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سخننخست

دردهه های اخير زندگی شهری توسعه چشمگيری يافته است و شهرها همواره به عنوان محور توسعه سياسی، 
اجتماعی و اقتصادی بوده اند. توسعه زندگی شهری، توسعه زيرساختهای شهری را اجتناب ناپذير می سازد که در 
زمره اين زيرساخت ها، می توان به فضاهای زيرزمينی و تونلهای شهری اشاره نمود. اجرای اين فضاها نيازمند صرف 
هزينه های بسيار و برنامه ريزی های دقيق بوده و تأمين کيفيت خدمت دهی مناسب در طول عمر مفيد اين سازه ها 
در بخش های سازه ای و تجهيزات مکانيکی و الکتريکی از جمله اهداف بسيار مهم برای سازندگان و بهره برداران 
آنها می باشد. فضاهای زيرزمينی و سازه های زيرسطحی به دليل ماهيت و محل قرارگيری خود همواره در مقابل 
خطرات و تهديدهايی قرار دارند که کارآيی آنها و همچنين ايمنی خدمت رسانی آنها را تحت تاثير خود قرار می دهند. 
نفوذ و نشت آب از جمله تهديداتی می باشد که يک سازه زيرزمينی از زمان شروع اجرا تا مرحله بهره برداری می تواند 
با آن مواجه شود. حضور آب با کاهش عمر مفيد سازه، خرابی تجهيزات و ايجاد اخالل در بهره برداری، باعث از بين 
بردن کارايی سازه شده و متعاقبًا بهره برداری از آن ها را با بحران مواجه خواهد نمود. از اين رو شناخت منابع نشت و 
نحوه زهکشی و عايق بندی سازه ها با مصالح مناسب از جمله الزامات اصلی طراحی و اجرای سازه زيرزمينی می باشد.

با توجه به اهميت موضوع آب بندی در ايمنی سازه های زيرزمينی و تونل های شهری، چه در زمان اجرا و چه 
حين بهره برداری، اين گزارش با هدف معرفی انواع مختلف روش های آب بندی فضاهای زيرزمينی در محيط های 
شهری و به صورت خاص آب بندی تونل های شهری با استفاده از مصالح ژئوسينتتيکی تهيه و منتشر شده است. در 
اين گزارش، آيين نامه ها و استانداردهای الزم با توجه به هدف گزارش معرفی شده و پيشنهادهای الزم در رابطه 
با نوع سيستم آب بندی مناسب و روش اجرايی آن، با ذکر تجربيات ملی و بين المللی ارائه شده است. الزم به ذکر 
است تمرکز اين گزارش بر بکارگيری ژئوسنتتيک ها بوده است، اما در کنار آن برخی سيستم های ديگر نيز به نحوی 

اجمالی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

با وجود تالشی که به منظور تهيه گزارشی با کيفيت انجام گرفته است، بی شک نظرات سازنده شما خوانندگان 
محترم می تواند ياری دهنده نويسندگان و همچنين مرکز مطالعات و برنامه ريزی شهر تهران در ارتقاء سطح کيفی 

گزارش ها باشد. 

بابکنگاهداری

رئیسمرکزمطالعاتوبرنامهریزیشهرتهران





چکیده

با رشد و توسعه زندگي شهري و گسترش سيستم های حمل ونقل، استفاده از فضاهاي زيرزميني، رشد روزافزوني 
پيدا نموده است. از جمله کاربردهاي اين فضاهاي زيرزميني مي توان به انواع تونل های شهري، ايستگاه های مترو، 
و  بسيار  نيازمند صرف هزينه های  پروژها  قبيل  اين  اجراي  نمود.  اشاره  پياده رو  تونل های  و  زيرگذرها  پناهگاه ها، 
برنامه ريزي دقيق و تعيين عمر مفيد باال مي باشد و بايستي تا حد ممکن، اين سازه های مهندسي و کليه تجهيزات 
الکتريکي و مکانيکي موجود در آن ها از خطرات و تهديدات مصون باشند. از جمله تهديداتي که همواره يک سازه 
زيرزميني در طول عمر خود از زمان اجرا تا بهره برداري با آن مواجه است، جريان و نشت آب به داخل سازه مي باشد. 
حضور آب با کاهش عمر مفيد سازه، خرابي تجهيزات تونل و ايجاد اخالل در بهره برداري مي تواند در اين سازه ها 
اثر گذار باشد. از اين رو شناخت منابع نشت و نحوه زهکشي و عايق بندي سازه با مصالح مناسب، جزو جدايي ناپذير 

سازه های زيرزميني مي باشد.

با گسترش علم و تکنولوژي و ظهور مصالح نوين پليمري و تلفيق علوم مختلف مهندسي با يکديگر، پيشرفت های 
چشمگيري در زمينه آب بندي سازه ها حاصل شده است و استاندارد های بين المللي نيز با ارائه انواع دستورالعمل ها 
و مشخصات فني و روش های فني و اجرايي، اين امر را به سمت يکسان سازي و کيفيت بخشي هدايت نموده اند. 
از اين رو، در اين گزارش سعي شده است تا با معرفي انواع مختلفي از روش های آب بندي فضاهاي زيرزميني در 
محيط های شهری به صورت تخصصی تر به آب بندی تونل های شهری واقع در خاک، بر پايه مصالح ژئوسينتتيکی 
پرداخته شود. همچنين مصالح موجود به همراه آيين نامه ها و استاندارد های مربوط، معرفی شده تا گام مهمي در 
جهت شناخت مسئله آب بندي تونل های شهری برداشته شود. در ضمن، عالوه بر پيشنهاد سيستم های مختلف 
آب بندي تونل و روش های اجراي آ ن ها، به منظور آشنايي بيشتر با اين موضوع، تجربياتي که در ايران و کشورهاي 

ديگر در خصوص اين مسئله وجود داشته، بيان شده اند. 
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11 روشهایآببنديدرتونلهایشهریباتکیهبرژئوسینتتیکها

فصلاول-مقدمه-1

جريان آب در کليه سازه های زيرزميني در حين اجرا و بهره برداري باعث بروز مشکالت فراواني مي شود. از 
اين رو، پيش بيني نفوذ آب به داخل اين قبيل فضاها و اخذ تصميمات الزم جهت کنترل آن، مي تواند عمليات اجرايي 
با بررسي روش های مختلف  اين گزارش  را بهبود بخشد. در  از پروژه  و عمر مفيد سازه و همچنين بهره برداري 
مرسوم که در آب بندي فضاهاي زيرزميني در محيط های شهری و حفاری در آبرفت استفاده مي گردد، سعي خواهد 
شد تا روش های مناسب جهت آب بندي سازه های زيرزميني بر مبناي تجربيات و کارهاي انجام شده و توصيه های 
بين المللي و تجربيات محدود ملي بر مبنای مصالح ژئوسينتتيکی ارائه گردد. بايد توجه نمود که هيچ سيستم آب بندي 
واحدي وجود ندارد که براي تمامي پروژه ها ايده آل باشد؛ لذا در هر پروژه بايستي بر اساس وضعيت زمين شناسي، 
ژئوتکنيکي و وضعيت اقتصادي پروژه، اقدام به انتخاب سيستم آب بندي مناسب نمود. محور اين گزارش بر تونل ها 
و فضاهای زيرزمينی واقع در محيط های شهری می باشد و از اين رو به جزئيات آب  بندی سازه های واقع در سنگ، 
پرداخته نشده است و از آنجايی که امروزه استفاده از مصالح ژئوسينتتيکی بسيار رواج پيدا نموده، سعی شده تا به 

معرفی بهتر اين مصالح و کاربرد آن ها در آب بندی اشاره گردد. 

به دليل شرايط توده زمين و وضعيت آب زيرزميني، ضروري است که سازه های زيرزميني در برابر نفوذ آب 
محافظت شوند تا از وارد شدن صدمه به اجزاي سازه ای و تأسيسات برقي و مکانيکي موجود در آن جلوگيري به 

عمل آمده و عمر مفيد سازه کاهش نيابد. 

محافظت از يک سازه زيرزميني مي تواند توسط سيستم های آب بند سطح مثبت1 )خارجي( و يا سطح منفي2 
)داخلي( انجام شود. به طور کلي سيستم برتر آب بندي از نوع سطح مثبت است؛ چرا که سازه را در برابر تمامي 
حمالت محافظت مي نمايد. سيستم های آب بندي سطح منفي، غالبًا در کارهاي بهسازي مورد استفاده قرار مي گيرند. 

به طور کلي سازه های زيرزميني به دو منظور آب بندي مي شوند: 

1-  جلوگيري از رسيدن آب به بتن سازه ای )ديوار حايل در زيرزمين ها و يا الينينگ بتني کف و نيز الينينگ 
تونل( و در نتيجه جلوگيري از تخريب بتن.

2- جلوگيري از ورود آب به درون سازه.

به دليل وجود آب های زيرزميني و سطحي، تقريبًا هميشه سيستم آب بند در سازه های زيرزميني مورد نياز خواهد 
بود مگر در مناطق خيلي خشک که عالوه بر پايين بودن سطح آب زيرزميني، آب های سطحي قابل مالحظه ای 
نيز وجود ندارد. کاربرد محصوالت آب بند بسيار فراتر از سازه های زيرزميني بوده و طيف گسترده ای از پروژه ها مانند 

1. Psitive Protection
2. Negative Protection
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آب بندي سدها، کانال ها، محل های دفن پسماند زباله، محوطه های مخازن نفت تصفيه فاضالب، کاربردهاي معدني 
و غيره را نيز شامل مي شود.

قديمي ترين روش کنترل آب در فضاهاي زيرزميني به ويژه تونل ها، زهکشي بوده است. در آن هنگام با توجه 
به اين که سازه ها از مصالح بنايي ساخته شده و فلزات در ساخت سازه به ندرت به کار برده مي شدند، آب مشکلي 
را براي پايايي سازه ها ايجاد نمي نمود. از سوي ديگر کاربري غالب فضاهاي زيرزميني بدون در نظر گرفتن حفظ 
زيبايي در نظر گرفته شده است. در گذشته اغلب فضاهاي زيرزميني در معادن، زندان ها و يا مخفيگاه ها به کار گرفته 
مي شده اند، لذا نشت مقدار قابل قبولي آب در داخل آن ها امري پذيرفتني بوده و در نتيجه تعبيه زهکش های داخل يا 
خارج سازه براي کنترل آب کفايت داشته است. بعدها با توسعه راه آهن و افزايش اهميت تونل ها، زهکش های موازي 
با تونل، اجزاي اصلي اين قبيل سازه ها را تشکيل می دادند. همچنين قبل از پيدايش بتن، استفاده از انواع پارچه های 
آغشته به روغن ها و همين طور مواد متراکمي نظير شفته آهک و ساروج براي ساخت سازه های زيرزميني به عنوان 
کمک کننده به آب بندي رايج بوده است. استفاده از غشاهاي قيري در مسيرهاي عبور قطارها و البته ديگر سازه ها 
در قرن بيستم رايج شد و تا مدت ها تنها گزينه های مناسب براي آب بندي فضاهاي زيرزميني بوده و شايد اولين 
کاربرد ژئوممبرين های پليمري به عنوان محصول آب بند در ايستگاه های مترو به سال 1969 در وين اتريش برگردد 
]14[ . موفقيت اين پروژه باعث شد تا توجه متخصصين تونل در اتريش و ساير کشورها به اين محصول جديد جلب 
گردد. پروژه های آب بندي موفق متعددي در دهه هفتاد ميالدي اجرا و گزارش شدند که در آن ها از ژئوممبرين های 
پليمري در ساخت و سازهاي زيرزميني استفاده شده بود. در حال حاضر نيز به نظر می رسد که ژئوممبرين های 
دارند؛ هرچند تکنولوژي های جديد  زيرزميني در حين ساخت  را در آب بندي سازه های  استفاده  بيشترين  پليمري 
و  آب بند  بتن های  تزريقي،  روش های  کريستالي،  مواد  درجا،  شده  ايجاد  پوشش های  مانند  بازار  در  شده  معرفي 

پوشش های رسي-ژئوسينتتيکي در حال حاضر براي آب بندي سازه های زيرزميني مورد استفاده قرار مي گيرند.

با توجه به موارد مذکور، در گزارش فعلي در ابتدا به بررسي نياز به آب بندي در فضاهاي زيرزميني و مقادير نشت 
مجاز پرداخته خواهد شد و سپس سيستم های آب بند کننده فضاهاي زيرزميني بر اساس گزارش مراجع مختلف ارائه 
شده و سيستم های پرکاربرد و به روز که عمدتًا مبتني براستفاده از ژئوممبرين های پليمري است مورد بحث قرار 
مي گيرد. عالوه بر اين، پيشنهادهاي استانداردهاي معتبر جهت آب بندي تونل ها با اجراي روباز و زيرزميني معرفي 
خواهند شد. در مورد تونل های ساخته شده با ماشين های حفار )TBM(، با توجه به اين که روش آب بندي اين گونه 
فضاها بر فشار وارده بر گاسکت های پالستيکي مبتني بوده و بسيار متفاوت با ديگر روش هاست، لذا در اين گزارش 
بحثي در خصوص روش های متداول آب بندي در اين تونل ها انجام نشده است. در بخش آخر نيز روش های اجرايي 
مورد تأييد براي آب بندي و نمونه های اجرايي با روش های پيشنهادي ارائه شده اند. در پيوست گزارش روش های 

اجرای نصب مصالح آب بند به صورت خالصه ارائه شده است.
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فصلدوم-لزوماستفادهازسیستمهایآببنددرفضاهايزیرزمینيشهري-2

فضاهاي زيرزميني شهري با کاربري های متفاوتي در شهرها ساخته مي شوند که اغلب آن ها بر مبناي تأمين 
دسترسي براي عابرين پياده، اتومبيل ها يا قطارها مي باشد؛ هرچند در برخي موارد کاربري های تجاري و تفريحي نيز 
با اين بناها تلفيق مي گردند )ايستگاه های مترو و زيرگذرهاي عابر پياده(. در برخي موارد ديگر نيز تونل ها با هدف 
تأمين فضاي عبور تأسيسات شهري )برق، مخابرات و...( از زير معابر عمومي ساخته مي شوند. روشن است که اغلب 
کاربري های فوق در صورت نفوذ مقادير قابل توجه آب به تونل و فضاهاي زيرزميني دچار مشکل می گردند. در ادامه 

به خالصه ای از مشکالتي که نشت آب براي سازه های زيرزميني به وجود خواهند آورد، اشاره مي شود.

پایایيسازهاي1-2-

بااليي  بهره برداري  عمر  اجرا،  دشواري  و  سرمايه گذاري  باالي  حجم  به  توجه  با  زيرزميني  سازه  های  براي 
پيش بيني مي گردد. عمر بهره برداري اين قبيل سازه ها معمواًل بين 100 تا 125 سال تخمين زده مي شود ]12[ و 
سازه تونل )معمواًل بتن مسلح در تونل های شهري امروزي( مي بايست پايايي طوالني مدت و متناسب با اين عمر 
بهره برداري را دارا باشد. در اين صورت، نفوذ آب به داخل تونل باعث مي شود که دو فرايند کاهنده عمر بتن مسلح 

تشديد گردند:

1- فرايند کربناسيون ؛ که در طي آن، آب و گازکربنيک موجود در هوا با آهک آزاد موجود در بتن واکنش داده و 
کربنات کلسيم توليد مي کند. اين فرايند باعث افت PH بتن به زير 7 شده و خوردگي آرماتور را تشديد مي کند. 

اين پديده به ويژه در تونل های ترافيکي اهميت بااليي خواهد داشت.

2- فرايند خروج مواد از بدنه بتن ؛ در طي اين فرايند، آهک از بدنه بتن خارج شده و در روي سطح آن رسوب 
می نمايد. 

هر دوی اين فرايندها اثر خود را به صورت وجود شوره در بتن روي سطح داخلي سازه ها نشان می دهند که 
نشان دهنده شروع و پيشرفت روند تخريبي است. بررسي های انجام شده نشان مي دهد که اين فرايندها می توانند 
عمر سازه را به صورت قابل توجهي نسبت به عمر طراحي )100 سال( کاهش دهند ]10[. تعيين دقيق ميزان اثر 
نفوذ آب بر تشديد اين پديده ها به عوامل متعدد ساختگاهي از جمله وضعيت آب های زيرزميني و وضعيت ژئوتکنيکي 

پيراموني سازه وابسته است.

آسیببهنازککاريواجزايداخليسازه-2-2

نفوذ آب به داخل فضاهاي زيرزميني باعث مي شود که کليه تزئينات داخلي نازک کاري های داخل آن آسيب 
ببينند و تأثير نامطلوبي به لحاظ زيبايي شناختي ايجاد شود. نفوذ مستمر آب می تواند به مرور باعث زنگ زدن اجزاي 

فوالدي شده و حتي  در صورت وقوع عمليات بنايي ترميمي، مجدداً خسارت تکرار مي شود.
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اخاللدرروندبهرهبرداري-2-3

ورود آب به فضاهاي زيرزميني به ويژه فضاهاي تجاري و دسترسي عابر پياده باعث مي گردد که امکان عبور و 
مرور مختل شده و فضاهاي تجاري نيز تا زمان وجود آب، غير قابل استفاده گردند.

