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 مقدمه -1

يک پروژه تواند موجب اخالل در اي به اندازه وجود آب نمیت بتوان گفت هيچ مسئلهأشايد به جر

كاهش ظرفيت باربري سطحی، تخريب پيشانی خاكی گود، عدم تواند موجب مسئله می نگودبرداري شود. اي

و افزايش زمان و هزينه خواهد شد. حتی در صورتی كه اين مسئله تمايل پيمانکاران در انتخاب روش شمع زنی 

به طور مؤثر مديريت و كنترل گردد، عامل مهمی در مورد مشکالت دسترسی و رفت و آمد در سايت می باشد. 

اي بسيار هها و برنامهتواند مشکالت جديد بسياري را ايجاد و حتی طرحسئله وجود گل و الي میبه بيان ديگر م

دقيق را نيز دچار اخالل نمايد. چنانچه با اين مسئله به درستی برخورد نشود، عمالً امکان آسيب به پيمانکار در تمام 

 ( .0 شکلموضوعات وجود خواهد شد )

هايی كه در حين آمادگی مواجهه با مشکالت آب سطحی،آب راكد و آب در برخورد با مسئله آب، بايد

هاي تحت فشار زير عمق گودبرداري، توجه شود. لذا به شوند مشابه مسائل فشار آب و اليهگودبرداري خارج می

 عاتاين اطال .ضروري استمنظور دستيابی به اين موضوع، رسيدن به فهم دقيق از انواع شرايط مواجهه با آب 

بايد با اثرات بالقوه آب و هوايی و تغييرات فصلی تركيب گردد. تنها در صورتيکه تصور صحيح و منطقی از اين 

موضوعات وجود داشته باشد، امکان برنامه ريزي صحيح جهت كنترل مسئله آب كه امري كامالً ضروري در 

  اجراي موفق پروژه گودبرداري است، وجود خواهد داشت.

مختلفی براي كنترل آب در گودبرداري ارائه شده است كه هر يک براي شرايط خاصی  هايتاكنون روش

اک توان گفت نفوذپذيري خمؤثر خواهند بود. با اين حال معيارهايی براي انتخاب بهترين روش وجو دارد كه می

را  مناسب شیهاي پيشنهادي براي انتخاب روش زهکاي از روشنمونه 0هاست. شکل و جنس آن از مهمترين آن

 هاي زهکشی گود پرداخته شده است.در اين نوشتار به برخی از پركاربردترين روشدهد. نشان می
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 های موجود در تصویر دقت کنید(: عدم کنترل صحیح آب )به اردک1شکل 

 

 ها و نفوذپذیری خاکبراساس نوع ، اندازه دانه : چارت انتخاب روش مناسب زهکشی گود2شکل 
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 آب کشی گود -2

شود. در اين هاي حذف آب بعد از ورود آن به محل گود داده میی است كه به روشعنوان 0«كشیآب»

اشتباه شود. در حاليکه اصطالح خشک  0«سازي گودخشک»خصوص ممکن است بين اين اصطالح و عنوان 

 ود.شي عمليات پمپاژ جلوگيري میهايی است كه از ورود آب به محل گود بوسيلهسازي گود، مربوط به روش

. بند در كف آن نيز انجام شودي آباي با سپر، بعد از نصب اليهتواند در مورد سدهاي صندوقهآب كشی می

هاي خالء انجام ي پمپمتر(، عمليات پمپاژ معموالً بوسيله 9.5چنانچه گودبرداري تقريباً سطحی باشد )كمتر از 

قابل انجام  0كشهاي لجنهاي شناور يا پمپي پمپتر بودن گود، اين كار بوسيلهلکن در صورت عميقشود. می

 خواهد بود. 

ها هكشی به مسير نهرها، رودها يا درياچتوان آن را مستقيماً يا با هر نوع كانالاگر آب نسبتاً شفاف باشد، می

وري می شود، داراي رسوبات زيادي است كه الزم آبی كه از محل گودبرداري جمع با اين حال، آ منتقل كرد.

تواند به سادگی پخش آب در يک فضاي اين فرآيند میاست قبل از رهاسازي در آب هاي طبيعی زدوده شوند. 

