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ژئوتکستایل
 در این نوع از ژئوتکستایل ها تار وپود تشکیل دهنده به صورت تصادفى در کنار هم قرار گرفته و به وسیله دوخت، حرارت و یا چسب رزین به
و عدم یکنواختى میزان تراکم تار و پود در کل سطح ژئوتکستایل، (فیالمنت ها)  هم متصل مى شوند. با توجه به اتفاقى بودن جهات تار و پود
 مشخصات مقاومتى پایین انتظار مى رود. در برخى موارد براى افزایش این مشخصه در ژئوتکستایل نابافته از یک طرفه و یا دو طرفه حرارت
 دیده مى شوند (کلندرینگ) که هم سبب کاهش ضخامت (جهت کاربرد در ساخت ژئوکامپوزیت  ها) و هم افزایش مقاومت ژئوتکستایل و

یکنواختى  بهتر و تراکم ژئوتکستایل مى شود.ر

 در این نوع از ژئوتکستایل، تار و پود تشکیل دهنده به صورت منظم و با جزء رشته هاى بلندترى در کنار هم  بافته مى شوند. با توجه به
 این مسئله در این نوع از ژئوتکستایل کنترل بیشترى روى مشخصه هاى آن بوده و دستیابى به مقاومت کششى باال امکان پذیر مى باشد

که از جمله مهمترین مشخصه هاى ژئوتکستایل بافته مشخصه هاى مقاومتى جهت تسلیح آن باال مى باشد.و
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 ژئـوتکستایل ها از جمله منسوجـات نفوذپذیـر بسیار پرکاربـرد در 
 صنایع عمـرانى مى باشد. با توجه به جنس، نحوه بافت و مشخصـات
 هندسى، ژئوتکستایل ها مى توانند در عملکردهاى مختلف جداسازى،
 زهکشى، فیلتراسیون، محافظت، کنترل فرسایش و تسلیح مورد استفاده
 قرار گیرند. با توجه به گستـردگى باالى عملکردى ژئوتکستایل ها
 نحوه طراحـى، انتخاب جنس، ضخـامت، بافت و اندازه چشمه ها براى
 کاربرى مناسب در سازه ژئوتکنیکى از اهمیت بسزایى برخوردار است.
 بر اساس جنس و نحوه بافت ژئوتکستایل ها به انواع مختلفى تقسیم
 مى شود. ژئوتکستایل ها اغلب از جنس پلى پروپیلن و پلى استـر و به

لحاظ نحوه بافت به ژئوتکستایل هاى بافته و نابافته تقسیم مى شود.و
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 جنس ژئوتکستایل در عملکردهاى زهکشى، تسلیح و فیلتراسیون
 از اهمیت بیشترى برخوردار است. خاصیت پلیمرى پلى پروپیلن
 در عملکـرد زهکشـى و فیلتـراسیـون مناسب بوده و بازدهـى
در مى دهد.  نشان  خود  از  آب  زهکشى  برابر  در   مناسب ترى 
 خصوص تسلیح عالوه بر پلى استر و پلى پروپیلن، گاهاً براى پروژه
 هـاى خاص جهت دستیابـى به مقاومت هاى کششـى باالتـر از
 جنس هاى دیگر نظیر پلى آمید استفاده مى شود. در مقایسه با
 شرایط یکسان ضخامت ونحوه بافت، ژئوتکستایل از جنس پلى
پروپیلن مشخصه  هاى مقاومتى باالترى را نسبت به پلى استر دارا

مى باشد

جنس ژئوتکستایل مقدمه
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