ایجادخطرباکاهشایمني-2-4

در فضاهاي دسترسي عابرين پياده، وجود رطوبت در روي کف باعث وقوع سرخوردگي و آسيب احتمالي به 
ويژه در مورد کودکان و سالمندان مي گردد. در مورد تونل های ماشين رو، بررسي های انجام شده نشان می دهد که  
ترشدگي در مسيرهاي تونل ماشين رو سرعت ايمن در مسير را با فرض فاصله ترمز يکسان تا 20 کيلومتر کاهش 
از ديگر نشانه های نفوذ آب به داخل فضاهاي  می دهد ]12[. همچنين پديده ايجاد قنديل در تونل های جاده ای 

زيرزميني بوده و اين امر نيز مي تواند باعث بروز حوادث جاده ای و خطرات بسيار گردد.

آسیببهتأسیساتموجود-2-5

در تونل های تأسيسات شهري نظير برق و مخابرات، نفوذ آب به داخل تونل باعث مي شود که عملکرد اين 
تأسيسات مختل شود. در ديگر فضاهاي زيرزميني نيز غالبًا تأسيسات برقي يا مکانيکي وجود دارند که نفوذ آب به 

داخل آن ها باعث ايجاد خسارت و توقف بهره برداري از فضا مي شود.

جمعبنديدرموردلزومآببنديفضاهايزیرزمیني-2-6

با توجه به مطالب گفته شده می توان بيان نمود که در شرايط عمومي، در نظر گرفتن تمهيدات براي آب بندي 
فضاهاي زيرزميني الزم به نظر می رسد. اين مراتب تنها در صورتي قابل صرف نظر است که امکان تراوش آب در 
پروژه و در زمان اجرا و در آينده به هيچ عنوان وجود نداشته باشد. يکي از مواردي که می تواند در تصميم گيري در 
مورد نياز به آب بندي بر اساس معيارهاي کمي مؤثر باشد، تعيين ميزان نشت مجاز به داخل فضاي زيرزميني بر 
مبناي کاربري آن است. بر اين اساس، محاسبه نرخ نشت به داخل فضا اهميت پيدا مي کند. تعيين نرخ نشت مجاز 
براي فضاي زيرزميني همچنين می تواند در زمينه برآورد نياز تونل های ساخته شده به آب بندي ثانويه و همين طور 
فرايند تحويل کار از پيمانکاران، داراي کاربرد باشد. در  جدول )2-1( مقادير نشت مجاز براي سازه های زيرزميني را 

بر مبناي جمع بندي از منابع مختلف ]14[ ارائه شده است.
جدول)2-1(:مقادیرنشتمجازبرايسازههایزیرزمیني]14[

مقدارنشتمجاز)لیتربرمترمربعدرروز(نوعکاربريردیف

انبارهاي مواد غذايي يا مواد حساس به رطوبت1
صفرمکان هايي که حضور بلندمدت افراد در آن رخ می دهد

0/001ايستگاه های مترو، انبارهاي کاال2

0/01تونل های ماشين روي بزرگراهي، تونل های قطار سريع السير3

پارکينگ ها، تونل های پياده رو4
1/0تونل های ماشين روي عادي

0/5تونل های مترو )بدون تأسيسات حساس به آب(5



15 روشهایآببنديدرتونلهایشهریباتکیهبرژئوسینتتیکها

فصلسوم-سیستمهایمختلفآببنديسازههایزیرزمیني-3

روش های مختلفي را می توان براي آب بندي فضاهاي زيرزميني به کاربرد، اما معدودي از اين روش به لحاظ 
عملکرد درازمدت براي آب بندي سازه ها مناسب تشخيص داده مي شوند. در اين فصل به کليه روش های مطرح بر 
مبناي مراجع مرتبط با اين موضوع ]8[ پرداخته شده و در فصل بعدي، جزئيات کامل تري در خصوص سيستم های 

آب بندي توصيه شده در استانداردها و آيين نامه ها ارائه خواهد شد.

شايان ذکر است روش های آب بندي با روش های رطوبت بندي متفاوت است. روش های آب بندي معمواًل در 
مواقعي به کار گرفته مي شوند که حضور آب در محدوده سازه وجود دارد. اين روش ها مبتني بر جلوگيري از ورود 
جريان آب به داخل سازه هستند. روش های رطوبت بندي لزومًا در حضور آب و براي جلوگيري از ورود آن به داخل 
سازه اتخاذ نمي شوند و دليل اصلي استفاده از اين روش ها افزايش پايايي سازه در مجاورت با خاک يا جلوگيري از 
نفوذ بخارات است. در اين گزارش روش های رطوبت بندي مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. روش های آب بندي، 
خود به دو نوع تقسيم مي شوند: روش های حين ساخت و روش های پس از ساخت. روش های پس از ساخت به 
عنوان روش های ترميمي و پس از نفوذ آب به سازه مد نظر قرار می گيرند. در اين فصل بيشتر به روش های حين 

ساخت پرداخته مي شود.

در خصوص آب بندي سازه دو اصطالح کلي آب بندي مثبت1 و آب بندي منفي2وجود دارد. در آب بندي مثبت 
سيستم آب بند به گونه ای نصب مي شود که قبل از سازه با آب تماس داشته باشد، اما در سيستم آب بندي منفي ابتدا 
آب به سازه برخورد نموده و سپس به اليه آب بندي که به سطح داخلي سازه برخورد نموده تماس برقرار می نمايد. 

در ادامه به تشريح انواع سيستم های رايج آب بندي سازه های زيرزميني پرداخته مي شود.

بتنآببند-3-1

بتن آب بند به طور معمول داراي فضاهاي خالي کم تري نسبت به بتن های معمول بوده تا به گونه ای عمل کند که 
نفوذ پذيري آن کاهش يابد. معيارهاي مختلفي براي تعيين بتن آب بند وجود دارد. استاندارد انگلستان بر مبناي آزمايشي 
مبتني بر جذب آب و عملکرد )BS EN 934(، رتبه بندي براي ميزان آب بندي توده بتن پيشنهاد می نمايد ]4[. برمبناي 
دستورالعمل DIN، بتن آب بند بتني است که تحت شرايط معين، مقدار نفوذ آب در آن کم تر از 5 سانتي متر مکعب در روز 
باشد )DIN 1048(. در اين گزارش به استانداردهاي مرتبط با طراحي، اجرا و کنترل کيفي بتن آب بند پرداخته نمي شود 
زيرا استانداردهاي متفاوتي براي تهيه بتن آب بند وجود دارند )نظير BS8007 يا ACI-350( که بر حسب درجه نياز به 
آب بندي، به طراحي بتن آب بند می پردازند. اين در حالي است که در آيين نامه بتن ايران )آبا( در حال حاضر بخشي مرتبط 

با بتن آب بند وجود ندارد.

1. Positive Protection
2. Negative Protection



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران16

در مورد بتن آب بند مي بايست مالحظات زير را به دقت رعايت نمود:

1- طراحي شامل محاسبات و تعيين جزئيات اجرايي با در نظر داشتن درجه آب بندي انجام شود؛ به ويژه توزيع مناسب 
آرماتور براي محدودسازي ابعاد ترک ها و نحوه کارگذاري واتر استاپ ها و تقابل آن با روش اجرا مد نظر قرار گيرد.

2- نحوه عمل آوري بتن به صورت مناسب با شرايط بتن آب بند انجام گيرد.

3- شرايط اجرايي و کارگاهي کاماًل متناسب با دستورالعمل های از پيش تعيين شده کارخانه ای، براي اطمينان از 
آب بندي بتن باشد.

4- آماده سازي درزها، نحوه قالب بندي و چفت شدن قالب ها با يکديگر و آرماتوربندي با توجه به مشخصات فني 
تعيين شده انجام گيرد.

5- کنترل ترک های ناشي از نشست در عمر سازه براي جلوگيري از تشکيل ترک های عريض.

الزم به ذکر است که استفاده از افزودني های آب بند کننده در بتن، رافع موارد فوق نبوده و توصيه مي شود افزودني های 
آب بندکننده مورد استفاده داراي تأييديه ارگان های گواهي دهنده ثالث نظير ETA1، BBA2 و يا موارد مشابه باشند.

غشاهايقیري-3-2

غشاهاي قيري براي مدت زمانی طوالني به عنوان آب بند کننده سازه های زيرزميني استفاده شده است، اما در 
حال حاضر به ندرت براي آب بندي فضاهاي زيرزميني به کار مي رود، مگر در برخي سازه ها که به روش ترانشه 
باز3 اجرا مي شوند. اين محصوالت در حال حاضر به صورت تلفيقي از اليه های آسفالتي پليمري به همراه يک اليه 
مسلح کننده )بيشتر اوقات ژئوتکستايل پلي استري( ساخته شده و به صورت نصب گرم يا سرد به کار مي روند. نکات 

مهمي که در مورد اين محصوالت مي بايست مد نظر قرار گيرد، به شرح ذيل مي باشد:

1- سطح مورد نياز اين محصوالت، سطحي بسيار صاف است؛ به همين دليل امکان نصب آن ها بر روي سطوح 
مضرس همچون شاتکريت وجود ندارد.

2- در صورت نياز به عمليات آرماتوربندي و بتن ريزي به راحتي آسيب می بينند.

3- سطح زيرکار نصب بايد کاماًل خشک باشد.

4- عمليات جوشکاري که با مشعل انجام می گيرد معمواًل قابل کنترل کيفي نبوده و خطرزا است.

5- به علت چسبندگي ضعيف به بتن و مصالح بنايي نمي بايست در زماني که آب قابل توجهي وجود دارد در 
سيستم آب بندي منفي به کار گرفته مي شود.

دارد  متفاوتي وجود  استانداردهاي  بام  آب بندي سطح  ويژه  به  در مصارف عمومي  قيري  مورد غشاهاي  در 
)مانند ASTM 2643( ولي در صورت استفاده جهت آب بندي فضاي زيرزميني براي تعيين مشخصات محصول 

1. British Board of Agreement
2. European Travel Authority
3. Cut and Cover
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آب بندي سازه های  براي  تدوين شده  ايراني  استاندارد  مشابه  يا  و   BS EN 491استانداردهايي چون از  مي توان 
زيرزميني ]16[ استفاده نمود. گواهينامه های تأييد عملکرد از ارگان هاي مستقل نظير ETA، BBA يا مشابه آن ها 

نيز می تواند براي تشخيص کيفيت مناسب اين گونه محصوالت به کار رود.

اندودهايسطحي-3-3

اين مواد غالبًا به صورت مايع يا ضخامتي از يک مالت بر روي سطح سازه اجرا مي شوند. در برخي از اين مواد 
حتي عمليات نصب به صورت پاشش دوغاب نيز انجام می گيرد. کارکرد اين مواد شامل دو نوع اصلي است:

موادتشکیلدهندهغشاينفوذناپذیردرسطح: اين مواد انواع مختلفي دارند که می توان به انواع مالت ها 

و دوغاب های سيمان پليمري، اپوکسي ها، سيمان های مخلوط با سنگدانه های آهن دار، سيمان های اکريليک، 
سيمان های مسلح به الياف، مواد با پايه قيري، ماستيک آسفالت، مواد اورتاني )مانند پلي اورتان و پلي اوريا( و 
حتي انواع آسفالت های پليمري اشاره نمود. تنوع بسيار زيادي در نوع عملکرد و کيفيت اين مواد وجود دارد اما 
مبناي اصلي عملکرد اين مواد تشکيل يک غشا )با ضخامت های مختلف( بر روي سطح سازه است، به گونه ای 

که آب به علت تراکم اين غشا در آن نفوذ ننمايد.

موادنفوذگر: اين مواد از پودر سيمان مخلوط با ماسه کوارتزي و برخي مواد شيميايي تشکيل شده که در واکنش 
با آهک آزاد بتن تشکيل کريستال داده و با افزايش حجم، حفره های موجود در بتن را می بندد. 

در مورد کاربرد آب بند های تشکيل دهنده غشا بايد موارد زير را در نظر داشت ]11[:

1- اين محصوالت با کيفيت ها و عملکردهاي متنوعي در بازار وجود دارند و مشخصات فني استاندارد با توجه 
به طيف گسترده اين محصوالت و بعضًا نوظهور بودن آن ها وجود ندارد. تأييديه ارگان هاي گواهي دهنده مانند 

ETA و BBA می تواند در زمينه انتخاب محصول مناسب، کمک کننده باشد.

2- بايد توجه داشت که بسياري از اين نوع محصوالت به تغيير شکل سطح زيرين بسيار حساس هستند؛ لذا بايد 
اطمينان حاصل نمود که محصول استفاده شده توانايي تحمل تغيير شکل های سازه ای بعدي ناشي از بار مرده يا 

زنده را داشته باشد.

3- برخي از اين محصوالت نياز به سطوحي مضرس براي چسبندگي مناسب دارند )مانند سطح چوب( و در سطوح 
کاماًل صاف امکان چسبندگي براي آن ها وجود ندارد. در برخي ديگر، الزم است سطوح کاماًل صاف بوده و يک 
اليه اتصال دهنده بر روي سطح وجود داشته باشد. از طرفي بايد توجه داشت که سطح های بسيار مضرس مانند 

شاتکريت براي اجراي اين محصوالت بدون آماده سازي مفصل اوليه مناسب نيست.

4- در صورتي که از اين مواد براي آب بندي منفي استفاده شود، چسبندگي آن ها به اليه زيرين اهميت بااليي 
دارد. در اين موارد بايد حتمًا آزمايشات الزم براي اطمينان از تأمين اين چسبندگي انجام شود.

5- در اغلب موارد اين مواد نياز به اليه پوشاننده در برابر آسيب دارند؛ اين امر زماني حساسيت بيشتري پيدا مي کند 
که خاک ريزي يا بتن ريزي بعدي روي مواد عايق انجام مي شود.
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6- در جزئيات اجرايی اين مواد، نظير نقاط اتصال، نقاط گسست هندسي يا کيفي بستر، درزهاي اجرايي و غيره، 
توجه ويژه ای می بايد مبذول شود. در اين گونه موارد توصيه های تأمين کننده می بايد مد نظر قرار گيرد.

در مورد مواد نفوذگر کريستالي موارد زير بايستي مد نظر قرار گيرد:

1- اين محصوالت با کيفيت ها و عملکردهاي متنوعي در بازار وجود دارند و مشخصات فني و يا استانداردي با 
توجه به طيف گسترده اين محصوالت براي آن ها وجود ندارد. استاندارد تأييديه ارگان هاي گواهي دهنده مانند 
ETA و  BBAمي تواند در زمينه انتخاب محصول مناسب کمک کننده باشد. مدرک ACI 212.3R در بخشي از 

مطالب خود به موادی می پردازد که به عنوان افزودني در بتن مورد استفاده قرار می گيرد؛ اما در مورد استفاده 
مستقيم براي آب بندي پس از ساخت، اشاره ای در آن موجود نيست]10[.

2- ابعاد حفره های پر شونده توسط اين مواد، بستگي به نوع کارخانه توليد کننده دارد. با توجه به اطالعات موجود 
اين  براي  شونده  پر  حفره  بزرگ ترين  مبناي  عنوان  به  ميلي متر   0/2 حدود  رقمی  مي شود  پيشنهاد  بازار،  در 
محصوالت مد نظر قرار گيرد؛ به اين مفهوم که در هيچ نقطه ای، حفره ای بزرگ تر از اين ابعاد وجود نداشته باشد.

3- براي عملکرد مناسب اين مواد مي بايست ساختار حفره ای بتن در دسترس اين مواد قرار گيرد؛ به اين مفهوم 
که سطح بايد به صورت کامل تميز شده و حتي برس زده شود تا امکان تماس مستقيم با حفره های بتن وجود 

داشته باشد.

4- در جزئيات اجرايی اين مواد، نظير نقاط اتصال، نقاط گسست هندسي يا کيفي بستر، درزهاي اجرايي و غيره، 
می بايد توجه ويژه ای مبذول شود. در اين گونه موارد توصيه های تأمين کننده می بايد مد نظر قرار گيرد ]10[.

غشاهايپالستیکيپیشساخته)ژئوممبرینها(-3-4

در حال حاضر غشاهاي پالستيکي به عنوان مصالح اصلي آب بندي در سازه های زيرزميني و به ويژه تونل ها به 
کار می روند. اين محصوالت، صفحات پيوسته نازک )به ضخامت 2 تا 3 ميلي متر( هستند که در کارخانه توليد شده 
و به محل اجرا حمل مي شوند. اتصال اين صفحات به  وسيله جوش های حرارتي انجام مي گردد. اين محصوالت در 
انواع مختلف براي آب بندي در کاربردهاي مختلف به کار می روند؛ اما در بين انواع مختلف سازه های زيرزميني، دو 

نوع از ترموپالستيک براي آب بندي سازه  ای استفاده شده اند:

 -)P-PVC( ژئوممبرين از جنس پلي وينيل کلرايد نرم شده

 -)VLDPE( از جنس پلي اتيلن بسيار سبک )TPO( پلي الفين های نرم

اين دو محصول تنها محصوالتي هستند که مورد تأييد استانداردهايي نظير ZTV-ING کشور آلمان ]1[ ]2[ و 
SIA ]11[ کشور سوئيس قرار می گيرند و در کشورهاي توسعه يافته به ويژه در تونل ها و فضاهاي زيرزميني ساخته 

شده به روش NATM يا ديگر روش های حفاري زيرزميني از اين روش براي آب بندي استفاده می نمايند. در کشور 
ايران نيز اين روش به صورت غالب براي آب بندي سازه های زيرزميني مورد استفاده قرار گرفته که در برخي موارد 
به صورت صحيح و کامل و در برخي موارد به صورت ناقص مورد استفاده شده است. مطابق با شرايط موجود در 
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جهان براي آب بندي تونل ها در ايران روش های ديگر آب بندي تونل مورد توجه نبوده اند.