ع مسبز وسيع جهت نفوذ مجدد آن به درون زمين نيز انجام شود. در غير اينصوت ممکن است نياز باشد آب ج

يی كه به اين منظور حفر شده اند، هاي رسوب كه متشکل از مخازن بزرگ يا گودالآوري شده به يک حوضچه

ود. در شوري میآاست، منتقل شود. در اين بخش بعد از رسوب گل و الي، آب تسويه شده پشت يک بند جمع 

با گياهان خاصی جهت حذف مواد جامد استفاده  9موارد بحرانی ممکن است نياز باشد از برخی مواد كركينه ساز

وب ايجاد رسهاي خاصی باشد، ممکن است نياز به استفاده از مواد شيميايی جهت شود. اگر آب حاوي آلودگی

 سازي آن براي طبيعت باشد.يا فيلترهاي جهت مناسب

ور كنند و بايد به طمیهايی كه به تدريج در نقاط محدودي از گود تجمع تواند شامل حذف آبآب كشی می

ريان جها باشد كه به داخل گود ها ممکن است بارندگی يا آب جدولمداوم تخليه شوند، نيز باشد. منبع اين آب

سازي استفاده كرد، لذا با احداث ها معموالً آنقدر باال نيست كه بتوان از روش خشکحجم اين آب .يابندمی

وژه در اطراف اجزاي حساس كار جمع آوري شده، و به سمت يک يا در محل پر (9و 0)شکل هاي  هايیكانال

 شوند تا از انجا به خارج گود پمپ و تخليه گردند.می (6 و 5)شکل هاي چند چاه زهکش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 Unwatering 

0 Dewatering 

0 Trash pump 

9 Flocculant  
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 های آب کشی: ترانشه3شکل 

 
 دانههای آب کشی با سفال و شن درشت اجرای کانال: 4شکل 
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 : چاه زهکشی5شکل 

 
 ی محافظ: چاه زهکشی با الیه6شکل 
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سازي و چه موقعی بايد از روش آب كشی چه موقعی بايد از روش خشک»شود كه حال اين سوال مطرح می

ل شود، بلکه از لحاظ اقتصادي و اجرايی نيز قابمطرح می« پذيريامکان»اين سوال نه تنها از جنبه «. استفاده كرد؟

كشی به طور مؤثر مسئله آب را حذف كرد، تقريباً هميشه از لحاظ طرح است. چنانچه بتوان با استفاده از روش آب

-سازي خواهد بود. با اين حال تصميم انتخاب روش آب كشی به جاي خشکتر از روش خشکاقتصادي ارزان

زنی و گودبرداري خواهد داشت. لذا در استفاده از اين روش هاي شمعمسئله هزينه بر پروژه سازي اثراتی فراتر از

 ممکن است مواردي لزوم به رعايت باشند كه عبارتند از:

o تري جهت گودبرداري باشد.هاي ماليمدر روش آب كشی ممکن است نياز به استفاده از  شيب 

o زنی را محدود نمايد، به عنوان مثال براي شمع هاي ممکنانتخاب روش آبکشی ممکن است گزينه

 هاي كششی يا نيلينگ استفاده شود.ممکن است نياز الزم باشد از سپرها به جاي شمع

o ترجنیتر و لشود، تقريباً هميشه كف گود مرطوبكشی استفاده میهايی كه از روش آبدر پروژه 

 سازي ايجاد خواهد كرد.با روش خشک خواهد بود كه اين مسئله مشکالت بيشتري را در مقايسه

كشی، پرواضح است كه بايد حجم آب پمپاژ را كاهش داد. براي اين كار هاي آببه منظور كاهش هزينه

 هاي مختلفی وجود دارد، منجمله:روش

o  به جاي استفاده از يک چاه عميق جهت جمع آوري آب، بهتر است از چند چاه در نقاط مختلف

 گود استفاده شود.

o ( به منظور كاهش حجم آب ورودي 9به محل گود )بخش هاي انحراف جريان آب ورودي از روش

 استفاده شود .

