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 مقدمه

نمی و بتنهی وهبه طور کلی دیوارهای حائل و ضامن جهت تثبیت خاکریزها و ترانشهه ههاب بهه انهوای جهایمزین مناوهر دیوارههای 

ایهن  ی شهود.مهاوتفاده از مسلح کننده های ژئوونتتیکی دو مشخصه درگیری با خاک وتوای کشش ب لحها  در می شوند.  احداث 

 خهاکریزدر وند. شهپوشهش ناها ب وهاخته مهی  اجهرابه روش خاکریزی و کوبیهدی ییهه بهه ییهه و و وازه ها با اوتفاده از ژئوگرید 

 درگیری با مسلح کننده ها اوتفاده می شود.معاوی از خاک های دانه ای برای بای بردی  خاک مسلحدیوار

 طراحیب در.  امد.درجه را دیوار خاک مسلح وکاتر ازآی را شیر مسلح می ن 75اوتاندارد آشو خاکریزهای مسلح با شیر بیش از 

 نسهبی  و کلهی ها  )نشست ییه شکل و تغییر برشی گسیختمی شامل باربری ظرفیت نظر از پی زیر بستر خاک مشخصات بایستی

 .گیرد قرار ارزیابی مورد دیوار بارگذاری از ناشی

 ایتالیا  TTSAMP TENAXمعرفی ژئوگرید   

ترده در مسلح وازی وال وابقه از پیشتازای جهانی تولید شبکه های پلیاری با کاربردهای گس 30ایتالیا با بیش از  TENAXشرکت 

ی باشند. مو چین مستقر در ایتالیاب انملستای  TENAXب پایدار وازی ب زهکشی وکنترل فروایش خاک می باشد. کارخانجات 

  را PPپروپیلنی)   و پلیHDPEی شبکه های پلیاری پلی اتیلنی با چمالی بای )تولیدات این شرکت دامنه گسترده ای از گونه ها

اوامل فروایشی و  آفتابب شرایط آب وهوایی متنوع و UVدر برمی گیرد که دارای مقاومت بای در مقابل مواد شیایایی ب اشعه 

ا و ههاب ژئوول  ه ب ژئونت هاب ژئوکامپوزیتمخرب در خاک می باشد که از جاله آنها می توای به ژئوگریدهای تکسویه ودوووی

 ژئومت ها اشاره ناود. 

ت کنترل   تولیدب آزمایشاCEو وازگار با اوتاندارد اروپا ) ISO 9002تحت اوتاندارد   TENAXشبکه های پلیاری شرکت 

 انجام می گردد. DINب ENب  BSب ASTMکیفی آی به طور متناوب بر اواس اوتانداردهای 

 در ایرای می باشد. TENAXنعت نااینده انحصاری شرکت شرکت ماناص
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 خاک مسلح  هایدیوار

 ی وهنتی تووهعههها تر نسهبت بهه روش دیوارهای خاک مسلح طی چندین واله اخیر بدلیل وهولت در اجرا و هزینه تاام شده پایین

ای مختله  هه بهر اوهاس دوهتورالعال روزافزونی در پروژه های مهندوی پیدا کرده اند.طراحی دیوارهای خاک مسلح هه  اکنهوی

و دوتورالعال ارائه شده تووط آیین نامهه  FHWA(Federal Highway Administration)بNCMAداخلی و خارجی مانند

AASHTO .در دیوارهای خاک مسلح )  اجرا می گرددB  8/0الهی  7/0 ارض مورد نیاز جهت واخت به صورت تقریبهی حهدود 

تهراک ب راایهت  ر می باشد و می بایست حداقل ارض برای پایداری داخلی و تردد ماشین آیت جههت  مورد نظ Hارتفاع دیوار) 

 باشد. %95درصد تراک  خاک در هرییه از دیوار خاک مسلح باید بیش از  شود .

 دیوارهای خاک مسلح از وه جزء ااده تشکیل یافته اند : 

  خاکریز 

 مسلح کننده 

  پوشش 

وهازه  نکه هیچ نقهشدر طرح و احداث دیوارهای خاک مسلح یکی از مهاترین پارامترهاب ناای این دیوارها می باشد که باوجود ای

خالهت نهوع واقه  اهدم د ای برای دیوارنداردب به دوام دیوار کاك می نااید . به دلیل وازه ای نبودی ناای ایهن نهوع دیوارهها و در

 شد :رح ذیل می باشنوع بسیار زیادی برای آی ها به وجود آمده اوت . انواع پوشش های رایج به خود دیوار ب تپوشش در طراحی 

