نمود .با توته به همین مکانیوم ا ست که دو قابلیت خود تو شی د self sealingیعنی عدم نیاز به ات صاا
پانلهای مجاور از طریق توشکاری یا چسب و خود ترمیمی د Self-healingیعنی قابلیت ترمیم سوراخهائی که عمدا" یا سهوا" در سطح  GCLبوتود می آیندو برای آن
تعریف می شود.
دسته بندی انواع  GCLبر اساس انواع گوناگون بنتونیت:

متداوا ترین نوع بنتونیت مورد اسکککتفادهو بنتونیت سکککدیم فعاا د Active Sodium Bentoniteاسکککت که بصکککورت پودر نرمی مابین دو الیه ژئوتکسکککتایل قرار می
گیرد.بنتونیت سدیم دارای قابلیت متورم شدن تا  51برابر حجم اولیه خود ا ست .عالوه بر نوع پودری و نوع گرانوا آن نیو بکار گرفته می شود که هر چند دیرتر شروع
به تورم می ک ند اما مقدار تورم نهایی آن با نوع پودر ی مساوی خواهد بود.بنتونیت سدیم در مجاورت سیاالت خنثی نظیر آب شیرین به خوبی منبسط می شود اما در
صورتی که غلظت برخی یونها نظیر کلرو سدیمو منیویمو در سیاا زیاد باشد مانع از متورم شدن آن خواهند شد .تهت استفاده در این مواردو بنتونیت سدیم را پلیمریوه
می نمایند که تا حدودی در بهبود خاصیت متورم شدن بنتونیت موثر است .همچنین بنتونیت در مجاورت سیاالت هیدروکربنی منبسط نمی شود که در چنین مواردی
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تهت ح صوا غ شاء آب بند کننده می بای ست  GCLرا قبل از مجاورت با سیاا دیعنی در مرحله ن صب پیش آب دهی د Pre-hydrationنمود و قبل از آنکه رطوبت از
بین برود د Dehydrationو روی آن را با خاک پوشش داد.
انواع روشهای تولید :

ژئوکمپوزیت GCLرا با رو شهای گوناگون و با ا ستفاده از ژئو سنتتیکهای مختلفی در ساختار آن تولید می کنند .در قدیمی ترین انواع GCLهیچ نوع ژئو سنتتیکی مورد
اسککتفاده قرار نمی گرفت و  GCLاز قراردادن مقدار مورد نیاز رس ما بین دو الیه مقوا تولید و به بازار عرضککه می شککد.با پیشککرفت فن آوری تولید ژئوسککنتتیک هاو امکان
بکارگیری ژئوتکستایل در ساخت GCLفراهم آمد و امروزه بست ه به سیستم تولید از دو الیه ژئوتکستایل نبافته و یا ترکیبی از ژئوتکستایل نبافته در زیر ژئوتکستایل بافته
در روی  GCLا ستفاده می شود.روت های گوناگونی نیو برای ات صاا سه الیه ت شکیل دهنده GCLیعنی دو الیه ژئوتک ستایل و یک الیه رس وتود دارد از تمله دوختن
الیه ها در ردیف های دوخت مشخص ) (Stitch Bondingیا استفاده از چسب و مواد شیمیائی ) (Resin Bondingیا روت بافت سوزنی ) (Needle Punchingکه منجر به
شکککل گیری GCLبا سککاختاری کامال" یکپارچه که مقاومت برشککی اتصککاا بین الیه های آن بسککیار زیاد اسککت و توو معتبر ترین روشککهای تولید می باشککد.اسککتفاده از
سککوزنکاری تهت تولید  GCLباعث می شککود وزن و ضککخامت رس در تمام مدت تولید و حمل و نصککب ثابت بماند و همچنین در صککورت برخورد GCLبا رطوبت وقبل از
شروع بهره برداریو رس دچار تورم نا خواسته نمی شودGCL .را تهت آب بندی در کارهای زیست محیطی و در سازه هائی نظیر مخازن بهداشتی دفن زباله دلندفیل
وحفاظت ثانویه پیرامون مخازن حاوی هیدروکربن ) (Secondary Containmentاستفاده می کنند .
بخاطر حساسیت نسبتا" باالی ایووالسیون در پروژه هائی نظیر لندفیلو معموال" استفاده از  GCLرا بهمراه یک الیه ژئوممبران و بعنوان مکمل آن در نظر می گیرند.
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خاصیت خود ترمیمی بنتونیت:
خاصیت اتساع قابل توته بنتونیتو باعث پر شدن حفره های
موتود در توده بنتونیت در اثر فرایند هیدراتاسیون می گردد.

