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  )Geosynthetics Functionsعملكرد ژئوسنتتيك ها (

ستفاده در كاربر صي براي ا صا شند كه به طور اخت صنوعي مي با سته اي از مواد پليمري و م سنتتيك ها، د هاي  دژئو

  مهندسي ژئوتكنيك، ژئوتكنيك زيست محيطي، هيدروليك و حمل و نقل توليد مي شوند.

سلح   شي، م سازي، فيلتر كردن، زهك سته هاي: جدا سنتتيك در يكي از د صلي يك ژئو صورت متداول، كاربرد ا به 

ــود. گاهي اوقات  ــايش طبقه بندي مي ش ــازي، مانع در برابر مايعات/گاز ها و يا كنترل فرس ــنتتيك ها دس اراي ژئوس

  عملكرد هاي تركيبي مي باشند.

  جداسازي:

در اين كاربرد از ژئوسنتتيك ها به منظور جداسازي دو اليه خاك كه داراي دانه بندي متفاوتي مي باشند استفاده مي 

س س، و در اشود. براي مثال، از ژئوتكستايل به منظور جلوگيري از نفوذ مصالح اساس راه درون اليه خاك نرم زير ا

  نتيجه حفظ ضخامت و يكپارچگي طراحي راه ها استفاده مي شود.

ـــدن خاك ريزدانه زير اســـاس راه ها به درون اليه خاك دانه اي و  همچنين جدا كننده ها در جلوگيري از مكيده ش

  نفوذپذير راه ها نيز كمك كننده مي باشند.
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  فيلتر كردن:

ر حالي كه تمامي ذرات ژئوسنتتيك با اجازه عبور آب درون خاك د

  خاك باالدست را نگه ميدارد، مشابه فيلتر ماسه اي عمل مي كند.

ستايل به منظور جلوگيري از مهاجرت خاك  به عنوان مثال، از ژئوتك

ــي در حالي كه اجازه  به درون دانه هاي زهكش و يا لوله هاي زهكش

ــود. همچنين از  ــتفاده مي ش ــتم را مي دهد، اس ــيس گذر آب درون س

سنگريزه اي (ژئ ستر  ستايل زير اليه ب ساير اليه هاي Riprapوتك ) و 

به منظور كنترل  ها،  نه  خا نار رود فاظتي در نواحي ســــاحلي و ك ح

  فرسايش خاك استفاده مي شود.

  

  زهكشي:

ـــيال درون خاك هاي با نفوذپذيري كم عمل مي كند. به عنوان  ـــنتتيك به عنوان زهكش براي انتقال جريان س ژئوس

  ژئوتكستايل ها براي كاهش دادن فشار آب منفذي در بستر خاكريز جاده ها استفاده مي شود. مثال، از

براي جريان هاي بيشتر، زهكش هاي ژئوكامپوزيتي توسعه داده شده اند. از اين مصالح براي زهكشي در لبه پياده رو  

  ها، محل تقاطع شيرواني ها و زهكشي ديوار هاي حايل استفاده مي شود.

  



 

 
 

 

www.pgpgeo.com 

  

) به منظور سرعت بخشيدن به زمان تحكيم بستر هاي داراي خاك نرم و PVDزهكش هاي قائم پيش ساخته ( از

  چسبنده در زير خاكريز ها و مصالح پيش بارگذاري استفاده مي شود.

  

  مسلح سازي: 

جاد راي ايدر اين كاربرد، از ژئوسنتتيك به عنوان يك المان مسلح كننده درون توده خاك و يا به همراه خاك ب

  تركيبي كه مشخصات مقاومتي و تغيير شكل پذيري بهتري نسبت به خاك مسلح نشده دارد، استفاده مي شود.

به عنوان نمونه، از ژئوتكستايل و ژئوگريد براي افزايش مقاومت كششي توده خاك و به منظور ايجاد تغييرات شيب 

  لح).قائم و يا نزديك به قائم استفاده مي شود(ديوار خاك مس

مسلح سازي، قابليت ساخت خاكريز بر روي 

بستر هاي بسيار نرم و امكان اجراي شيب هاي 

شديد تر نسبت به حالت مسلح نشده در شيرواني 

هاي خاكي را مي دهد. ژئوسنتتيك ها(عموما 

ژئوگريد) همچنين بر روي اليه هايي كه ممكن 

است مشكالت ظرفيت باربري داشته باشند، 

راه آهن و كاربرد در لندفيل هاي مانند راه ها، 

  استفاده مي شوند.
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  نگهداري مايعات/گاز ها:

ژئوسنتتيك به عنوان حفاظي 

 نسبتا نفوذ ناپذير در برابر مايعات

و گاز ها عمل مي كند. به عنوان 

نمونه ژئوممبرين ها، اليه هاي 

نازك ژئوكامپوزيت هاي 

ژئوتكستايل، الينر هاي 

و ) GCLژئوسنتتيكي رسي (

ژئوتكستايل هاي پوشش دار 

شده به عنوان مانعي در برابر نفوذ جريان مايعات و يا گاز ها استفاده مي شوند. از اين كاربرد در پوشش هاي آسفالتي، 

  محدود كردن خاك هاي متورم شونده و نگهداري زباله ها نيز استفاده مي شود.

  كنترل فرسايش:

فرسايش خاك ناشي از تاثير بارش باران و رواناب سطحي شوند. براي مثال، ژئوسنتتيك ها مي توانند باعث كاهش 

پتو هاي ژئوسنتتيكي موقت و پوشش هاي سبك وزن ژئوسنتتيكي براي اين منظور بر روي شيرواني هاي خاكي كه 

رات ذاز پرچين هاي ژئوتكستايل سيلتي به منظور حذف  در حالت عادي بدون محافظت هستند قرار داده مي شوند.

معلق از رواناب مملو از رسوب 

استفاده مي شود. برخي از پوشش 

هاي كنترل فرسايش، از فيبر هاي 

  چوبي قابل تجزيه توليد مي شوند.
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  از ديگر كاربرد هاي ژئوتكستايل ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:

ا از سوراخ شدگي ژئوممبرين ها (بمسلح كردن كف پوش هاي آسفالتي و اليه هاي زيرسازي به منظور جلوگيري 

كاهش تنش هاي تماسي نقطه اي) از سنگ هاي درون خاك، زباله و مصالح زهكشي در حين نصب و در طول دوره 

  بهره برداري.

از ژئوتكستايل ها به عنوان پوشش در كاربرد هاي روزمره به منظور جلوگيري از پراكنده شدن زباله هاي متراكم نشده 

  ا پرندگان در سطح كاري در لندفيل هاي زباله هاي جامد شهري نيز استفاده مي شود.توسط باد و ي

  استفاده از ژئوسنتتيك ها به عنوان قالب بتن و براي گوني هاي شني

لوله هاي استوانه اي كه از ژئوتكستايل هاي دو اليه تشكيل شده اند و به صورت هيدروليكي پر شده و براي  -ژئو 

  ي ساحلي و براي خشك كردن لجن ها استفاده مي شوند.ساختن خاكريز ها

  

  ) IGSبرگرفته از انجمن بين المللي ژئوسنتتيك (

  گردآوري شده توسط دفتر فني شركت پوشش گستر پاسارگاد

 استفاده از مطالب با ذكر منبع اصلي و گردآورنده بالمانع مي باشد

  