  Wrap around facing) برگشتیخاک مسلح ژئوگریدی با ناای  -1

 یا بلوک های گلدانی  خاک مسلح ژئوگریدی با ناای بلوک بتنی مدویر -2

 بودکین خاک مسلح ژئوگریدی با ناای پانلهای بتنی از طریق اتصال -3

 خاک مسلح ژئوگریدی با ناای برگشته و  نااوازی کاذب با پانلهای بتنی -4

 مش یا گابیوی خاک مسلح ژئوگریدی با ناای -5
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 اشکال زیر طرح شااتیك ناای دیوار خاک مسلح نشای داده شده اوت. در 

 

 

 

 دیوار خاک مسلح طرح شماتیک اجرای نمای 

  

 

 پانل بتنیدیوار خاک مسلح ژئوگریدی با نمای 

ر زمینه دماناصنعت  یکی از گزینه های ناایی دیوار خاک مسلح که جاذبه زیادی داردب پانل های پیش واخته بتنی می باشد . شرکت

 اجرای این نوع ناا دو روش را مدنظر قرار داده اوت که حداقل مصرف ژئوگرید را به هاراه دارد. 

یرداری هازمای با بتن ریزی دروی قالر پانل بتنی کاشته می شود و طول گ  TENAXدر روش اول ژئوگریدهای پلی اتیلنی

ک مسلح ب ی دیوار خاژئوگریدها مطابق با ابعاد طراحی شده به صورت انتظار قرار می گیرد تا در هنمام نصر پانل ها در محل ناا

 و طول دقیق ی پیش واخته متراژل هاپانژئوگرید ها بر روی وطح پهن گردد. این روش زمانی مناور اوت که در هنمام واخت 

 ژئوگریدها در هر ییه معین باشد.
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 پانل بتنی پس از بتن ریزی جاگذاری ژئوگرید در قالب بتنی )کاشت ژئوگرید(

 

  
 دپوی اولیه پانل های بتنی  پانل بتنی پس از بیرون آوردن ازقالب
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 پانل بتنی با ژئوگرید کاشته شدهنصب  نصب پانل بتنی با ژئوگرید کاشته شده

 

طول  ازخشی ب در پانل کاشته شده و TENAXدر روش دوم هازمای با بتن ریزی دروی قالر پانل بتنی ژئوگریدهای پلی اتیلنی 

گرید یرداری ژئوبه صورت انتظار قرار می گیرد . پس از نصر پانل پیش واخته در محل خود ب مطابق طرح مابقی طول گ ژئوگرید

به  یشتری نسبتبه صورت اتصال بودکین به ژئوگرید انتظار متصل می گردد. این روش از ورات اجرای بایتر وانعطاف پذیری ب

 گزینه اول برخوردار اوت.

 گیرند  تفاده قراری بودی بتنب تنها ژئوگریدهای مقاوم در محیط های قلیایی می توانند در این روش مورد اوبا توجه به قلیای

  
 اتصال بودکین اتصال بودکین
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 با اتصال بودکیننصب ژئوگرید  انتظارنصب پانل بتنی با ژئوگرید 

 

 پانل بتنیی دیوارهای ژئوگریدی با نمای یمراحل اجرا

ی اجهرا مهی ویك ییه بتن ممر در زیر محهل نصهر پانهل ههای بتنه متراک  می شود ببستر کار در تراز ک  رگالژ شده  (1

 گردد.

ز ا های موقت گوه طراحیب  نصر و تراز می گردند و با اوتفاده ازپانل ها با جزئیات اتصال مطابق نص   بردی  اولدر  (2

 آی جلوگیری می شود.حین نصر تغییر شکل های 

  
استفاده از گوه های موقت برای جلوگیری از تغییر شکلل 

 حین نصب

 شلل Tنمای نصب پانل های 
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کل مهار مهی با اوتفاده از میخ های قالب ش پهن می شوند وطبق طول گیرداری  طراحی شده ژئوگریدها بر روی خاک  (3

 گردند.

 

 مهار ژئوگرید با میخ های قالب شکل

 درپشت پانل ها از مصالح زهکش اوتفاده می گردد. در بستر ییه اول وهاچنین (4

  

پشت پانل بتنیشنی  قائ اجرای زهکش   اجرای زهکش افقی شنی بر روی ییه اول ژئوگرید 

  .وانتیاتر اوت 60 یا 50برحسر ابعاد پانل بتنی ییه های ژئوگرید یارتفاافاصله  (5

خهاک تهراک  ژ وکریزی ووپس گالخا)بسته به فاصله ارتفاای ژئوگریدها  وانتیاتر  30 یا 25 بر روی ژئوگریدها حدود (6

 می باشد.  T-99  95%. میزای تراک  دیوارخاک مسلح برطبق اوتاندارد آشو )گرددمی  انجام
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 اجرای عملیات خاکی اجرای عملیات خاکی

 

  

 شکل Tپانل بتنی ناای  شکل Tپانل بتنی ناای 
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 صلیبی شکلپانل بتنی ناای 
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 مشخصات فنی ژئوگرید

 


