


ــیار  ــای بس ــه پارامتره ــرای آن از جمل ــرداری و روش اج ــق گودب عم

ــر طراحــی و انتخــاب شــیوه مناســب در آب بنــدی ســازه هــای  ــر ب موث

زیرزمینــی محســوب می شــوند. در بســیاری ازپــروژه هــای گودبرداری 

شــهری فضــای کافــی جهــت دسترســی بــه پشــت دیوارهــای حائــل 

ــن  ــزوم ایجــاد و چســبندگی بی ــه ل ــا توجــه ب ــه ب وجــود نداشــته ک

ــر اســاس آئیــن نامــه هــای معتبــر آب بنــدی  عایــق و ســازه اصلــی )ب

موجــود( تعــداد محــدودی از آب بندهــا قابلیــت بــکار گیــری دارنــد. 

همچنیــن از منظــر آئیــن نامــه هــای آب بنــدی ســازه هــای زیرزمینــی 

ــر  ــد و غی ــای آب بن ــازی ه ــی پایدارس ــته اصل ــه دو دس ــازی ب پایدارس

آب بنــد تقســیم بنــدی مــی گردنــد. روش هایــی ماننــد شــمع هــای 

 )Sheet Pile( و یــا صفحــات فلــزی کوبشــی )Secant Pile( متداخــل

از جملــه پایدارســازی هــای  آب بنــد و روش هایــی همچــون میــخ کوبی 

)Nailing( و دیوارهــای برلنــی )King Post Wall( از جملــه 

پایدارســازی هــای غیــر آب  بنــد محســوب مــی شــوند.

تنــوع در روش هــای پایــدار ســازی باعــث گردیــده تــا عــدم انتخــاب 

روش مناســب جهــت ایزوالســیون منجــر بــه فاجعــه گــردد.

روش های پایدار سازی و تأثیر آن بر 
انتخاب روش ایزوالسیون



ــن  ــی و ایســتای خــاک ســاده تری ــا شــیب طبیع ــرداری ب ــود ب 1- گ

ــی در  ــچ محدودیت ــه هی ــوده ک ــی ب ــازه زیرزمین ــرای س روش در اج

انتخــاب نــوع عایــق و روش اجــرای آن ایجــاد نمــی کنــد. تنهــا نکتــه 

حائــز اهمیــت اجــرای الیــه محافــظ جهــت جلوگیــری از آســیب هــای 

ــزی) Back Fill( مــی باشــد. ــی در هنــگام اجــرای خاکری احتمال

روش های قابل بکار گیری :

)Type B( آب بندی سازه ای  

  آب بندهای غشائی )Type A( شامل:

)Compartment( به روش تفکیک سطوح PVC ژئوممبران -   

)Fully Bonded Sheet Membrane(ورق های پلیمری الحاقی -   

)Liqud Applied Membrane( پوشش های پلیمری مایع -   

   - پوشش های مالتی آب بند)کریستالی شونده یا نفوذگر(

ــود  ــورت وج ــا در ص ــواره ه ــازی دی ــیله پایدارس ــرداری بوس 2- گودب

حداقــل فاصلــه یــک متــری بیــن ســازه اصلــی و دیــوار حائــل امــکان 

اجــرای تمامــی روش هــای عایــق بنــدی را ممکــن مــی ســازد. در غیــر 

ایــن صــورت اگــر اجــرای ســازه بتنــی بــه روش قالــب بنــدی دوطرفــه 

انجــام پذیــرد محدودیــت هــای اجرایــی وجــود خواهــد داشــت.

روش های قابل بکار گیری :

)Type B( آب بندی سازه ای  

  آب بندهای غشائی )Type A( شامل:

)Compartment( به روش تفکیک سطوح PVC ژئوممبران -   

)Fully Bonded Sheet Membrane(ورق های پلیمری الحاقی -   

)Liqud Applied Membranes( پوشش های پلیمری مایع -   

   - پوشش های مالتی آب بند)کریستالی شونده یا نفوذگر(

الف : گودبرداری در مکانی که پیرامون محل اجرای پی سازه فضای کافی وجود داشته باشد.



3- تمــاس مســتقیم ســازه اصلــی بــا ســازه  پایــدار کننــده باعــث مــی 
شــود در روش هــای پایدارســازی هماننــد دیوارهــای شــمعی ســکانت 
و یــا دیافراگــم )روش هــای آب بنــدی( و دیوارهــای برلنــی و یا میــخ کوبی 
)روش هــای غیــر آب بنــد( اجــرای ایزوالســیون بــا محدودیــت هایــی 

همــراه باشــد.
روش های قابل بکارگیری:
)Type B(آب بندی سازه ای  

   - سازه های پایدار کننده
   - سازه اصلی

)Type A(آب بندی غشائی  
)Compartment( به روش تفکیک سطوح PVC ژئو ممبران -   

)Fully Bonded Sheet Membrane(ورق های پلیمری الحاقی -   
)GCL(آب بند های رسی فعال  

4- در روش Top-Down کــه اخیــراً مورد اســتقبال گســترده مشــاورین 
ــات  ــی اجــرای طبق ــا اجــرای ســازه زیرزمین ــان ب ــه همزم ــرار گرفت ق
فوقانــی نیــز انجــام مــی پذیــرد. بگونــه ای کــه ابتــدا شــمع هــا و یــا 
ــده و ســتون  ــر گردی ــی حف ــده پیرامون ــدار کنن ــوار دیافراگمــی پای دی
هــای میانــی نیــز بــا اجــرای شــمع هــای بتنــی یــا فلــزی اجــرا مــی 
ــرداری  ــا خاکب ــان ب ــه ای و همزم ــا بصــورت مرحل ــردد و ســقف ه گ
اجــرا مــی شــود. در ایــن روش نیــز محدودیــت هــای زیــادی جهــت 

ایزوالیــون وجــود خواهــد داشــت.
روش های قابل بکارگیری:
)Type B(آب بندی سازه ای  

   - سازه های پایدار کننده
   - سازه اصلی

)Type A(آب بندی غشائی  
   - در برخی موارد ژئو ممبران PVC به روش تفکیک سطوح

)Fully Bonded Sheet Membrane(ورق های پلیمری الحاقی -   

ب: گودبرداری در مکانی که پیرامون محل اجرای پی سازه فضای کافی نداشته باشد
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