o  با استفاده از اجرايcutoff  شود. كاهش دادهميزان آب ورودي از يک منبع مشخص به داخل گود 

 شی ايفازهکكيفيت مصالح مصرفی در زهکشی زيرزمينی، نقش اساسی در بهره دهی دراز مدت تأسيسات 

 كند و به طور كلی بايد داراي ويژگيهاي زير باشند :می

 از نظر شيميايی و فيزيکی، در شرايط محيطی پروژه مقاوم و با دوام باشند . -الف

 مقاومت كافی سازه اي در برابر بارهاي وارده و تغيير شکلهاي ناشی از آن را داشته باشند . -ب

ی شوند تا بتوانند حجم آب مورد نظر و محاسبه شده در طرح را جمع آوري در ابعاد و اندازه هايی طراح -پ

 و تخليه كند .
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 مصالح دانه ای

 عملکرد مصالح دانه اي در سيستم زهکشی زيرزمينی شامل موارد زير است :

 جمع آوري آبی كه از سيستم عبور می كند -الف

 ی كه بايد زهکشی شود( به داخل مصالح زهکشجلوگيري از فرار و انتقال مواد ريزدانه خاک پايه )خاك -ب

 تخليه و خارج كردن آب به عنوان يکی از عملکردهاي اصلی فرايند زهکشی -پ

براي اينکه الزامات فوق قابل اجرا باشد مصالح دانه اي بايد تابع معيارهاي معينی از نظر دانه بندي، تراوايی، 

ن و واكنشهاي شيميايی مضر بوده و از سنگدانه هاي سخت،  مقاومت در برابر دوره هاي متناوب ذوب و يخبندا

بادوام و مستحکم تشکيل شده باشند .در صورت مصرف ماسه از نوع ماسه بتنی به عنوان مصالح زهکشی نبايد از 

 ماسه حاصل از سنگ شکسته كربناتی كه به تدريج در آب حل می شود استفاده نمود .

 

 1خشک سازی گود -3

تست از اقدامات اجرايی كه به منظور حذف آب قبل از ورود آن به محل گودبرداري عبار« سازيخشک»

طح سداشتن نگهپائين ه و ژتواند به صورت كاهش سطح آب در خارج از محل پروشود. اين اقدامات میانجام می

ينی انجام ب زيرزمآب زيرزمينی تا زمانی كه اقداماتی مانند كارهاي بتنی و اجراي طبقات كه در زير تراز سطح آ

سازي كلی در صورتی قابل انجام است كه قبل از آن يک بررسی شوند، به پايان برسد، باشد. اين نوع از خشکمی

سنجی اين روش از نظر آسيب به عوارض همجوار پروژه كامالً انجام شده باشد. زيرا اين روش كامل از امکان

هاي  هاي مجاور شود و جهت جريان آبموجب نشست در سازههاي مجاور اثر بگذارد، تواند بر روي چاهمی

 هاي زيرزمينی به مناطقی كه قبل از آن تحتهاي موجود در آبزيرزمينی را معکوس و درنتيجه گسترش آلودگی

 اند، را موجب شود. تأثير نبوده

ند باز ديوارهاي آب ي محل اجراي پروژه مدنظر باشد، بايد با استفادهسازي تنها در محدودهچنانچه خشک

كنند، محدوديت مذكور را اعمال را فراهم می پروژهي كه امکان ثابت ماندن سطح آب در خارج از محدوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 Dewatering  
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-ههاي سکانتی(، ديوارهاي ديافراگمی يا ترانشتواند سپر، ديوارهاي سکانتی )شمعبند میاين ديوارهاي آب كرد.

. به محض اجراي اين نوع (7)شکل  بنتونيت، باشد-سيمان-خاکبنتونيت يا -هاي خاكی پر شده از مخلوط خاک

 ديوارها، حجم آبی كه بايد پمپاژ شود كامالً كاهش خواهد يافت.

 
 آب بند دور تا دور محل گودبرداری: احداث دیوار 7شکل 

هاي اي و زهکشنقطه هايعميق، چاهک هايچاههاي ديگري مانند تواند در قالب روشسازي میخشک

ودو معموالً شاي گرانتر تمام میهاي نقطهعميق نسيت به چاهک هايتقريباً هميشه اجراي چاهافقی نيز انجام شود. 

