
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 نگرشي اجمالي بر مخازن بزرگ غير تيپ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ١٣٧٢ ـ تيرماه ٧٨نشرية 



 

 
 

 پيشگفتار 
 

ها در  آنامروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشي از بكارگيري مناسب و مستمر                  

نظريه وسعت دامنه علوم و فنون در       .  خته است پيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد آنها را ضروري و اجتناب ناپذير سا          

 .  تخصصي واگذار شده است‐جهان امروز، تهيه ضوابط، معيارها و استانداردها در هر  زمينه به مجامع فني

 
 در ايران تهيه استاندارد در بخش آببا در نظر گرفتن مراتب فوق و  با توجه به شرايط اقليمي و محدوديت منابع 

 كشور وزارت نيرو در     آبه اي برخوردار بوده و از اين رو طرح تهيه استانداردهاي مهندسي              از اهميت ويژ   آب

 تخصصي  ‐ اقدام به تشكيل مجامع علمي     آبجهت نيل به اين هدف با مشخص نمودن رسته  هاي اصلي مهندسي            

 . دارندبا عنوان كميته ها و زيركميته هاي فني نموده كه وظيفه تهيه اين استانداردها را به عهده

 : با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوين مي گرددآباستانداردهاي مهندسي 

 استفاده از تخصص ها و تجارب كارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي   ‐

 استفاده از منابع و مآخذ معتبر و استانداردهاي بين المللي  ‐

 سازمانها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحدهاي مطالعه، طراحي        بهره گيري از تجارب دستگاههاي اجرايي،     ‐ 

 و ساخت

 ايجاد هماهنگي در مراحل تهيه، اجرا، بهره برداري و ارزشيابي طرحها  ‐

 پرهيز از دوباره كاريها و اتالف منابع مالي و غير مالي كشور ‐

يران و ساير مؤسسات معتبر     توجه به اصول و موازين مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ا              ‐

 تهيه كننده استاندارد

 
  صورتجلسه مورخ ٥براساس بند ) كميته سازه( كشور آب طرح تهيه استانداردهاي مهندسي ١٦كميتة شمارة 

 و فاضالب   آب معاونت محترم وزارت نيرو در امور         ٣٠/٥/٧٠ مورخ   ٢٠٠/١٢٧٣٦ منظم به نامه شمارة       ٥/٥/٧٠

 :شهري مبني بر

 براساس آخرين دستاوردهاي علمي و       آب حلهاي ممكن براي اقتصادي نمودن اجراي منابع بزرگ           بررسي راه 

نتايج بررسي هاي محدود خود . تجربي از قبيل استفاده از گودالهاي مصنوعي و طبيعي به كمك پوشش هاي خاص          

روژه هاي برق آبي   ، چه به صورت مخزن كمكي در پ       آبرا در مورد يكي از راههاي سريع و مناسب براي ذخيره            

 .و چه به صورت مخزن اصلي جهت آبرساني در اين گزارش ارائه نموده است

 
 مرتبط مي باشد موجب    آبآگاهي از نظرات كارشناسان و صاحبنظراني كه فعاليت آنها با اين رشته از مهندسي                

 .امتنان كميته سازه خواهد بود

 



 

 
 تركيب اعضاي كميته

 
 : كه در تهيه نشرية حاضر مشاركت داشته اند به ترتيب الفبا به شرح زير است١٦رة اسامي اعضاي كميته فني شما

 
 ـ نوشين رواندوست١ طرح تهيه استاندارهاي مهندسي آب كشور ليسانس سازه

 ـ محمد زاهدي٢ مهندسين مشاور سانو ليسانس سازه

 ـ محمد رضا عسگري٣ مهندسين مشاور بندآب دكتراي سازه

 ـ حسن نصري قجري٤ دسين مشاور ريل ـ بندرمهن دكتراي سازه

 ـ رحيم واعظي٥ مهندسين مشاور سانو فوق ليسانس سازه
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 ١

  مخازن بزرگ غير تيپ
 
  ـ مقدمه١
 

، تنظيم و   تأمين، مانند   آنآب به عنوان يكي از اركان اصلي حيات، همواره مورد توجه بوده و مسائل مربوط به                   

 . فيه قسمت عمده اي از دانش بشري را به خود اختصاص داده استكنترل، انتقال، ذخيره سازي و تص

رشد روز افزون جمعيت در جهان به ويژه در ممالك جهان سوم، تراكم جمعيت در شهرها و نياز هر چه بيشتر                    

 براي مصارف صنعتي، كشاورزي و بهداشتي، استفاده از          آببه تنظيم و كنترل جريانهاي نابهنگام، ذخيره سازي         

 اقتصادي ساخت چنين مخازني را       ‐ بزرگ غير تيپ را مطرح كرده و ضرورت مطالعه و بررسي فني               مخازن

، مخازن حجيم باالدست سدها      آبدر اينجا هدف از مطرح نمودن مخازن ذخيره سازي           .  ايجاب نموده است  

يا فوالدي داشته   نمي باشد و مخازن بزرگ غير تيپ به مخازني اطالق مي گردد كه عملكردي مانند مخازن بتني و                  

. ليكن به لحاظ ابعاد و گنجايش، حجم قابل مالحظه اي را نسبت به مخازن كالسيك به خود تخصيص مي دهند                   

اين مخازن معموالً غير سرپوشيده و داراي ظرفيت بسيار زياد است و عمدتاً با استفاده از گودالهاي ايجاد شده يا                    

 .ه مي شوند مناسب ساختآب بندطبيعي و به كارگيري اليه 

 
 خام در احجام    آبالزم به تذكر است كه استفاده از مخازن بزرگ غير تيپ در ابتدا به دليل نياز به ذخيره سازي                    

 نوع  مخازن در مقايسه  با مخازن معمولي و متداول موجب گرديد              نزياد بوده، ليكن سرعت و سهولت اجراي اي       

با دهانه هاي بزرگ، اين نوع مخازن در جهت          ١ هاي فضاكار كه با پيش بيني سقفهاي سبك، با استفاده از سازه          

 .  آشاميدني نيز مورد توجه دست اندركاران قرار گيردآبذخيره سازي 

 كشور در رابطه با اين نوع مخازن با استفاده از             آببررسيهاي كميته سازه طرح تهيه استانداردهاي مهندسي          

  :مراجع مطالعاتي زير صورت گرفته است

 
 اجع مطالعاتي  مر١ـ١
 
در ارتباط با سيستم ناتراوايي سدها         (ICOLD) كنگره بين المللي سدهاي بزرگ    ٧٨ـ بخش هايي از بولتن شمارة      ١

و مخازن با استفاده از انواع ژئوممبران         و مسائل اجرايي مربوط به آنها با افزودن اشكال و شماهاي تكميلي                     

 ) ١پيوست شمارة (

                                                           
1- Space Structures  



 ٢

 ) ٢پيوست شمارة (ژه عمليات خاكي مربوط به اين نوع از مخازن ـ مشخصات فني وي٢

 متر مكعب در دو حالت طراحي به صورت مخزن           ٣٠٠٠٠ـ نمونه مقايسه هزينه هاي اجرايي مخازن با ظرفيت          ٣

 )٣پيوست شمارة (بزرگ غير تيپ و طراحي به صورت مخزن تيپ 

 متر مكعب اطالعات تكميلي     ٣٠٠٠٠٠با ظرفيت   )  كرمان( روباز ساخته شده در مجتمع سرچشمه        آبـ مخزن   ٤

 . داده شده است٤دربارة اين مخزن در پيوست شمارة 

 متر مكعب در    ٩٠٠٠٠٠ خام با حجم     آب در رابطه با مخزن روباز تهيه         ICOLD-Question 58ـ مقاله اي از    ٥

 . ارائه شده است٥آفريقاي جنوبي خالصه اي از اين مقاله در پيوست شمارة 

 )٦پيوست شمارة ( صنايع چوب و كاغذ آب ذخيره ـ مخزن٦

 
  ـ پارامترهاي طراحي مخازن بزرگ غير تيپ٢
 

 :پارامترهاي اصلي طراحي به شرح زير مي باشند

 
  محدوديتهاي منطقه اي و محلي ١ـ٢
 

ي در انتخاب محل مخزن، بايد بررسيهاي الزم با توجه به عوامل زير صورت گرفته و محل مناسب براساس بررس                  

 : اقتصادي صورت گيرد‐و مقايسه گزينه هاي مختلف از نظر فني

 .ـ خصوصيات اقليمي منطقه  به منظور شناخت ميزان تبخير سطحي

 ـ خصوصيات هيدرولوژيكي منطقه به منظور اجتناب از سيالبها و طريقه جمع  آوري و دفع آبهاي سطحي 

 ي زيرزميني موجود در زير مخزن ـ خصوصيات هيدروژئولوژيكي منطقه به منظور شناخت آبها

 زيرزميني، تراكم پذيري، زاويه اصطكاك      آبنوع اليه ها، تراز     (ـ خصوصيات زمين از ديدگاه مكانيك خاك          

 .)داخلي ضريب چسبندگي، مقاومت برشي، درصد رطوبت، نفوذ پذيري و غيره

 .مهيدات ويژه ـ خصوصيات زمين از ديدگاه عوامل گزند بار موجود به منظور تعيين لزوم ت

 
  عملكرد ٢ـ٢
 

در طراحي مخزن، بايد كليه نيازها و محدوديتهاي مقررشده چه در مورد مصارف شهري، چه در مورد مصارف                    

بديهي است عملكرد چنين مخزني در . صنعتي، كشاورزي يا تركيبي از آنها در طول عمر مفيد مخزن برآورد گردد      

 آببه عنوان نمونه، در مصارف      .   نياز همراه باشد   آنعمال تمهيدات ويژه     مورد هر كدام از نيازهاي طرح بايد از ا        

آشاميدني، معموالً پيش بيني پوشش مخزن به نحوي كه اثر عوامل خارجي را تا حد امكان كاهش دهد ضرورت                   

 .دارد



 ٣

 
  هندسه طرح ٣ـ٢
 

 مخازن متشكل از يك     اين.   شماي كلي مخزن مطرح مي گردد     آبدر هندسه طرح يك مخزن بزرگ ذخيره سازي        

 و تثبيت شده و متناسب با نوع آب بنديفضاي خاكبرداري و خاكريزي شده است كه با استفاده از مصالح مناسب      

مصرف مورد نظر به صورت روباز و يا سرپوشيده اجرا مي شود، در صورت نياز به سرپوشيده بودن اين نوع                       

 .مخازن از انواع پوششهاي سبك استفاده مي شود

 .ين هندسه طرح بايد با توجه به بهينه كردن كليه عوامل ذيربط به ويژه عوامل زير صورت گيردتعي

 تأمين ظرفيت مورد نياز طرح از ديدگاه سهولت در  بهره برداري كه مي توانند از طريق يك يا چند حوضچه                      ‐

 .گردد

  شونده أمينت كننده و شبكه تأمين آب توپوگرافي محل مخزن و ارتباط مخزن با منابع ‐

  شيبهاي پايداري مناسب ‐

مطالعات   متعادل كردن حجم عمليات خاكي در خاكبرداريها و در خاكريزيها با توجه به نوع خاك و نتيجه                    ‐

 قرضه يابي 

 
  انتخاب مصالح مناسب٤ـ٢
 

يه هاي در ارتباط با انتخاب مصالح مناسب، كميته حاصل بررسيهاي خود را در زمينه يكي از انواع مناسب ال                     

 ارائه نموده است در اين پيوست در ارتباط         ١ بند كه اصلي ترين بخش اين مصالح مي باشد در پيوست شمارة           آب

 :به تفصيل توضيح داده شده است) آب بندآزمايشهاي مربوط به محدوديتهاي ويژه انتخاب نوع اليه (با موارد ذيل 

  نفوذ پذيري،‐

  مقاومت در برابر كشش،‐

  برابر تركيدگي، سوراخ شدگي و پاره شدگي، مقاومت در‐

  مقاومت در برابر ضربه،‐

  مقاومت در برابر عمل اصطكاك،‐

  جوش پذيري،‐

  مقاومت درزها،‐

  مقاومت در برابر عوامل شيميايي گزند بار و نور،‐

 ) جوندگان، ريزارگانيسمها و غيره( مقاومت در برابر عوامل زنده ‐

  مقاومت در برابر دما،‐

  كنترل دوام، ‐



 ٤

 بايد از نظر سهولت تعميرات آتي و سابقه عملكرد در پروژه هاي مشابه             آب بندعالوه بر ويژگيهاي فوق، اليه هاي      

يادآور مي شود كه در عملكرد اليه هاي آب بند، اتصاالت اليه ها به يكديگر و نيز                 .  نيز مورد توجه قرار گيرد     

.  اهميت بسزايي دارند   ،اي مجاور و در محل عبور لوله و ساير اعضا          جزئيات اجرايي در محل اتصال به سازه ه       

 . اين موارد را نيز مورد بحث قرار داده است١پيوست شمارة 

 ارائه گرديده كه مشخصات فني ويژه عمليات خاكي مربوط           ٢در مورد انجام عمليات خاكي نيز پيوست شمارة          

 .به اين نوع از مخازن را مطرح مي نمايد

 
 فاده از تجارب قبلي  است٥ـ٢
 

استفاده از تجارب مربوط به طرح و اجراي مخازن بزرگ غير تيپ موجود، به منظور شناخت مسائل مربوط به                      

 .طرح، جرئيات اجرايي، بهره برداري و هزينه هاي انجام شده توصيه مي گردد

  متر مكعب در دو حالت       ٣٠٠٠٠، حاوي يك  نمونه مقايسه هزينه هاي اجرايي مخزني با ظرفيت            ٣پيوست شمارة   

 .طراحي و به صورت مخزن بزرگ غير تيپ و طراحي به صورت مخزن تيپ مي باشد

اجرا گرديده به   )  كرمان( متر مكعبي كه در سرچشمه        ٣٠٠٠٠٠، گزارش بازديد از مخزن       ٤در پيوست شمارة    

 .همراه چند شكل ساده شده از مخزن نام برده ارائه شده اند

 متر مكعبي در آفريقاي     ٩٠٠٠٠٠احل مختلف طراحي و  اجراي يك مخزن بزرگ غير تيپ             ، مر ٥پيوست شمارة   

خالصه اي از مقاله اي در رابطه با اين مخزن كه در پانزدهمين كنگره بين المللي سدهاي               (جنوبي را نشان مي  دهد     

 ).ست ارائه شده بود ضميمه گرديده ا١٩٨٥در سال ) سوئيس(بزرگ، برگزار شده در شهر لوزان 

 اضطراري صنايع چوكا مي باشد كه به همراه دو نقشه در اين            آب  تأمين، خالصه اي از مطالعات     ٦پيوست شمارة   

 . ارتباط ارائه  گرديده است



 ٥

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پيوستها
 



 ٦

   ـ مشخصات و كاربرد ژئوممبران هايك پيوست شمارة
 

عطاف پذيري اطالق مي شود كه حدود نيم تا چند ميلي متر         به مصالح ناتراوا و ان     ١“ژئوممبران”در اين پيوست، واژه     

ضخامت دارند و طيف گسترده اي از پلي مرها شامل پالستيكها، االستومرها و تركيبي از ديگر پلي مرها و قيرها در                  

 . ساختن آنها به كار مي رود

 
. نموده و در آنجا به كار مي برند      اين فرآورده  را در كارخانه تهيه مي نمايند و سپس به ساختگاه مورد نظر حمل                

 ).ژئوممبران درجا(برخي از اين نوع مصالح را گاهي مستقيماً در محل تهيه مي  نمايند 

 
به مجموعه اي از اليه هاي روي هم قرار گرفته اطالق مي شود كه براي             “  سيستم ايجاد ناتروايي توسط ژئوممبران    ”

يك الية  :  شامل سه اليه است    “  سيستم”اغلب موارد، اين     در  .  اجرا، نصب و حفاظت ژئوممبران الزم است        

 .تكيه گاهي، يك ژئوممبران ناتراوا و سرانجام يك اليه حفاظ

 
 :گستره به كارگيري ‐۱
 

 و سدهاي خاكريزي كه ارتفاع      آبژئوممبرانها از چندين سال پيش به عنوان عنصر عمده ناتراوايي در مخازن               

اين مصالح در سدهايي كه داراي ارتفاعي به         .   مورد استفاده قرار گرفته اند      متر مي رسد با موفقيت     ٣٢آنها به   