هر دو استاندارد يادشده براي استفاده از اين محصول، مشخصات فني حداقلي معرفي نموده اند که در فصل 
بتوان  فصل،  اين  در  پيشنهادي  روش های  ديگر  برخالف  مي شود  باعث  امر  اين  مي گردد.  اشاره  آن  به  پنجم 
براي  که  اين  نمود. ضمن  تدوين  تأمين کنندگان  پيشنهادي  از مشخصات  را مستقل  نظر  مورد  فني  مشخصات 
انطباق  ارائه شده است. استاندارد  از نظر تأمين کنندگان  نصب اين محصوالت نيز روش های مورد نظر مستقل 
ايراني تدوين شده براي آب بندي سازه های زيرزميني ]6[ مي توانند به عنوان  BS EN 491 و مشابه استاندارد 

يک استاندارد کلي براي مشخصات فني اين گونه محصوالت مدنظر قرارگيرد.

اين محصوالت به همراه يک اليه ژئوتکستايل و واشر های پالستيکي خاص نصب مي شوند که در فصل پنجم 
اين گزارش به جزئيات آن اشاره خواهد شد.

3-5-)GCL(پوششهایرسي-ژئوسینتتیکي

پوشش های رسي-ژئوسينتتيکي محصوالتي هستند که از دواليه ژئوتکستايل تشکيل شده اند که يک اليه پودر 
بنتونيت در داخل آن ها قرار دارد. به محض رسيدن آب به پودر بنتونيت اين ماده متورم شده و ژل آب بندي را براي جلوگيري 
از نفوذ آب تشکيل می دهد. استفاده از اين محصول براي آب بندي سازه های زيرزميني در دنيا به تازگي )10 تا 15 سال( 
مد نظر قرار گرفته و رو به گسترش است. دستورالعمل BS 8102 اين محصول را به عنوان يکي از محصوالت آب بند کننده 
سازه های زيرزميني به صورت کلي می پذيرد. هر چند در استانداردهاي آلمان و سوئيس توصيه ای در اين مورد وجود ندارد، 

اما سهولت اجرا و خاصيت خود درماني محصول باعث شده که اين محصوالت مورد استفاده وسيع قرار گيرند.

نکاتي که در مورد استفاده از اين محصول مي بايست لحاظ شود، به شرح زير است:

1- در مورد محصوالت رسي- ژئوسينتتيکي يک استاندارد بين المللي با نام GRI-GCL3 ارائه شده است ]13[. 
اين استاندارد براي کليه عملکردهاي مربوط به محصوالت رسي-ژئوسينتتيکي تدوين شده و استاندارد حداقلي 
می باشد و با توجه به نمونه های اجرا شده و کاربردهاي روز، تناسبی با استفاده از پوشش های رسي- ژئوسينتتيکي 
در آب بندي سازه های زيرزميني ندارد. به همين علت می توان بيان نمود که در حال حاضر استاندارد مشخصي 
براي استفاده از اين محصوالت براي آب بندي سازه ها وجود ندارد، اما استاندارد انطباق BS EN 491 و مشابه 
استاندارد ايراني تدوين شده براي آب بندي سازه هاي زيرزميني ]16[ مي توانند به عنوان يک راهنماي کلي براي 
مشخصات فني اين گونه محصوالت، مدنظر قرارگيرد. همين طور تأييد ارگان های گواهي دهنده عملکرد مانند 

ETA يا BBA می تواند در اين مورد مؤثر باشد.

امر  اين  لذا  باشد؛  2- پوشش رسي-ژئوسينتتيک مي بايست زماني که در معرض آب قرار می گيرد تحت فشار 
می بايد در مالحظات طراحي مد نظر قرار گيرد.

ديگر  يا  و   NATM روش  با  تونل ها  اجراي  در  که  اين  به  توجه  با  رسي-ژئوسينتتيک  پوشش  از  استفاده   -3
روش های اجراي زيرزميني، امکان تأمين سربار يکنواخت براي آن وجود ندارد، توصيه نمي شود.



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران20

3-6-TBM)TuunlBoringMachine(آببندیدرسیستمهایحفاریماشینی

يکی از روش های متداول اجرای تونل های بلند، استفاده از ماشين حفار يا Tunnel Boring Machine(TBM( می باشد. 
TBM ها ماشين های بزرگی هستند که با حرکت کله حفار به وسيله تيغه های قرار گرفته روی آن، خاک يا سنگ را حفاری 

نموده و به وسيله تسمه نقاله خاک حفاری شده را به بيرون هدايت می نمايند. مراحل اجرايی کاماًل مکانيزه بوده و به وسيله 
اتاق فرمان، کنترل و هدايت کليه اجزای ماشين انجام می شود. ابعاد ماشين TBM بسيار بزرگ و هزينه اوليه آن  بسيار زياد 
است؛ بر اين اساس برای تونل های کوتاه، توجيه اقتصادی نخواهد داشت. دستگاه های TBM نيز انواع مختلفی دارند که با 
توجه به نوع عمليات حفاری، طبقه بندی می شوند؛ پرداختن به اين موضوع خارج از مبحث اين گزارش می باشد. اصول کلی 
کار اين دستگاه ها بر اين اساس است که با ايجاد فشار به سينه خاک و حرکت کله حفار به صورت دوار، خاک به شکل 
دايره ای حفاری شده و بالفاصله پوشش نهايی -که قباًل به صورت بلوک های بتنی پيش ساخته تهيه شده است- در محل 
نصب می گردد. با نصب پوشش تونل و با تنظيم فشار کسکت ها و انجام عمليات تزريق سيمانی و فوم و مصالح خاص عايق 

از محل هايی که قباًل در بلوک ها تعبيه شده، آب بندی با ايجاد پرده ای   نفوذ  ناپذير به دور تونل انجام می شود.

با توجه به جنس خاک يا سنگ، ميزان آب در محل و شرايط حاکم بر محيط اجرای تونل، با تنظيم فشار تزريق و 
همچنين تعيين جنس فوم و مصالح عايق، شعاع تزريق قابل تنظيم بوده و امکان تنظيم و کنترل ميزان آب بندی تونل مهيا 
می گردد.  شکل )3-1( نمونه ای از دستگاه TBM است که کليات عمليات حفاری مکانيزه در تونل نمايش داده شده است.

)TBM(نمونهایازماشینهایحفارتونل:)شکل)3-1
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سیستمهایآببندیتزریقیپایهسیمانی-3-7

اوليه در آب بندی توده زمين است که همواره مورد  پايه و  سيمان و تزريق دوغاب سيمانی، جزو روش های 
استفاده و توجه بوده است. در مواجهه با توده های سنگی، با توجه به حضور درز ها و ترک های موجود و خاصيت 
سيمان در بستن و يکپارچه نمودن درزه و ترک ها و هدايت آب به خارج از فضای حفاری، يک شاخص اصلی در 
استفاده از تزريق دوغاب سيمان می باشد و باعث توجه خاص به اين نوع مصالح در آب بندی فضاهای زيرزمينی شده 
است. در زمين های آبرفتی با توجه به ماهيت توده، روش های تزريق سيمانی در زمره روش های ثانويه و ترميمی 
در بافت ها و محيط های شهری قرار می گيرد. يکی ديگر از کاربردهای تزريق سيمانی، بهسازی خاک بوده که خارج 
از اين بحث قرار می گيرد. در اين بخش خالصه ای جهت آشنايی کلی با تزريق در سنگ و برخی از شاخص های 

کلی آن ارائه می گردد.

تزريق به عنوان يک روش متداول و مرسوم برای آب بندی توده های نفوذ پذير می باشد و با وجود تکنولوژی ها 
و روش های متداول مثل ديوار آب بند و بالنکت ، تزريق مرسوم به عنوان يک روش مطلوب می باشد. روش های 
متفاوتی برای تزريق خاک و سنگ به وجود آمده است؛ تمام سنگ ها از نقطه نظر زمين شناسی دارای نقاط ضعفی 
هستند که عالوه بر گرايش طبيعی آن ها جهت انتقال آب، تأثير مهمی در مقاومت آن ها نيز دارد. طبيعت و شرايط 
تأثير قرار می گيرد.  درز ها، ترک ها و شکاف ها متفاوت بوده و توسط منشأ و سن و تاريخ تنش تکتونيکی تحت 
گسل ها، درزها و سطوح اليه بندی به عنوان ناپيوستگی های باز با درجات متفاوت در همه سنگ ها وجود دارند. 
تأثير  نفوذ پذيری سنگ ها  بر ويژگی های مقاومتی و  بوده و  باز  يا  ناپيوستگی ها می توانند کاماًل بسته و  بنابراين 
بگذارند. تزريق، فرايندی است که توسط آن، ماده تزريق به داخل درز و شکاف ها و فضاهای متخلخل سنگ ها و 
خاک ها وارد شده و باعث بهبود خصوصيات فيزيکی و مقاومتی و کاهش نفوذ پذيری تشکيالت می شود. مقدار فشار 
تزريق و غلظت دوغاب -که با شاخص آب به سيمان تعريف می شود- بر اساس شرايط توده سنگی و طبقه بندی 
آن )معمواًل شاخص RMR و RQD( تعيين می گردد. در مراحل اجرايی، در ابتدا با فشارهای کم تر درزهای بزرگ تر 
پر شده و در مرحله بعدی با افزايش فشار تزريق، درزهای ريزتر پر می شوند. بر آورد ميزان فشار تزريق و غلظت 
تزريق نيازمند تحليل های اوليه مطالعات در محل می باشد و چنانچه مسلم است در صورت عدم به کارگيری فشار و 
دوغاب مناسب، امکان عدم پرشدن درزها و يا آسيب ديدگی توده و شکست آن به خاطر فشارهای باال وجود خواهد 

داشت. پس از اتمام عمليات تزريق، آزمايش های نفوذ پذيری در توده قابل انجام می باشد.

تزریقبتنبامصالحنوین-3-7-1

با پيشرفت علم همواره با مصالح نو ظهور در زمينه آب بندی بتن روبه رو هستيم ولی از آنجايی که دوام و عمر 
مفيد از مسائل اصلی در طرح سازه های زيرزمينی است، استفاده از مصالح نوين تا صدور تأييديه استاندارد از طرف 
آيين نامه های معتبر، مجاز نمی باشد. با توجه به اين که پايه اين گونه تزريق ها عمدتًا با مواد شيميايی می باشد، در اين 
قسمت تنها به اشاره ای مختصر به تزريق دو نوع رزين آب بند بتن جهت آشنايی خواننده محترم، بسنده شده است.
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رزینپلییورتان: از جمله روش ها آب بندی بتن ، ترک و درزهای آبدار، استفاده از تزريق رزين است. از مزايای - 

اين روش، سرعت باال، دوام باال، امکان اجرا در فشار مثبت و منفی، جلوگيری از خوردگی و... می باشد. از 
رزين های پلی يورتان برای آب بندی و حذف نشت آب از ترک ها و درزهای بتن استفاده می شود. آن ها همچنين 
می توانند در ترک هايی تزريق شوند که امکان جابه جايی های کوچک خواهند داشت. چنين سيستم هايی -به جز 
سيستم پلی يورتان دوجزئی جامد- مقاومت کمی داشته و نبايد برای چسباندن دوباره ترک ها مورد استفاده قرار 

گيرند. رزين پلی يورتان نبايد در ترک هايی با عرض کم تر از  0/005 اينچ استفاده و تزريق شود. 

تا کنون برای تزريق رزين های پلی يورتان، هيچ حدی برای حداکثر اندازه ترک مشخص نشده است. رزين های 
پلی يورتان با تنوع قابل توجهی از منظر خواص فيزيکی در دسترس می باشند. برخی از رزين های پلی يورتان پس 
از عمل آوری به شکل فوم منعطف در می آيند. سيستم های ديگر رزين پلی يورتان پس از عمل آوری به صورت جامد 
با انعطاف پذيری نسبی و چگالی باال در می آيند که می توانند برای چسباندن مجدد درزهای با امکان جابه جايی، مورد 
استفاده قرار گيرند. رزين های پلی يورتان فوم شونده برای شروع عمليات عمل آوری نيازمند آب می باشند؛ به همين 
دليل، طبيعی است که از آن ها برای تعمير و ترميم بتن های در معرض آب يا مرطوب استفاده شود. تا کنون هيچ 
استانداردی برای رزين های پلی يورتان مانند آنچه در استانداردهای معتبر برای رزين های اپوکسی وجود دارد، ارائه 
نشده است. با توجه به فقدان استاندارد از يک سو و از سوی ديگر تغييرات گسترده در خواص فيزيکی رزين های 
پلی يورتان، الزم است که دقت و مراقبت زيادی در انتخاب اين رزين برای تعمير بتن صورت گيرد. به علت هزينه 

باالی روش تزريق، معمواًل از اين روش ها برای ترميم ترک های کم عمق و خشک استفاده نمی شود.

رزیناپوکسی:رزين های اپوکسی عمل آوری شده به صورت جامد با مقاومت باال و مدول االستسيته نسبتًا باال - 

می باشند. چسبندگی رزين های اپوکسی به بتن در حدی است که با اجرای مناسب، قابليت بازگرداندن استحکام 
سازه ای اوليه بتن ترک خورده را دارند. مدول االستسيته باالی رزين اپوکسی باعث شده که برای چسباندن 

بتن های ترک خورده که در آينده دارای احتمال جابه جايی هستند، مناسب نباشند.

پايين  سرعت  علت  به  حال  اين  با  می شود؛  استفاده  آبدار  ترک های  نمودن  آب بند  برای  اپوکسی  رزين  از 
عمل آوری رزين های اپوکسی به خصوص در دماهای پايين و نيز در صورت وجود جريان زياد آب، استفاده از 
آن برای آب بندی ممکن نيست. ترک هايی که در آن ها رزين اپوکسی تزريق می شود، بايد دارای عرضی بين 
0/005  اينچ تا 0/25 اينچ باشند. تزريق رزين اپوکسی در ترک های با عرض 0/005 سخت و ناممکن است و 
همچنين نگهداری از رزين تزريق شده در ترک های عريض تر از 0/25 اينچ کار دشواری است؛ اگر چه گاهی 
اين امر با استفاده از رزين های اپوکسی با چگالی باال با موفقيت قابل انجام است. رزين های اپوکسی عمل آوری 
شده دارای حالت ترد و شکننده، با استحکام چسبندگی بيش از مقاومت برشی و کششی بتن می باشند. اگر اين 
مواد برای اتصال مجدد بتن ترک خورده در معرض بارهای بيش از مقاومت برشی و کششی استفاده گردد، بايد 
انتظار داشت که ترک هايی مجدداً در کنار خط اتصال اپوکسی نمودار شود. به عبارت ديگر برای ترميم ترک های 
فعال نبايد از رزين اپوکسی استفاده نمود. موفقيت در اجرای رزين های اپوکسی برای ترک های مرطوب متفاوت 
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و متغير است؛ تعدادی تکنيک های ويژه و در حال توسعه برای چسبندگی مجدد و آب بندی ترک های آبدار به 
وسيله رزين اپوکسی وجود دارد. اين روش و تکنيک های ويژه، بسيار تخصصی و فنی بوده و در جاهای خاصی 
به کار برده می شوند. اين روش ها صرفًا زمانی در پروژه های تعميراتی به کار گرفته می شوند که پس از بررسی 

و تحليل به اين نتيجه برسيم که ساير روش های موجود و استاندارد برای تعمير، پاسخ گو و مناسب نيستند.
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فصلچهارم-عواملمؤثردرتصمیمگیريدرموردسیستمآببنديفضاهايزیرزمیني-4

به منظور تصميم گيري در خصوص نحوه آب بندي فضاهاي زيرزميني، عوامل متعددي در سيستم مورد نظر 
مؤثر هستند. هرچند در فصول بعدي خواهيم ديد که در مورد سازه هايي که به روش های تونلي )زيرزميني( اجرا 
مي گردند، دستورالعمل ها و تجربيات موجود به صورت مشخص، روش هايي را مبتني بر عوامل محدود محيطي و 
کارکردي بيان می نمايند؛ اما در آب بندي سازه های زيرزميني که به روش کند و پوش اجرا می گردند اهميت تجزيه 
و تحليل اين عوامل -نظر به گزينه های وسيعي که در اختيار است- باالتر خواهد بود. در ادامه به بيان اين عوامل 

که مجموعه ای از شرايط محيطي، الزامات بهره برداري و اجرايي هستند، پرداخته شده است.

سطحآبزیرزمینيونحوهحضورآب-4-1

تراز سطح آب بدون شک مهم ترين عامل در تعيين روش آب بندي سازه های زيرزميني است. سطح فعلي يا 
پيش بيني شده آب های زيرزميني می تواند در سه وضعيت نسبت به سازه قرار داشته باشد:

1- زير تراز کف شالوده سازه مود نظر قرار بگيرد.

2- باالتر از تراز پي و در محدوده بدنه سازه مورد نظر قرار بگيرد )مثاًل تنها 2 طبقه از سازه در زير سطح قرار 
داشته باشد(.

3- کل سازه در زير تراز آب های زيرزميني قرار داشته باشد.

طبيعي است در حالتي که سطح آب زيرزميني در زير سازه باشد، مي توان از سيستم های ساده تري استفاده نمود، 
در حالی که در سازه های غرقاب، نشت شديدتري در صورت ضعف در سيستم آب بندي رخ خواهد داد.