GCL

کاهش مصالح تا  100برابر

افزایش کارایی  6برابر

بهبود نفوذ ناپذیری  500برابر
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الیه  6میلیمتری

الیه  60سانتیمتری

دبی عبوری در هرروز

دبی عبوری در هرروز

Q=0.25 ml/m2

Q=1.5 ml/m2

ضریب نفوذ پذیری

ضریب نفوذ پذیری

K=2x10-11

رس تراکم
یافته

K=1x10-8
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استاندارد های الزم برای استفاده از  GCLدر کانال های انتقال آب
موسسه تحقیقاتی ژئوسنتتیک آمریکا ) (GRIبرای  GCLاستاندارد  GCL3تعریف کرده که شناخته شده ترین استاندارد  GCLدر تهان می باشد .آزمایشات تایید کننده
ا ستاندارد  GCL3شامل چندین آزمایش میبا شند که نتایج به د ست آمده از  GCLت ست شده حتماً و بدون هیچ گونه ابهام باید باالتر یا م ساوی ا ستاندارد GRI-GCL3

باشدو چرا که ضعف در کیفیت محصوالت خسارات تبران ناپذیری به کل پروژه وارد می کند .عالوه بر مقدار بنتونیت و سایر مشخصه های فیویکی که برای هر پروژه با
توته به و ضعیت موتود طراحی و پی شنهاد می گردندو  GCLا ستاندارد باید دارای م شخ صه مکانیکی و هیدرولیکی قابل قبولی مطابق نمودار زیر با شد .برای هرکدام از
این ویژگی ها  GRIیک آزمایش و یک آستانه برای آزمایش تعریف می کندو که قبل از عملیات ساخت و آب بندی الزم است که کارفرما ازکیفیت محصوا با استفاده از
این آزمایشات مطمئن باشد .در همین راستا آیین نامه  GCL3در شکل  5زیر ارائه شده است.

شاخص های
GCL3

مشخصه
مکانیکی

مقاومت کششی
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مشخه
هیدرولیکی

مقاومت در برابر
پاره شدگی

شاخص جریان

نفوذپذیری
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تدوا  :5آیین نامه GRI-GCL3
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بنتونیت موتود در  GCLهای موتود در بازار یا به شکل پودری یا دانه ای موتود است .که  GCLبا بنتونیت پودری نقطه ضعف هایی نسبت به پودری دارد که در زیر به
آنها اشاره شده است:
نقطه ضعف های بنتونیت پودری نسبت به دانه ای
 به هدر رفتن مقدار قابل توته بنتونیت پودری در حین نصب و اترا
 متغیر بودن ضخامت بنتونیت پودری به علت یکپارچه نبودن با GCL

 تهدید کننده ی سالمت نصاب ها و ایجاد بیماری های تنفسی دآسم
 حل شدن باالی بنتونیت در آب به علت سطح تماس باالی پودر در مقایسه با بنتونیت دانه ای