از جمله در   (مراتب بيشتر بوده اند نيز براي بهتر كردن ناتراوايي بخشهاي فوقاني سد، يا براي عمليات ترميمي                   

 .به كار رفته اند) مورد رويه هاي بتني

 
 متر، روكش   ١٥تباط با سدهاي داراي ارتفاعي كمتر از         الزم به ذكر است اغلب توصيه هاي اين پيوست در ار           

 .خاكريزها و كانالها نيز قابل استفاده مي باشد

 
ولي، چون  .  البته، ژئوممبران ها مي توانند پرده اي داخلي براي ناتراوايي يك سد خاكريزي را هم تشكيل دهند                

 . رد بررسي قرار گرفته استتكنيك مزبور هنوز به اندازه كافي گسترش نيافته، در اين گزارش مو

 
 ايمني عمومي بايد تمهيدات مهندسي الزم به منظور حفظ ژئوممبران  از ضايعاتي كه باعث                    تأميندر جهت   

همچنين بايد به ياد داشت كه طراحي و ساختمان ابنيه بايد شامل تمهيداتي             .  تخريب خاكريز مي گردد اتخاذ گردد    

 .ازندباشند كه ترميم ژئوممبران  را ممكن س

                                                           
1- Geomembrane  



 ٧

  مصالح ـ آزمايشها ـ فرسودگي ‐٢
 
  مصالح ١‐٢
 
  متشكله اصلي ء اجزا١‐١‐٢
 

ژئوممبران  هاي مورد استفاده در كارهاي عمراني فرآورده هايي نازك، انعطاف پذير، پيوسته و ناتراوا هستند كه                 

 .خواص خود را حتي در اثر تغيير شكلهاي حاصل از بهره برداري نيز حفظ مي كنند

 
ن فرآورده ها از پلي مرهاي مصنوعي يا از مواد ساخته شده بر  مبناي قير تهيه مي شوند و مي توانند مسلح يا غير                      اي

روكشهاي ساخته شده از خاك متراكم شده       .  مسلح باشند و در كارخانه  يا در ساختگاه ساختماني ساخته شوند           

اشند يا روكشهاي داراي روية سخت مانند فلزات،        كه حاوي انواع مختلف افزودنيهاي كارخانه اي يا طبيعي مي ب         

. بتن، مالت پاشيدني، بتن آسفالتي و خاك پايدار شده توسط سيمان، جزء ژئوممبران  ها محسوب نمي شوند                   

 .همچنين پرده هاي ساخته شده از خاك رس نيز جزء ژئوممبران ها نيستند

 
  پلي مرهاي مصنوعي ١‐١‐١‐٢
 

انواع متداول پلي مرهاي قابل استفاده     .  ي هستند كه داراي وزن مولكولي بااليي مي باشند       پلي مرها، تركيباتي شيمياي  

نشانه هايي كه بين دو پرانتز گذاشته شدند، آنهايي         (به صورت زير رده بندي نمود      مي توان  براي ژئوممبران ها را    

 ):هستند كه در فرانسه متداولند

 ترموپالست  (PVC-OR)سي مقاوم در برابر روغنهاي       .وي. پي ،(PVC)پلي كلروروينيل :  ترموپالستيكها)  الف

 .(EIA)، آلياژ پلي اتيلن انترپلي مر (TN-PVC)سي نيتريل .وي.پي

، آلياژ  (PEHD)، پلي اتيلن با چگالي باال       (LDPE)پلي اتيلن ها با چگالي پايين      :  ترموپالستيكهاي بلورين )  ب

، پلي اتيلن خطي با چگالي      (MDPE)با چگالي متوسط    ، پلي اتيلن   (PEHD-A)پلي اتيلن با چگالي باال      

 . پائين، پلي پروپيلن

 كه به طور متداول  به نام كائوچو بوتيل معروف است،                          (IIR) ايزوبوتيلن ‐كائوچو ايزوپرن   :  االستومرها)  ج

 اپي كلرو   كه به نام نئوپرن معروف است،       (CR)، پلي كلروپرن    (EPDM) مونومر   ن پروپيلن دي ا   ‐اتيلن

 .(CO)هيدرين كائوچو 



 ٨

 
، پلي اتيلن  (CPPE-A)، آلياژ پلي اتيلن كلردار        (CPE)پلي اتيلن كلردار    :  االستومرهاي ترموپالستيكي )  د

 نمي نامـند، اتيلـن پروپيـلن دي ا      (HYPALON) را هـيپالون    آن كه معمـوالً    (LPECS)كلروسولفونه  

 .(T-EPDM)مونومرترموپالستـيك 

 
 مصالح قيري  ٢‐١‐١‐٢

 
اين مصالح مخلوطي از هيدروكربورهاي داراي وزن مولكولي باال هستند كه از مواد طبيعي يا به صورت متداولتر، 

مصالح قيري رفتار ويسكواالستيك از خودشان      .  به شكل مواد درجه دوم حاصل از تقطير نفت حاصل مي شوند            

د نه فقط به بار وارده، بلكه همچنين به مدت زمان اعمال              مي توان آنهانشان مي دهند، بدين معني كه تغيير شكل         

 .اين بار و به دما نيز بستگي داشته باشد

 
 :در مورد اين مصالح مي توان انواع زير را مشخص نمود

  
 قيرهاي به دست آمده از تقطير مستقيم،  ‐

 قيرهاي هوازده كه نسبت به دما داراي حساسيت كمتري هستند،  ‐

  را سرد به كار برد،آنها قيري كه مي توان امولسيونهاي  ‐

 قير كائوچو، قير گوگرد و غيره،: قيرهاي با افزودنيها  ‐

    تركيبات قير واالستومر يا پالستومرهائي كه به نام قيرهاي تغيير شكل داده معروفند و رفتارشان شبيه رفتار                       ‐

يا االستومرها ) پلي اتيلن و قير ( است، ترموپالستيكها    )پلي اكري الميد و كوپلي مر قيري     (مصالح تثبيت كننده گرما     

)SBS = قير استيرن بوتادين استيرن( 

 .  خالصه شده است١رفتار اين دو نوع مصالح در جدول 

 



 ٩

                    
 ـ رفتار مصالح اصلي ژئوممبران١جدول 

 ژئوممبران  هاي مصنوعي ژئوممبران  هاي قيري

 االستومرها پالستومرها قير اكسيده ته به االستومرهاقيرهاي تغيير شكل ياف

 

 رفتار كلي  االستيك  پالستيك  ويسكوپالستيك  ويسكو پالستيك 
همان رفتار االستومرها ولي با حد         

االستيلي بسيار وابسته به ماهيت          

 تالشها 

همان رفتار پالستومرها با مقداري         

 متفاوت براي آستانه گسيختگي 
درتش از آستانة    براي تنشي كه ق      

 :گسيختگي بيشتر است
 تغيير شكل به گونه اي جزئي         ‐افت

پس از حذف تنش بازگشت پذير          

 است 

افزايش طول االستيك ثابت،      

 تابعي از تنش 
تغيير شكل پس از حذف تنش 

 ناپديد مي گردد 

 رفتار تحت  
 تنش وارده 

رفتار تحت افزايش طول        باقي مي ماندتحت كشش آزاد شدن جزئي تنش آزاد شدن تنش آزاد شدن زياد تنش

 ايجاد شده 
 تاثير دماي باال  ضعيف متوسط زياد متوسط تا زياد

خوب تا متغيربرطبق ماهيت و درصد 

 االستومر
انعطاف پذيري در دماي پايين  بسيار خوب خوب، متغير بر حسب فرآورده ضعيف

 جوش گرمايي  باشدغير ممكن اگر مشبك  بسيار آسان بسيار آسان بسيار آسان

مشكل تا غير ممكن اگر مشبك       ممكن بر حسب فرآورده غير عملي غير عملي

 باشد
جوش فقط توسط          

 حل كننده 
آسان ولي پر هزينه تر از جوش 

 گرمايي
 چسباندن  مشكل ممكن يا غير ممكن بر حسب مورد آسان ولي پرهزينه تر از جوش گرمايي

 ري وصله پذي ممكن ولي حساس  ــ ــ ــ



 ١٠

  افزودنيها به اجزاي متشكله اصلي  ٢‐١‐٢
 

 :ژئوممبران ها معموالً شامل افزودنيهاي گوناگون به مصالح مبنا هستند

 
 گرد سنگهاي كاني، كربن، گردسنگهاي گچي، پودر آردواز و غيره، ‐ 

   سي  ها به كار   .وي.يكه از جمله در ساختمان پلي اتيلن و برخي از پ         ( عوامل تثبيت كننده، پودر سياه كربن          ‐ 

 .)مي رود

 ،)به كار مي رود. سي.وي.كه از جمله در تهيه پي(نرم كننده ها    ‐ 

 .سموم علف، جلبك، باكتري: سموم ضد قارچ   ‐ 

 :تسهيل كننده هاي روند ساخت مواد 

 ).از جمله براي ژئوممبران هاي قيري(فيبرها و االستومرها    ‐

 
   (Reinforcement)تقويت   ٣‐١‐٢
 

 :تقويت يك ژئوممبران مي تواند از جمله براي يك يا چندين دليل از داليل زير صورت گيرد

  پايداري تركيب طي روند تهيه ژئوممبران،تأمين  ‐

  پايداري ابعاد ژئوممبران ها كه در پي تغييرات دما كوچك يا بزرگ مي شوند،تأمين  ‐

 و مدول االستيك ژئوممبران،) وراخ شدگيدر برابر كشش، پارگي و س( افزايش مقاومت  ـ

اليه هاي پوسته اي هستند ژئوممبران را مسلح مي نامند برحسب نوع         )  جوشنها(هنگامي كه تقويتهاي به كاررفته      

 :ژئوممبران، جوشن مي تواند از مصالح زير تشكيل شده باشد

 پلي استر، پلي پروپيلن، پلي آميد، شيشه،: ژئوتكستيل بافته نشده

 پلي استر، پلي پروپيلن، پلي آميد، شيشه،: كستيل بافته شدهژئوت

 .پلي استر، پلي آميد و شيشه: ژئوگريد

 .تقويت ژئوممبران به وسيلة جوشن افزايش طول را به هنگام گسيختگي غشاء به مقدار زياد كاهش مي دهد



 ١١

 
  ساخت  ٤‐١‐٢
 

برخي از انواع ژئوممبران را  مي توان پس از         .  زندژئوممبران را غالباً در كارخانه به صورت نوار و رول مي سا          

مثالً، .  ساخت در كارخانه يا در كارگاه نزديك به ساختگاه به صورت سفره هاي بزرگ متصل كرد                       

 ژئوممبران هاي تهيه شده 

 متر ساخته شده    ٤٣×٣٠ و   ٢١×٦١.  در اياالت متحده، در دو نقطة بزرگ        ١براي مخزن مانت آلبرت فوربي    

 . متر مربع بود١٣٠٠بودند كه هر يك داراي مساحتي تقريباً برابر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 را به صورت رول، تا شده به شكل آكوردئون يا به صورت مسطح بر روي هم                   آنهابراي حمل اين قطعات     

 .ي كنندقرار مي دهند و تا ساختگاه مورد استفاده شان حمل م

 
 موجود  آنهابر حسب مصالح تشكيل دهنده ژئوممبران، روشهاي گوناگون شيميايي يا گرمايي براي ساخت                 

 .  عمده ترين روشهاي اتصال را ارائه مي دهند٣ و ٢جداول . است

                                                           
1- Mount Elbert Forbey  



 ١٢

 ـ روشهاي جوش گرمايي ژئوممبران     ها٢جدول 

دي  ١روزن راني

 الكتريك

تيغه 

 فلزي

مشعل  قير گرم

جوشكاري

واي گرمه مصالح تشكيل دهنده ژئوممبران     

  ترموپالستيكها ‐      

 كلرورپلي وينيل (      

 .)سي.وي.پي *       *              * 

 نيتريل . سي.وي.پي      

 *              *       * (TN-PVC) 

 آلياژ اتيلن انترپلي مر       

     *                (EIA)× 

  ترموپالستيكهاي بلورين ‐      

   
 *      *

            
*          

  پلي اتيلن با چگالي پايين
          (PEBD) 

 پلي اتيلن با چگالي باال       

        *     * *         *                 (PEHD) 

  االستومرها ‐      

 (HR)لي كائوچو نوتي      

  مونومر آناتيلن پروپلين دي       

                     (EPDM) 
 )پلي كلروپرن(نئوپرن       

اپي كلروهيدرين كائوچو             

(CO) 
  االستومرهاي توموپالستيكي ‐      

*                
 (CPE) پلي اتيلن كلردار ×      ×

 پلي اتيلن كلروسولفونه                     

           

×   

   *    (PECS) × 

       
 ژئوممبران      قيري  × × ×   

 

                                                           
 جوش در كارخانه يا در كارگاه : ك. ١

 جوش در ساختگاه : س



 ١٣

 ادن به كمك ذوب كننده ها، چسباندن و يا وصله كردن روشهاي جوش د‐٣جدول 

نواربندي وصله 

 كردن

چسباندن توسط 

 چسب

چسب و 

 حل كننده

مصالح تشكيل دهنده ژئوممبران  حل كننده

  ترموپالستيكها ‐     

 × ×                       × ×              ×  (PVC)كلرورپلي وينيل  ×         ×

× ×           ××              ×              ×   نيتريل ‐سي.وي.پي ×         ×

     (TN-PVC) 
 آلياژ اتيلن انترپلي مر      

     I  (EIA) 
  ترموپالستيكهاي بلورين ‐     

 پلي اتيلن با چگالي پائين      

  × ×              ×  (PEBD) 

 پلي اتيلن با چگالي باال      

  ×     ××           (PEHD) 

  االستومرها ‐     

 (HR)كائوچو بوتيل   ×      ×      × ×  

  × ×              ×  (EPDM)مونوسر  

  × ×              ×  ) پلي كروپرن(نئوپرن  

  × ×              ×  اپي كلروهيدرين كائوچو  

                (CO) 
 ستها  توموپال‐ االستومرها‐     

  × ×              ×  (CPE)پلي اتيلن كلردار  × × × ×

 پلي اتيلن كلرو سولفونه  × × × × × × ×  

                (PECS) 
 (T- EPDM)ترموپالستيكها  × × ×  

 غشاء قيري  ١×    

                                                           
 . در اين صورت، ماده چسبان قير است. ١



 ١٤

  اجراي ژئوممبران به صورت درجا ٥‐١‐٢
 

ژئوممبران         از فرآورده هايي ساخته شده است كه به صورت         .  اه تهيه نمود  ژئوممبران         را مي توان در خود ساختگ     

مايع گرم يا سرد به كار مي رود و معموالً به صورت آغشته نمودن يك ژئوتكستيل قرار گرفته روي الية                        

 . تكيه گاهي اجرا مي گردد

 
در عوض، نمي توان همگون بودن     .  دبا اين روش اجرا، از ايجاد درز بين نوارها يا قطعات جلوگيري مي گرد             

 . را تضمين نمودآنفرآورده يا يكنواخت بودن ضخامت 

 
 : مواد عمده اي كه بدين منظور به كار مي روند عبارت اند از

 كه هنگام استفاده با ‐ رزين مبنا و سخت كننده‐پلي مرهاي گرما سخت شونده به صورت دو مادة جداگانه         ‐

 .پلي اورتان اپوكسيديك، پلي استر: يكديگر مخلوط مي شوند

 . اكريليك به صورت شيره، شيرة االستومرهاي گوناگون:    پلي مرهاي ترموپالستيكي‐

 . قيرهاي خالص يا تغيير شكل يافته با يا بدون افزودنيها  ‐

 
  تركيب ژئوتكستيل ها و  ژئوممبران        ها ٦‐١‐٢
 

 :راي امتيازهاي تكميلي زير مي باشدتركيب ژئوتكستيل با ژئوممبران         دا

 ژئوممبران         را در برابر آسيب تكيه گاه يا اليه محافظ نگهداري مي كند،   ‐

  زير فشارهاي ايجاد شده زير اليه ژئوممبران         را با عمل كردن به مثابه اليه اي زهكش كاهش مي دهد،  ‐

 .وزيع مي نمايد تنشها را زير الية ژئوممبران         ت  ‐

 
 را به شكل رولهاي      آنهادر اين صورت     :  ممبران را مي  توان فقط روي يكديگر قرار داد         ژئو و   ژئوتكستيل