در برخي موارد، سطح آب زيرزميني باالتر از سازه نيست اما جرياني از آب که در يک ميان اليه تراوا حضور 
دارد، يا مجراي فاضالب يا قنات باعث ورود آب به محدوده سازه مي شود. در اين حالت، دبي آب ورودي و تغييرات 

زماني آن مهم است.

نکته مهم در اين زمينه، تغييرات سطح آب های زيرزميني و دبي آب های ورودي به محدوده سازه است. اين مقادير 
و تغييرات آن ها بايد بر مبناي مطالعات و اطالعات هيدروژئولوژيک تخمين زده شوند. در برخي موارد ديده شده است 
که سطح آب های زيرزميني در برخي شهرهاي کشور با نرخ قابل توجهي افزايش داشته است. احاطه کامل بر شرايط 

هيدروژئولوژيک منطقه و شرايط ورود آب به محدوده سازه مي تواند در تصميم گيري صحيح بسيار مؤثر باشد.

کیفیتآبهایزیرزمیني-4-1-1
کيفيت آب های زيرزميني در زمينه آب بندي فضاهاي زيرزميني در اين مورد اهميت دارد:

وجود غلظت باالي برخي مواد در آب به مفهوم آسيب اساسي به سازه بتني يا فوالدي می باشد، لذا در اين گونه 
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موارد حتي مقادير کم دبي ورودي می تواند زيانبار باشد.

برخي سيستم های آب بندي به کيفيت آب ورودي حساس هستند و وجود غلظت های قابل توجه موادي خاص 
در آن ها باعث مي گردد که عملکرد اين سيستم ها مختل شود.  

به طورکلي موادي که مي بايست غلظت آن ها در آب اندازه گيري شوند عبارت اند از: کلر، سولفات، کاتيون های 
موجود در آب و PH. در صورت وجود فاضالب های صنعتي مي بايست توجه ويژه ای به مواد خورنده داشت.

اهمیتسازه-4-2

يک  که  است  طبيعي  دارند.  مختلفي  آب حساسيت های  نفوذ  به  نسبت  خود  نظر  مورد  کاربري  بنابر  سازه ها 
ايستگاه مترو با دارا بودن فضاهاي تجاري نسبت به يک تونل بين شهري از اهميت بيشتري برخودار است. جدول 

)2-1( ارائه شده در فصل دوم می تواند به عنوان يک معيار کمي براي اهميت سازه ها مورد نظر باشد.

نوعسازهوروشاجرا-4-2-1

سازهاي فوالدي معمواًل نسبت به خورندگي آب پيراموني حساس تر از سازه های بتني هستند. وجود ديوارهاي 
ضخيم حائل بتني نيز خود به آب بندي در سازه کمک می نمايد. استفاده توأم از اجزاي بتني- فوالدي و بنايي در 
سطح خارجي سازه و درز های موجود بين آن ها براي بسياري از سيستم ها مشکل زا خواهد بود. از طرفي روش های 
اجرايي درز نيز در انتخاب نوع آب بندي مؤثر هستند. اجراي سيستم های آب بند معمواًل به دو صورت انجام مي گردد:

رويسازهاصلي: به اين مفهوم که سازه اصلي، ساخته شده و دسترسي به پشت آن براي اجراي سيستم آب بند - 

وجود دارد. در اين حالت تقريبًا تمامي سيستم های پيشنهادي قابليت اجرا دارند.

رويسازهنگهبانموقت: در اين حالت پس از اجراي سازه، دسترسي به پشت آن وجود ندارد و الزم است - 

قبل از اجراي سازه، سيستم آب بند بر روي سطح موجود سازه موقت نصب شود )مانند تونل ها(. در اين حالت 
خصوصيات سطح موجود و روش اجرايي سازه در تعيين سيستم آب بند مناسب بسيار مهم خواهند بود. 

هنگامي که اجراي سيستم آب بند بر روي سازه نگهبان صورت می گيرد، روش های اجراي مرحله ای با تعداد 
زياد استرات و شمع های حائل متعدد، معمواًل اجراي ژئوممبرين را دشوار نموده و پوشش های رسي-ژئوسينتتيک 
از اولويت برخوردار مي شوند. در صورتي که سطح صافي براي سازه نگهبان موجود نباشد، استفاده از سيستم های 
مالتي و ژئوممبرين قيري بسيار پر هزينه خواهد بود. اما در صورتي که بنا به داليل اجرايي، دسترسي مناسبي 
به برخي از نقاط براي اجرا وجود نداشته باشد، سيستم های مالتي، سريع و مقرون به صرفه خواهند بود زيرا به 

تجهيزات ويژه احتياجي نداشته و در مقادير کم قابل حمل و اجرا هستند.

در برخي موارد مانند تونل های حفاري شده با ماشين حفاري، روش اجرا به گونه ای است که آب بندي انجام 
شده توسط کسکت ها در حين حفاري براي عمر سازه مناسب تشخيص داده مي شود و غالبًا اين گونه تونل ها پس از 

اجرا تنها با فرايند تزريق، ترميم می گردند.
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عمرسازه-4-3

تا  با عمر 100  پايايي  استفاده نمود. تضمين  پاياتري  از محصوالت  يابد مي بايست  افزايش  هرچه عمر سازه 
120 سال با روش های آزمايشگاهي معمواًل مشکل و پرخرج است. در مورد پوشش های رسي-ژئوسينتتيکي، پايايي 
امري است که بدون اين که در عمل اثبات شده باشد، بديهي در نظر گرفته مي شود. استاندارد ZTV-ING  روش 
استانداردي براي تضمين عمر پايداري محصول ژئوممبرين با استفاده از اتوکالو ارائه نموده است که مي بايست در 

سازه ها با عمر طوالني مدت مد نظر قرار گيرد.

مشخصاتخاکمحدودهسازه-4-4

خاک های اطراف سازه در سه حالت به لحاظ آب بندي اهميت پيدا می کنند:

خورندگي آن ها ممکن است باعث آسيب به سازه اصلي شود.- 

ميزان نفوذ پذيري، در نرخ نشت سازه مؤثر خواهد بود.- 

اليه بندي خاک که به نوعي مي تواند بيان کننده نحوه تغذيه آب به محدوده سازه باشد.- 

وجود خاک های خورنده باعث مي شود که عمر سازه در اثر نبود يا ضعيف بودن سيستم آب بند کاهش يابد. در 
خاک هاي نفوذ پذير، ميزان نشت نسبت به خاک هاي نفوذ ناپذير بيشتر است و در صورت لزوم براي زهکشي سازه، 
سيستم کامل تري مورد نياز مي باشد. در واقع در خاک هايی با دانه بندی درشت، با توجه به امکان زهکشی و هدايت 
آب از اليه های مختلف و انتقال آن به سازه، امکان نفوذ آب به سازه افزايش می يابد. در يک تعريف ساده می توان 

گفت که در صورت عدم آب بندی سازه، تونل همانند يک زهکش بزرگ در توده خاک عمل می نمايد.

روشهایترمیمیونگهداریسیستمآببندیدرطولدورانبهرهبرداری:-4-5

عمليات ترميم سيستم آب بندی، يکی از فعاليت های بسيار سخت و در برخی مواقع با عدم حصول به نتيجه 
مطلوب صد در صد می باشد. همان گونه که قباًل نيز به آن اشاره شد، سيستم آب بندی مطلوب بايستی ويژگی های 
خاصی داشته باشد و عملکرد سازه را در چندين زمينه بهبود بخشد؛ ولی در روش های ترميمی امکان دارد کليه 
اهداف تحقق کامل نيابند. يکی از روش های ترميمی، تزريق سيمانی و يا شيميايی می باشد. روش کار بدين صورت 
است که ديواره ای که از آن نشت آب صورت می گيرد، در چندين نقطه به فواصل مشخص با استفاده از تجهيزات 
ويژه تزريق می گردد. البته عمليات تزريق در اين حالت روندی  تقريبًا تجربی و همراه با سعی و خطا می باشد. زيرا 
تعيين فشار دقيق تزريق، نوع مصالح آب بند، عمق تزريق وساير پارامترها با توجه به شرايط محيطی بايستی صورت 
گيرد. با انجام عمليات تزريق در واقع مسير آب از بخشی از ديواره که دچار ضعف بوده منحرف می گردد ولی در 

صورت بروز ضعف در جاهای ديگر، امکان تراوش آب در نقاط ضعيف ديگر به وجود خواهد آمد.

از مالت های  استفاده  با  اين حالت  از روش آب بندی منفی می باشد. در  استفاده  از ديگر روش های ترميمی، 
داده  بهره برداری  محدوده  به  آب  نفوذ  اجازه  و  می شود  آب بندی  ديواره  ژئوممبرينی،  مصالح  يا  و  آب بند  پاششی 
نمی شود. از آنجايی که دسترسی به جداره بيرونی سازه ) بخشی که در مجاورت خاک قرار دارد( امکان پذير نمی باشد، 
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بايستی با تعبيه لوله های زهکشی مناسب، آبی که از بدنه سازه عبور می کند و مصالح آب بند آن را مهار می نمايد، 
جمع آوری شده و به خارج از فضای بهره برداری هدايت گردد. بديهی است که با اجرای مصالح ژئوممبرين می بايست 
يک اليه پوشش محافظ به عنوان مثال يک پوسته بتنی چند سانتيمتری نيز اجرا گردد. در اين روش با توجه به 
عبور آب از بدنه سازه احتمال بروز پديده کربنتاسيون بتن افزايش خواهد يافت و اجرای سيستم زهکشی مناسب در 

اين حالت بسيار حائز اهميت خواهد بود.

در طول دوران بهره برداری بايستی بازديدهای ادواری از تونل صورت پذيرد و هرگونه نشت آب که مشکوک به 
نظر می رسد، گزارش شده و به سرعت بررسی شود. همچنين سازمان های بهره بردار بايستی به  اين امر واقف باشند 
که هر گونه تغيير در سازه پس از پايان عمليات اجرايی، باعث صدمه زدن به سيستم يکپارچه آب بندی تونل و سازه 
زيرزمينی خواهد شد. چنانچه که در طول دوران بهره برداری، بنا به نيازهای جديد، بخشی از سازه نيازمند تخريب و 
يا بازسازی باشد، از قبل تمهيدات خاص جهت ترميم و آب بندی آن بخش بايستی انديشيده شود. همچنين چنانچه 
شرايط محيطی تونل پس از ساخت تغيير يابد، عالوه بر کنترل های سازه ای، محاسبات آب بندی تونل نيز نيازمند 
کنترل و بررسی مجدد خواهد بود. به عنوان مثال  تونلی که آب بندی آن برای حداقل شرايط هيدروليکی طراحی و 
اجرا شده است، چنانچه 30 سال بعد تصميم گرفته شود که باالی آن در سطح زمين، درياچه مصنوعی و يا تاالبی 
اجرا شود، عالوه بر کنترل مالحظات سازه ای تونل، کنترل مجدد طراحی آب بندی تونل نيز بايستی صورت پذيرد.
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فصلپنجم-سیستمهایپیشنهاديبرايآببنديسازههایزیرزمیني-5

در بخش های قبلي در خصوص روش های مورد نظر براي آب بندي سازه ها بحث و بررسي شده است. در اين 
بخش راهکارهاي آب بندي سازه های زيرزميني ارائه شده اند که به دو بخش زير تقسيم بندي مي شوند:

 - ))TBM( و مکانيزه )NATM( سازه های اجرا شده به روش زيرزميني )شامل غير مکانيزه

سازه های اجرا شده به روش روباز )کند و پوش، پوش و کند و...(- 

شايان ذکر است که در بخش 3-6 به معرفی و کليات نحوه حفاری و آب بندی تونل های اجرا شده توسط 
ماشين های حفار TBM پرداخته شده است و در اين بخش منظور از روش زيرزمينی، بيشتر روش NATM می باشد.

سازههایاجراشدهبهروشزیرزمیني-5-1

سیستمآببند-5-1-1

براي آب بندي تونل ها، استانداردهاي مختلفي در دنيا موجود است که موارد اصلي زير را از اين بين مي توان 
نام برد:

استاندارد ZTV-ING مربوط به کشور آلمان؛- 

استانداردهايEN 13491:2004 وEN 13967:2012 مربوط به کشورهاي اروپايي؛- 

استانداردهاي SIA272. SIA V 280. SIA V272  مربوط به کشور سويس؛- 

استاندارد BS 8102  مربوط به کشور انگلستان؛- 

استاندارد ملی ايران در خصوص َسدگرهای ژئوسينتيکی.- 

برخي از اين استانداردها به روش آب بندي يا طرح مشخصات فني محصول اوليه می پردازند و بعضي به هر 
دو نظر دارند. بخش هايی از استاندارد GM17 که در خصوص مصالح ژئوسينتتيکی با رويه نرم نيز می تواند در اين 
خصوص مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به موارد بحث شده در استانداردهاي فوق، جمع بندي و نتيجه گيري در 

مورد فضاهاي اجرا شده به صورت تونلي در  جدول )5-1( ارائه شده است.
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]1[ZTV-INGجدول)5-1(:مشخصاتفنيسیستمآببنديمطابقبادستورالعمل

هندسهردیف
آببندي

فشار
هیدرولیکي

روشهایتکمیليموردنیازخورندگيخاک

شدیدکمومتوسط
سیستمتزریقواتراستاپ

تلفیقشدهبا
پوشش خارجيداخلي

1
چتري

بدون فشار 
هيدروليکي

غير اجباريغير اجباريغير اجباري----ژئوممبرين با ضخامت 2 ميلي متر

غير اجباريغير اجباريموجود----بتن آب بند2

3

پيراموني

----
ژئوممبرين با 
ضخامت 2 

ميلي متر
غير اجباريغير اجباريغير اجباري

فشار 0 تا 30 4
متر آب

اجبارياجباريغير اجباريژئوممبرين با ضخامت 3 ميلي متر

غير اجباريغير اجباريموجود----بتن آب بند5

فشار بيش از 6
30 متر تا 60 

متر

اجبارياجباريغير اجباريبتن آب بند+ ژئوممبرين با ضخامت 3 ميلي متر

دواليه ژئوممبرين با 3 ميلي متر و 2 ميلي متر 7
اجبارياجباريغير اجباريضخامت

همان گونه که در جدول )5-1( مشاهده مي گردد دستورالعمل مفاهيم جديدي را معرفي می نمايد:

1- آب بندي چتري و آب بندي پيراموني: در سيستم آب بندي چتری، تنها سقف و ديواره ها آب بند مي گردند و 
در کناره سازه، سيستم زهکش تعبيه مي شود؛ اما در سيستم پيراموني، سيستم آب بند در تمامي مقطع سازه 
امتداد می يابد و نيازي به استفاده از سيستم های زهکش کناري نيست )با توجه به اين که تونل در زير سطح 
اين نقاط مؤثر نيست(. در  شکل  پيراموني استفاده می نمايد، وجود زهکش در  از سيستم های  آب زيرزميني 

)5-1( نمايي از دو سيستم آب بندي پيراموني و چتري مشاهده مي شود.

 
شکل)5-1(:سیستمزهکشيچتري)راست(وسیستمآببنديپیراموني)چپ(-اجزاينشاندادهشدهبهترتیب:1-بدنهخاکيیاسنگي2-سازه

موقت)شاتکریت(3-ژئوتکستایل4-ژئوممبرینو5-بتندرجا]1[.

2- واتر استاپ های خارجي: اين محصوالت اجزاي چند شاخه ای هستند که در سطح خارجي بتن نصب مي شوند، 
به گونه ای که درز در ميانه واتر استاپ قرار گيرد ) شکل 5-2(. کارکرد اساسي اين واتراستاپ ها تقسيم بندي 
امکان عمليات  نموده و  از تونل محدود  ناحيه معين  را در يک  به گونه ای که نشت  هيدورليکي تونل هاست 

عالج بخشي را در صورت وقوع نشت به صورت ارزان تري فراهم می نمايد.  
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شکل)5-2(:نمایيازپروفیلواتراستاپخارجيونحوهقرارگیريآندردرزها]1[

3- شيلنگ های تزريق: اين محصوالت، شيلنگ های دوجداره ای هستند که براي تزريق در انواع مختلف مواد 
براي آب بند نمودن سازه به کار می روند. اين شيلنگ ها می توانند در داخل واتر استاپ ) شکل 5-3( يا به صورت 
مستقيم در روي ژئوممبرين آب بند نصب شوند. کارکرد اين شيلنگ ها تأمين مسيري با قابليت استفاده مجدد 
براي تزريق مواد آب بند کننده به پشت سازه بدون نياز به ايجاد حفره در آن است. اين شيلنگ ها را مي توان در 

بخش های ديگري از سازه و خارج از واتراستاپ ها، بنا به تشخيص طراح نصب نمود.

شکل)5-3(:شیلنگهایتزریقونحوهقرارگیريآنهادرواتراستاپ]1[

مشخصاتفنيمحصوالتآببندکنندهاصلي-5-1-2

همان گونه که در بند قبلي بيان شد، تنها مصالح آب بندي مورد استفاده در فضاهاي زيرزميني در روش های 
تونلي دو مورد ذيل مي باشند:

بتن آب بند - 

 -PVC يا VLDPE-TPO ژئوممبرين از نوع

 ACI-350 يا مشابه آن در BS EN 1992-3:2006 در مورد مشخصات فني بتن آب بند بايد استانداردهايي نظير
براي تعيين مشخصات، مد نظر قرار گيرد. به همين دليل به جزئيات مربوط به مشخصات فني بتن آب بند در اين 

دستوالعمل پرداخته نمي شود.