 يشود كه نفوذپذيري خاک به حدي زياد باشد كه امکان افت سطح آب در محدودهزمانی از آن استفاده می

ها متري حفر شده و پمپاژ آب از آن 95-03در فواصل مركز به مركز  ها معموالًوسيعی وجود داشته باشد. چاه

سانتيمتر بوده و سطح  75-05ها معموالً بين شود. قطر اين چاههاي مسغرق با ظرفيت باال انجام میي پمپبوسيله

شود تا از ورود ماسه و گل و الي به پمپ كه موجب اخالل در هايی پوشانده میي فيلترها بوسيلهداخلی آن

اي و شنی با نفوذپذيري هاي ماسهها در خاکشود، ممانعت بعمل آيد. اجراي اين نوع از چاهن میآعملکرد 

 توان با استفاده از تعداد محدودي چاه خشکي وسيعی را میسانتيمتر بر ثانيه بهينه است. محدوده 0×03-0حداقل

 (.8 شکلرد )ك
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 : اثر حفر چاهک بر پائین افتادن سطح آب زیرزمینی اطراف گود8شکل 

هايی با قطر كم هستند كه با ها، چاهاست. اين چاهک 0ايهاي نقطهي ديگر قابل استفاده، روش چاهکگزينه

ها با فواصل محدود و نزديک چاهکشوند. هايی مانند حفاري، كوبش يا نيروي جت نصب میاستفاده از روش

 شوندن مدنظر است، نصب میآسازي اي كه خشکمتر( در محيط محدوده 0.5-3.5به هم )فاصله مركز به مركز 

 سازي كمترشوند. اگر عمق تحت خشکانتقال مركزي متصل میهاي به يک خط تمام چاهک .(03و 4)شکل 

 «اي مکشیهاي نقطهچاهک»ها نآبا خالء كار كنند كه در اين صورت به توانند ها میمتر باشد، چاهک 9.5از 

شود. اگر عمق ها میشود. مکش در خط مركزي ايجاد شده و موجب مکيدن آب از دورن چاهکگفته می

ا، ههاي مکشی مستلزم اجراي يک رديف ديگر از چاهکمتر باشد، استفاده از چاهک 9.5سازي بيشتر از خشک

به  اين امر مستلزم گودبرداري اگرچهائين تر از رديف اول است تا عمليات افت سطح آب مؤثر باشد.متر پ 9.5

دهد كه از يک نمونه از استفاده اين روش در اجراي نيلينگ را نشان می 00 شکلدر  لکنصورت شيبدار است، 

  يد.استفاده گرد روي جدار قائم گود نصب شده است،در چند تراز مختلف كه سازي مکشی سيستم خشک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0 Wellpoint  
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 سازی گودای در خشکهای نقطه: اجزای سیستم چاهک9شکل 

 
 سازی یک محدوده گودبرداری ای در خشکهای نقطه: استفاده از چاهک11شکل 
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مکشی که در دو تراز مختلف روی جدار قائم گود، های سازی به روش چاهک: استفاده از خشک11شکل 

 قبل از گودبرداری جدید، نصب شده است.

-مؤثر میسانتيمتر بر ثانيه  0×03-5هاي با نفوذپذيري حدوداً اي در خاک خاکهاي نقطههاي چاهکروش

ي ها در محدودهيري آنهاي ريز سيلتی كه نفوذپذهاي يخرفتی و ماسهي سيلتی، سيلتهايی مانند ماسهباشد. خاک
د. در اين سازي شونهاي ديگر، خشکتوانند با استفاده از روشگيرد، میسانتيمتر بر ثانيه قرار می 03-5تا  0-03

اي، حالت تعادل وجود هاي نقطههاي عميق و صرفه اقتصادي در روش چاهکخصوص بين كاهش اثر روش چاه

 دارد.