به اين ترتيب بدون آسيب رساندن به        .   را مي توان در كارخانه نيز سوار كرد        آنها.  جداگانه تحويل مي دهند  

 . استفاده مي شود“  مركبژئوممبران        ”در اين حالت از واژه :  نمود دو را از يكديگر جداآن، نمي توان ژئوممبران        



 ١٥

 
  ژئوممبران         آزمايش هاي ٢‐٢
 
  پيشگفتار ١‐١‐٢
 

 :ها انجام مي شود را مي توان به سه گروه بزرگ تقسيم كردژئوممبران        آزمايشهايي كه روي 

 آزمايشهاي كنترل ساخت،   ‐

 ايي ـ پذيرش،آزمايشهاي شناس   ‐

  آزمايشهاي كارآئي   ‐

 
  آزمايشهاي كنترل ساخت  ٢‐٢‐٢
 

شامل كنترل مواد   (اين آزمايشها را سازنده در كارخانه انجام مي دهد تا بتواند كيفيت توليد را كنترل نمايد                   

 ).مبنا، كنترل عمليات انجام شده و كنترل فرآوردة به دست آمده

 
 رش آزمايشهاي شناسايي ـ پذي ٣‐٢‐٢

 
 ارائه  ژئوممبران        آزمايشهاي شناسايي ـ پذيرش، آزمايشهاي مبنايي هستند كه از سوي سازنده در برگه هاي فني               

 .مي شود

 
 را كنترل نمايد و معموالً شامل        آنهاآزمايشها بايد به گونه اي باشند كه استفاده كننده بتواند به راحتي                اين

 :موارد زيرند

   ءتحليل شيميايي اجزاي تركيب كننده، تحليل اجزا       (وط به تركيب مواد مي باشند        آزمايشهايي كه مرب     ‐

تركيب كننده توسط روش طيف مادون قرمز، تحليل براي تعيين درصد مصالح مركب، درصد جوشن، تعيين                  

 ، )مقاومت در برابر آتش و غيره

 ،)…اي رنگ سنجيجرم حجمي، مشخصه ه(   آزمايشهاي مربوط به خواص فيزيكي ـ شيميايي ‐

كشش تك بعدي، مقاومت در برابر جداسازي         (آزمايشهاي مربوط به خواص مكانيكي و ژئولوژيكي              ‐

 ،)اليه  ها

تعيين دما انتقال به نرمي، تحليل گرما مكانيكي،         (آزمايشهاي مربوط به خواص گرمايي و گرما مكانيكي              ‐

 ).…ربه، افت حرارتي دماي شكنندگي در اثر خم شدن، دماي شكنندگي در اثر ض
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 : افزون بر نتايج اين آزمايشها، برگة فني سازنده بايد حاوي مطالب زير باشد

  مشخصه هاي ساخت،  ‐

 روش ساخت،   ‐

 ماهيت ماده يا مواد تركيب شده و جوشن احتمالي،   ‐

 ضخامت اسمي و رواداراي،   ‐

 زم براي ذخيره سازي،و احتياطهاي ال) عرض، طول، جرم، قطر(مشخصه هاي رول    ‐

 ،آنهاروش اتصال نوارها و شرايط حدي اجراي    ‐

 .نتايج آزمايشهاي شناسايي   ‐

 
 
  آزمايشهاي كارآيي ٤‐٢‐٢
 

آزمايشهاي كارآيي به استفاده كننده از فرآورده  امكان مي دهد كه گزينش وي منطبق بر نيازهاي سازة طراحي                  

 .شده باشد

 
زيرا اين نوع آزمايشها    .   در صفحات پيشين معموالً آزمايشهاي رفتاري نمي باشند       آزمايشهاي شناسايي ياد شده   

.  در برابر بارگذاري يا صدمه پذيري معين را مي دهندژئوممبران        ندرتاً امكان تصميم گيري درباره رد يا قبول يك 

ـ                پذيرش را تشكيل     بدين سان، آزمايشهاي كششي تك محوره روي نمونه باريك، آزمايشهاي شناسايي 

 را تعيين مي كنند ولي       ژئوممبران        اين آزمايشها، به گونه اي ساده و قابل تجديد مشخصه هاي يك              .  مي دهند

در واقع،  .   تحت اثر بارگذاري در يك بنا در نظر گرفت            ژئوممبران         را جهت محاسبة رفتار       آنهانمي توان  

مايشها بيش از حد كوچك اند كه بتوان رفتارشان را نمايانگر رفتار               نمونه هاي مورد استفاده براي اين آز       

 . در مقياس بزرگ به حساب آوردژئوممبران        

 
.  به صورت استاندارد در آمده اند     آنهاها آزمايشهاي زيادي موجود است كه برخي از          ژئوممبران        دربارة رفتار   

رة رفتار هيدروليكي، مكانيكي يا مقاومت در برابر شرايط بيروني          اين آزمايشها را مي توان بر حسب اينكه دربا       

 .است، رده بندي كرد

 
  نفوذ پذيري در برابر آب ١‐٤‐٢‐٢
 

، با  K را به جاي نشان دادن با ضريب تراوايي،          ژئوممبران        ارجح است كه خاصيت نفوذ پذيري در برابر آب          

 ). مي باشدژئوممبران        مت  بيانگر ضخاe( بيان نمود  K/eشاخص تراوايي 

 
خاصيت نامبرده را مي توان در آزمايشگاه با اندازه گيري مقدار آبي كه تحت يك گراديان هيدروليكي و طي                   

 . عبور مي كند، اندازه گرفتژئوممبران        مدت زمان معيني از يك نمونه 
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11110حدود(ند  در عمل، مقادير اندازه گرفته شده اين خاصيت بسيار كوچك ا           −− s  (      و مي توان فرض نمود كه

 از عيب و ايراد موضعي، چگونگي        آبها كامال ناتراوا هستند و هر نوع مسأله مربوط به نشت               ژئوممبران        

هنگامي كه مصالح تحت يك نيروي كششي       .  اتصال قطعات يا از تغيير مشخصه هاي مصالح سرچشمه مي گيرد        

 .رد، نفوذپذيري مي تواند به مقدار قابل مالحظه اي افزايش يابدقرار مي گي

 .اندازه گيري شاخص تراوايي را مي توان به درزها نيز اعمال نمود

 
   آزمايشهاي سنجش مقاومت مكانيكي ٢‐٤‐٢‐٢
 

  كشش ساده ‐الف
 

عموالً به شكل نواري     كه م   (ژئوممبران        يك آزمايش كشش ساده عبارت است از قرار دادن يك نمونه از                 

و اندازه گيري تغيير شكل ايجاد شده، نتايج به صورت يك               (F)تحت نيروي تك محوري     )  مستطيلي است 

 اصول  ٢‐٢شكل  .  منحني نيرو تغيير شكل كه تا حد مقادير گسيختگي ترسيم شده است نشان داده مي شوند                

 . اين آزمايش را نشان مي دهد

 

 
 
 
 

 ش ساده و منحني نيرو ـ تغيير شكل مبناي آزمايش كش٢ـ٢شكل 

  كشش اعمال شده F   ژئوممبران        نمونه ) ٢گيره هاي فشاري     ) ١

 



 ١٨

 
از نقطه نظر . بايد يادآوري نمود كه روش اجرا از شكل نمونه و سرعت اعمال نيرو تاثير زيادي در نتايج دارند     

 .بت به شكل نمونه تنش ـ كرنش داردمهندسي، تنش و كرنش نقطه گسيختگي داراي اهميت كمتري نس

 
بررسي تغيير و تحول تنش تحت تغيير       ( ٢و وادادگي )  بررسي تغيير شكل تحت بار ثابت     ( ١آزمايش هاي خزش 

 . مي باشند) ثابت(كامل كننده آزمايشهاي كشش ساده تحت سرعت و تغيير شكل معين ) شكل ثابت

 
   ٣ب ـ آزمايش تركاندن

 
آزمايش عبارت است از اعمال فشار آب، روي         .   جهت با تغيير شكل كروي      آزمايشي است كششي در دو     

 دريچه اي  آن كه روي يك تكيه گاه فلزي صلب به شكل صفحه قرار گرفته و در مركز                  ژئوممبران        نمونه اي از   

 .) ٣ـ٢شكل (گرد با قطر مشخص تعبيه شده است 

 
 

 
 

  تصوير ساده شدة دستگاه تركاندن٣ـ٢شكل 

A (آبود ور             B(          تخلية هواC(         ژئوممبران 

 
با اندازه گيري دامنة اين تغيير شكل،      .   به شكل عرقچين تغيير شكل مي دهد       ژئوممبران        تحت اثر اعمال فشار،     

 .مي توان تنش و تغيير شكل را در هر نقطة عرقچين براي تمام فشارهاي اعمال شده محاسبه نمود

 
 تغيير شكل نمايش داد كه با منحني حاصل از آزمايش كشش ساده             ‐ايج را مي توان به شكل يك منحني نيرو       نت

 . قابل مقايسه است

 
در اين آزمايش گسيختگيها براي مقادير رخ مي دهند كه از مقادير حاصل از آزمايش كشش ساده كوچكتر                    

 . مي گرددژئوممبران         تحت فشار باعث تركاندن بآدر واقع، پس از به وجود آمدن يك ترك ريز، عبور . باشند

 
 تحت تغيير شكل مي باشد، حدودي را       ژئوممبران        بنابراين، آزمايش تركاندن، تا آنجا كه مربوط به استفاده از            

  .نشان مي دهد كه بيش از آزمايش كشش ساده واقعيت گرايانه مي باشند

                                                           
1- Creep 
2- Relaxation 
3- Burst Strength 
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 ١ج ـ آزمايشهاي اصطكاكي

 
اصول .  يش اصطكاكي، تعيين شيب پايدار استقرار ژئوممبران بر روي دامنه خاكريز مي باشد                هدف آزما 

آزمايش، همانهايي هستند كه در آزمايش برش قيچي كازاگرانده به گونه اي رايج در مكانيك خاك به كار                     

 .ميرود

 
 منتشر شده اند ولي احتياط      يلژئوتكست و مصالح گوناگون دانه اي يا        ژئوممبران        مشخصه هاي اصطكاكي بين    

حكم مي كند كه در چارچوب يك طرح جديد، با در نظر گرفتن تنش عمودي مورد نياز، به آزمايشهاي ويژه                    

 .دست زد

 
سازند يا براي بهبود مشخصه هاي اصطكاكي، آنها را در كارخانه           برخي از ژئوممبران ها را با رويه هاي زبر م         

 .با ژئوتكستيل تركيب مي كنند

 
 ٢د ـ آزمايشهاي سوراخ شدگي

 
 روبه رو مي شود، عبارت است از پيش بيني دوام ناتراوايي يك              آنيكي از مسائل عمده اي كه طراح با           

.  به هنگام احداث و در طول بهره برداري بنا        آنژئوممبران در تماس با سازة تكيه گاهي و احياناً با سازه محافظ            

 آن با مصالح نوك تيز نشأت مي گيرد كه در نتيجة             آنهاان از تماس    در واقع، خطر سوراخ شدگي ژئوممبر      

 .  هدر مي رودآبمقادير زيادي 

 
 نمايش داده شده،    ٤ـ٢همان گونه اي كه در شكل      .  در اين راستا، يك آزمايش هيدروليكي، تعميم يافته است        

در اين آزمايش، يا    .  ارد مي آيد يك فشار ايستايي روي ژئوممبراني كه بر تكيه گاهي مهاجم قرار گرفته است، و            

تحت يك فشار معين، زمان گسيختگي اندازه  گرفته مي شود، يا فشار گسيختگي را به هنگام تحت فشار قرار                    

 ).٤ـ٢شكل . (دادن تدريجي اندازه  مي گيرند

                                                           
1- Frictional Characteristics  
 
2- Static puncture Strength 
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  تصوير ساده شده آزمايش سوراخ شدگي٤ـ٢شكل 

A ( آبورود            B (          تخليه هوا   C (ژئوممبران 

 
 

 ١هـ ـ آزمايش پاره شدگي
 

، بايد به گونه اي ويژه  با شبيه سازي روند          آنآزمايشهاي پاره شدگي يك ژئوممبران به منظور تعيين ابعاد            

در اين ارتباط آزمايشهاي استاندارد شدة گوناگوني نيز وجود دارند ليكن            .  پاره شدگي در كارگاه اجرا گردند    

 . براي سنجش رفتار، مالك قرار دادنمي توان آنها را 

 
  ٢و ـ آزمايش ضربه پذيري

 
. هدف از اين آزمايش، ارزيابي رفتار يك ژئوممبران تحت برخورد با يك جسم نوك تيز مي باشد                         

» استاتيك«يك روش كه آن را روش . استانداردهاي مختلف و روشهاي گوناگون در اين مورد موجود مي باشد       

 است از فروكردن يك ميله باسرعتي ثابت در يك نمونه از ژئوممبراني كه بين دو گيره و                   نام نهاده اند، عبارت  

اين آزمايش نيروي بيشينه اي كه ژئوممبران در برابر آن مي تواند            .  بر روي يك سوراخ قرار داده شده است        

 . مقاومت نمايد را مشخص مي سازد

ت است از ارزيابي رفتار ژئومبران در برابر سقوط          موسوم مي باشد عبار  »  ديناميكي«روشي ديگر كه به روش      

 . يك شيئي

 
مي توان از آزمايشهايي از اين قبيل جهت رده بندي غشا ها بر طبق رفتارشان در برابر برخورد با يك شي ء بهره                    

 .گرفت بدون آنكه بتوان از نتايج آن جهت اهداف طراحي استفاده نمود

 

                                                           
1- Tear Stremgth 
2- Impact Strenght 
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 ١ز ـ آزمايش جدا شدن درز
 

ايش، كه معموال درجا صورت مي گيرد، شامل يك آزمايش كششي جهت كنترل كيفيت درزها                    اين آزم 

كشش تك محوري در دو سمت  لبة        .  نمونه را عمود بر محور يك جوش يا محل چسباندن مي برند          .  مي باشد

 به  گرچه اين آزمايش  ).  ٥ـ٢شكل  .  (آزاد اعمال مي گردد و در نتيجه دو لبة جوش شده از هم جدا مي شوند              

ميزان كمي رفتار ژئوممبران را به هنگام بهره  برداري نشان مي  دهد، ولي مفيدترين آزمايش جهت ارزيابي                    

 .مقاومت يك اتصال مي باشد

 

 
  آزمايش جدا شدن درز٥ـ٢شكل 

 كشش تك محوره) ٣لبة  اضافي صفحة پائين    ) ٢صفحة فوقاني      ) ١

 
 

 ح ـ آزمايش مقاومت برشي درز 
 

 را تحت يك كشش ساده قرار مي دهند اين          آنن آزمايش نمونه را عمود بر محور يك درز مي برند و              در اي 

با وجود اين، آزمايش فوق كمتر از         .  آزمايش را اغلب به عنوان آزمايش تحويل در محل انجام مي دهند             

 .، روية واقعاً اتصال يافته به كار مي رودآنآزمايش پيشين انتخاب پذير است چون در 

 
 

 
 

                                                           
1- Seam peel Stenght  



 ٢٢

   آزمايشهاي كارايي در شرايط محيطي ٣‐٤‐٢‐٢
 

آزمايش، شامل شمار زيادي آزمايش است كه عبارت اند از بررسي رفتار يك ژئوممبران    تحت اثر                  اين گروه 

اثر دما نقش عمده اي را در اين آزمايشها        .  و ريز ارگانيسمها  )  عموماً، ماوراء بنفش  (مواد شيميايي، پرتوگستري    

 ).دماي زياد يا كم و چرخه انجماد و ذوب يخ. (ندايفا مي ك

 
 مقاومت در برابر مواد شيميايي و ازون ) الف

 
بر حسب ساختگاه و تراز مورد نظر آب، مواد در تماس با ژئوممبران    مي توانند گوناگون باشند                            

 . اين تماس اتفاقي استمعموالً). هيدروكربورها، مواد پاك كننده و غيره(

 
مايش عبارت اند از شناور كردن نمونه هايي از ژئوممبران    در يك چنين موادي طي مدت زماني                  روشهاي آز 

و در دمايي معين و  سپس اندازه  گرفتن ضايعات مربوط به تركيب شيميايي و                )   ماه ٦  مثالً(كمابيش طوالني   