ژئوممبرين  و   PVC محصول  دو  ژئوممبرين،  محصول  فني  مشخصات  مورد  در   ZTV-ING دستورالعمل 
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TPO)VLDPE( را به عنوان ژئوممبرين های مورد استفاده براي آب بندي توصيه نموده است؛ اما در عين حال توصيه 

نموده که از PVC در زير سطح آب زيرزميني استفاده نشود. با توجه به اين موضوع، در اين گزارش تنها مشخصات 
فني ژئوممبرين پايه پلی الفينی مورد تأييد استانداردها  مورد بحث قرار می گيرد. مشخصات فني مورد نظر براي 
PVC با مراجعه مراجع اصلي قابل استخراج بوده و مشابه مواردي است که در اين نوشتار مورد اشاره قرار می گيرد.

محصول VLDPE و مشتقات خانواده آن که از پلي اتيلن بسيار سبک ساخته شده است، محصولي است که 
شکل پذيري مناسب براي نصب در تونل را داراست. همين طور يک اليه نازک به ضخامت کم تر از 0/2 ميلي متر 
بر روي آن به عنوان اليه نشانگر آسيب قرار دارد که در صورت وقوع آسيب، با توجه به خط ايجاد شده در زمينه با 

رنگ متضاد باعث تشخيص آسان آن توسط عوامل کنترل کيفي مي گردد.

براي اين که يک محصول ژئوممبرين، خواص متناسب با استاندارد )تأييديه استاندارد( را دارا باشد، می بايد 27 
معيار بيان شده توسط استاندارد را رعايت نمايد. همين طور روش هايی آزمايشي وجود دارد که بر اساس روش های 
مبتني بر استفاده از اتوکالو عمر محصول را در شرايط مختلف تخمين می زنند. اين تخمين می بايد توسط آزمايشگاه 
مستقل انجام و تأييد شده و بيش از 100 سال )يا عمر طراحي سازه( باشد. معيارهاي فني مرتبط با محصول در 

 جدول )5-2( ارائه شده است.
جدول)5-2(:مشخصاتفنيمنتخبمحصولپلیالفینیازاستاندارد]9[

معیارروشآزمایشمشخصاتردیف

بدون حباب، ترک، ترکيدگي يا وجود مواد خارجي در داخل محصول، اتصال DIN 1850-2مشخصات عمومي1
مناسب و کامل بدنه اصلي ژئوممبرين با اليه نشانگر آسيب.

معيار يکنواختي کوچک تر يا مساوي 50 ميلي متر DIN 1848-2يکنواختي و صافي2
معيار صافي کوچک تر از 10 ميلي متر

ضخامت بدون اليه 3
نشانگر آسيب

DIN 1849-2  ضخامت اسمي 2، 3 يا 4 ميلي متر با 7/5 % رواداري و متوسط باالتر از يا مساوي
با ضخامت اسمي

ضخامت اليه نشانگر 4
آسيب

DIN 1849-2 کم تر از 0/2 ميلي متر

توسط طراح و برمبناي نياز طرح تعيين مي گردد. DIN 1849-2ضخامت کل5

يکنواختي چگالي6
DIN ISO 1183-

رواداري 7 در ده هزار گرم بر سانتي متر مکعب1

7DSC منحني
 DIN EN ISO
11357-1 & 3

معياري براي آن مشخص نمي شود. توسط مهندسين مشاور با توجه به پيک های 
نشانگر کيفيت مواد اوليه، تفسير و مورد رد و قبول قرار گيرد.

شاخص رواني مذاب 8
)MFI(

 DIN EN ISO
رواداري 1133%15

مدول سکانت در جهت 9
و عمود بر جهت توليد

 DIN EN ISO
کوچک تر از 100 نيوتن بر ميلي متر مربع3& 527-1

10
مقاومت کششي در 

جهت و عمود بر جهت 
توليد

 DIN EN ISO
بزرگ تر يا مساوي 15 نيوتن بر ميلي متر مربع3& 527-1
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معیارروشآزمایشمشخصاتردیف

کرنش پارگي در جهت 11
و عمود بر جهت توليد

 DIN EN ISO
بزرگ تر يا مساوي از 500 درصد3& 527-1

مقدار کرنش در آزمايش 12
کرنش چند محوره

DIN EN 14151 %50 بزرگ تر يا مساوي

مقاومت در برابر 13
سوراخ شدگي

 DIN EN ISO
مقدار مورد نظر گزارش شود.12236

نفوذ ناپذير DIN EN 14150نفوذ پذيري14

رفتار در آزمايش 15
سوراخ شدگي

DIN EN 13 956
 ANNEX G

500gr

براي ضخامت اسمي 2 ميلي متر هيچ نفوذي پس از 750 ميلي متر سقوط دشنه 
نبايد مشاهده شود.

تغيير ابعاد16
 DIN EN ISO

رواداري% 2/5 نسبت به شرايط تحويل1107

شرايط تحت تأثير دما17
 DIN EN ISO

بدون هيچ انتشاري از مواد يا حباب 1107

آزمايش تعيين عمر 18
25 ساله

DIN EN 14575

 DIN EN ISO
13438

تغييرات مقاومت کششي و تغيير طول پارگي نسبت به شرايط اوليه  کوچک تر يا 
مساوي %20 

تغييرات مقاومت کششي و تغيير طول پارگي نسبت به شرايط اوليه  کوچک تر يا 
مساوي %20

آزمايش تعيين عمر 19
100 ساله

DIN EN 14575

 DIN EN ISO
13438

تغييرات مقاومت کششي و تغيير طول پارگي نسبت به شرايط اوليه  کوچک تر يا 
مساوي %20 

تغييرات مقاومت کششي و تغيير طول پارگي نسبت به شرايط اوليه  کوچک تر يا 
مساوي %20

ترک خوردگي تنشي-20
محيطي

DIN EN 14576.عدد مروبوطه گزارش شود

21
کاهش مشخصات در 

اثر غرقاب شدن در آب 
آهک و اسيد سولفورو

تغييرات مقاومت کششي و تغيير طول پارگي نسبت به شرايط اوليه  کوچک تر يا 
مساوي %20 

تناسب مواد خروجي با مقررات BbodSchV )استاندارد اروپايي شاخص محيط BbodSch Vتأثير بر محيط22
زيست(

نحوه آتش گيري23
 DIN EN ISO

11925-2
DIN 13501-1

کالس E  ) کالس مقاومت حرارتي مطابق با استاندرد اروپايي(

بدون نقصDVS 2225-5جوش پذيري در درز24

آزمايش برش جوش25
 DIN EN 12

پارگي خارج از محدوده درز317-2

ضريب کوتاه مدت 26
جوش گيري

 DIN EN 12
کوچک تر يا مساوي 317-20/6

رفتار جوش در حين 27
آزمايش جداشدگي

 DIN EN 12
در صورت تأمين مقاومت جداشدگي در هر صورت رضايت بخش است.317-2

مقاومت جداشدگي28
 DIN EN 12

بزرگ تر از 6 نيوتن بر ميلي متر317-2
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کليه دست اندرکاران پروژه های مربوط به آب بندي سازه های زيرزميني، می بايد تمهيدات الزم براي کنترل کيفي 
محصوالت مورد مصرف را بر اساس مشخصات فني فوق فراهم نمايند.

آببنديسازههایاجراشدهبهروشروباز)کندوپوش(-5-2

در اين بخش دستورالعمل هايي مانند ZTV-ING  و SIA272 احکام روشني دارند. محصوالت و روش های 
پيشنهادي اين دستورالعمل ها مانند روش های تونلي هستند. اما در اين بخش، دستورالعمل های ديگر روش های 
 SIA272 و ZTV  مختلفي را پيشنهاد می دهند. عالوه بر استفاده از بتن آب بند و ژئوممبرين که در دستورالعمل های
پيش بيني شده است، دستورالعمل های ديگر استفاده از سيستم های مختلف را پيشنهاد می دهند. اين روش ها شامل 
سيستم های GCL، اندودهاي سطحي از هر دو نوع معرفي شده و آب بند های قيري هستند. در برخي موارد نيز بر 
حسب نياز براي فضاهاي زيرزميني تنها تمهيدات مربوط به زهکشي انديشيده مي شود )نظير ژئودرين ها، لوله های 

سوراخ دار، چاه های پمپاژ و مجاري زهکشي زيرزميني( که خارج از حيطه اين بحث مي باشد. 

در بين گزينه های موجود براي آب بندي سازه ها حين ساخت اندودهاي سطحي به داليل زير در روش های کند 
و پوش مورد توجه نيستند:

کارکرد اصلي استفاده از اين محصوالت در آب بندي منفي و در سازه های ساخته شده است. روش های مرسوم 
در ترميم سازه ايجاب مي کند که اين محصوالت اجرا شده و پس از اتمام دوره عمل آوري غالبًا نياز به برطرف کردن 
اشکاالت موردي در ساختار آب بندي است. اين امر براي سازه های دائمي که به طور معمول بعد از مدت زمان قابل 

توجه و در هنگام بهره برداري در معرض آب قرار می گيرند، معمواًل مورد پذيرش نيست.

برخي از انواع اندود های سطحي به شدت نسبت به عمليات خاک ريزي در اطراف سازه حساس هستند به همين 
علت می بايد هزينه و زمان اضافي صرف اجراي يک سيستم حفاظت از آن ها شود )مثاًل يک ديواره بلوکي يا يک 

ديواره آجري( که براي سازندگان پروژه موجود، مشکل است.

در بسياري از موارد در سازه های اجرا شده به روش کند و پوش سطح مورد نياز براي نصب، يک سطح بتني مناسب 
نيست )مثاًل سطوح شمع های سازه  نگهبان يا شاتکريت(؛ در اين موارد امکان به کارگيري اندود های سطحي وجود ندارد.

سازه های  در  استفاده  براي  ضعف  نقاط  مي توان  مشابهي  داليل  به  قيري  غشاهاي  براي  ديگر  سوي  از 
زيرزميني را برشمرد:

 رواج غشاهاي قيري ارزان قيمت که اکثراً به منظور آب بندي اجزاي رويی سازه استفاده می شده اند و به صورت 
آب بندي  براي  تخصصي  قيري  غشاهاي  وجود  عدم  و  است  شده  پيش بيني  آن ها  براي  کوتاهي  عمر  مشخص 

سازه های زيرزميني در بازار باعث شده است که اعتماد زيادي نسبت به اين محصول وجود نداشته باشد.

براي نصب غشاهاي قيري نياز به سطحي بسيار صاف و يکنواخت است که در برخي موارد امکان تأمين اين 
کيفيت از سطح وجود ندارد يا بسيار گران تمام مي شود.
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 غشاهاي قيري نسبت به عمليات خاک ريزي بعدي حساس هستند و به راحتي در اثر خاک ريزي آسيب می بينند.

 به طورکلي با توجه به روند رو به رشد آب بندي سازه های زيرزميني در کشور، محصول GCL کاربرد وسيعي 
در آب بندي سازه های زيرزميني دارند اما براي اين محصوالت نيز می توان نقاط ضعف زير را برشمرد: 

 در صورت وجود غلظت باالي کاتيون ها در آب، عملکرد مناسبي از محصول GCL ديده نمي شود. بنابراين در 
جايي که سازه در معرض آب شور قرار داشته و فاضالب در غلظت های باال در محيط وجود داشته باشند، مشکالتي 

براي کارکرد محصول GCL فراهم می آيد.

 غالب محصوالت GCL توليد شده در صورتي که قبل از بارگذاري نهايي )خاک ريزي پشت سازه( در معرض 
آب قرار گيرند، دچار اضمحالل مي شوند. اين امر در پروژه هايي که خشک اندازي در آن ها به صورت کامل انجام 

نمي شود، به عنوان نقطه ضعفي براي پوشش های رسي-ژئوسينتتيکي محسوب مي گردد.

استاندارملیایراندرخصوصعایقهایژئوسینتتیکی-5-3

استاندارد ملی ايران که برگرفته از مجموعه ای از استانداردها و آيين نامه های معتبر خارجی می باشد، مشتمل 
بر مجموعه و موارد خاص در زمينه مشخصات کلی مواد آب بند با کاربرد عمومی )A( و کاربرد خاص )S( می باشد. 
از اين رو سه نماد اصلی مطابق با استاندارد EN ISO 10318-2 در خصوص عايق های ژئوسينتتيکی )سدگر های 

ژئوسينتتيکی( به کار می رود:

GBR-P: سدگر ژئوسينتتيکی پليمری

GBR-B: سدگر ژئوسينتتيکی قيری

GBR-C: سدگر ژئوسينتتيکی رسی

شايان ذکر است مشخصات مربوط به شرايط خاص کاربردی که با حرف S در  جدول )4-3( نمايش داده شده 
است، شامل مجموعه کاملی از انواع آزمون ها، مشخصات فيزيکی و شيميايی، مقاومتی و ساير توصيه های الزم 
 )GBR-B( پايه قيری  ،)GBR-C( پايه رسی انواع مصالح عايق  از استانداردهای معتبر بين المللی برای  برگرفته 
نرم  HDPE، MDPE، LDPE، LLDPE، VLDPE و پی وی سی های  الفين ها همانند  پلی  پليمری شامل  پايه  و 
PVC-P می باشد. جزئيات کامل اين مشخصات در مرجع شماره [6] موجود بوده و خارج از چهارچوب اين گزارش 

می باشد.
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جدول)5-3(:عایقهایژئوسینتتیکیمورداستفادهدرساختتونلهاوسازههایزیرزمینی]1[

خاصيت تحت آزمون
روش های آزمونالزامات

مالحظات
GBR-PGBR-BGBR-CGBR-PGBR-BGBR-C

خواص فيزيکی

ملی AAAEN 1849-2EN 1849-1ضخامت
7220-1

از استاندارد ASTM D5199 نيز می توان 
استفاده نمود.

AAAEN 1849-2EN 1849-1 ENوزن بر واحد سطح
14196

 ASTM D5887 از استاندارد GBR-C برای
نيز می توان استفاده نمود.

خواصهیدرولیکی

AAAEN 14150EN 14150 ENنفوذ پذيری
شاخص شار برای GBR-C گزارش شود.16416

SSS ASTMنفوذ پذيری گاز
D1434

 ASTM
D1434

 ISO
به اصل استاندارد ملی مراجعه شود.10773

A-- ASTM--شاخص تورم
D5890

فقط برای اجزا معدنی GBR-C  کاربرد 
دارد.

A-- ASTM--اتالف مايع
D5891

فقط برای اجزا معدنی GBR-C  کاربرد 
دارد.

خواصمکانیکی

AAAاستحکام کششی

ISO 527-1

EN12311-1 ملی
7221

برای GBR-P تقويت نشده از استانداردهای 
ISO 527-1 و ISO 527-3 آزمون نوع 5 در 

سرعت 100mm/min استفاده شود.
برای GBR-P تقويت شده از استاندارد

ISO 527-1 و ISO 527-4 آزمون نوع 2 با 
 5mm/min عرض 50 ميلی متر در سرعت

استفاده شود.
 GBR-P فقط برای EN 12311-2 استاندارد

غير الفينی کاربرد دارد.
در تمام حاالت حداکثر استحکام اندازه گيری 

شده مطابق با روش آزمون، گزارش شود.
 ASTM D6768 از استاندارد GBR-C برای

و برای GBR-P الفينی تقويت نشده از 
استاندارد ASTM D6693 نيز می توان 

استفاده شود.

ISO 527-3

 ISO
527-4 يا 
-EN12311

2

درصد ازدياد طول
محاسبه درصد ازدياد طول مطابق با بند 
10-2 استاندارد ISO 527-1 با استفاده از 

اندازه گيری چنگ زنی انجام شود.

AAAISO 12236ISO 12236 ISOسوراخ شدن ايستا
12236

از استاندارد ASTM D4833 نيز می توان 
استفاده نمود.

SSSEN 14151EN 14151 ENاستحکام ترکيدگی
14151

 GBR-P اين آزمون فقط در صورتی برای
کاربرد دارد که حاوی اجزای سدگر پليمری 

يا قيری باشد.

-SS-ISO 34-1ISO 34-1استحکام پارگی

برای GBR-P استاندارد ISO 34-1  از 
نمونه زاويه ای بدون شکاف در سرعت 
50mm/min کاربرد دارد. از استاندارد 

ASTM D1004 نيز می توان استفاده کرد.
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خاصيت تحت آزمون
روش های آزمونالزامات

مالحظات
GBR-PGBR-BGBR-CGBR-PGBR-BGBR-C

خواصگرمایی

رفتار در دمای پايين 
)خمش(

SS-EN 495-5EN 1109--

AA- ASTMانسباط گرمايی
D696---

دوامومقاومتشیمیایی

SS-EN 12224EN 12224 ENهوازدگی
12224

برای GBR-C  به اصل استاندارد ملی 
مراجعه شود

برای GBR-P الفينی تقويت نشده از 
استاندارد ASTM D 7238 نيز می توان 

استفاده نمود.

SSSEN 12225EN 12225 ENميکروارگانيسم ها
12225-

AAAEN 14575EN 14575 ISOاکسايش
13438

استاندارد ISO 13438 برای اجزای 
ژئوتکستايل و رشته الياف تقويت کننده 

سدگرهای GBR-C کاربرد دارد.
 ASTM الفينی از استاندارد GBR-P برای

D3895  نيز می توان استفاده نمود.