ر شود، مؤثهاي فوقانی وارد گود میدر شرايطی كه آب از اليه هاي افقی روشی است كه مخصوصاًزهکش

شود كه يک سطح لغزش از خاک، در اثر وجود آب زيرزمينی باشد. از اين روش غالباً در شرايطی استفاده میمی

ين ا، شرايط پايداري آن را بهبود بخشيد. سطح لغزشلغزنده شده باشد و بتوان با پائين كشيدن سطح آب در 

ن با آهاي مشبک كه منافذ ها به صورت حفاري افقی بر جدار قائم محل گودبرداري و سپس راندن لولهزهکش

ها در درون اين لوله ب(. براين اساس آ00 شکلشوند)ها، نصب میفيلتر محافظت شده است در درون سوراخ
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سازي متر هم جهت خشک 005هاي افقی با طول تا شود. زهکشجمع شده و به محلی مشخص پمپ و هدايت می

 .(00)شکل اندو تثبيت سطح لغزش مورد استفاده قرار گرفته

 

 های افقی: اجزای سیستم زهکش12شکل 

 
 آوری آب توجه شودبه سیستم جمع –( Portlandمتر ) 215های افقی با عمق تا : زهکش13شکل 
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 از اطراف گود انحراف آبروش های  -4

هاي سطحی به داخل محل اجراي گود و معضالت مبتنی بر آن، ي آببه منظور جلوگيري از جريان ناخواسته

هاي ممکن براي معموالً پيمانکاران اقدام به احداث كانال يا بندهاي كوچک در اطراف پروژه يا در مسير محل

 هاي بتنی معمولی يا شکلی شبيه ابرو داشته باشنده سادگی كانالتوانند بها میكنند. اين كانالورود آب می

نند كهاي انباشت آب هدايت میهاي فاضالبی يا محلهاي انحرافی آب را به سمت سيستماين سازه .(09شکل)

 ها در سايت جلوگيري گردد.تا از انباشتگی آن

ي مناسب، كاهش ندارد مانند آب باران، ايدهها از محل پروژه وجود هايی كه امکان انحراف آنبراي آب

هاي اجراي شمع است. هنگامی كه به آب اجازه داده ها به خاک پشت سيستمها يا نفوذ آنها بر شيباثرات آن

هايی موجب سست شدن آن خواهد شد. اگر آب اين امکان شود تا روي شيب خاكی جريان يابد، با ايجاد كانال

واند با شستن تهاي كششی جريان داشته باشد، میي خاكی ديوار نيلينگ يا شمعحاشيهرا داشته باشد كه پشت 

 مصالح از پشت ديوار و سست كردن خاک، منجر به ناپايداري كلی سيستم شود.

 
 هایی که در اطراف محل گودبرداری احداث شده اند: موانع و کانال14شکل 
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هايی جهت انحراف آب و ممانعت از جريان يافتن آن روي شيب ر گود بايد كانالدر باالي هر شيب مجاو

 هاي زياد، آب وارد گوداحداث گردد. باالي شيب بايد در نواحی دورتر نيز جدول بندي شود تا در مواقع جريان

ا با ي آن هها در معرض تخريب ناشی از وزش طوفان و بارش شديد هستند، بايد رونشود.  در مواقعی كه شيب

اي اجرا شود كه از باالي شيب شروع (. اين پوشش بايد به گونه05 شکلهايی مانند نايلون پوشانده شود )پوشش

ها ادامه يابد و يا تشکيل يک كانال جهت جمع آوري آب بدهد يا به حدي طول شده و روي شيب تا باالي شمع

ستم يا سي هدايت كند نه آن كه روي شيبپاي ديوار،  نتخاب گردد كه آب را به داخل گود، دور ازبزرگ ا آن

 كرد. آوريتوان آب ورودي به داخل گود را توسط سيستم پمپ و كانال جمعسپس میجريان پيدا كند.  شمع

هاي كنترل نشده بر يک شيب محافظت نشده را نشان عواقب عدم جلوگيري از ورود جريان آب 06 شکل

ر از اجراي هاي پوششی بيشتي نگهداري شيب با سيستماند كه هزينهب اين عقيده دهد. بسياري از پيمانکارانمی