 ).مثالً  مقاومت كششي(رفتار فيزيكي 

 
در اين مورد   .  مي تواند يك ژئوممبران    را مورد تهاجم قرار دهد         ازون موجود در هوا نيز ماده اي است كه           

 .روشي به كار مي رود كه با روش پيشين قابل مقايسه است

 
  ١ب ـ پرتوگستري

 
نمونه هاي ژئوممبران    تحت پرتوهاي ايجاد شده توسط المپهاي ماوراء بنفش يا مادون قرمز قرار مي گيرند و يا                  

 . شيد زياد است گذاشته مي شونددر منطقه اي كه نور خور

 
 ج ـ رفتار در آب 

 
.  جدا مي شوند  آن از   آببرخي از مواد تشكيل دهندة  ژئوممبران    حاوي عناصري هستند كه در دراز مدت در                

 پس از غوطه ور كردن     مثالًاين مقاومت در برابر جدا شدن عناصر را مي توان توسط يك آزمايش شتاب گرفته،               

 . آشكار ساختo٦٠ آب روز در ١٤ممبران    به مدت نمونه هاي ژئو

 
 ٢د ـ ريزارگانيسمها

 
 :براي تبديل مقاومت در مقابل ريزارگانيسمها دو نوع آزمايش وجود دارد

 . مدفون كردن در شرايط محيطي شديد  ‐

 معرض تأثيرات گوناگون ريزارگانيسمها     قرار دادن نمونه هايي از ژئوممبران    در شرايط آزمايشگاهي و در            ‐ 

 ).  روز٢٨به مدت % ٩٨ سانتيگراد و رطوبت نسبي o٢٨در دماي (

                                                           
1- Radiation  
2- Micro Organisms  
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 هـ ـ حرارت 
 

 مي گذارد، حرارت زياد  گرايش به كاهش دادن مشخصه هاي مكانيكي              تأثيرحرارت بر رفتار  ژئوممبران          

 . موضوع عمدتاً به ژئوممبران    هاي پالستيكي مربوط مي شوداين. ژئوممبران    در طول زمان دارد

 
 تأثيردر برخي از مناطق     .  بنابراين آزمايشهاي مكانيكي بايد در دماهاي بيشينه و كمينه ساختگاه صورت گيرند           

 . چرخه هاي يخ زدن و ذوب يخ بايد بررسي گردد

 
 و ـ به كارگيري آب ذخيره شده 

 
 آب آشاميدني مردم باشد، الزم است كنترل گردد كه ژئوممبران    كيفيت مناسب             ينتأماگر هدف از ذخيره آب،      

 . آشاميدني داردآبرا براي 

 
   اثر فرسودگي ژئوممبران   ها ٣‐٢
 
  كليات ١‐٣‐٢
 

، تحت اثر   آن   ، تخريب تدريجي مشخصه هاي شيميايي ـ فيزيكي و مكانيكي            اثر فرسودگي يك ژئوممبران    

 :طيش مي باشد مانندشرايط متداول محي

    ، و خاك در تماس با ژئوممبرانآب   ‐

  پرتوگستري،  ‐

 ،)ازون( گاز   ‐

  گرما،  ‐

  يخ زدگي،  ‐

  ريز ارگانيسمها،  ‐

 ...) احياناً آلوده شده توسط هيدروكربورها، پاك كننده ها وآب( مواد ذخيره شده   ‐

 .اثر فرسودگي را افزايش مي  دهد معموالًاز ديگر سو، بارگذاري مكانيكي دراز مدت 

 
طراح يك دستگاه ناتراوايي توسط ژئوممبران    بايد اثر فرسودگي، پايائي مواد گوناگون قابل دسترسي و احتمال 

 .جايگزيني ژئوممبران    را در دراز مدت مد نظر داشته باشد

 
جمله وجود پلي مرها، ناخالصي ها،      از    آنرفتار دراز مدت ژئوممبران    به مشخصه  ها، مواد تشكيل دهنده             

 .بستگي دارد... آنافزودنيها، تقويت مكانيكي و همچنين به چگونگي  اتصال و حفاظت 
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   رفتار دراز مدت چند نوع از ژئوممبران    ٢‐٣‐٢
 
  ژئوممبران قيري ١‐٢‐٣‐٢
 

بي در برابر آلودگيهاي شيميايي اتفاقي      اين نوع ژئوممبران    ها در برابر پرتوهاي ماوراء بنفش پايدارند و به خو           

 .، به جز هيدروكربورها و حل كننده هاي ارگانيكي، مقاومت مي كنندآبسطح 

 
در صورت عدم وجود اليه نگهدارنده گرايش به ترك خوردن حداقل در سطح ژئوممبران    ايجاد مي گردد كه                  

 .  باشدچون اثر مهمي بر مقاومت ژئوممبران    ندارد حائز اهميت نمي

 
 .اين نوع ژئوممبران    ها كارآيي خود را براي ايجاد ناتراوايي سدها نشان داده اند

 
 (PVC) پلي كلروروينيل ٢‐٢‐٣‐٢
 

اغلب باعث از بين رفتن بخشي از حالت خميري آنها           .  سي.وي.در معرض گرما ژئوممبران   هاي از جنس پي       

 حسب نوع مادة خميري كننده مواد مصرف متغير مي باشد،  كه بر،اين پديده، سخت شدن فرآورده را .  مي گردد

 .به دنبال دارد

 
فرآورده هايي كه در كارخانه براي مقاومت در برابر پرتوهاي ماوراء بنفش تهيه شده اند، مقاومت نسبتاً خوبي                  

 .در برابر نور خورشيد از خود نشان مي دهند

 
البته در  .  يدي يا در برابر هيدروكربورها، رضايت بخش مي باشد      رفتار ژئوممبران    در برابر محلولهاي نمكين، اس      

 .اين ارتباط مواردي از كاهش مشخصه هاي شيميايي و مكانيكي گزارش گرديده است

 
 (PEHD)پلي اتيلن هاي با چگالي باال  ٣‐٢‐٣‐٢

 
يي، به گونه   اين پلي مر از لحاظ شيميايي در برابر بارهاي ناشي از گرما، پرتوهاي ماوراء بنفش و مواد شيميا                  

با وجود اين، نوعي سخت شدن و يك ضريب انبساط حرارتي باال                    .  قابل مالحظه اي پايدار است     

 .ژئوممبران   هاي ساخته شده با اين نوع پلي اتيلن ها را، كه گرايش به چروك شدن دارند، تضعيف مي نمايد

 
 
 (PECS)   پلي اتيلن هاي كلرور سولفونه٤‐٢‐٣‐٢
 

)  معروف است  (HYPALON)كه بيشتر به نام هيپالون      (گي، پلي اتيلن هاي كلرور سولفونه     از نقطه نظر فرسود   

 در طي زمان مشكل      آنهاهمان تضمينهايي را ارائه مي دهد كه پلي اتيلن هاي با چگالي باال، اما تعميرات                 

 .مي شوند

 
 
 



 ٢٥

 (CPE)   پلي اتيلن كلردار٥‐٢‐٣‐٢

 
رما، پرتوهاي ماوراء بنفش و برخي از مواد شيميايي، داراي پايداري             اين نوع پلي اتيلن ها در برابر اثرات گ       

 . صورت مي گيردآباما در دماهاي باال، مقداري جذب . خوبي هستند

 
   بوتيل ٦‐٢‐٣‐٢
 

اين پديده در مناطقي كه تحت تنش قرار دارند          .  كائوچوي بوتيل به آهستگي توسط ازون تخريب مي گردد        

 .تشديد مي گردد

 
، كه  آنهاسخت شدن   .   سال خدمت در ابنيه واقعي برداشته شده اند       ١٠يي از ژئوممبران    بوتيلي پس از       نمونه ها

 . و هوا تشديد شده، مشاهده گرديده استآبدر بخشهاي قرار گرفته در معرض 

 
، )به شكل پرده اي نازك در سطح آب      (از ديگر سو، بوتيل در برابر هيدروكربورها، حتي به مقدار بسيار كم               

 .بسيار حساس است

 
   نتيجه گيري دربارة فرسودگي ٣‐٣‐٢
 

آزمايشهاي شتاب  (در حال حاضر، فرسودگي ژئوممبران   ها را مي توان در آزمايشگاه، توسط داده هاي بررسي              

از ديگر سو، دنبال كردن مطلب در سازه هاي واقعي اطالعات به ويژه قابل                .  مدنظر قرار دارد  )  داده شده 

 . ه همراه مي  آوردمالحظه اي ب

 
 سال پيش ساخته شده اند و در برابر آب ناتراوا هستند تضمين            ٢٠ سال پيش و برخي      ١٠وجود سازه هايي كه    

.  را در شرايطي مشابه به كار برند       آنهارفتار خوب اين مصالح براي مدت زمانهاي مشابه مي باشد به شرطي كه             

 به پايان رسيد، از     ١٩٦٠ گل و الي سد ترازقي، كه در سال          بدين سان، برخي از بخشهاي ناتراوايي در سرآب       

پوشيده شده تا بتواند متممي بر ناتراوايي موجود و همچنين           .  سي.وي.همان ابتدا به وسيلة يك ژئوممبران    پي      

 .عاملي براي توزيع فشار ايستايي روي گل و الي باشد

 
ممبران ها چه به صورت مستقيم و بدون پوشش بر          الزم به ذكر است كه در برخي از كشورها استفاده از ژئو            

روي سدهاي خاكي با عمر بيش از ده سال و چه به صورت مصالحي جهت ترميم سدهاي بتني با سدهاي                       

 .ساخته شده با مصالح بنايي نتايج رضايت بخشي به همراه داشته است

 
سي مدفون احداث   .وي.با غشاء پي   سال است    ١٠نتايج به دست آمده در مورد ناتراوايي كانالهايي كه مدت            

 مدفون در مخزن     (CPE)گرديده و همچنين آزمايشهاي صورت گرفته روي غشاء از انواع پلي اتيلن كلردار             

 .نشانگر عملكرد خوب اين مصالح بوده است) در ايالت متحده آمريكا( سال ٩مانت البرت فوربي به مدت 

 .ايايي محصوالتشان اقدامات مفيدي انجام داده اندالبته سازندگان ژئوممبران نيز در جهت بهبود پ

 



 ٢٦

قديمي ترين نمونة شناخته شده به كارگيري يك ژئوممبران    روي يك سد خاكريزي، نمونة سد سنگريزي كنترادا      

 متر است و داراي     ٣٢ارتفاع اين سد    .   رفتاري رضايت بخش داشته است     ١٩٥٩سابتا در ايتالياست كه از سال       

 .لي ايزوبوتيلن مي باشد كه به وسيلة دالهاي بتني پوشيده شده استغشائي از نوع پ

 
   اجزاي سيستم ناتراوايي و بارگذاري‐٣
 

 اجزاي سيستم ناتراوايي  ١‐٣
 

اليه هاي ساخته شده از مصالحي مانند      .  سيستم ناتراوايي از چند اليه روي هم قرار گرفته تشكيل شده است            

اين اليه ها  .  ه هاي متشكل از مصالح مصنوعي يا قيري نازك مي باشند        خاك، بتن، سنگريزه و غيره ضخيم و الي       

 .به عنوان تكيه گاه، عنصر ناتراوايي و اليه حفاظ به كار گرفته مي شوند

 

 
 
 

 :مجموعه نامبرده را به شرح زير  مي توان تعريف نمود

 .اليه مبنا كه بين بدنه خاكريز و سيستم ناتراوا قرار گرفته است −

 :راوايي كه شامل اليه هاي زير مي باشدسيستم نات −

               توزيع  (و مكانيكي   )  صافي يا زهكش  (يك الية تكيه گاهي كه مي تواند نقش هيدروليكي          •

 .را دارا باشد) نيروها

 .ژئوممبران    كه، نقش اليه نفوذ ناپذير را ايفا مي كند •



 ٢٧

يا        بلوك  (ا سنگريزه يا از مصالح پيش ساخته        اليه نگهدارندة ژئوممبران    كه معموالً از قلوه سنگ ي         •

 .يا حتي از خاك تشكيل شده است) دال بتني

 
 .  موجود نيست، مي توان ژئوممبران    را حفاظت نكردآندر مورد خاكريزهاي كوچك كه خطري براي پاياب 

اين .  يك اليه بينابيني مي باشد   در برخي از موارد، ناتراوايي را مي توان توسط ژئوممبراني ايجاد كرد كه داراي              

 ).سيستم ناتراوايي دوگانه(اليه معموالً زهكش است 

 .  اجراي الية مبنا بر عهدة پيمانكار اصلي و اجراي الية تكيه گاهي بر عهدة پيمانكار جزء استمعموالً 

ين بارگذاريها شامل   ا.  سيستم هاي ناتراوايي و به ويژة ژئوممبران    تحت بارگذاريهاي گوناگوني قرار دارند             

 .بارگذاري مكانيكي و بارگذاري فيزيكي شيميايي و بيولوژيكي مي باشند

فشار ايستايي، تغيير   (  و متناسب با هندسه خاكريز مي باشند         آببارگذاريهاي مكانيكي شامل بارهاي ناشي از       

ي مواد تشكيل دهندة   ، بارگذاريهاي فيزيكي شيميايي و بيولوژيكي شامل اثرات عوامل مختلف رو             ...)شكل

 .ژئوممبران    مي باشند

 
  بارگذاري مكانيكي ١‐٢‐٣
 

 يا در زمان بهره برداري     آنبارهاي مكانيكي وارد بر ژئوممبران    كه به دليل اجراي ژئوممبران    يا اليه نگهدارنده               

ه مبنا يا ناشي از      ايجاد مي شوند مشتمل بر نيروهاي كششي ناشي از لغزشها يا تغيير شكلهاي نامساوي الي                

در اين نوع بارگذاري، فشار      .  چگونگي كار گذاشتن ژئوممبران    و نيروهاي متمركز سوراخ كننده هستند             

به ويژه كائوچو بوتيل و پلي اتيلن     (به دليل خطر فرسودگي سريع تحت بارگذاريها         .  ايستايي نقش اصلي دارد   

ايجاد شده پس از قرار دادن غشاء بايد در نظر            ، تمام تمهيدات الزم جهت كاهش تنشهاي         )CPE(كلردار  

 .گرفته شوند

 
    لغزش ١‐١‐٢‐٣
 

اين سيستم مي تواند شامل اليه  نازك ديگري    .  سيستم ناتراوايي شامل حداقل يك الية نازك ژئوممبران    مي باشد        

 .مانند ژئوتكستيل بوده يا شامل دو ژئوممبران    باشد

 :ازه هاي دو بعدي در نظر گرفته مي شوند كه داراي مشخصه هاي زير مي باشنداين اليه  هاي نازك به مثابه س

  ، صرفنظر كردآن مقاومت در برابر خمش كه مي  توان از   ‐ 

     غير خطي و ناهمسان بوده و تابعي از زمان مي باشد معموالًرابطه تنش ـ تغيير شكل در صفحة اليه كه 

 ،)خزش(    

 : شكل در هر يك از فصول مشترك كه تابعي از متغيرهاي زير است تغيير‐رابطه تنش     ‐

 ماهيت مصالح در تماس با يكديگر، •

 درصد رطوبت آنها، •

 ،احتماال زمان •
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ديگر عناصر تشكيل دهندة ناتراوايي با مشخصه هاي مكانيكي خود، مانند آنچه كه به طور متداول در ژئوتكنيك           

 .دارندبه كار مي رود، نيز در اين سيستم نقش 

 
اغلب اوقات مي توان سيستم ناتراوايي را با صرف نظر كردن از مقاومت در برابر كشش اليه هاي نازك بررسي                  

 قرار مي دهد زيرا    تأثيردر عوض مقاومت در برابر لغزش در سطح آنها، رفتار كلي سيستم را تحت                  .  نمود

.  سيستم نيز بحراني است را تشكيل دهند        اليه هاي نازك مي توانند سطح لغزش بحراني كه براي پايداري كل          

 :بنابراين الزم است كه مقاومت در برابر لغزش هر يك از فصول مشترك قسمتهاي زير كنترل گردد

  دو الية نازك كنار هم قرار گرفته،  ‐

 الية تكيه گاه و غشاء،   ‐

 غشاء و الية حفاظ،   ‐

 .يه هاي نازك به ويژه ژئوممبران   ها موجود استدر صورت لغزش يكي از اين فصول مشترك، خطر پارگي ال