Powder

Granular
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ضعف  GCLایرانی
یکی از ضعف های مهم  GCLایرانی اعداد موتود در  Data Sheetآنهاست .چرا که اعداد صرفاً تهت نمایش و وانمود به داشتن استاندارد  GRI-GCL3میباشد .در صورتی
ال مغایر سایر شرکت های معتبر تهانی میبا شد که اعداد
که در زیر کاتالوگ و درج شده ا ست که این شرکت ها هیج ت ضمینی بابت این اعداد ندارند .این و ضعیت کام ً
موتود در کاتالوگ خود را تضمین کرده و متعهد پرداخت ترایم سنگین در صورت نداشتن این آستانه ها میباشند .بنابراین از نظر مشخصه های مکانیکی و هیدرولیکی
نمی توان این محصوالت را با  GCLتولید شده توسط برند های دیگر که دارای عملکرد هیدرولیکی فوق العاده دضریب نفوذپذیری و شاخص تریان پایین و مقاومت در
برابر پارگی و ک شش باال ه ستندو مقای سه کرد .در شکل زیر  GCLبرگه کاتالوگ یکی از شرکت های تولید کننده ایرانی که در سایت این شرکت نیو قرار گرفتهو ارائه
شده است.
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خالصه ضعف های مشاهده شده در محصول  GCLایرانی با توجه به آزمایش های انجام شده برروی آن

 -5ژئوتکستایل بسیار شکننده است و می تواند با دست پاره شود.
 -2آزمایش قابلیت اتساع در صورت پودر کردن گرانوا ها کمتر از  22میلی لیتر بر دو گرم دعدد توصیه شده  GCL-3مشاهده شده است.
 -3قدرت تذب آب کم است و در آزمایش  FLuid Lossبیش از  51میلی لیتر مجاز آب آزاد می گردد.
 -2تغییرات ضخامت در عرض باالست و گاهی به نودیک یک کیلوگرم در عرض روا می رسد.
 -1مقاومت تداشگی) (Peel Strengthمحصوا کمتر از حد استاندارد  GCL-3است و تغیرات آن در عرض زیاد استدعدد یکنواخت نیست.
 -6مقاومت کششی محصوا هرچند استاندارد  GCL-3را پاس می کند اما نسبت به نمونه های سایر شرکت های خارتی در بازار ایران کمتر است.
 -7نفوذ پذیری  GCL-3را پاس می کند اما نفوذ پذیری بیشتر از اعداد سایر شرکت ها است.دآب راحت تر عبور می کند.
 -1ظاهر روا یکنواخت نیست.

معرفی  GCLشرکت EUROBENT
کمپانی  EUROBENTفعالیت خود را در ک شور له ستان آغاز نمود و هم اکنون با دا شتن و سیعترین طیف مح صوالت  GCLدر پروژه های با کاربری های مختلف از تمله
گود ساختمانو کشاورزیو نفت و معدنو به یکی از بورگترین تولیدکنندگان و عرضه کنندگان الینرهای رسی ژئوسنتتیکی تهان تبدیل گردیده است.
محصوا  GCLشرکت  EUROBENTعالوه بر داشتن استاندارد  GCL3و دارای بهترین مشخصه هیدرولیکی در قیاس با سایر شرکت های بورگ دنیا میباشد .همچنین این
شرکت به دلیل استفاده از بنتونیت دانه ای به تای پودری محصولی با کیفیت و استحکام فوق العاده به بازار عرضه نموده استو که بر اساس نتایج آزمایشگاه کمتر GCL

در دنیا توانسته است به مشخصه های مکانیکی این شرکت دست یابد.
همچنین این شرکت دارای آزمای شگاه م ستقل میبا شد که قبل از فر ستادن مح صوا به کارفرماو نمونه مح صوالت مورد آزمایش قرار گرفته و کل آزمای شات ا ستاندارد
GCL3و تهت اطمینان و باال بردن کیفیت کارو بر روی آنها صورت می گیرد .تصاویر مربوط به آزمایشگاه و آزمایش های محصوالت در زیر ارائه شده است:
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آزمایشگاه شرکت EUROBENT
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