SSSEN 14414EN 14414 ASTMمقاومت شيميايی
D6141-

استخراج ناشی از 
)Leaching( انحالل

AAAEN 14415EN 14415 EN
14415-

ترک زايی ناشی از 
ترکيب تنش و محيط

A-SEN 14576- EN
14576

استاندارد EN 14576 برای GBR-P با 
ساختار غير بلوری کاربرد ندارد.

اگر ضخامت GBR-P بيشتر از 0/5ميلی متر 
و کم تر از يک ميلی متر باشد آزمون بر 

اساس استاندارد EN 14576 روی نمونه ای 
با همان ترکيب درصد در ضخامتی بين يک 

و کم تر از 1/5 ميلی متر انجام می شود.
با توجه به اين که االستومرها به دليل 
ساختار غير بلوری نمی توانند با آزمون 

ترک زايی ناشی از تنش و محيط )استاندارد 
EN 14576( آزمون شوند، برای تخمين 
دوام در معرض گذاری االستومرها، آزمون 

ترک زايی ناشی از ترکيت تنش و ازن 
مطابق با استاندارد EN 1844 انجام شده 

و سپس ارزيابی از طريق مقايسه بين 
اندازه گيری های  استحکام نمونه مرجع و 
نمونه در معرض قرار گرفته، انجام شود.

از استاندارد ASTM D5397 نيز می توان 
استفاده نمود.

S-- EN TS--تر شدن/خشک شدن
14417-

S-- EN TS--انجماد/ذوب
14417-
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خاصيت تحت آزمون
روش های آزمونالزامات

مالحظات
GBR-PGBR-BGBR-CGBR-PGBR-BGBR-C

SSS EN TSنفوذ ريشه
14416

 EN TS
14416

 EN TS
14416-

AAA ISOواکنش به آتش
11925-2

 ISO
11925-2

 ISO
11925-

2
GBR  بايد فقط در قاب فلزی آزمون شود.

* A : مربوط به تمام موارد کاربردی
* S : مربوط به شرايط خاص کاربردی

يک  از  استفاده  در صورت  که  است  اين  بين المللی  و  معتبر  استانداردهای  از  استفاده  در  اهميت  حائز  نکته 
استاندارد معتبر خاص، می بايست کليه مشخصات محصول با همان استاندارد کنترل شود و مجاز به بررسی هر 
مثال همان گونه که در طراحی يک  به عنوان  نمی باشد.  استانداردهای مختلف   با  از مشخصات محصول  يک 
عضو بتنی در ساختمان، در ابتدای امر می بايست آيين نامه طراحی مشخص باشد )به عنوان نمونه ACI 2005( و 
تمامی بخش های طراحی و کنترل کيفيت می بايست با همان آيين نامه کنترل شود و مجاز به تغيير آيين نامه در 
حين طراحی اجزا نخواهيد بود )به عنوان مثال طراحی برشی اعضا با آيين نامه آبا و طراحی خمشی با آيين نامه 
و  طراحی  حين  در  آيين نامه  بودن  يکتا  قانون  نيز  عايق بندی  مصالح  کيفيت  کنترل  و  طراحی  در   ،)ACI2005

کنترل کيفيت بايستی رعايت گردد.
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فصلششم-بررسيتجربیاتمرتبطدرزمینهآببنديتونلهاودیگرفضاهايزیرزمیني-6

تجربیاتداخلي-6-1

آب بندي سازه هاي زيرزميني و به خصوص تونل های درون شهري و برون شهري و نيز تونل های مترو، يک 
رويکرد نوپا در سطح کشور به شمار مي رود و شروع آن را مي توان به سال هاي مياني و پاياني دهه هفتاد و هم زمان 
با احداث متروي تهران مصادف دانست. ايستگاه هاي مترو به دليل قرارگيري در زير سطح بافت شهري و در نتيجه 
تماس با آب های زيرزميني )عمدتًا ناشي از برخورد با قنات ها و نيز انباره های فاضالب( و نيز آب های سطحي نفوذي 
به زير سطح زمين، نياز مبرمي به استفاده از سيستم هاي آب بند دارند. تکنولوژي غالب دنيا در اين زمينه، استفاده 
از ورق های ژئوممبرين به همراه يک يا دو اليه ژئوتکستايل می باشد. در ادامه به برخي از موارد اجرايي در سطح 

کشور اشاره مي گردد.

تونلنیایش-6-1-1

عمليات اجرايي اين تونل 10 کيلومتري در سال 1390 شروع شده و در سال 1392 به بهره برداري رسيد. در 
اين پروژه از دو نوع ژئوممبرين VLDPE و PVC جهت آب بندي استفاده شده است. همچنين از ژئوتکستايل در زير 
ژئوممبرين و نيز واتراستاپ  استفاده شده است. عملکرد ژئوتکستايل، محافظت از ژئوممبرين و استفاده از واتراستاپ 
نيز به جهت امکان تزريق در صورت وجود نشت و جلوگيري از انتقال رطوبت به بلوک های ديگر می باشد؛ ضمن 

اين که پيدا کردن محل نشت و تعمير آن نيز تسهيل مي گردد. 

اطالعات آب بندي اين پروژه به قرار زير می باشد:

ميزان ژئوممبرين مورد استفاده: 220/000 متر مربع- 

ميزان ژئوتکستايل مورد استفاده: 220/000 متر مربع- 

وضعيت آب زيرزميني: سطح آب پايين تر از تونل بوده ولي در برخي نقاط تونل از اليه هاي آبدار با دبي باال - 
عبور نموده است.
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VLDPEشکل)6-1(:آببنديتونلنیایشتهرانبااستفادهازژئوممبرین
]عکس از مهندسين مشاور سيويار[

PVCشکل)6-2(:آببنديتونلنیایشتهرانبااستفادهازژئوممبرین
]عکس از مهندسين مشاور سيويار[
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زیرگذرچهارراهولیعصرتهران-6-1-2

در اين پروژه از 15.000 متر مربع ژئوممبرين پايه پلی الفينی جهت آب بندي فضاي زيرزميني استفاده شده 
است. آب بندي اين پروژه به علت سطح باالي آب زيرزميني، فرايندي بسيار حساس و دقيق بوده است. 

 
شکل)6-3(:اجرايالیهژئوممبرینبررويشاتکریتدرزیرگذرچهارراهولیعصر

]عکس از مهندسين مشاور سيويار[

 
شکل)6-4(:اجرايالینینگبتنيبررويژئوممبریندرزیرگذرچهارراهولیعصر

]عکس از مهندسين مشاور سيويار[
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مترويشیراز-6-1-3

در اين تونل 22.000 متر مربع ژئوممبرين به همراه راندل1 و واتراستاپ و ژئوتکستايل جهت آب بندي مورد 
استفاده قرار گرفته است. در اين پروژه، آب زيرزميني باال نبوده ولي آب بسيار زيادي از باال وارد می شده است. اجراي 
اين پروژه به روش اتريشي بوده و عايق تونل به صورت بسته اجرا شده است. در اين پروژه فاصله واتراستاپ ها برابر 

36 متر بوده و از شيلنگ تزريق نيز استفاده نشده است.

VLDPEشکل)6-5(:آببنديتونلمترويشیرازبااستفادهاز
]عکس از گروه آب بندي تونل ايران زيستا فن تجربيات خارجي[

موارد متعدد و بي شماري از آب بندي تونل ها و متروها با ژئوممبرين در سرتاسر دنيا وجود دارد که به برخي از 
آن ها اشاره مي گردد:

تجربیاتخارجی-6-2

تونلReitersbergآلمان-6-2-1

در اين تونل در مجموع از 180.000 متر مربع شامل ژئوممبرين، ژئوتکستايل و واتراستاپ در طول 2900 متري 
آن استفاده شده است. اين تونل در سال 2012 به بهره برداري رسيده است. اين تونل از از نوع تونل های بسته 

می باشد ]19[.

1. Roundel 
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شکل)6-6(:مقطعتونلReitersbergآلمان

شکل)6-7(:آببنديتونلباژئوممبرین]19[تونلHallandsasسوئد

اين تونل ريلي براي تسهيل دسترسي شهر گوتنبرگ سوئد به شهر کوپنهاگن دانمارک احداث شده است. به 
دليل شرايط زمين شناختي پيچيده اين پروژه، پس از آزمايشات زياد مشخص شد که امکان آب بند نمودن ديواره 
تونل در برابر نفوذ آب زيرزميني با روش های تزريقي وجود نداشته و نياز به روش های ديگر می باشد. در نتيجه از 
ژئوممبرين VLDPE با ضخامت 4 ميلي متر در اين پروژه استفاده گرديد. اين تونل به صورت دو خطه بوده که طول 

هر خط 8/6 کليومتر و قطر تونل نيز 9/1 متر می باشد  ]19[.

الزامات فني اين پروژه از قرار زير می باشد:

مقاومت در برابر فشار 150 متر ستون آب؛- 

دوام سيستم آب بندي به مدت حداقل 125 سال؛- 
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پس از اتمام عمليات آب بندي، ميزان مجاز آب ورودي به تونل تنها يک ليتر بر دقيقه در 100 متر تونل - 
می باشد؛

مواد آب بند بايستي الزامات زيست محيطي را رعايت نمايند.- 

شکل)6-8(:سیستمآببنديDWA-1بااستفادهازژئوممبرین]19[

شکل)6-9(:اجرايسیستمآببنديدرتونلHallandsasسوئد]19[

در اين پروژه که براي راه آهن ليتواني انجام شده است، در مجموع 16.000 متر مربع ژئوممبرين، 16.000 
متر مربع ژئوتکستايل و 6.000 متر مربع واتراستاپ به کار رفته است. تصاوير اين پروژه در زير مشاهده مي شود.
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شکل)6-10(:آببنديدیوارهتونلKaunoدرلیتواني]19[

اين تونل به صورت دوراهه بوده که طول هر راه 10 کيلومتر می باشد. زمان شروع پروژه سال 2013 و زمان 
اتمام آن سال 2017 در نظر گرفته شده است. در اين پروژه از 150.000 متر مربع ژئوممبرين به ضخامت 3 ميلي متر 

استفاده شده است ]19[. 

شکل)6-11(:آببنديدیوارهمترويکپنهاگندانمارک]19[

مربع محصوالت  متر   150.000 از  آن  در  و  داشته  کپنهاگن  متروي  پروژه  مشابه  مشخصاتي  نيز  پروژه  اين 
آب بندي شامل ژئوممبرين، ژئوتکستايل و واتراستاپ استفاده شده است. ]19[.
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شکل)6-12(:جزئیاتسیستمآببنديمترويدوحه،قطر]19[

:Backfiling material مصالح خاک ريزي Injection connection  :اتصال تزريق  

:Protection geotextile ژئوتکستايل محافظ Concrete joint : درز بتن    

: Sealing stripe نوار آب  بندي Hot air weld : جوش هواي داغ   

Extrusion welding: جوش اکستروژن Flexible adhesive : چسب منعطف   
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فصلهفتم-جمعبنديونتیجهگیري-7

تعيين نوع سيستم آب بندی در چند عامل اصلی خالصه می شود که عمده آن ها را می توان در سه بخش شرايط 
ژئوتکنيک منطقه )حفاری در خاک يا سنگ، سطح آب زيرزمينی، شرايط نفوذ پذيری و...(، روش اجرا ) زيرزمينی، 
روباز و...( و مشخصات زمين شناسی منطقه )توپوگرافی  نوع چيدمان اليه های بستر و فشار آب آرتزين( خالصه 
است،  مربوط  مناطق شهری  و  در خاک  تونل سازی  به  ارائه شده  مطالب  اصلی  بحث  که  اين  به  توجه  با  نمود. 
می توان با استناد به تمام مواردي که در بخش های قبلي اين گزارش به آن ها اشاره شده و تعدد گزينه ها و عوامل 
مؤثر بر تصميم گيري براي تعيين نوع و روش آب بندي يک سازه زيرزميني، جدول )7-1( را به عنوان راهنماي 
تصميم گيري در مورد سيستم های آب بندي تونل در روش زيرزميني و روش ترانشه باز با در نظرگيري رهنمود های 
دستورالعمل های مختلف پيشنهاد کرد. اين جدول به عنوان يک راهنماي فني می تواند مورد استفاده طراحان قرار 
گيرد؛ هرچند در خيلی از مواقع متاسفانه مبحث قيمت تمام شده و دسترسی به مصالح، باعث محدود نمودن طراحان 
شده و روند تصميم گيری را عوض می نمايد. الزم به ذکر است که معيارهاي ارائه شده در جدول ذيل به شرط 
استفاده از مصالح با کيفيت مناسب و بر مبناي رهنمودهاي ارائه شده در فصل سوم اين گزارش بوده و در صورتي 
که مشخصات فني محصوالت انتخابي و نحوه اجراي سيستم پيشنهادي دچار مشکل باشد، نقاط قوت اشاره شده 

در جدول، براي هيچ يک از سيستم های بيان شده صادق نخواهند بود.

در خصوص سازه های با اجراي تونلي، همان گونه که در فصل های پنچ و شش به تفصيل شرح داده شد، استفاده 
از بتن آب بند با شرايط خاص و استفاده از عايق ژئوممبرين با اليه محافظ ژئوتکستايل از جمله بهترين گزينه های 
آب بندي تونل ها مي باشد. همچنين، در  جدول )7-2( راهنماي تصميم گيري در خصوص نوع سيستم آب بندي با 
توجه به شرايط محيطي و هيدروليکي محدوده پروژه ارائه شده است. شرح  جدول )7-2( به صورت نمودارهای 

درختی در اشکال )7-2( و )7-4( نمايش داده شده است و با ذکر يک مثال، تالش شده روند طراحی ارائه گردد.
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جدول)7-1(:معیارهايتصمیمگیريدرموردسیستمهایمختلفآببنديدرفضاهايزیرزمیني]9[

غشاهاي معيارهاي انتخاب
قيري

اندود های 
سطحي)پوشاننده 

سطح(
پوشش رسي بتن آب بندژئوممبريناندود های سطحي )کريستالي(

ژئوسينتتيکي

فشار 
هيدرواستاتيکي 
بيش از 10 متر

عملکرد 
مناسب

به علت حساسيت 
سطح به آسيب 
توصيه نمي شود.

عملکرد عملکرد مناسب
مناسب

عملکرد 
مناسب

عملکرد مناسب 
تنها در انواع 
ويژه مقاومت 
تا 2 متر فشار 
آب به صورت 

تيپيکال در انواع 
مرغوب. در اين 
حالت استفاده 

به همراه 
ژئوممبرين 

توصيه مي شود.

سطح ناصاف 
زيرسازي

غير قابل 
عملکرد غير قابل استفادهغير قابل استفادهاستفاده

مناسب

اين معيار 
در اين مورد 
کاربرد ندارد.

عملکرد مناسب

وجود آب در 
هنگام اجرا

غير قابل 
غير قابل غير قابل استفادهغيرقابل استفادهاستفاده

استفاده
عملکرد 
مناسب

غير قابل 
استفاده

نفوذ آب  به 
محدوده پس 

از اجرا

عملکرد 
عملکرد عملکرد مناسبعملکردمناسبمناسب

مناسب
عملکرد 
مناسب

آسيب پذير جز 
در محصوالت 

خاص

نياز به دوره 
بدون نيازعمل آوري

نياز به محيط 
کنترل شده در زمان 

عمل آوري

نياز به محيط کنترل شده در زمان 
بدون نيازبدون نيازبدون نيازعمل آوري

انجام خاک ريزي 
در پشت ديوار

نياز به 
نياز به بدون نياز به حفاظتنياز به حفاظتحفاظت

حفاظت
بدون نياز به 

حفاظت
بدون نياز به 

حفاظت

عملکرد حضور آب شور
عملکرد عملکرد مناسبعملکردمناسبمناسب

مناسب
نياز به 

حفاظت بتن

عملکرد 
نامناسب
استفاده 
به همراه 

ژئوممبرين 
توصيه مي شود.

خورندگي خاک 
و حضور عوامل 
خورنده در آب

عملکرد 
عملکرد عملکرد مناسبعملکرد مناسبمناسب

مناسب
غير قابل 
عملکرد مناسباستفاده
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جدول)7-2(:مشخصاتفنيسیستمآببنديمطابقبادستورالعمل]9[

هندسهردیف
آببندي

فشار
هیدرولیکي

روشهایتکمیليموردنیازخورندگيخاک

شدیدکمومتوسط
سیستمتزریقواتراستاپ

تلفیقشدهبا
پوشش خارجيداخلي

1
چتري

بدون فشار 
هيدروليکي

ژئوممبرين  با ضخامت 2 
غير اجباريغير اجباريغير اجباري----ميلي متر

غير اجباريغير اجباريموجود----بتن آب بند2

3

پيراموني

----
ژئوممبرين با 
ضخامت 2 

ميلي متر
غير اجباريغير اجباريغير اجباري

فشار 0 تا 30 4
متر آب

اجبارياجباريغير اجباريژئوممبرين با ضخامت 3 ميلي متر

غير اجباريغير اجباريموجود----بتن آب بند5

فشار بيش از 6
30 متر تا 60 

متر

اجبارياجباريغير اجباريبتن آب بند+ ژئوممبرين با ضخامت 3 ميلي متر

دواليه ژئوممبرين با 3 ميلي متر و 2 ميلي متر 7
اجبارياجباريغير اجباريضخامت

2005]1[,]9[ZTV-INGشکل)7-1(:نموداردرختیطراحیسیستمآببنديمطابقبادستورالعمل
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]9[]1[ZTV-INGشکل)7-2(:نموداردرختیطراحیسیستمآببنديمطابقبادستورالعمل

]9[]1[ZTV-INGشکل)7-3(:نموداردرختیطراحیسیستمآببنديمطابقبادستورالعمل
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]9[]1[ZTV-INGشکل)7-4(:نموداردرختیطراحیسیستمآببنديمطابقبادستورالعمل

به عنوان مثال در صورتی که خورندگی خاک کم و متوسط بوده و فشار هيدروليکی بين صفر تا 30 متر تعيين 
شده باشد، سيستم انتخابی به  شرح ذيل محاسبه خواهد شد.