 
   تغيير شكل نامساوي الية تكيه گاهي ٢‐١‐٢‐٣
 

 تغيير شكلهاي نامساوي اليه تكيه گاهي عمدتاً در بخشهاي زير به وقوع مي پيوندند،

  محل اتصال به كناره ها يا به شالوده، در حالتي كه اين قسمتها از خاكريز صلبتر باشند،  ‐

 ، تغيير شيب زمين ناگهاني است،آنها كناره قسمتهايي كه در   ‐

 جنب سازه هاي بتني، -

 
 .  قسمتهايي از اليه هاي نازك كه ممكن است در باالي خاكريز مهار شده باشند   ‐

 
يك ديواره  .  در حالتي كه اليه بايد به يك بناي بتني متصل گردد، از اتصال به بخش قائم بنا پرهيز مي شود                     

دار، باعث مي شود خاكريز روي قسمت شيب دار بتني تغيير شكل داده و بدين ترتيب ژئوممبران    روي                   شيب 

 .خاكريز شكل پذير تكيه كند

 

 
 

  روي تكيه گاه  طرز قرار گرفتن ژئوممبران   ٣ـ٢شكل 



 ٢٩

 
 

  طرز قرار گرفتن ژئوممبران    روي تكيه گاه٣ـ٣شكل 

 
اين تاشدگيها مي توانند روي شيب جابه جا شوند يا،        .  افي كارآيي ندارند  محلهاي تاشدگي همواره به اندازه ك     

 . چون به وسيلة الية نگهدارنده و فشار ايستابي متراكم شده اند ممكن است نتوانند نقش خود را ايفا نمايند

 
    سوراخ شدگيها ٣‐١‐٢‐٣
 

 :سوراخ شدگيها مي توانند در موارد مختلف زير به وجود آيند

ام قرار دادن ژئوممبران    به دليل جابه جا شدن كارگران، سقوط ابزار، خاكريزي ترانشه، عبور                     هنگ  ‐ 

 .ماشين آالت ساختماني و غيره

 ،هنگام قرار دادن الية حفاظ يا احداث بناي بتني    ‐

 . طي عمليات ترميمي    ‐

 ، نوك تيز اليه اساس مي فشارد كه در طي بهره برداري ژئوممبران    را به عناصرآبدر اثر فشار     ‐

 
جهت اجتناب از اين خطر اخير الذكر، بايد الية اساس را با به كارگيري ماسه يا ژئوتكستيل ضد سوراخ                       

در غياب ژئوتكستيل، بازرسي اليه اساس پيش از قرار دادن            .  شدگي از هر نوع جسم نوك تيز پاك نمود          



 ٣٠

 زيربستري مي تواند فرسايش آبن الية اساس در اثر جريانهاي      چو.  ژئوممبران    بايد با كمال دقت صورت گيرد      

 . پديدار گردندآنيافته و سنگهاي نوك تيز را زير 

 
جهت جلوگيري از خطرات سوراخ شدگي طي عمليات كارگاهي، براي اجتناب از ضربه هاي وارده از سوي                 

 پرسنل كارگاهي، قرار دادن يك      يا براي دادن امكان به رفت و آمد        )  بلوك يا سنگهاي حفاظ   (مصالح حفاظ   

 .اين ژئوتكستيل مي تواند همچنين خطر لغزش الية نگهدارنده را كاهش دهد. ژئوتكستيل بسيار مفيد است

 
 

 
 

يك ماشين  .  جز در شرايط ضروري پيش بيني شده، ماشينهاي ساختماني نبايد روي ژئوممبران حركت كنند               

 سانتيمتر متشكل از ماسه يا خاك بدون قلوه سنگ و             ٣٠امت  زنجير دار مي تواند روي الية حفاظي به ضخ       

 .معموالًَ رفت و آمد يك ماشين چرخ دار روي ژئوممبران بايد ممنوع شود.  رفت و آمد كندآنهامشابه 

 
    تنشهاي كششي ايجاد شده ٤‐١‐٢‐٣
 

 :اين تنشها مي توانند به داليل زير ايجاد شوند

 ) متراكم كردن، كپه كردن(ه،  چگونگي اجراي مصالح نگهدارند  ‐

، به ويژه هنگامي   آن وزن ژئوممبران كه مي تواند به هنگام قرار دادن ژئوممبران و پيش از قرار دادن پوشش                   ‐ 

 . پوشش به سمت پائين شيب آغاز مي شود، مؤثر واقع شود“ خزش”كه تحت اثر باد يك حركت 

 
ده يا چسبيده به ژئوتكستيل است، كه البته اين امر موجب           چارة اين اشكال، به كارگيري ژئوممبران تقويت ش       

 .تقليل ضريب افزايش نسبي طولي ژئوممبران مي شود

 
   ضربه ها ٥‐١‐٢‐٣
 

قبالً خطرات سوراخ شدگي، پارگي يا برآمدن تكه اي از ژئوممبران طي عمليات كارگاهي توسط پرسنل يا به                  

غالباً، استفاده از   .  ار دادن پوشش سيستم ناتراوايي ذكر شده است       وسيلة ماشين آالت به هنگام جابه جايي، يا قر      

غشاء هاي مركبي كه به يك اليه ژئوتكستيل در كارخانه متصل مي شوند .  ژئوتكستيل زير غشاء توصيه مي گردد    

مي توانند بر حسب مصالح به كار برده شده، با جلوگيري از لغزش و با شتاب دادن به سرعت اجرا، تا                          



 ٣١

با استفاده از يك اليه نگهدارندة مناسب مي توان اثرات حاصل از ضربه هاي گوناگوني             .   اي مناسب باشند  اندازه 

 ايجاد مي شود را از آنكه از سوي اجسام شناور، عبور حيوانات يا بر اثر خرابكاري پس از پر كردن مخزن در         

 آزاد  آنهابه ويژه در كارگاههايي كه ورود به       با وجود اين، تعمير و نگهداري بنا در دوره بهره برداري           .  بين برد 

 . است ضروري مي باشد

 
   باد ٦‐١‐٢‐٣
 

البته اين خطر طي قرار     .  مكشهاي ايجاد شده توسط باد باعث جدا شدن ژئوممبران از اليه  زيري مي گردد               

غشاء هاي جدا  مشكالت اجرا و نيز تخريب      .  دادن ژئوممبران و پيش از اجراي الية نگهدارنده بيشتر مي شود          

شده در اثر باد مي توانند از مشكالت عمده در برخي از ساختگاهها به ويژه آنهايي كه تحت بادهاي شديد                      

 . هستند باشند

 
اين مشكل را از طريق گذاشتن كيسه هاي خاك، الستيكهاي كهنه، سنگ يا قطعات بتن يا مهار در بخش                       

 . فوقاني، حتي مهار موقت، چاره جويي مي نمايند

 

 
 

هنگامي كه ژئوممبران داراي اليه نگهدارنده نيست، بايد با انجام محاسبات، بلند شدن ژئوممبران در اثر باد                    

براي نماهايي كه داراي سطح نسبتاً بزرگي هستند، عالوه بر مهار پيراموني، مي توان از وزنه هاي                .  كنترل گردد 

 .دائمي نيز استفاده كرد

 
 باد به دست    V كه روي يك روية مسطح بر حسب سرعت          P، مقادير مكش بيشينه     جدول زير، به عنوان راهنما   

 :آمده است را نشان مي دهد

 
V(km/h) ١٨٠ ١٤٠ ١٠٠ ٨٠ ٦٠ ٤٠ ٢٠ 

p(Pa) ١٥٢٠ ٩٢٠ ٤٨٠ ٣١٠ ١٧٠ ٨٠ ٢٠ 

 

 

 

 

 



 ٣٢

   اثر موج و يخ ٧‐١‐٢‐٣
 

در اثر خستگي، باعث از بين       موجها مي توانند به صورت تكراري ژئوممبران بدون پوشش را تغيير دهند و               

 .موجها مي توانند الية نگهدارنده و حتي الية اساس را نيز جابه جا كنند. رفتن برخي از كيفيتهايش شوند

 
در برخي موارد   .  يخ مي تواند بخشهايي از غشاء را كه در تماس با سطح آب هستند تحت تنش قرار دهد                   

 .  مؤثر باشددميدن هواي فشرده در جنب سطوح تماس مي تواند

 
  يا گاز آب  زير فشار ناشي از ٨‐١‐٢‐٣
 

، به هنگام تخليه سريع،  ...)آب پاياب، فرار    آبخاكريز با تراز باالي     (اگر توده پاياب به علتي اشباع شده باشد         

اين زير فشارها باعث ايجاد تنش در غشاء و پديدار شدن             .   ممكن مي شود  آبامكان ايجاد زير فشارهاي      

در حالتي  .  بنابراين پيش بيني يك سيستم زهكش مناسب در زير غشاء ضروري مي باشد           .  يي مي شود برآمدگيها

كه غشاء به طور افقي به شكل سفره اي روي بستر مخزن ادامه پيدا مي كند به علت فاسد گشتن مواد آلي يا                       

صورت بايد تخليه هوا يا در اين . تغييرات تراز آب، هوا يا گاز به صورت محبوس در زير غشاء ايجاد مي شود

 . گاز را به سمت نقاط بيروني پيش بيني نمود

 
   انبساط ٩‐١‐٢‐٣
 

از اين قاعده     (PEHD)پلي اتيلن هاي با چگالي باال      .  اغلب غشاء ها، داراي ضريب انبساط كوچكي هستند        

اوب در مناطق گرم    بدون الية نگهدارنده به گونه اي متن         PEHDبنابراين غشاهاي از نوع   .  مستثني مي باشند 

اين حالت به ويژه . اين امر مي تواند باعث ايجاد موجها يا كششهايي در درزها شود         .  منبسط و منقبض مي گردند   

در مواردي كه مخازن كامالً تخليه مي شوند و يا تراز آب به اندازه اي است كه نتواند يك حفاظت گرمايي                      

 . كافي ايجاد  كند، به وقوع مي پيوندد

 
   اثرات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي ٢‐٢‐٣
 
   گرما ١‐٢‐٢‐٣
 

هنگامي كه دما افزايش مي يابد، افزايش طول بيشتر و           (مشخصه هاي مكانيكي غشاء ها با دما تغيير مي كنند          

 ). مدول االستيسيته كوچكتر مي شود

 
 .رار گيرداين مطلب بر حسب شرايط محلي ساختگاه، بايد در هنگام انتخاب مصالح مد نظر ق

 
   اثرات پرتوهاي ماوراء بنفش ٢‐٢‐٣
 

 . امكان تخريب در اثر پرتوهاي ماوراء بنفش مي تواند توسط تركيب مناسب غشاء محدود گردد

 .، با اجراي سريع يك الية نگهدارنده، اين امر مي تواند فقط براي مدت زمان كوتاهي صورت پذيردآنعالوه بر 



 ٣٣

 
 اثر آب  ٣‐٢‐٢‐٣

 
الزم .  ده كننده هاي اتفاقي مانند هيدروكربورها  با مصالح سيستم ناتراوايي ضرورت دارد           تضمين سازگاري آلو  

است كه حساسيت چسبها را نيز در برابر آلودگيهاي تصادفي، مانند آلودگي ناشي از هيدروكربورها، كنترل                  

 .نمود
 
 ) ريز ارگانيسمها(  اثر بيولوژيكي ٤‐٢‐٢‐٣
 

در واقع، اين ريزارگانيسمها، مي توانند از پيش در خاك          .   بررسي قرار گيرد   امكان اين اثر همواره بايد مورد     

 .  مخزن رشد نمايندآبخاكريز و خاك بستر وجود داشته باشند يا در 
 
   پوشش گياهي ٥‐٢‐٢‐٣
 

اگر بهسازي،  .  همواره بايد از قرار دادن ژئوممبران روي خاكي كه حاوي ريشه هاي گياهان است پرهيز نمود                

 . با ژئوممبران بايد كنترل گرددآنژيكي سطح خاك مد نظر قرار گرفته باشد، سازگاري شيميايي بيولو
 
    جوندگان ٦‐٢‐٢‐٣
 

تا آنجا كه مي  دانيم، جوندگان ندرتاً به ژئوممبران كه ناتراوايي يك بناي هيدروليكي را تضمين مي كند حمله                  

 تله كار گذاشته باشند يا        آنان حمله مي كند كه در        در واقع، يك جونده، هنگامي به ژئوممبر        .  نموده اند

 .ژئوممبران حاوي مواد غذايي باشد
 
  نقش الية نگهدارنده در برابر بارگذاريها ٣‐٣

 
 :الية نگهدارنده، ژئوممبران را در برابر خطرات زير كامالً حفاظت مي نمايد

  اندازي مخزن،آبوارد شدن ضربه پس از    ‐
  باد، بلند شدن در اثر  ‐
  اثر پرتوهاي ماوراء بنفش،  ‐
  پديدة خستگي ايجاد شده در اثر بلند شدنهاي مكرر ناشي از عمل باد يا امواج،  ‐
  خرابكاري،  ‐
  عبور حيوانات،  ‐
 

 :ساختار حفاظ، ژئوممبران را تا حدودي در برابر خطرات زير حفاظت مي نمايد
  اثر زير فشارهاي ضعيف احتمالي،  ‐
 د برآمدگي و فرورفتگي در اثر انبساط، ايجا  ‐
  اثرات گرما بر مشخصه هاي مكانيكي،  ‐
 . اثر يخ  ‐
 

 : البته، وجود الية نگهدارنده مي تواند نقش نامناسبي نيز داشته باشد از جمله

 خطر سوراخ شدگي به هنگام اجرا،   ‐



 ٣٤

  خطر پاره شدگي در حالت لغزش الية نگهدارنده روي غشاء،  ‐

 .وم برداشتن الية نگهدارنده جهت بازرسي و ترميم ژئوممبران لز  ‐

 
   جزئيات اجرايي در محل اتصاالت‐٤
 

. در موارد عبور لوله ها، ستونها و عناصر ديگر از ژئوممبران بايد تمهيدات ويژه اي جهت آب بندي منظور گردند

 .  اشكال ضميمه تعدادي از جزئيات مربوطه را نشان مي دهند

 
 
 
 
 
 
 
 

                  
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  جزئيات عبور لوله‐عبور در خاكريز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزييات عبور لوله‐لوله در خاكريز 

 عبور  لوله از ژئوممبران



 ٣٥

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 قطعات ژئوممبران روي يكديگر) قرار گرفتن(نحوة اتصال                 
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 روش قرار دادن لوله در ميان ژئوممبران

 
 بتن درجا  ‐١

 )ژئوتكستيل(اليه حفاظ  ‐٢

  الية ژئوممبران ‐٣

  الية ژئوممبران ‐٤

  بال ثابت ‐٥

 پپچ  ‐٦

 Loose بال  ‐٧

  نوار تراكم پذير ‐٨

 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتصال افقي ژئوممبران به بتن



 ٣٨

 
 
 

 
 

 ر  ستون از ژئوممبرانعبو

 
 

 
 

  ژئوممبرانورقهايماشين دوخت جهت اتصال جهت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٩

 
 
 
 

 
 

 روش دوخت قطعات ژئوممبران در محل استقرار لوله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روش استقرار پيچها



 ٤٠

 
 

 جزئيات كارگذاري اليه هاي دو گانه  ژئوممبران با زهكش

 

 
 نجزئيات كارگذاري يك اليه ژئوممبرا

 
 

 
 
 
 
 



 ٤١

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  بندي ترانشه به كمك ژئوممبران آبچگونگي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٢

   روشهاي حفاظت زهكشي از نفوذ  ذرات ريز‐5
 

اين پوشش  .  گرد لولة زهكش قرار داد      (STAPLER)مي توان الية آب بند را با به كارگيري يك ماشين دوخت           

 . در محل انجام دادحفاظ را مي توان پيش از قرار دادن لوله در ترانشه يا

 
 .در مورد لوله هاي بتني، فقط اتصاالت هستند كه بايد به كمك الية آب بند حفاظت شود

 
اين روش داراي كارآيي بيشتري     .   حفاظت نمود  آن گرداگرد   آب بندمي توان ترانشه را فقط با قرار دادن الية          

 .است

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٣

 
 .  مي باشدآنظت لولة زهكش در باال و پايين روش ديگر حفا

 
، با قرار گرفتن در زير دالهاي بتني  يا در جنب تيرهاي شالوده، اليه هاي زهكش را به خوبي از  آب بنداليه هاي  