 شود.( می07 يک اليه نازک شاتکريت )شکل

 

 : پوشاندن روی شیب با نایلون15شکل 
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 : فرسایش شیب به دلیل عدم اجرای پوشش محافظتی16شکل 

 
 : محافظت از شیب با اجرای الیه شاتکریت17شکل 

 



 

 

 
 

 آب زیرزمینی در گودبرداریکنترل های روش

 
 08 صفحه: REV SEQ TYP DIS CAT PRJ DEP پروژه:

 49 تيرماه        30

 

 زهکشی گود -5

هاي اجراي شمع خواهد شد. در مورد ي پشت سيستمها، به ناچار آب وارد ناحيهبا وجود تهيه بهترين طرح

كننده باشد.  ران تواند نگهايی كه براي مقابله با نيروهاي هيدرواستاتيک طراحی نشده باشند، اين مسئله میسيسم

-ها هستند. در سيستم شمع( و نيلينگ از اين دست سيستمSoldier pile and laggingهاي شمع كششی )سيستم

(، از بين laggingشود )ها اجرا میهايی كه بين شمعهاي كششی معموالً هرگونه فشار آب از منافذ بين تخته

در ن آب به همراه خود ذارت ريز خاک را حمل نکند. قابل قبول خواهد بود كه جريا شرايطی رود. اين درمی

شود. براي مقابله با اين مشکل، معموالً غير اين صورت، شسته شدن خاک موجب ايجاد حفره در پشت ديوار می

 كنند تا به عنوان فيلتر مانع شسته شدن خاک شود. ها را با كاه يا تراشه چوب پر میپيمانکاران پشت تخته

كنند. می ها، ارائههاي فيلتر و شن درشت دانه نخودي را براي پشت تختهطرح استفاده از پارچهبرخی طراحان، 

آيد، لکن اجرايی نيست. مقدار خاكبرداري اضافی كه بايد پشت ها روي كاغذ مناسب به نظر میهرچند اين طرح

ن خواهد شد. درنتيجه با برداشتاي ها انجام شود، منجر به تخريب گستردهها جهت نصب و اجراي اين طرحتخته

 افتند.آسيب وارد خواهد شد و به ناچار می اين فيلترهاي سستبه  هاتخته

ا، ههاي شمع كششی، روش صحيح اجراي زهکش به اين صورت است كه پس از نصب تختهدر سيستم

ر ين كار، فيلتر بين ديواگردد كه با ا. سپس ديوار بتنی اجرا می(08)شکل  شودي فيلتر روي آن متصل میپارچه

ها وارد فيلتر و از آنجا به پاي گردد كه جريان آب عبوري از تختهشود. اين روش موجب میو تخته محصور می

 شود.آوري منتقل میهاي رسيده به پاي ديوار به يک سيستم جمعديوار منتقل گردد. سپس جريان

 
 های زهکش: پارچه18شکل 
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در مورد ديوارهاي نيلينگ، اين مسئله كه آب پشت وجه ديوار كه معموالً شاتکريت و نفوذناپذير است، جمع 

نشود. به منظور مستهلک كردن و ممانعت از فشار و تجمع آب پشت وجه ديوار، پيمانکاران اقدام به نصب نوارهاي 

. با اين كار جريان آب ورودي (04)شکل  كنندمتر از هم می 0ي شاتکريت در فواصل حدوداً زهکشی پشت اليه

شود. عالوه بر نوارهاي زهکشی قائم، نوارهايی به صورت ها به پاي ديوار منتقل میبه پشت ديوار توسط زهکش

ي نوارهاي افقی از هم معموالً . فاصله(03 )شکل دهندمی شود كه با نوارهاي قائم تشکيل شبکهافقی هم اجرا می

يکه در شود كه در صورتبه اندازه طول هر گام شاتکريت بستگی دارد. اين شبکه نوارها موجب میمتر است و  0

هاي ديگري براي ادامه مسير داشته باشد. هنگامی كه جريان يک زهکش قائم، انسداد ايجاد شد، جريان آب گزينه