هندسه آب بندی: نوع هندسه می بايست فقط به صورت پيرامونی انتخاب گردد و مجاز به استفاده از هندسه 
چتری نخواهيم بود، نوع سيستم عايق می تواند يکی از حالت های ژئوممبرين با ضخامت 3 ميلی متر و يا بتن آب بند 
انتخاب گردد. به عنوان نمونه چنانچه طراح سيستم ژئوممبرين را انتخاب نمايد، استفاده از واتراستاپ داخلی غير 
اجباری و واتراستاپ خارجی اجباری خواهد بود و همچنين سيستم تزريق تلفيق شده با پوشش، اجباری خواهد بود 

)جدول 7-2 و شکل 3-7(.

سازه های  آب بندی  زمينه  در  موجود  آيين نامه های  به  نگرشی  با  و  گزارش  در  شده  مطرح  موارد  به  توجه  با 
را  از آب بندی  استفاده  به سازه تونل، مشاهده می گردد که کليه دستور العمل های معتبر  با عنايت ويژه  زيرزمينی 
در تونل اجباری دانسته و تحت هيچ شرايطی نمی بايست سازه ای که در مجاورت مستقيم  با خاک و حتی سنگ 
قرار دارد بدون رعايت موارد فنی و اجرايی الزم در خصوص مسئله آب بندی اجرا شود. همچنين استفاده از هر نوع 
محصولی با صرف خاصيت ضد آب بودن جهت آب بندی تونل هرگز توصيه نشده و نوع محصول مورد استفاده نيز 
می بايست مشخصات حداقلی ارائه شده در آيين نامه ها، همانند ساير مصالح سازه ای ) فوالد، بتن و غيره( را برآورده 
نمايد. با مرور بر آنچه گفته شد، عدم آب بندی مناسب، مخاطراتی چون عدم پايايی سازه در طول عمر مفيد، آسيب 
به نازک کاری و اجزای داخلی، ايجاد اخالل در روند بهره برداری، آسيب به تجهيزات مکانيکی و برقی و همچنين 

ايجاد خطر با کاهش ايمنی را باعث خواهد شد.
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 با فقدان آيين نامه جامع داخلی جهت آب بندی سازه های زيرزمينی، آيين نامه های بين المللی در دسترس شامل 
استاندارد جامع آب بندی سازه های زيرزمينی آلمان )ZTV-ING( و آيين نامه آب بندی سازه های زيرزمينی سوئيس 
)SIA 272d( و آيين نامه محافظت سازه های زيرزمينی در مقابل آب انگلستان) BS.8102( از جمله مراجع معتبر 

جهت استفاده در کليه پروژه های احداث سازه زيرزمينی داخلی می باشند. 

با وجود نيروهای متخصص داخلی، احساس نياز در خصوص تدوين استاندارد ملی در زمينه آب بندی سازه های 
با تشکيل کميته تخصصی در اين زمينه، تدوين  تا  بنابراين پيشنهاد می شود  زيرزمينی همواره مشاهده می شود؛ 
استاندارد ملی آب بندی سازه های زيرزمينی در دستور کار سازمان های صالحيت دار قرار گيرد تا در دسترس کليه 

مهندسين طراح و دست اندرکاران قرار گيرد.

پروژه های  در  کارفرمايان محترم  برای  زيرزمينی  زمينه آب بندی فضاهای  در  به رويکرد مديريتی  نگرشی  با 
اجرايی سازه های زيرزمينی به صورت خالصه با توجه به جمع بندی کلی گزارش، موارد زير به ترتيب جهت حصول 

به يک پروژه موفق توصيه می گردد:

هر سازه زيرزمينی نيازمند عايق بندی می باشد.- 

آب بندی سازه زيرزمينی دارای شرايط و ويژگی ها و روش های اجرايی خاص بوده و با ساير سازه های معمول - 
همچون ساختمان متفاوت می باشد.

طراحی آب بندی همچون طراحی ساير بخش های سازه ای نيازمند استفاده از آيين نامه خاص طراحی می باشد.- 

 - BS سوئيس و SIA 272d ،آلمان ZTV-ING آيين نامه های معتبر در زمينه آب بندی سازه زيرزمينی شامل
8102  انگلستان و استاندارد ملی ايران در خصوص سد گرهای ژئوسينتتيکی بوده، همچنين ساير آيين نامه های 

معتبر مختص آب بندی سازه زيرزمينی تا تدوين استاندارد جامع ملی در اين زمينه قابل استفاده می باشند.

نوع مصالح عايق با توجه به تخصصی و خاص بودن محصوالت، می بايست مطابق با آيين نامه ها بوده و نيازمند - 
آزمايشات و اخذ تأييدات الزم می باشد.

روش صحيح نصب عايق و آزمايشات پس از نصب جهت حصول به نتيجه مطلوب بسيار حائز اهميت می باشد.- 

شد، -  انجام  زيرزمينی  سازه های  طراحی  زمينه  در  فعال  داخلی  مشاور  شرکت  چندين  از  که  بررسی هايی  با 
مشخص شد که يکی از دغدغه های اصلی اغلب مهندسين مشاور، عدم اشراف کافی به بحث طراحی آب بندی 
در سازه های زيرزمينی است؛ در واقع شرکت های مهندسين مشاور در طراحی سازه بهترين عملکرد را دارا 
هستند، ولی در مبحث طراحی آب بندی معمواًل از روش کپی برداری از طرح های قبلی استفاده می کنند. يکی 
از داليل اين امر را می  توان عدم اعمال سختگيری های الزم از طرف کارفرمايان محترم بر شمرد. شايسته 
آيين نامه های معتبر آب بندی فضاهای زيرزمينی در طراحی های  به  با اشراف  است مهندسان مشاور محترم 
خويش به صورت حرفه ای تر به اين امر بپردازند و سطح توقع کارفرمايان محترم نيز در اين بخش همانند ساير 

بخش های سازه ای ارتقا يابد.
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مطمئنًا اجرای صحيح و استاندارد سيستم آب بندی در يک سازه زيرزمينی ممکن است باعث افزايش هزينه های 
طرح گردد ولی در مقايسه با ساير هزينه های اجرايی و نوع عملکرد سازه و طول عمر بهره برداری، اين افزايش 

هزينه نزديک به صفر تقريب زده می شود.

در فاز اجرايی، پيمانکاران محترم اکثراً فاقد نيروی انسانی متخصص در زمينه آ ب بندی می باشند. در کشورهای 
توسعه يافته نيروهای انسانی با طی دوره های خاص و فراگيری دانش الزم در زمينه اجرا، با اخذ مدارک و کسب 
مهارت های الزم اجازه فعاليت در اين زمينه را کسب می کنند؛ بنابراين خطاهای انسانی در حين اجرا به شدت کاهش 
می يابد. متأسفانه هنوز به صورت جدی بستر مناسب جهت پرورش نيروی انسانی متخصص برای پيمانکارن محترم 
فراهم نشده است و از اين رو شايسته است با برگزاری دوره های آموزشی و پرورش نيروهای متخصص خالء موجود 

در اين امر از ميان برداشته شود.
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فصلهشتم-پیوست-8

پيشنهادات مورد نظر اين گزارش در فصول قبل، به صورت زير جمع بندي شد:

 در روش های اجراي تونلي استفاده از يکي از دو سيستم بتن آب بند يا ژئوممبرين.- 

در روش های اجرای ترانشه باز استفاده از دو گزينه فوق به عالوه ژئوممبرين های قيري، اندودهاي سطحي و - 
پوشش های رسي-ژئوسينتتيکي.

جزئيات روش اجرايي براي بتن آب بند و تکنولوژی ساخت آن در استانداردهاي مختلف مورد اشاره در فصول 
قبل به تفصيل ذکر شده است و با توجه به ماهيت سازه بتن مسلح و عناصر تشکيل دهنده آن، اکثر مهندسين و 
پيمانکاران با مفاهيم موجود در آن ها که شامل نحوه آرماتوربندی، عيار سيمان، افزودنی های بتن و... آشنايی کافی 
دارند و با مراجعه به منابع می توان اطالعات کافی در اين زمينه کسب نمود. از طرفی به دليل برخی جزئيات خاص 
اجرايی موجود در اين نوع بتن ها در پروژه های جاری مملکتی مخصوصًا در سازه های زيرزمينی در آبرفت – که 
موضوع اصلی بحث می باشد- اين روش کم تر به کار گرفته شده و تجربه های موفقی فعاًل در اين خصوص گزارش 
نشده است و عدم اطمينان در به کارگيری از بتن آب بند در سازه های حساس با طول عمر باال همچنان در کشور 
الفين در آب بندی سازه های زيرزمينی در  پايه  با  بازه وسيع به کارگيری مصالح  با توجه به  از طرفی  وجود دارد. 
کشور، تمرکز اصلی گزارش بر اين نوع روش استوار شده است. در مورد ديگر روش های پيشنهادي آب بندی نظير 
ژئوممبرين های قيري و اندود های سطحي، دستورالعمل اجرايي عمومي وجود ندارد و روش اجرا عمومًا از سوي 
تأمين کنندگان مصالح ارائه مي گردد و هنوز مبنای آيين نامه قابل استنادی معرفی نشده است و به کار بردن آن ها 

در سازه های با طول عمر زياد با عدم اطمينان همراه بوده و فعاًل توصيه نمی شود.

 DVS در تکميل استاندارد ZTV-ING در زمينه اجراي سيستم های ژئوممبرين پلی الفينی در تونل، استاندارد
آلمان ]5[ )که مربوط به جوشکاري ورق های ترموپالستيک است( روش های نصب مناسب را ارائه نموده است. 
همين طور نحوه نصب در تونل ها توسط AKTA )گروه کاري آب بندي تونل در اروپا( روش استانداردي ارائه شده 

که به آن ها پرداخته مي شود ]7[.

در مورد محصوالت پوشش رسي-ژئوسينتتيکي استاندارد های عمومي براي نصب وجود دارد ]2[ که توسط 
ASTM ارائه شده است؛ اما اين استاندارد ها مربوط به نصب در شرايط کلي هستند و در مورد نصب در تونل ها 

و  موجود  استاندارد  مبناي  بر  حال  اين  با  ندارد،  وجود  رسي-ژئوسينتتيکي  پوشش های  براي  ويژه ای  استاندارد 
دستورالعمل های عمومي نصب ارائه شده از سوي تأمين کنندگان روشي کلي براي نصب ارائه مي گردد.
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نصبژئوممبرینپایهپلیالفین-8-1

اجراي سيستم آب بند با محصول ژئوممبرين، فرايندي کنترل شده واستاندارد است. کل اين فرايند بايد بر اساس 
يک روش شناسي از پيش تعيين شده و با فرايند کنترل کيفي مشخص انجام گردد. پرسنلي که در عمليات نصب 
درگير هستند می بايد گواهينامه نصب مناسب براي اجرا داشته باشند. دستگاه نظارت می بايد تسلط مناسب برعمليات 
کنترل کيفي داشته باشد و به صورت پيوسته عملکرد سيستم نصب را مورد بررسي قرار دهد. در ادامه به بررسي 

مراحل نصب پرداخته مي شود  ]9[.

تجهیزاتمورداستفاده-8-1-1

تجهيزات مورد استفاده براي نصب و به کارگيري آن ها، بخش اصلي فرايند نصب هستند و لذا در اينجا به 
مروري سريع از اين محصوالت می پردازيم. تجهيزات اصلي مورد استفاده در فرايند نصب عبارت اند از:

دستگاهجوشدوگانه: اغلب جوش های ژئوممبرين به وسيله اين دستگاه انجام مي گيرد ) شکل 8-1(. همين طور 

جوش انجام شده با اين دستگاه داراي باالترين قابليت اطمينان است. اين دستگاه در طراحي های سبک و سنگين 
در دسترس قرار دارد.

اکسترودر:اين جوش ها به طور عادي براي همپوشاني های T شکل و گوشه ها به کار می روند. اين دستگاه بر 

اساس ذوب شدن سيم جوش و ريختن پالستيک در اطراف جوش انجام می گيرد ) شکل 2-8(.

سشوار: اين دستگاه براي آماده سازي جوش های اکستروژن و انجام جوش های موقت در ساختگاه و همچنين 

اتصال ژئوتکستايل ها به هم به کار می رود ) شکل 3-8(.

شکل)8-1(:دستگاهجوشدوگانهبرايجوشژئوممبرینها)نوعآلماني(]9[
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شکل)8-2(:دستگاهاکسترودر]9[

شکل)8-3(:سشوارمورداستفادهدرجوشژئوممبرین]9[

بخش ديگر تجهيزات مورد استفاده، تجهيزات آزمايش غير مخرب جوش هاست. اين دستگاه ها عبارت اند از:

دستگاهآزمایشفشارهوا:اين دستگاه براي آزمايش جوش های دوگانه مورد استفاده قرار می گيرد. به طور 

معمول هر جوش دوگانه ای بايد توسط اين دستگاه مورد بررسي قرار گيرد ) شکل 4-8(.

حبابمکشوپمپمکش:اين تجهيزات به همراه هم براي کنترل جوش های اکستروژن با اعمال فشار منفي 

به کار می روند ) شکل 5-8(. 

دستگاهآزمایشجرقه: اين دستگاه بر اساس هدايت الکتريکي هوا بر اساس اختالف پتانسيل کار مي کند و 

براي کنترل جوش های اکستروژن در هندسه های پيچيده و مناطق عبور لوله ها به کار می رود.

شکل)8-4(:نمایيازدستگاهکنترلفشارباسوزنویژه]9[
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شکل)8-5(:حبابآزمایشمکشبرايکنترلجوشهاياکستروژن]9[

آمادهسازيسطحزیرین-8-2

هر سطحي براي نصب پوشش آب بند مناسب نيست. پوشش ژئوتکستايل با توجه به استحکام قابل مالحظه و 
قابليت کشساني باال رواداري بيشتري را به نسبت ديگر گزينه های آب بندي پوسته ای پليمري داراست، اما براي اين 

پوشش نيز می بايد رواداري های خاصي مد نظر قرار گيرد.

در  شکل )8-6( نمايي از رواداري مورد نظر براي اليه زيرين نصب آب بند مشاهده مي شود. عالوه بر موارد فوق 
بايستي در نظر داشت که سطح شاتکريت بايد استحکام مناسب براي نصب موقت اليه آب بند را دارا باشد و کم 

بودن استحکام سطح فرايند نصب را پيچيده و در برخي موارد غير ممکن می نمايد.

شکل)8-6(:نحوهآمادهسازيسطحزیرینشاتکریتزیرینبراينصبژئوممبرین]9[

: Rounding Radius     شعاع انحنا:Support Arcقوس تکيه گاه

:Anchorانکر:Shotcreteبتن پاشيدني
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مراحلاجرا-8-3

اجراي سيستم آب بند از کف ايستگاه آغاز شده و مرحله به مرحله با بتن ريزي پيشرفت می نمايد. بايستي توجه 
داشت که نصب ژئوتکستايل تنها زماني به صورت مناسب صورت می گيرد که استرات ها قبل از فرايند آب بندي، 
اين  ژئوتکستايل،  اجراي  مرحله  در  گردد.  پر  نرم  يا مالت  شاتکريت  وسيله  به   استرات ها  محدوده  و  شده  بريده 
محصول بر روي ديوار به  وسيله ميخ های انفجاري به صورت موقت نگهداري شده و سپس با بريدن بخشي از 
انتهاي محصول نصب شده، اليه بعدي به آن متصل مي گردد. در انتها نيز جزئيات مشخصي به  وسيله ميخ های 
انفجاري براي اتصال محصول به ديواره پيشنهاد شده است. در هر يک از مراحل اجرا، يک سري فعاليت های تکرار 

شونده وجود دارند که در ادامه به هريک از آن ها اشاره می گردد:

فعالیت1:اجراي اليه حفاظتي ژئوتکستايل و ثابت کردن آن ها به وسيله واشرهاي پالستيکي ميخ شده به 

.)Roundle( سقف

شکل)8-7(:تصویريازواشر)Roundle(ونحوهنصبوفیکسکردنژئوتکستایلبهدیواره]9[

فعالیت2: اجراي ژئوممبرين ويژه تونل و اتصال آن به واشرهاي مخصوص به  وسيله جوش حرارتي و همچنين 

اتصال و جوش ورق هاي ژئوممبرين در محل همپوشاني.

الزم به ذکر است که در روش های موجود از جوش سشوار با فشار دست براي محصول PVC استفاده مي گردد، 
در حالی که جوشکاري در اين روش با دستگاه جوش دو خطي اتوماتيک انجام مي شود ) شکل 8-8( که جوشکاري 
با بيشترين اطمينان و کم ترين خطا را ارائه کرده و سپس با آزمايش فشار هوا قابل کنترل است. در واقع اتصال 
موقت ژئوممبرين به واشر پالستيکي با سشوار انجام شده و اتصال ورق هاي ژئوممبرين به يکديگر با دستگاه جوش 
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دو خطي اتوماتيک صورت مي پذيرد ]9[.