 .نفوذ ريزدانه حفاظت مي نمايند

 



 ٤٤

 
  ـ مشخصات فني ويژه عمليات خاكي احداث مخازن بزرگ غير تيپ٢پيوست شمارة 

 
  موضوع

 
در اين بخش، مقررات و مشخصات فني ويژه عمليات در مصالح خاكي مشتمل بر موارد زير ارائه شده و                       

 .ديگر موارد عمومي تابع مشخصات مربوط به اين قبيل كارها مي باشد

 . علف كني، بوته كني، ريشه كني و قطع اشجار  ‐

 .ايي كه معين شده است در محلهآنها برداشتن قشر خاكهاي نباتي و انباشته نمودن   ‐

 در محلهاي   آن در خاكريزها و يا انباشته نمودن         آنانجام عمليات خاكبرداري و مصرف خاك حاصل از            ‐

 . مناسب

 .  آماده كردن سطح و بستر ابنيه فني  ‐

 . خاكريزي در قسمتهاي مختلف  ‐

 
  شناسايي منطقه

 
 : بايد داراي خصوصيات زير باشدمنطقه اي كه براي ايجاد مخزن در نظر گرفته مي شود مي

 . از نظر شيب عمومي در محدوده كم شيب واقع باشد   ‐

 . از نظر رقوم ارتفاعي مناسب انتخاب گرددآنبا در نظر گرفتن شبكه آبرساني، محل مخزن تغذيه كننده   ‐ 

ز ديدگاه مكانيك   حتي االمكان زمين محل انتخاب شده بايد از ناهنجاريهاي زمين شناسي دور بوده و ا                  ‐ 

خاك، از تركيبات گزند بار به ويژه گچ، بري باشد و در صورت اجبار به انتخاب چنين منطقه اي، تمهيدات                     

به طوركلي اطالعاتي كه دربارة مشخصات، نوع و خواص خاكها در مشخصات           .  ويژه اي مي بايد معمول گردد   

ايي داشته و مي بايد در حين اجراي كار با انجام           فني قبل از ساخت در اختيار قرار داده مي شود جنبه راهنم           

 .آزمايشهاي ويژه نسبت به تدقيق شناخت منطقه مبادرت شود

 
  درجه حرارت  و محدوديتهاي اجرايي ناشي از آن

 
در منطقه اجراي عمليات بسته به شرايط اقليمي در ماههاي خاص اين احتمال وجود دارد كه درجه حرارت                    

 :در چنين شرايطي مي بايستي به موارد ذيل توجه داشت. ه سانتيگراد برسدمحيط به زير صفر درج

 . حفاري و خاكبرداري تا دو متري سطوح بايد متوقف شود  ‐

دانه بندي و تهيه مصالح از مصالح خاكبرداري شده جهت استفاده از خاكريزها بايد متوقف شود، مگر با                     ‐

 .تأئيد مراجع ذي ربط

 . خاكريزي و كوبيدن خاك بايد متوقف شود، مگر با تأئيد مراجع ذي ربط هر گونه عمليات   ‐
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در شرايطي كه درجه حرارت خاك كمتر از پنج درجه سانتيگراد است، كف پي ها و خاكريزها با تأئيد                       

بدين منظور  .  دستگاه نظارت در حالتي مي تواند كوبيده شود كه مشخصات مورد نظر در طرح حاصل گردد               

 .رژي كوبيدگي بيشتري مي بايد مصرف شوداحتماالً ان

  
، مي بايستي اين سطوح با پخش      آنبراي حفاظت سطوح خاكريزي و كوبيده شده در مقابل نفوذ يخ بندان در              

اليه خاك  .  يك قشر خاك، به ضخامت مناسب كه توسط دستگاه نظارت مشخص مي شود، پوشيده شوند                

و تا زماني كه    .   ريخته شود  آنزير صفر برسد بايد بر روي        كه سطح خاك كوبيده شده به        آنمحافظ قبل از    

درجه حرارت قشر محافظ در شب به باالتر از صفر درجه سانتيگراد نرسيده است نمي بايد اين اليه محافظ از                   

 . سطح خاك كوبيده شده، برداشته شود

 
  حفاظت كارهاي خاكي در مقابل نفوذ آب

 
مناطق خاكبرداري شده جهت مخزن، دپوي مصالح، مناطق         (اكي   در طول مدت اجراي عمليات، كارهاي خ       

بايد در مقابل نفوذ آبهاي سطحي ناشي از باران و ذوب برف            ...)  خاكريزي شده براي ديواره  مخزن و ترانشه ها      

 و يا   آبتمام عمليات خاكريزي بايد در محيطي كامالً خشك و دور از جريان              .  و آبهاي نشتي محافظت شود    

 . جام شودآب راكد ان

 
 كليه زهكش هاي موقت را بايد به وسيلة پمپ كردن و يا هدايت طبيعي تحت اثر نيروي ثقل به رودخانه                     آب

به منظور حفاظت شيب خاكريزها و خاكبرداري ها در مقابل لغزش، به             .  و يا زهكش هاي دائم هدايت نمود      

د، آبهاي هرز را كنترل كرده و از نفوذ آبها          ، بايد به روشهايي كه مورد تأئيد دستگاه نظارت باش         آبعلت نفوذ   

 .به داخل خاكبرداريها جلوگيري نمود

 
  تميز كردن و ريشه كني

 
، همچنين قرضه و معدن و ديگر مناطقي كه در طرح مشخص شده و يا به                 آنبايد، محدوده مخزن، ابنيه تبعي      

يشه درخت، كنده درخت  و ساير مواد ستگاه نظارت معين مي شود تميز شده و هر گونه علف، بوته، ر          دوسيلة  

 . آلي و زباله ها از اين مناطق خارج شوند

 
  برداشتن خاك نباتي

 
 برداشته شود، بايد كليه     آندر قسمتهايي كه طبق مشخصات و يا دستور دستگاه نظارت قرار است خاك نباتي               

تا عمقي كه دستگاه نظارت تعيين      قشررويي كه داراي ريشه ها و بقاياي نباتي و هوموس و مواد آلي مي باشد               

 .در هر حال خاكهاي مزبور به هيچ صورت نبايد به مصرف خاكريزها برسد. مي كند برداشته شود

 
 عمليات خاكبرداري و مصرف آن در خاكريز و يا توده  كردن آنها در محلهاي مناسب 
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. خاكريزي برقرار باشد   در احداث مخازن بزرگ غير تيپ سعي مي گردد كه توازن بين خاكبرداري و                     

خاكبرداري به طور اعم به عمليات پي كني، خاكبرداري و گودبرداري در هر نوع زمين و در محل عمليات و يا                   

به منظور انجام عمليات خاكبرداري در هر قسمتي، بايد دستگاه نظارت را كتباً در               .   اطالق مي شود  آنخارج  

 .تور او انجام دادجريان قرار داد و كليه عمليات را بر طبق دس

 
عمليات خاكبرداري مي بايد در هر نوع زمين و خاك انجام شود و كليه وسائل و ماشين آالت خاكبرداري و                    

عمليات خاكبرداري  .  حمل و نقل خاك كه متناسب با جنس زمين باشد قبالً در محل حاضر و به كاربرده شود                 

رخهاي طولي و عرضي مشخص شده و يا به ابعادي           مي بايد به عرض و طولي كه در نقشه هاي اجرايي و نيم           

به هر حال وضعيت زمين قبل از شروع          .  كه كتباً از طريق دستگاه نظارت دستور داده مي شود اجرا گردد             

دستگاه نظارت محلي را براي نگهداري نخاله ها و        .  عمليات خاكبرداري مي بايد به تأئيد دستگاه نظارت برسد       

مصالح خاكبرداري شده كه نامناسب      .   مصالح مناسب معين خواهد نمود      محل ديگري را در جهت دپوي      

تشخيص داده مي شوند بايد به ترتيبي ذخيره شوند كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم در هيچ شرايطي جريان                    

. حداكثر پيش بيني شده نهرها را محدود نكرده و بدون ايجاد مزاحمت در كار به طور مناسبي پخش گردند                    

 :ات خاكبرداري عمدتاً در سه منطقه زير انجام مي شودعملي

  خاكبرداري در محل مخزن   ‐

 .  خاكبرداري در محل، جاده سرويس و ابنيه فني مربوطه از قبيل شيرخانه، حوضچه توزيع و برج آبگير  ‐

 . مصالح خاكريزيتأمين خاكبرداري در محل قرضه براي   ‐

 
  استفاده از مواد منفجره

 
 .ه از مواد منفجره بايد براساس دستورالعملها و قوانين جاري مربوطه صورت گيرداستفاد

 
  حفاظت از شيب خاكبرداري و ساير شيبها

 
كارهاي مربوط به تثبيت شيبها     .  كليه شيبها و كناره هاي قائم همه حفاريها و محل قرضه مي بايد تثبيت گردد              

. ري براي محافظت دائم و يا موقت خاكبرداريها مي باشد         مشتمل بر كليه زهكشي هاي قبل و بعد از خاكبردا         

مي توان به منظور تثبيت شيبها از چوب يا حصارهاي فوالدي و يا پهن نمودن تورهاي سيمي در روي شيبها                     

 .استفاده نمود

 
  مصالح حاصل از خاكبرداري

 
ها با اجازه و دستور دستگاه از مصالحي كه در نتيجه  خاكبرداري حاصل مي شود مي توان در ساختمان خاكريز  

مصالح زائد به محلي كه عامل اجرايي پيشنهاد نموده و به تأئيد دستگاه نظارت مي رسد               .  نظارت استفاده نمود  

 . حمل شده و ريخته خواهد شد
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  روشها و محدوده عمليات خاكبرداري
 

برداري وجود دارد مي تواند    اتخاذ روشهاي مختلف خاكبرداري، بسته به مصالحي كه در محدوده عمليات خاك           

 .متفاوت باشد

 
در صورتي كه عمليات خاكبرداري   .  محدوده عمليات خاكبرداري براساس نقشه هايي اجرايي مشخص مي گردد       

بيش از مقاطع نشان داده شده در نقشه و يا پيشنهاد شده توسط دستگاه نظارت صورت گيرد بايد قسمتهاي                     

 .سط دستگاه نظارت پر شونداضافي براساس مشخصات ارائه شده تو

 
  خاكبرداري از محل قرضه

 
 نبوده و يا     كافي در شرايطي كه حجم مصالح خاكبرداري مخزن جهت ساختمان خاكريزهاي ديواره كناري             

 براي استفاده در خاكريز مناسب تشخيص داده نشود، از معادن و يا محلهاي قرضه اي كه در طرح                   آنكيفيت  

 . دستگاه نظارت تعيين مي شود، استفاده خواهد شدمشخص شده و يا به وسيله 

 
جهت انجام عمليات خاكبرداري از قرضه مي بايد روشي به منظور تهيه مخلوط  مناسبي از مواد تشكيل دهنده                  

خاكبرداري از محل قرضه بايد به طريقي باشد كه شيب زمين پس از خاكبرداري به طرف                  .   انتخاب كرد  آن

 .بيشتر نباشد) افقي (٢به ) عمودي (٣كش هاي طرح شده از زهكش هاي طبيعي و يا زه

 
  خاكريزي در قسمتهاي مختلف

 
  كليات

 
  تجهيز وسايل

 
قبل از شروع خاكريزي عامل اجرايي بايد فهرست وسايل و ماشين آالتي را كه براي كوبيدن و غلطك زني و                    

بور بايد براي انجام غلطك زني و       وسايل مز .  خاك در نظر گرفته است به تصويب دستگاه نظارت برساند            

كليه قشرهاي خاكي مي بايد به     .  كوبيدن خاكها در زمينهاي رسي، شني و سنگي از هر جهت مناسب باشد               

اگر در نتيجه كنترل معلوم شود كه تراكم يك قشر          .  اندازه اي كه در مشخصات مربوطه ذكر شده متراكم گردند        

وظف است مجدداً قشر مزبور را غلطك زده تا ميزان تراكم            كمتر از حد نصاب مقرر است عامل اجرايي م          

اگر در قسمتي حصول به اين حد نصاب غير ممكن تشخيص داده شود، عامل اجرايي                .  مطلوب به دست آيد   

در .  قسمت مزبور را خاكبرداري كرده و مجدداً خاكريزي و متراكم مي نمايد تا نتيجه مطلوب به دست آيد                   

امي كه تراكم مقرر حاصل نگردد دستگاه نظارت مي تواند تقليلي در ضخامت قشرها              تمام حاالت به ويژه هنگ   

 . بدهد
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  كنترل عمليات
 

عالوه بر آزمايشهايي كه توسط دستگاه نظارت به منظور كنترل عمليات خاكريزي صورت مي گيرد، عامل                   

 .اجرايي  نيز ملزم به انجام آزمايشهايي مي باشد

 
به طوركلي براي هر   .  يجه آزمايشهاي خود را در اختيار دستگاه نظارت قرار دهد          عامل اجرايي موظف است نت    

 متر مكعب خاكريزي كوبيده شده حداقل يك آزمايش تراكم در محل و يك آزمايش دانه بندي مصالح                   ٢٥٠

 .انجام مي شود

 
  مصالح زهكش افقي

 
به طوركلي .  ف مي گردد مصالح زهكش افقي در محلهايي كه نقشه هاي اجرايي مشخص شده اند مصر                 

 .مشخصات اين مصالح مي بايد با محدوديتهاي مشخص شده در جدول مطابقت نمايد

 
 (RANDOM FILL)مصالح خاكريزي مخلوط 

 
اين مصالح از   .  مصالح مخلوط در محلهايي كه در نقشه هاي اجرايي مشخص شده است مصرف مي گردد                

مصالح خاكريزي مي بايد   .   مي گردد تأمين مشخص شده    قرضه هايي كه در نقشه هاي منضم به مدارك پيمان        

مخلوط مناسبي از الي ماسه و شن و قلوه سنگ  باشد و با محدوديتهايي كه در جدول ارائه شده مطابقت                        

) قبل از كوبيدن  ( سانتيمتر   ٣٠خاكريزي مصالح مخلوط مي بايد در اليه هاي افقي به ضخامت حداكثر            .  نمايد

رطوبت اين  .  وط تا درصد مشخص شده در مدارك اجرايي، مي بايد كوبيده شود             مصالح مخل .  انجام گيرد 

مصالح مي بايد قبل و حين كوبيدن يكنواخت بوده و تا حد قابل قبولي با درصد رطوبت مناسب جهت كوبيدن       

 .مطابقت نمايد

 
 دانه كه به    در مناطقي كه مصالح مخلوط در مجاورت سنگ ريز قرار مي گيرد مي بايد از مخلوطهاي درشت                

 .صورت اليه انتقالي بين مخلوط و سنگ ريز ريخته مي شود استفاده گردد
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  ـ مقايسه هزينه ها٣پيوست شمارة 
 

به منظور مقايسه برآورد هزينه دو سازه مخزن تيپ بتني زميني نيمه مدفون و مخزن بزرگ غير تيپ مورد                       

 در نظر گرفته شده است شماي فرضي مخزن            متر مكعب  ٣٠٠٠٠بحث، در اين پيوست حجم ذخيره سازي        

 ١.بزرگ غير تيپ مطابق كروكي زير مي باشد

 
. خاكبرداري و خاكريزي به نحوي فرض شده كه حجم خاك اضافي حمل شده به محل حداقل كاهش يابد                   

مصالح ناتراوا كننده بستر و جناحين مخزن بزرگ غير تيپ ژئوممبران فرض شده است كه به منظور برآورد                    

                                                           
 به مفهوم عدم لزوم بررسي گزينه هاي ديگر از مخازن بزرگ غير تيپ               آنها انتخاب دو گزينه فوق و مقايسه هزينه  اجرايي           -١

 . نمي باشد
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بر طبق مشـخصات ارائه    .   دالر آمريكا تخمين زده شده است      ٤ تهيه هر متر مربع ژئوممبران حدود         آنهزينه  

 سانتيمتر، در نظر گرفته شده      ٢٠، رويه حفاظتي ژئوممبران بتن سبك به ضخامت          ١شده در پيوسـت شمارة     

 . است، جدول مقايسه اي احجام مصالح هر دو مخزن در زير ارائه مي گردد

 
 

حمل و نقل  ئوممبرانژ

 مصالح

AII 

 فوالد
بتن 

 مسلح

بتن 

 نظافت

كوبيدن 

 بستر

خاكبرداري 

 و خاكريزي

ارتفاع 

 آب

ارتفاع 

 مخزن

 حجم

(m2) (ton.km) (kg) (m3) (m3) (m2) (m3) (m) (m) (m3) 

