
کارفرما : بخش خصوصی

مشاور و طراح سیستم آب بندی و زهکشی : شرکت خاک سیال سازه سپنتا

)Type A( به همراه ایزوالسیون غشائی )Type C( سیستم آب بندی : زهکشی سطحی و بطنی

محل ساختگاه : خیابان کامرانیه شمالی- کوچه فریماه

تراز نهایی گود : ضلع شمال 18 متر، ضلع جنوب 12 متر

مساحت : 2200 متر مربع    

                                              )H-Pile( نوع پایدارسازی : نیلینگ و انکراژ به همراه شمع فلزی

تراز ایستایی آب : 4- متر

مشخصات مصالح مورد استفاده: 

        _ ژئوتکستایل نابافته با وزن واحد سطح 300 گرم بر متر مربع بعنوان الیه فیلتر

       _ ژئوتکستایل نابافته با وزن واحد سطح 500 گرم بر متر مربع جهت افزایش مقاومت در برابر سوراخ شدگی  ژئوممبران

       _ ژئوممبران PVC به ضخامت 2 میلیمتر دارای الیه نشانگر

        _ آب بند بنتونیتی GCL با وزن واحد سطح 5300 گرم بر متر مربع و ساختار سازه ای

        _ زهکش حفره دار) Cavity   Drain(  با مقاومت فشاری 180 کیلو نیوتن بر متر مربع



پــروژه فریمــاه بــا کاربــری مســکونی در منطقــه کامرانیــه کــه در خیابان 

ــر  ــر 2200 مت ــروژه براب ــی پ ــاحت کل ــت. مس ــده اس ــع ش ــاه واق فریم

مربــع بــوده کــه از ایــن مقــدار 1000 متــر مربــع آن گــود بــرداری شــده 

اســت. تــراز نهایــی خــاک بــرداری در ضلــع شــمالی برابــر 18- متــر و در 

ضلــع جنــوب برابــر 12- متــر مــی باشــد. مطابــق گــزارش ژئوتکنیــک 

پــروژه، جنــس خــاک غالــب از نــوع GC-SC )شــن و ماســه رس دار( بــا 

تراکــم بســیار بــاال مــی باشــد. بــه منظــور پایدارســازی دیــواره گــود نیــز 

ــه پشــت )نیلینــگ و انکــراژ( اســتفاده شــده کــه در  از روش دوخــت ب

برخــی نقــاط بــا شــمع هــای فلــزی H شــکل ترکیــب شــده اســت. بــا 

توجــه بــه نتایــج گمانــه هــای حفــاری شــده، تــراز ســطح آب زیرزمینــی 

در عمــق 4 متــری قــرار دارد.

روش های زهکشی و آب بندی مورد استفاده:
)Type C(1- زهکشی

ــف  ــراز ک ــر از ت ــراز آب ســطحی باالت ــور ت ــروژه مذک ــه در پ از آنجــا ک

فونداســیون قــرار دارد مطابــق آئیــن نامــه مــی تــوان از ترکیــب سیســتم 

ــه  ــل اینک ــه دلی ــرد. ب ــره ب ــب به ــائی مناس ــدی غش ــی و آب بن زهکش

فشــار هیدرواســتاتیک آب در طراحــی دیــوار حائــل ایــن ســازه در نظــر 

گرفتــه نشــده اســت، زهکشــی آب پشــت دیــواره هــای حائــل بعنــوان 

شــرط الزم در راســتای جلوگیــری از آســیب بــر ســازه اصلــی در نظــر 

گرفتــه مــی شــود. بدیهــی اســت اســتفاده از چــاه جهــت پاییــن آوردن 

ــه  ــر هزین ــروژه بســیار پ ــودن خــاک پ ــه ب ــل ریزدان ــه دلی ســطح آب ب

ــه  ــز در مجــاورت هم ــود نی ــف گ ــود. در ک ــد ب ــر اقتصــادی خواه و غی

ــال                 ــع آوری و انتق ــور جم ــه منظ ــی ب ــای زهکش ــال ه ــاع از کان اض

تراوشــات روی دیــوار اســتفاده شــده اســت. ایــن کانــال هــا آب را نهایتــاً 

ــاژ از  ــه واســطه پمپ ــه چــاه هــای از پیــش تعییــن شــده منتقــل و ب ب

سیســتم خــارج مــی کننــد. همچنیــن بــه دلیــل ریــز دانــه بــودن خــاک 

کــف گــود، از کانــال هــای زهکشــی فرعــی بــه صــورت تیغــه ماهــی بــه 

منظــور جمــع آوری آب کــف گــود و انتقــال بــه چــاه اســتفاده گردیــده 

ــود  ــرای بهب ــز ب ــه نی ــت دان ــن درش ــه ش ــک الی ــت ی ــت. در نهای اس

عملکــرد کل سیســتم  زهکشــی ســطحی کــف گــود اجــرا شــده اســت. 