و به صورت ثقلی به سيستم  (00 )شکل اند شدههايی كه از درون ديوار بيرون آمدهبه پاي ديوار رسيد، وارد لوله

 .(00 شکل) شودآوري منتقل میهدايت و جمع

 

 : نصب نوارهای زهکشی قائم19شکل 
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 : نوارهای زهکشی اجرا شده به صورت شبکه د پشت یک دیوار نیلینگ21شکل 

 

 های زهکشی شدههای جمع آوری و هدایت آب: لوله21شکل 
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 اندهای انتقال آب به یک سیستم جمع آوری کلی متصل شده: لوله22شکل 

 های نوینسیستم -5-1

( است كه انواع مختلفی Geodrainهاي نوين در زهکشی گود، استفاده از مصالح ژئودرين )يکی از روش

 سيستم زهکشی با استفاده از اين مصالح عبارتند از:دارند. مراحل اجراي 

ف وجود نيلينگ و آرماتور بايد در ابتدا سطح ك درصورت: بریدن یا کاور کردن سر نیلینگ یا آرماتورها -1

و ژئودرين كامال صاف و هموار شود. براي اين منظور دو راه حل  PVCو ديواره ها براي اجراي اليه هاي 

 : شود می توصيه  اساسی

 كاور كردن سر نيل ها با نرمه ي سيمانی-الف

 بريدن سر نيل ها تا حد امکان و استفاده از چند اليه ژئوتکستايل براي پوشاندن آن ها-ب

 از جلوگيري براي) فيلتر( 0) اليه ي ژئوتکستايل دو نقش اساسی دارد :: اجرای اولین الیه ی ژئوتکستایل -0

 به آب ي كننده هدايت( 0و ) (الي و گل و ها ريزه سنگ ي وسيله به زهکش بندي شبکه و فرج و خلل شدن پر

 (ندك می هدايت(  ژئودرين)  بااليی ي اليه سمت به را آب ، رطوبت جذب با ژئوتکستايل ) زهکش سمت
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 به آن انتقال آنجا از و زهکش هاي لوله  جهت هدايت آب به سمت (: ژئودرین )اجرای الیه زهکش  -0

 .شود می استفاده ژئودرين هاي اليه از كار محيط از خارج

 در برابر اليه ي بتن محافظ PVCجهت محافظت از ژئوممبران  :اجرای الیه ی دوم ژئوتکستایل -4

سطحی كه پوشش روي آن نصب می شود، بايد عاري از هرگونه نقاط نوک تيز و : PVC اجرای الیه ی -5

سطح بايد از يک زير سازي مستحکم مانند اليه ي شاتکريت و يا ديوار برنده و بايد تقريبا صاف و هموار باشد.

برف و رطوبت بيش از حد بر روي سطح مجاز  بتنی و يا آجري برخوردار باشد. وجود آب راكد،گل و لجن،

 نمی باشد و پوشش در حضور اين عوامل نبايد گسترده و نصب شود.

داري از روش نيلينگ و شاتکريت استفاده می گردد. لذا در بسياري از موارد جهت تثبيت خاک پس از گودبر

پس با س می بايست قسمت اضافه سر نيلها )بولتها( بريده شده، جهت جلوگيري از آسيب فيزيکی به ورق ممبران،

پس از پهن كردن، ورق ها می بايست در نقاط همپوشانی به يکديگر  دو اليه ژئوتکستايل روي بولتها را پوشاند.

 هايداغ استفاده می گردد. تمام قسمت شوند. در جوش ورق هاي پليمري از دستگاههاي جوش هواي جوش داده

 همپوشانی بايد از هر گونه خاک،گرد و غبار ، آب و ... عاري باشد.

دستگاههاي مختلفی وجود دارد كه به صورت خودكار ، نيمه خودكار و  PVCبراي جوشکاري ورق هاي 

دستی عمل می كنند. متداول ترين روش جوشکاري استفاده از دستگاه جوش هواي داغ دستی و يک غلتک 

 جهت وارد آوردن فشار به قسمت هاي حرارت ديده است.

 اجرای بتن محافظ و ادامه ی پروژه -6

 

 