 نوع مخزن

بتني نيمه ـ    ٢٩٥٧٠ ٨٠/٤ ٥٠/٤ ٢٧٩٥٠ ١٠٨٩١ ٩٠٣ ٤١٣٠ ٤٧٨٧٤٨ ٦٢٢١٨٦ ‐

 مدفون تيپ 

بزرگ غير ـ    ٢٩٥٠٠ ٣٠/٥ ٠٠/٥ ٣١٥٦٠ ٢٣٧٨٠ ٨١٧ ١٦٣٣ ١٦٣٣٠٠ ٢٦٩٤٨٠ ٨١٦٥

 تيپ خاكي 

 
 .ساير متعلقات مخازن مانند شيرخانه، اطاق توزيع و غيره مشابه در نظر گرفته شده است

 ريال و هزينه    ٦٠٠×١٠٦ هزينه اجرايي مخزن بتني تيپ نيمه مدفون حدود           ١٣٧١براساس فهرست بهاي سال     

 ريال مي گردد كه در مخزن اخير الذكر سهم عمده ريالي به             ٢٧٠×١٠٦زن بزرگ غير تيپ معادل      اجرايي مخ 

حدود  (تهيه ژئوممبران كه بار ارزي دارد، تعلق مي گيرد 
3

1
 ). كل هزينه هاي اجرايي

 
تر مكعبي تقريباً دو برابر      هزار م  ٣٠مستفاد از آنچه كه گذشت هزينه اجرايي يك مخزن بتني نيمه مدفون تيپ               

هزينه اجرايي مخزن غير تيپ خاكي با حجم مشابه مي باشد، ليكن به دليل بار مالي كه هزينه تهيه ژئوممبران به                   

خود تخصيص مي دهد و همچنين ساير عوامل و پارامترهاي مربوط به بهره برداري نمي توان اين نتيجه گيري را                 

ف تعميم داد و به طوركلي مقايسه ريالي و اقتصادي در احداث اين گونه              براي هر نوع مخزن با احجام مختل       

 . جنبه سرعت در اجرا و مقتضيات بهره بردار مي تواند آن را توجيه نمايدمعموالًمخازن نقش نخواهد داشت و 
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 ١ـ مراحل طرح و اجراي يك مخزن بزرگ غير تيپ٤پيوست شمارة 

 
 نيروگاه  آبجهت برطرف نمـودن تمام نيازهاي فوري          (ESCOM) برق آفريقاي جنوبي      نـتأميكميسيون  

 متر  ٩٠٠٠٠٠در مدت پنج روز، ساخت يك مخزن بزرگ              (LETHABO) منطقه لتابو  6×٦٠٠ MWجديد

 ٩محل اجراي پروژه در فاصله تقريبي         .  مكعبي براي ذخيره آب تصفيه نشده را ضروري تشخيص داد             

بود و مشاورين ژئوتكنيك پروژه وجود مصالح متورم شده           (VEREENIGING)كيلومتري جنوب ورينيگينگ    

دائمي بودند را مشخص نموده و        (PIPING) منطقه كه در معرض فرسايش رگاب        آبدر اثر تغييرات سطح     

 .در نتيجه اتخاذ تمهيداتي جهت ناتراوا نمودن پوشش در مقابل نشست را ضروري دانستند

 
 : مي باشدمشروح داليل تعيين اين ضرورت به شرح زير

 متر زير تراز خاك موجود، كه داراي قابليت نفوذپذيري بيش از              ١٠وجود اليه آبرفت با عمقي حدود          ‐ 

51041 چنين قابليت نفوذي به همراه شكاف خوردگي و فرسايش پذيري مصالح            .   متر بر ثانيه مي باشد     /×−

اين .  سيرهاي بحراني جريان  را ايجاب مي نمايد       موجود، امكان تخريب جسم خاك در اثر رگاب در طول م           

بنابراين كف مخزن بايد به وسيله يك الية غير          .   متري زير تراز خاك موجود ادامه دارد        ٢٠پديده تا ژرفاي    

 .قابل نفوذ پوشيده شود

باقيمانده در محل كه در اثر آبهاي حاصل از سيالب متورم                 (SILTSTONE)وجود سنگهاي سيلتي    ‐ 

 جايي كه تجارت گذشته در ارتباط با سازه هاي مشابه نشان داده اند كه از نشست هاي نامساوي                 آناز  .  دشده ان

در بستر متشكل از چنين مصالحي نمي توان صرف نظر نمود، لذا مصالح موجود در محل نمي توانند شرايط                   

 . ساله مخزن را تضمين نمايند٤٠مناسب براي يك الية غير قابل نفوذ براي عمر 

 از سطح متعارف شده     آبوجود قبلي جنگلي از درختان اكاليپتوس در محل باعث پائين نگه داشته شدن                ‐ 

 به مقدار تراز طبيعي ديده      آببالقوه در محل در اثر  باال آمدن سطح              (HEAVE)و در ارزيابي برآمدگي ها   

 . اً ده سال يك بار مي باشد در هر فاصله حدودmm١٢٠ تا mm٨٠مي شود كه مقدار اين برآمدگي ها بين 

 
 .اين مشاورين در جهت مقابله با مشكالت فوق راه حلهاي زير را به طور همزمان پيشنهاد نمودند -

  انتخاب يك اليه بسيار مقاوم در برابر سوراخ شدگي و كامالً غير قابل نفوذ

زير اليه كاهش يابد و امكان  ايجاد شده در آب بند؛ به گونه اي كه فشار آبپيش بيني زهكشي در زير اليه  -

 .تموج از بين برود

استفاده از يك اليه از مصالح صافي در زير پوشش كه افزون بر عمل زهكشي به افزايش مقاومت اليه                      -

 . در برابر سوراخ  شدگي نيز كمك نمايدآب بند

                                                           
 تصفيه نشده است كه از      آبله نصب پوشش انعطاف پذير به منظور ناتراوا نمودن يك مخزن بزرگ            اين پيوست خالصه اي از مقا    .  ١

 پانزدهمين كنگره بين المللي سدهاي بزرگ با عنوان  Question58بررسي 
"The Installlation of a Flexible Membran To seal A Large Raw water Storge Resevoir" 

 حاصل گرديده است
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 :پارامترهاي طراحي

 
 قيود ساختگاهي  •
 
وي يك اليه از ماسه رسي شكاف خورده نرم شده آبرفتي قرار با ضخامتي متغير از ماسه ريز بادي ر :  خاك    ‐

 آنهااين ماسه ها به وسيلة سنگهاي سيليسي هوازده شكافته شده و صيقلي يافته پوشيده شده كه                  .  گرفته است 

 .نيز به نوبه خود به وسيلة شيست رسي كربناتي پوشيده شده است

 مجاورت برجهاي خنك كننده    ‐

  دو جاده  قرار داشتن بين  ‐

 (VAAL) كيلومتري رودخانه وال ٣قرارداشتن در   ‐

 الزامات حصاركشي    ‐

 
 
 عملكرد  •
 

 روزة تمام بخشهاي نيروگاه     ٥ تصفيه نشده براي نيازهاي فوري       آب متر مكعب    ٩٠٠٠٠٠ذخيره نمودن حدود    

 . شده از سد رودخانه والتأمين آب، تغييرات كيفيت يا تراز آببه هنگام قطع 

 
 اصليطرح  •
 

 (CUT & Fill)مخزن خاكي تشكيل شده از دو قسمت مشابه از نوع خاكبرداري  ـ خاكريزي 

 
 و  آببررسي  ها نشان دادند كه شكل اجرا شده مخزن با صرفه ترين شكل جهت ذخيره حجم مورد نياز                      

 :ديگر مشخصات مخزن به قرار زير است). ١شكل (نگه داري مي باشد 
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  متر ٩:  عمق  ‐

  متر ١:  ارتفاع آزاد  ‐

  متر مربع٩١٠٠٠:  مساحت كف  ‐

  متر مربع ٦٣٠٠٠:  مساحت خاكريز  ‐

  ٣ به ١:  شيب خاكريز  ‐

  متر مربع ١٣٤٠٠٠: آب مساحت   ‐

 ) دو روز و نيم( ساعت ٦٠هر :  تناوب انباشت و تخليه  ‐

 
 مدت زمان اجراي طرح  •
 
 )١٩٨٤ تا ژوئيه ١٩٨٢از نوامبر ( ماه ٢٠

 
 جارب قبلي اسكوم ت •
 

 تصفيه نشده با ابعاد مشابهي را در طول سالهاي          آباسكوم براي نيروگاههاي حرارتي خود، تسهيالت ذخيره        

اسكوم همچنين ساختن   .   بستگي دارد  آن  (WET COOLING)متمادي ساخته است كه به خنك  كننده تر          

 مصالح مصنوعي سخت و انعطاف پذير و) رس(مخازن متعددي را با پوشش از مصالح طبيعي موجود در محل      

و بنتونيت بر     (EPDM)، الستيك بوتيلي، اتيلن پروپيلن داين مونومر         (HAC)مانند بين آسفالتي ئيدروليكي      

 . عهده گرفته است

 
 سيستم هاي آب بندي ارائه شده  •
 
نين به علت هزينه    به علت سختي بيش از اندازه جهت مقابله كردن با برآمدگي هاي نامساوي و همچ             :  بتن    ‐ 

 . زياد انتخاب نشد

‐  HAC    :مناسب در سازه هاي اجرا شده و احتماالً از نظر هزينه گران . 

علت وابستگي شديد به كنترل كيفيت در ساختگاه در         :   بندي به وسيلة خاك مانند بنتونيت    آبسيستم هاي      ‐ 

ة حفاظ خاك و موج شكنهاي گران قيمت جهت         طول كاربري و كنترل كيفيت در كارخانه؛ همچنين نياز به الي          

 .  انتخاب نشد‐جلوگيري از صدمات ناشي از امواج

 . به علت نبود مصالح همگن مناسب در محل انتخاب نشد:رس  ‐

 وجود ضخامتهاي   ،نامناسب بودن تجارب قبلي، گران بودن هزينه       :  بوتيل و بوتيل پروپيلن داين مونومر        ‐

 .اي جنوبيمحدود اين مصالح در آفريق

 در سازه هاي پيشين    آنداراي مشخصه هاي مناسب فيزيكي، به كار گرفته نشدن         :  پلي اتيلن با چگالي باال       ‐ 

 . اسكوم؛ از نظر هزينه ارزان

 .به علت طول عمر تضمين نشده و ظرفيت پايين در برابر اشعه ماورا بنفش انتخاب نشد: پي  ـ وي ـ سي  ‐ 
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به علت نبود تجربه هاي پيشين با چنين ابعادي و اشكاالت ناشي از             :  مواد گوناگون ژئوتكستيل آغشته به      ‐ 

 .كنترل كاربردي در ساختگاه انتخاب نشد

به علت تأخير در معرفي مصالح جهت انتخاب و نبود تجربه محلي            :  سيستم هاي قير الستيكي كاتاليزه شده      ‐ 

 . در اين باره انتخاب نشد

 
 انتخاب سيستم آب بندي  •
 

 :سه نوع مصالح جهت بررسي عميق تر در نظر گرفته شد

HAC غشاء بوتيلي الستيكي و غشاهاي تغيير شكل يافته ،HDPE. 

- HAC                   اشكاالت ناشي از دست يابي به مصالح مناسب براي آسفالت يا سنگ دانه ها و مواد چسبنده در 

هي، مسائل مربوط به نگهداري، هزينه      محل همراه با دقت الزم براي آماده سازي ساختگاه، كارهاي آزمايشگا          

 نيروگاه ديگر اسكوم يعني     آن، هزينه هاي باالي تعميرات و نگهداري        HDPEنسبت به سيستم      HACباالي  

مورد توجه قرار     HACو سرانجام عدم ارائه ضمانت نصاب محلي باعث شدند كه سيستم               (MATLA)ماتال  

 . نگيرد

 EPDMغشاء بوتيلي الستيكي بوتيل    ‐

 امكان دست يابي به اين مصالح با كيفيت مناسب در محل           آنهاقيمت گران هر دو فرآورده، اشكاالت نگهداري        

نيستند و بوتيل در اثر       HDPEو سرانجام نتيجه آزمايشها از لحاظ خواص فيزيكي نشان دادند كه به خوبي                

 .كشش يا برآمدگي هاي نامساوي مورد تركهاي تنشي سختي قرار مي گرفت

 HDPEغشاهاي تغيير يافته    ‐

 موفقيت آميز بوده و هزينه نگهداري كمي آنبه كارگيري اين مصالح نشان داده بود كه روكش ساخته شده از  

خواص فيزيكي اين مصالح در كشش، افزايش طول، سوراخ شدگي و پاره شدگي قابل قبول                .  را در بردارد  

مواد وارداتي مي توانستند از لحاظ قيمت با       .  ده شده است   نشان دا  ١مي باشد و نتايج به دست آمده در جدول        

. مواد تهيه شده از مصالح خام محلي و با استفاده از تكنولوژي و عمليات حرارتي در محلي قابل رقابت باشند                   

 ساخته شده با مصالح و تكنولوژي محل در آفريقاي جنوبي             HDPEچندين بازديد از موارد به كارگيري        

 ساله براي فرآورده اش در برابر       ٢٠ شركت گاندل در يوهانسبورگ ضمانتي         آنن بر   افزو.  صورت گرفت 

 .تخريب ناشي از اشعه ماوراء بنفش ارائه مي نمود
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 ١جدول 

پاره شدگي افزايش طول  سوراخ شدگي

 تا

مقاومت 

 شكنندگي

كشش تا 

گسيختگي

ضخامت

(N) (N) گسيختگي (%) (N/25mm) (MPa) (mm) 

 نوع فرآورده

٥/٠ ٢٥ ٣١٦ ٨٠٠ ٢٤ ٥٣ HDPE 

١ ٢٥ ٥٣٠ ٩٠٠ ٤٨ ١٠٧  

١ ٩ ٢٤٥ ٤٧٠ ٢٥ ٤٠ 

 ١ر٦ ٩ ٣٩١ ٤٩٠ ٤٠ ٦٥

 بوتيل

پي ـ وي  ٠ر٥ ١٨ ٢٠٢ ٣٢٠ ٢٣ ٢٣

  سيـ

 
 .ارزيابي و سنجش متعاقب 

 
به دنبال درخواست اسكوم از شوراي پژوهشهاي علمي و صنعتي آفريقاي جنوبي جهت ارزيابي بيشتر اين                   

ايشهاي الزم براي تعيين مشخصه هاي فيزيكي فرآورده هاي شركت گاندل، يعني پلي اتيلن با                فرآورده، آزم 

هم زمان با پلي استر و پلي پروپلين تهيه شده از              (LDPE)و پلي اتيلن با چگالي پائين      )  HDPE(چگالي باال 

ه دست آمده در جدول     نشان داده شد و نتايج ب       HDPEدر تمام اين آزمايشها، برتري      .  ژئوتكستيل به عمل آمد   

 (WEATHERING)در گزارش مربوطه آمده است كه خرابي مصالح ناشي از هوازدگي            .   آورده شده است   ١

غير محتمل است، جوشهاي كارخانه اي خوب عمل نموده است و آزمايشهاي صورت گرفته در مورد پوسته                  

جسم اصلي مصالح و نه در خط       شدن يا مقاومت كششي جوشها نشان دادند كه گسيختگي در همه موارد در              

آزمايشها همچنين نشان دادند كه ژئوتكستيل در برابر خرابي هاي مكانيكي مقاومت           .  جوش صورت گرفته است  

 .خوبي دارد

 
  مشخصات فني انتخاب شده

 
پس از مذاكرات صورت گرفته با مهندسان مسئول كنترل و آزمايشهاي الزم در آزمايشگاههاي تهيه و تحويل                  

ين بررسيهاي مربوط به توانايي ها و كنترلهاي كارخانه اي و محلي، اسكوم مشخصات فني زير را براي                 و همچن 

 :سيستم آب بندي مخزن انتخاب نمود

جداره هاي خاكريز بايد   .   بندي گردد آببه ضخامت يك ميلي متر        HDPEكف مخزن بايد با يك غشاء از نوع       

لي متر كه از هر دو طرف به وسيله ژئوتكستيل محافظت شده            مي ٧٥/٠به ضخامت        HDPEبا يك غشاء از نوع    