 
شکل)8-8(:نمایيازقراردهيژئوممبریندرسقف،جوشآنبهراندلهاوجوشژئوممبرین]9[

فعالیت3: انجام آزمايش هوا در محل جوش درزهاي ژئوممبرين جهت آزمايش و تأييد جوش.

شکل)8-9(:نحوهانجامآزمایشفشارهوا]9[

فعالیت4: اجراي واتراستاپ های محيطي)قائم و افقي( بر اساس نقشه های ارائه شده در طرح.

 
شکل)8-10(:جزئیاتقرارگیريونصبواتراستاپ]9[
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روشهایکنترلکیفيجوش-8-3-1

براي کنترل کيفي عمليات جوش بر مبناي دستورالعمل های مورد بحث در بندهاي پيشين سه روش کنترل 
کيفي غير مخرب وجود دارد. در تونل ها با توجه به حساسيت سازه استفاده از روش های مخرب پيشنهاد نمي شود، 

مگر اين که عوامل دست اندرکار به صورت مشخص و در نقطه خاص، انجام اين گونه آزمايشات را الزم بدانند.

آزمايشات مخرب شامل نمونه گيري از محصول و کنترل تمام يا بخشي از مشخصات ذکر شده در  جدول )2-5( 
است. به ويژه رديف های 25 تا 28 اين جدول در صورتي که عدم اطمينان نسبت به عمليات جوشکاري وجود داشته 
باشد،  بايستي آزمايش های مخرب صورت پذيرد. آزمايشات غير مخرب که بخش مهمي از فرايند کنترل کيفي را 

شامل مي شوند عبارت از موارد ذيل مي باشند.

آزمایشفشارهوا-8-3-1-1

در اين آزمايش هوا به داخل حفره مياني جوش دوگانه تزريق شده و افت فشار اندازه گيري مي شود. 

ابتدا دو سر حفره آب بند مي شود.

سوزن آزمايش وارد حفره مي شود)آب بندي اطراف سوزن اهميت اساسي دارد(.

پمپ متصل به سوزن تا فشار 165 تا 275 کيلو پاسکال ) بر اساس ضخامت ژئوممبرين( تنظيم مي گردد ) جدول 1-8(.

شير سر سوزن به مدت دو دقيقه بسته مي شود تا فشار و دما در حفره به تعادل برسند.
جدول)8-1(:مقدارفشارموردنیازبرايآزمایشمتناسبباضخامتژئوممبرین]9[

)mm(ضخامتژئوممبرین )kPa(حداقلفشار )kPa(حداکثرفشار

1.0 165 240

1.5 185 275

2.0> 205 275

در صورتي که مقدار افت فشار بيشتر از  جدول )8-2( باشد يا اصواٌل فشار پايدار نشود، جوش دچار مشکل است 
و مي بايست تعمير گردد.

جدول)8-2(:افتفشارمجازبراساسضخامتژئوممبرین]9[

)mm(ضخامتژئوممبرین )kPa(حداقلافتفشار

1 28

1.5 21

2.0> 14
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شکل)8-11(:نمایيازآزمایشفشارهوا]9[

Air support connection: اتصال تأمين هوا

  Pressure gage: فشار سنج

Air chanel closed by extrusion welding: کانال هواي بسته شده به  وسيله جوش اکستروژن

ball valve: دريچه توپي شکل

آزمایشمکشهوا]9[-8-3-1-2

اين روش معمواًل براي آزمايش جوش های اکستروژن به کار می رود و با ايجاد فشار منفي باعث مي شود که از 
حفره احتمالي هوا نفوذ نموده و يا با استفاده از کف صابون محل نشت قابل تشخيص خواهد بود.

دستگاه مکش را در مکش 5 کيلو پاسکال تنظيم نماييد.- 

با کف صابون محدوده مورد آزمايش را بپوشانيد.- 

حباب مورد نظر را در روي محدوده مورد نظر قرار دهيد.- 

شير آزادسازي فشار را بسته واجازه می دهيم تا فشار منفي توسعه يابد.- 

مطمئن شويد در اطراف حباب نشت هوا وجود ندارد.- 

بررسي کنيد که آيا جريان هوا از داخل حباب ها عبور مي کند يا خير.- 

در صورت تشخيص نشت محل مربوط را عالمت گذاري کنيد.- 

به محل بعدي برويد.- 
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شکل)8-12(:نمایيازآزمایشمکش

آزمایشجرقهالکتریکي]9[-8-3-1-3

اين آزمايش توسط ابزار ويژه اين کار و در محل هايي انجام می گيرد که به علت شکل هندسي مورد نظر، امکان 
آزمايش مکش وجود ندارد. مراحل آزمايش به شرح ذيل مي باشد.

دستگاه را بايد به سر سيم مسي که بيرون بوده يا هر سيم ارت ديگر متصل نمود.- 

دستگاه را بايد با يک جوش مطمئن کاليبره نمود.- 

بخش مثبت را به الکترود جستجوگر متصل نماييد.- 

جوش را کاماًل تميز نماييد.- 

اختالف پتانسيلي بين 20 تا KDVC 55 را برحسب  جدول )7-3( اعمال نماييد.- 

دستگاه را روي جوش حرکت دهيد.- 

به صدا يا ظاهر شدن جرقه ها دقت کنيد و مناطق آسيب ديده را عالمت بزنيد.- 

جدول)8-3(:مقادیرتنظیمولتاژدستگاهجرقهالکتریکي]9[

عرضشیار)میليمتر(اختالفپتانسیلآزمایش

2000006

25000010

28000013

31000016

35000019
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نصبپوششهایرسي-ژئوسینتتیکي-8-4

عمليات  به  نياز  محصول  اين  نصب  روش  در  است.  ساده  فرايندي  –ژئوسينتتيکي  رسي  پوشش های  نصب 
جوشکاري نيست، اما مالحظاتي ويژه در حين نصب بايد براي اطمينان از عملکرد مناسب آن رعايت گردد که در 
ادامه شرح داده مي شود ]9[. در فضاهاي زيرزميني با اجراي ترانشه باز، نحوه اجراي پوشش رسي-ژئوسينتتيکي 

به دو صورت است:

اجرا بر روي سازه اصلي )معمواًل در تونل ها و مسيرهاي زيرزميني(- 

اجرا بر روي بدنه سازه نگهدارنده موقت )شاتکريت يا سطح شمع ها(- 

روش های اجرايي مورد استفاده در هر دو تقريبًا مشابه مي باشد. در  شکل )8-13( نمايي از نحوه نصب پوشش 
رسي-ژئوسينتتيکي در يک مقطع تونل ترانشه باز ارائه شده است.

شکل)8-13(:نمایيازنحوهآببنديدریکتونلاجراشدهبهروشترانشهبازونصبرويدیوارهبتني]9[

Bentonit Waterstop : واتراستاپ بنتونيتي Bentonit Layer: اليه بنتونيتي  

moadfield proctor density %85 Compacted Backfill to a minimum: تحکيم خاک رويه تا 85 درصد 

پروکتور اصالح شده استاندارد

در اين روش ابتدا نصب در زير پي انجام شده و پس از اجراي ديواره محصول بر روي ديواره امتداد می يابد.
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انبارنمودن-8-4-1

پوشش های رسي-ژئوسينتتيکي نسبت به تماس آب و تابش مستقيم نور خورشيد حساس هستند؛ به همين 
دليل نحوه نگهداري آن ها از اهميت بااليي برخوردار است. موارد زير را در انبارش محصول می بايد مد نظر داشت:

قبل از پذيرش بسته های جي سي ال مي بايست دقت نمود تا بسته بندي رول های وارده عاري از آسيب ديدگي - 
باشد .

انبار محصول بايد در محيط خشک با سطحي صاف صورت گيرد. براي جلوگيري از رسيدن آب به محصول - 
می بايد رول ها در محدوه مسقف نگهداري شوند يا اين که پوشش آب بند مناسب )مانند دو اليه پالستيک 
ضخيم( بر روي آن کشيده شود. همين طور محل نگهداري بايد به صورت مناسبي زهکشي گردد تا آب به محل 
ذخيره رول ها راه نيابد. همچنين براي جابه جايي رول ها الزم است هر رول از دو نقطه به  وسيله تسمه های 
پارچه ای به  وسيله جرثقيل بلند شود تا رول ها دچار پارگي نشوند. حداکثر تعداد قابل ذخيره رول ها به صورت 

طبقاتي، 4 رديف در ارتفاع است.

شکل)8-14(:نحوهذخیرهمناسبپوششهایرسي-ژئوسینتتیکي]9[

شرایطآبوهوایيبراينصب-8-5

به طور کلي وجود هواي آفتابي، شرط اصلي آب و هوايي براي شروع عمليات نصب می باشد.

به منظور جلوگيري از انبساط جي سي ال در اثر هيدراتاسيون ناشي از آب های سطحي موجود توصيه مي شود - 
که محيط کارگاه عاري از رطوبت و آب های سطحي باشد.

بالفاصله پس از نصب جي سي ال بتن مگر اليه دوم اجرا شود.- 

در ديوارها اجراي اليه بتني يا خاک ريزي بايد بالفاصله پس از نصب پوشش رخ دهد.- 
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آمادهسازيبستربراينصبپوششهایرسي-ژئوسینتتیکي-8-5-1

قبل از نصب جي سي ال الزم است تا سطح از وجود هرگونه آشغال )چوب، فلز، بتن، سنگريزه و...( با روش 
از 63  بزرگ تر  قلوه سنگ های  که  است  باشد الزم  ال خاکي  زيرين جي سي  بستر  اگر  پاکسازي شود.  مناسب 
ميلي متر برداشته شوند. اگر سطح زيرين جي سي ال بتن باشد الزم است قبل از نصب سطح به صورت کامل خوب 
جاروکشي و عاري از هرگونه تيز گوشه و برآمدگي باشد. هرگونه برآمدگي ناگهاني بيش از 12 ميلي متر از سطح و 
هرگونه تغيير ناگهاني در سطح بيش از 25 ميلي متر بايستي حذف و يا با مالت يا خمير بنتونيت بسته به موقعيت و 
نياز ترميم گردد. به طورکلي بايد به اين نکته توجه داشت که در هنگام نصب جي سي ال مي بايست سطح خشک 

و کاماًل عاري از تيزگوشه و مصالح سنگي زائد باشد. 

شکل)8-15(:بریدنسرآرماتورهابرايآمادهسازيسطح]9[

نصبدرکف-8-5-2

پس از آماده سازي بستر و اجراي بتن مگر، جي سي ال توسط دستگاه هاي مربوط حمل درون کارگاهي شده 
و در محل نصب مستقر مي گردد. سپس با بهره گيري از ادوات و نيروي انساني و يا ماشين آالت مستقر در کارگاه، 
 20 ميزان  به  طولي(  و  )عرضي  همپوشاني  بايستي  مجاور  رول هاي  بين  مي گردد.  پهن  کف  روي  بر  پوشش 
سانتي متر انجــام شـود. پس از پوشاندن کف محل مورد نظر مطابق الزامات مربوط، در محل تالقي کف با ديواره 

گودبرداري بايستي مطابق الزامات فني و با لحاظ نمودن تمهيدات الزم جي سي ال را به ديوار متصل نمود. 
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شکل)8-16(:نمایيازنصبپوششرسي-ژئوسینتتیکيدرکف]9[

جهت اين کار معمواًل از ميخ کردن جي سي ال به ديوار استفاده مي شود. پس از اجراي جي سي ال، آرماتوربندي 
فونداسيون انجام شده و سپس بتن ريزي قابل انجام خواهد بود. در راستاي اجراي جي سي ال در کف نکات زير 

بايستي در نظر گرفته شود.

نصب جي سي ال مي بايست در يک جهت باشد. در سطوح صاف، جهت باز نمودن جي سي ال خيلي اهميت - 
ندارد. 

وجود همپوشاني عرضي براي دو نوار کنار هم ممنوع است و الزم است که محل همپوشاني عرضي در دو نوار - 
حداقل 30 سانتي متر از هم فاصله داشته باشد. 

از پهن نمودن محصول در مساحتي بيش از حدي که نتوان حداکثر در يک روز روي آن را توسط خاک يا بتن - 
پوشاند، خودداري شود. 

در گوشه ها براي اجراي صحيح الزم است از يک ماهيچه سيماني بين ديوار يا پي و جي سي ال استفاده شود. - 

از رفت و آمد ماشين آالت و بارگذاري مستقيم بر روي جي سي ال مي بايست جلوگيري شود. - 

مقدار همپوشاني مورد نياز به عنوان اليه انتظار جهت همپوشاني و اتصال پوشش رسي-ژئوسينتتيکي کف، زير - 
فونداسيون به ديواره مي بايست 30 سانتي متر باشد که توصيه مي گردد به منظور جلوگيري از هيدراته شدن 
محصول در مجاورت با آب داخل گود يا بارندگي قبل از بتن ريزي، از يک اليه پالستيک بر روي اليه نصب 

شده و در نواحي همپوشاني استفاده گردد. 

از پرتاپ ميلگرد و اشيای تيز و برنده بر روي جي سي ال جلوگيري شود. - 
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نصبدردیواره-8-5-3

کليات اجراي محصول بر روي ديواره، مشابه اجرا بر روي کف می باشد. بدين منظور حين اجراي پوشش رسي 
فونداسيون الزم است حداقل به ميزان آرماتور انتظار ريشه های ديوار ورق جي سي ال بر روي زمين بريده شده و 
به  وسيله جرثقيل بر روي ديواره در محل مورد نظر قرار گرفته و به  وسيله ميخ هاي مخصوص بر روي ديواره نصب 
گردد. جي سي ال قابليت اجرا بر روي طيف وسيعي از اجزای ساختماني را داراست. جهت همپوشاني رول های جي 
سي ال در ديواره ها، از ميخ کوبي يا مالت بنتونيت استفاده مي شود؛ لذا با توجه به خاصيت خود ترميمي جي سي ال 
استفاده از ميخ کوبي بالمانع است. با توجه به استفاده از جي سي ال، نياز است تا سر نيل ها يا انکراژها را با اجراي 

مالت ماسه سيمان صاف نموده و سپس اقدام به اجراي جي سي ال نمود ) شکل 17-8( .

شکل)8-17(:آمادهکردنرولمحصولبریدهشدهبراينصبدردیواره]9[

شکل)8-18(:انتقالرولبریدهشدهبراينصبدردیوار]9[
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شکل)8-19(:نصبانجامشدهدردیواره]9[

جهت اتصال محصول به ديواره از ميخ های انفجاري تثبيت کننده به فاصله مرکز به مرکز 50 سانتي متر استفاده 
مي شود. الزم به ذکر است که اگر نصب بر روي ديواره سازه انجام مي شود، پس از نصب محصول بر روي ديواره، 
در صورت فاصله بين حائل و ديواره گود  بايستي با مصالح مناسب پر شود. هيچ خط تا شدگي يا موجي نبايد در 
محصول نصب شده ايجاد شود در ضمن الزم است تا در حين نصب، ارتباط کامل بين محصول و ديواره زيرين 

وجود داشته باشد. 

درصورتي که پوشش در ديواره مستقيم با بتن ريزي ديوار حائل در تماس باشد يا اين که ديواره خيس باشد و 
احتمال رسيدن آب و خيس نمودن پوشش باشد، توصيه مي شود يک اليه نايلون در زير و روي آن هنگام نصب 

کشيده و بر ديواره ميخ شود. 

الزم به ذکراست در ارتفاعي از ديوار که حضور آب وجود دارد يا احتمال رسيدن آب وجود داشته باشد، الزم 
است ابتدا بر ديواره يک نوار زهکش قائم به عرض 10 سانتي متر به فاصله مرکز به مرکز 2/5 متر و ارتفاع برابر با 
ديوار در معرض تراوش، نصب شده و پس از نصب نايلون زير، محصول و نايلون رويه اجرا شود. همچنين بايستي 
در کف گود اتصال نوار زهکش قائم به زهکش موجود در کف )در صورت وجود( برقرار باشد تا از تجمع آب در 

روي بستر جلوگيري شود. 
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شکل)8-20(:فیکسکردنمحصولبررويدیواره]9[

اجرايبتنیاخاکریزيبررويعایقنصبشده-8-5-4

در مواردي که نصب بر روي سازه موقت انجام می گيرد، بتن ريزي بر روي محصول آب بندي انجام مي شود. در 
زماني که پوشش بر روي بتن سازه انجام مي شود، مصالح پر کننده اعم از بتن يا خاک بر روي آن ريخته مي شود. 

بتن ريزي يا خاک ريزي بر روي محصول نصب شده بايد با مالحظات زير انجام پذيرد:

عمليات خاک ريزي يا بتن ريزي نبايد به گونه ای باشد که باعث جابه جا شدن محصول شود، به گونه ای که - 
محصول از ديواره يا کف کنده يا جا به جا شود، محصول چروک بخورد يا همپوشاني الزم تأمين نشود.

عمليات اجرايي شامل خاک ريزي و يا آرماتوربندي نبايد باعث سوراخ شدن محصول شود.- 

در صورت نياز براي خاک ريزي پشت محصول از راهنمايي تأمين کننده محصول استفاده شود.- 

شکل)8-21(:آرماتوربنديرويمحصولپسازنصببرايبتنریزي]9[
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