ــال  ــه جهــت جلوگیــری از پــر شــدن منافــذ کان ــه ذکــر اســت ب الزم ب

هــای زهکــش توســط خــاک ریزدانــه موجــود، یــک الیــه ژئوتکســتایل 

نابافتــه بــه عنــوان الیــه فیلتراســیون در ایــن کانــال هــا مــورد اســتفاده 

قــرار گرفتــه اســت.

کانال کنی

اجرای کانال زهکشی

وضعیت اولیه گود



:)Type A(2- آب بندی

پــس از زهکشــی و انتقــال آب موجــود بــه چــاه در نظــر گرفتــه شــده، 

نیــاز اســت تــا بــه جهــت جلوگیــری از نفــوذ هرگونــه نــم و رطوبــت 

بــه داخــل ســازه اصلــی از الیــه هــای آب بنــد اســتفاده شــود. بدیــن 

ــاد و  ــواری زی ــود ناهم ــه وج ــه ب ــا توج ــاه ب ــروژه فریم ــب در پ ترتی

پیچیدگــی در ســطح دیــواره گــود، از ورق هــای ژئوممبــران PVC بــه 

منظــور ایزوالســیون اســتفاده شــده اســت. ورق هــای PVC بــه دلیــل  

ــر  ــن ام ــرای ای ــم ب ــیار ک ــری بس ــوذ پذی ــاال و نف ــری ب ــاف پذی انعط

بســیار مناســب هســتند. ایــن محصــول بصــورت رول در بــازار موجــود 

بــوده، بنابرایــن بــرای اســتفاده از آن هــا در ابعــاد دلخــواه الزم اســت 

بــه وســیله اتــوی حرارتــی بــه یکدیگــر جــوش داده شــوند. عملکــرد 

عایــق هــای ژئوممبــران PVC  بگونــه ای اســت کــه در صــورت نشــت 

ــذا جهــت  آب موضعــی، کل سیســتم تحــت الشــعاع قــرار مــی گیــرد ل

پیشــگیری از مشــکل مذکــور یــک الیــه آب بنــد بنتونینــی )GCL( بــه 

عنــوان الیــه نهایــی و الیــه در تمــاس بــا بتــن اســتفاده گردیــده اســت. 

ــه  ــا توجــه ب ــه عایــق هــای GCL و ب ــه رطوبــت ب ــا برخــورد هرگون ب

محدودیــت فضــا، رس بنتونیــت افزایــش حجــم داده و مانــع عبــور آب 

از آن ناحیــه و نشــر آن در پیرامــون ســازه مــی گــردد. بــرای آب بنــدی 

درزهــای عایــق GCL از دوغــاب بنتونیتــی بــا نســبت آب بــه بنتونیــت 

3 بــه 1 اســتفاده مــی شــود.

:)QC(3- تست و کنترل کیفیت

ــش و  ــت آزمای ــران PVC قابلی ــای ژئوممب ــای ورق ه ــی از مزای یک

ــت.  ــا اس ــن ورق ه ــت ای ــرل کیفی کنت

 ASTM-D7177ــق اســتاندارد ــرای آزمایــش ورق هــای PVC مطاب ب

میتــوان از آزمایــش فشــار هــوا )Air Pressure Test( اســتفاده کــرد.  

بــرای ایــن کار ابتــدا یــک ســر خــط جــوش را بوســیله گیــره بســته و 

از طــرف دیگــر فشــار هــوا بــه میــزان حــدود 2 اتمســفر )بــا توجــه بــه 

دمــای ورق( بــه داخــل خــط جــوش پمپــاژ مــی شــود. در صــورت متورم 

شــدن خــط و کنتــرل صــدای نشــتی هــوا مــی تــوان گفــت کــه خــط 

جــوش در وضعیــت مطلوبــی قــرار دارد.

PVC اجرای ورق

GCL محل همپوشانی

تست فشار هوا



همچنیــن بــه منظــور تســت ورق هــای PVC کــه فاقــد خــط جــوش 

دوگانــه هســتند و یــا در محــل وصلــه هــا مــی تــوان مطابــق آئیــن نامــه  

ASTM-D5671 از تســت مکــش )Vacuum Test(   بهــره بــرد. انجــام 

ایــن تســت بــه ایــن صــورت اســت کــه ســطح وصلــه بــه مایــع حبــاب 

ســاز آغشــته گردیــده و فشــاری مکشــی بــه میــزان 1 اتمســفر مطابــق 

شــکل روی ســطح عایــق ایجــاد مــی گــردد. در صــورت عــدم مشــاهده 

حبــاب وصلــه مــورد آزمایــش از نظــر آب بنــدی بــدون مشــکل قلمــداد 

مــی گــردد.

جوش دوگانه

تست وکیوم