 . ميلي متر پوشيد شده روكش شود٧٥و به وسيلة يك اليه از بتن با آرماتور كم به ضخامت 
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پوشش بتني محافظت مكانيكي خوبي در برابر خرابكاري عمدي، سوراخ شدن، يا صدمات حيواني و تبعات                 

اين پوشش همچنين حفاظي براي خاك قرار       .  نگه داري ارائه مي نمايد  ناشي از عبور و مرور وسائل ساخت و         

 .گرفته زير غشايي نسبتاً نازك، در برابر فرسايش ناشي از عمل موج و پمپ كردن هيدروليكي مي باشد

 
پوشش بايد به گونه اي نصب گردد كه ميلگردها فراسوي درزها ادامه يابد تا مسائلي ناشي از برآمدگي هاي                    

 . به حداقل برسدنامساوي

 
  نصب

 
 به طور اعم و     آنجهت جلوگيري از رفت و آمدهاي غير ضروري روي پوشش كه مي توانست باعث خرابي                

خرابي پوشش كف به طور خاص شود، چنين تصميم گرفته شد كه عمليات پوشش گذاري از خاكريز آغاز                   

دسترسي آغاز گرديد، دور تا دور        (Ramp)بنابراين پوشش گذاري خاكريز از يك سمت شيب  راهة           .  گردد

پس از تكميل كارهاي خاكي يك نيمه از مخزن عمليات          .  ادامه يافت و در شيب راهة دسترسي پايان پذيرفت        

به اين دليل كه عمليات پوشش گذاري        .  پوشش گذاري همزمان با شروع عمليات خاكي نيمه دوم آغاز شد           

 يرد، اهميت داشت كه عمليات هموارسازي            مي بايد در طول ماههاي باراني تابستاني صورت گ            

(TRIMMING)پس از تحويل گرفتن يك بخش . خاكريزها درست پيش از عمليات پوشش گذاري پايان پذيرد

 گرم بر متر مربع از ژئوتكستيل به          ١٤٠كامل شدة كارهاي خاكي توسط پيمانكار پوشش گذاري، نوارهاي           

 آنور يكديگر، به صورت عمود بر جهت خاكريز روي             متر با توجه ويژه به وصلة ورقهاي مجا          ٤عرض  

به صورت موقت، ژئوتكستيل را در گودالهايي در باال و پايين خاكريز مورد حفاظت قرار                .  خوابانده مي شوند 

نظر به نگراني اسكوم دربارة مقاومت ژئوتكستيل در برابر اشعه ماوراء بنفش، اين عمليات              ).  ٢شكل  (مي دادند  

 .  نصب غشاء انجام مي دادندرا درست پيش از
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 ميلي متر به صورت عمود بر جهت        ٧٥/٠ متر و به ضخامت       ٨٦/٦به عرض     Hi-DRILNE HDPEورقهاي  

بـا بـه كارگيـري فراينـد جـوش  دادن از طـريق غلتـك . خاكريز در بـاالي ژئوتكسـتيل قرار گرفتـه بودنـد 

(EXTRUSION FUSION)     وش شدن به يكديگر، به كمك نوار چسبيدة دو لبه           ، ورقهاي مجاور پيش از ج

 متري ارائه   ١٠٠ ميلي متري در توپهاي      ٧٥/٠ورقهاي  .  روي هم قرار گرفته و به يكديگر وصله مي شوند           

اين توپها به وسيلة دو عدد جك روي يك چرخ تكيه داده شده اند و ورق به سمت خاكريز در باالي . مي شوند

 ميلي متري  ١ورقهاي  .   اندازة گودال مهاري در باالي سكوي خاكريز قطع مي گردد         گودال پائيني كشيده شده به    

 ٧٥/٠در طول جهت خاكريز در گودال بتني پاييني و در امتداد پيرامون كف قرار مي گيرند و به ورقهاي                        

 .ميلي متري جوش مي شوند

 
رل كيفيت قرار مي گرفت و از      هنگامي كه يك بخش از پوشش گذاري كامل مي گشت، مورد تأييد بازرسان كنت           

 صورت  آنهر نوع مواد خارجي كه بتواند اثري تعيين كننده در عملكرد پوش داشته باشند بري مي گرديد، در                  

 . گرم بر متر مربع پوشيده مي شد٢٠٠به وسيلة اليه اي از ژئوتكستيل 

 
 توجه ويژه اي به وصله هاي      متر عمود بر جهت خاكريز قرار مي گرفت و        ٤ژئوتكستيل در نوارهايي به عرض      

به مجردي كه اين عمل در طولي كافي تحقق يافت جهت جلوگيري از ورود باد به                  .  ورقهاي مجاور مي شد  

به منظور نگه داشتن غشاء در موقعيت مناسب تا زماني كه             .  زير غشاء بتن در گودال پاييني ريخته مي شد        

 .يسه هاي شن به گونة گسترده اي استفاده به عمل مي آمدجوش داده شوند و به وسيلة بتن پوشيده شوند، از ك

 
به كارگيري  .   در باالي ژئوتكستيل قرار داده مي شد         آنپس از تميز نمودن ژئوتكستيل، بتن و قالب             

 امكان خم شدن ميلگردها را در ته قالب به دست مي دهد تا بدين سان احتمال                 (SPACER)فاصله گذاري ها  

 متري از پايين به باال به كارگيري شوت بتن ريزي             ٥/٣بتن در مقاطع    .  يابدسوراخ شدگي پوشش كاهش      

 .ريخته مي شود تا بتن از باالي خاكريز ريخته شود

 
 مقدار پيشرفت كرد كه براي خدمه اين عمليات يك جريان ممتد كاري               آنهنگامي كه بتن ريزي خاكريز تا       

 Hi- DRILINEاين عمليات به كمك ورقهاي      .  يدايجاد نمايد، عمليات پوشش گذاري كف مخزن آغاز گرد        

HDPE     متري عرضه   ١٠٠اين ورقها در توپهاي     .   ميلي متر كامل گرديد   ١ متر و به ضخامت       ٨٦/٦به عرض 

 .  مترمربع در روز صورت گرفت٤٠٠٠ با سرعت آنگرديد و با نصب 

 
 . به پايان رسيد١٩٨٤استقرار مخزن در ماه مه 



 ٦٢

 
   متر مكعبي مس سرچشمه٣٠٠٠٠٠بازديد از مخزن  ـ گزارش ٥پيوست شمارة 

 
 آب بند متر و داراي اليه هاي       ١٥ متر مكعب، با عمق       ٣٠٠٠٠٠به حجم   )  كرمان(مخزن بتني مس سرچشمه      

 مازاد تلمبه شده از چاه هاي خاتون آباد واقع در باالدست           آب، به منظور ذخيره     )تشكيل شده از ژئوممبران   (

 مورد نياز كارخانه و     آب  تأمين چاههاي خاتون آباد پس از      آبمازاد  .  ده است كارخانه مس سرچشمه اجرا ش    

 از اين مخزن، نه تنها پاسخ گوي نياز        آب.   مصرفي شهرك مس سرچشمه به مخزن مذكور هدايت مي شود         آب

 . نمايدتأمين شهرك مس سرچشمه را نيز آبپنج روزه كارخانه مي باشد بلكه در موارد اضطراري مي تواند 

 
 مازاد مخزن از طريق يك سرريز جانبي واقع در يكي از جناحين مخزن، در فاصله زماني كه براي قطع                       بآ

 .جريان از خاتون  آباد الزم است، به زهكش طبيعي كه در محل وجود دارد هدايت مي شود

 
 . قرار دارد بين مصرف كنندگان از طريق شير خانه اي انجام مي شود كه در پايين دست مخزنآبكنترل توزيع 

 
 متر كه به همين منظور در مخزن ايجاد شده به           ١٧ تا   ١٦ گيري از مخزن به وسيلة برج آب گيري به ارتفاع          آب

 :ترتيب زير صورت مي گيرد

 متر + ٠٦/٠رقوم : تخليه تحتاني مخزن -

 متر + ٣رقوم :  مصرفي كارخانهآب تأمين -

 متر + ٦رقوم :  شهرك در مواقع اضطراريآب تأمين -

 متر كه به اتاقك شير خانه منتهي مي شود امكان پذير           ٢سي به برج آبگير از طريق تونلي به شعاع تقريباً            دستر

 .است

 
نقشه هاي جانمايي و ديگر جزئيات برداشت شده در طول بازديد، همه به صورت ساده شده در شكلهاي                     

 .پيوست ديده مي شود

 



 ٦٣

 
 



 ٦٤

 
 



 ٦٥

 



 ٦٦

 
 

 



 ٦٧

 ١عات تأمين آب اضطراري صنايع چوكا ـ خالصه اي از مطال٦پيوست شمارة 

 
 كيلومتري  ٢در شمال غرب ايران، در استان گيالن به فاصله             )  چوكا(مجتمع صنايع چوب و كاغذ ايران         

 . آستارا واقع شده است‐رضوان شهر در مسير جاده بندر انزلي 

 
اينكه در مواقع سيالبي به     نظر به   .   مي شود تأمين مورد نياز اين مجتمع در حال حاضر از رودخانه شفارود            آب

علت كدورت زياد باران و همچنين در مواقع كم آبي، بهره برداري از سيستم موجود، مختل شده و در نتيجه از               

كار افتادن كارخانه مجتمع، زيان قابل توجه اي متوجه اين صنايع مي گردد، لذا لزوم مطالعات طراحي جهت                  

 .راري مورد توجه مسئولين صنايع مذكور قرار گرفت مورد نياز مجتمع در مواقع اضطآب تأمين

 
 با احداث بند جهت       مورد نياز مجتمع چوكا در مواقع اضطراري       آب  تأمينمطالعات مراحل اول و دوم طرح       

ايجاد مخزن طبيعي در دره واقع بين تشكيالت آبگيري و كارخانه مجتمع براي ذخيره آب قابل استحصال از                    

رودخانه شفارود در مواقع عادي و مصرف آن در مواقع اضطراري به مهندسين                سيستم موجود آبگيري از      

 .مشاور واگذار شد

 
پس از بازديد كارشناسان مهندسين مشاور از محل مجتمع صنايع چوكا و مطالعات اوليه، براي تأمين آب مورد 

قرار گرفت كه    هدف مذكور مورد توجه        تأميننياز مجتمع چوكا در مواقع اضطراري، سه گزينه براي              

 :عبارت اند از

 استفاده از آبهاي زيرزميني با ايجاد چاه فلمن  ‐١

ترميم سيستم آبگير موجود با گسترش حوضچه هاي ته نشيني و امكان دفع رسوبات در مواقع طغياني و                 ‐٢

 فراهم نمودن امكان آبگيري در شرايط مطلوب 

  مورد نياز مجتمع آب روز ١٠ايجاد مخزني براي ذخيره حدود  ‐٣

 اضطراري مجتمع چوكا به     آب  تأمين راه حل    ٢ و   ١در ادامه مطالعات و بررسيها، با حذف گزينه هاي شمارة           

گزينه ايجاد مخزني با احداث بند در دره طبيعي واقع در محدوده تأسيسات آبگيري از رودخانه شفارود و                     

 .كارخانه مجتمع محدود گرديد

 
كور پس از دريافت نقشه هاي توپوگرافي و گزارش عمليات            به منظور ادامه مطالعات براي واريانت مذ        

 . ژئوتكنيك مطالعات تخصصي بشرح زير انجام گرديد

 . مطالعات هواشناسي و هيدرولوژي و تعيين ميزان دبي سيالب حوزه بند و برآورد حجم مناسب مخزن ‐

   . با توجه به گزارش ژئوتكنيكآنمطالعات زمين شناسي و تدقيق  ‐

 . خاك منطقه با توجه به گزارش مكانيك خاك و گزارش زمين شناسيمطالعه وضعيت ‐

 . آنانتخاب نوع بند و مشخصات هندسي  ‐

                                                           
در اختيار گذاشته   “  بندآب”توسط شركت مهندسين مشاور     )  سازه( طرح   ١٦ پيوست حاضر بنا به درخواست كميته شمارة         مفاد.  ١

 .شده است



 ٦٨

  مورد نياز مجتمع به مدت ده روز بدون اصالح دره آبطراحي بند براي ذخيره  ‐

 انتخاب و طراحي بند با اصالح كف و جناحين دره  ‐

گزينه ها   ف كف و اصالح جناحين دره، معرفي      بررسي مشخصات هندسي مخزن از قبيل اندازه هاي مختل        ‐

 .  حجم مفيد مخزن، تعيين گزينه انتخابي، مشخصات فني و پايداري شيبها‐مبني بر حجم خاكبرداري

 حفاظت مخزن و بند در مقابل سيالبها با طراحي سرريز بند  ‐

 حفاظت مخزن در مقابل آلودگي و زهكشي آبهاي سطحي اطراف مخزن  ‐

 ن دست و دفع سيالبها بررسي مسائل پايي ‐

 برنامه بهره برداري از مخزن  ‐

  آنهامصالح مصرفي و منابع تهيه  ‐

 وسايل اندازه گيري  ‐

  آبمطالعه تأسيسات موجود انتقال  ‐

  آبپيشنهاد تأسيسات انتقال  ‐

 ارائه گزينه پيشنهادي  ‐

 مطالعه سيستم آب اندازي به مخزن  ‐

 ١مطالعات تأسيسات آبگيري از مخزن ‐

 ات وارده به مخزن، تخليه رسوبات و شستشوي مخزن مطالعات رسوب ‐

 مطالعه تأسيسات تخليه مخزن  ‐

 برآورد هزينه اجراي طرح  ‐

 برنامه زمانبندي اجرايي  ‐

 انجام مطالعات مرحله دوم و تهيه نقشه هاي اجرايي  ‐

 تهيه اسناد و مدارك مناقصه  ‐

 
ن و كف دره، مخزني به حجم حدود           متر و با اصالح جناحي      ١٤در غايت با ايجاد بند خاكي به ارتفاع           

 روز در مواقع طغياني     ١٠ مورد نياز مجتمع چوكا را به مدت حدود         آب متر مكعب ايجاد مي گردد كه       ٣٠٠٠٠٠

 . مي نمايدتأمينبودن رودخانه شفارود و عدم آبگيري 

 
تني بر روي    نفوذنا پذير گرديده و با طراحي كف ب       آناين مخزن با ايجاد كف پوش رسي در كف و جناحين             

 .ميسر خواهد نمود) حداقل يكبار در سال(اليه رسي امكان شستشوي مخزن در مقاطع الزم را 

                                                           
 متر باالتر از    ٥يعني  +  ٥٥، آبگيري در تراز     آن در زالل ساز و در نتيجه كاهش مصرف مواد شيميايي در             آببراي كاهش كدورت    .  ١

 نيز  ٥٠ر٥براي استفاده از ظرفيت كامل مخزن آبگيري از تراز          .  امل مي شود صورت مي گيرد   ظرفيت مخزن را ش   %  ٧٠كف مخزن كه    

 . امكان خواهد داشت



 ٦٩

 
حجم %١٠٠و% ٧٠گرديده است كه به ترتيب حدود طراحي) فوقاني و تحتاني( ازمخزن دردوتراز مختلف آبگيري

 انتقال يافته و زالل ساز      آب،  +٥٥  در مواقع عادي با آبگيري از آبگير فوقاني در تراز         .  مخزن را شامل مي شود   

 كه نتيجتاً مصرف مواد شيميايي را در زالل ساز به حداقل ممكن كاهش خواهد داد   ١با كدورت خيلي كم بوده    

 .و باعث صرفه جويي قابل مالحظه اي در هزينه هاي بهره برداري خواهد شد

 
 مورد نياز مجتمع چوكا را در       آب، مي توان   با به كار انداختن يك، دو و سه تلمبه موجود در تأسيسات آبگيري           

 در مخزن پس از شرايط       آبذخيره  )  ٥٠٠ليتر  /ثانيه(، مصرف حداكثر    )٣٠٠ليتر  /ثانيه(موارد مصرف عادي    

 . نمودتأميناضطراري 

 
اشكال ضميمه قسمتي از نقشه هاي اجرايي مخزن بزرگ غير تيپ مذكور شامل پالن عمومي و تعدادي از                     

 . نشان مي دهندمقاطع مخزن را 

 

                                                           
 . در واقع در اين حالت مخزن رل حوضچه ته نشين را هم خواهد داشت. ١


