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 مقدمه -1

استفاده از  مانندهای پیشرفته تثبیت خاک، تکیه بر سیستم محصور کردن خاک روشامروزه برای بیشتر 

ل پلیمری سه محصو ژئوسل تثبیت خاک باشد.تواند راهگشای بسیاری از مسائل چالش برانگیز ، میژئوسل

میان خود دارای در ها این سلول .استالنه زنبوری  بصورتای وذپذیر است که دارای ساختار شبکهبعدی و نف

تواند توسط مصالح طبیعی مانند خاک، سنگ و یا مواد پلیمری مانند باشند که این فضا میفضایی خالی می

 .دهندشوند یک سیستم محصور را شکل میمصالح با خاک پر می نگامی که اینفوم پر شوند. ه
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رطوب، امکان های عمرانی به علت مقاومت پایین خاک خصوصا در بسترهای سست و مدر کلیه پروژه

اجتناب ناپذیر است. با توجه به مکانیزم انتقال بار در ژئوسل، این شبکه سبک  نشست و ترک خوردگی

ترل ترک خوردگی، نشست و فرسایش خاک در کاربردهای: صنعت راه و یک راه حل مطمئن جهت کن

های سبز، صنعت نفت و گاز، آب و فاضالب، صنعت و معدن و ساختمان، صنعت راه آهن، ساختمان

 باشد.های انرژی بادی مینیروگاه

 عملکرد ژئوسل -2

 تسلیح خاک -1-2
 

 
کننده بار عمل  توزیعشود به عنوان می که بار بر خاک اعمال میها هنگاژئوسل ایجاد خاک مسلح:

جهت  توانمی موارد از بسیاری در بعالوه، دهند.های زیرین انتقال میکرده و تنش کمتری را به الیه

 ها،فرودگاه باند دسترسی، خطوط ،های راهسازیهای بزرگی چون پروژهتسلیح خاک زیر سازه پروژه

 های ارزان قیمتها و خاکسنگدانهتقال آب و فاضالب از نهای امسیر، لوله بستر آهن، راه ها،پارکینگ

زیرین های ار وارده را به الیهب ،خاک، توده خاک محصور شده تسلیح. به طور کلی در بهره گرفت محل

 شود.فشار وارده به الیه زیرین خود میاهش کرده و در نتیجه سبب ک توزیع

 بسیار هایشیب تثبیت منظور به دیوار حائل:

ژئوسل  .گرددحائل استفاده می دیوارهای تند، از

هم به عنوان حائل و هم به عنوان مسلح کننده 

ها نه تنها خاک را در محل کند. سلولعمل می

کنند بلکه فرایند زهکشی را هم میسر حفظ می

سازند. مزیت دیگر این است که پوشش گیاهی می

این ن سیستم رشد کند. بنابربر روی ایتواند می

توان با یک دیواره زیبا و سازگار با طبیعت را می

 نمود. دژئوسل ایجا
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 تثبیت خاک -2-2

سوی  ایجاد شده از مهارشدگیشدگی سه بعدی ژئوسل همراه با محصور ها:ها و شیبدر کانال

 کند. زهکشیافظت شده توسط ژئوسل را تضمین میهای محها، تثبیت طوالنی مدت شیبسلول

سل، مانع از حرکت شیب به گیاه ژئو –خاک  –سریع، نیروی اصطکاک و اندرکنش سلول  آسان و

 کاربردهای معمول .شودمی تنش برشی هیدرولیکی باران و قطرات تأثیر شدن سمت پایین و محدود

کاربردهای ریزی شده، برداری و خاکهای خاکارتند از: تثبیت ساختارها و سازهعب در این زمینه

 تاسیسات ،سازیذخیره تاسیسات و لوله وطخط ای و ریلی تثبیتهای جادهشیروانی و کانال، خاکریزی

 .، استخرهای کشاورزی و پرورش ماهیخطوط ساحلی هایو کانال

 

 
 

 شیب ژئوسل با محافظت از پوشش ژئوممبران، ضمن تثبیت خاک و زباله: دفن هایمحل و مخازن

پردازد. ژئوسل همراه با بتن یک سطح قابل میدر مقابل مایعات و زباله  هاشیب این از به محافظت

از ایجاد ترک های کوچک بستر تطبیق دهد و تواند خود را با جابجاییکه میکند ایجاد میانعطاف 

 .جلوگیری کند در سازه

هستند. رواناب های با جریان ذرات خاک مستعد جدا شدن و پراکنده شدن کنترل فرسایش خاک:

 اهش کنند در نتیجه سبب کد روی دامنه را حفظ و نگهداری میها به صورت موثر پوشش مواژئوسل
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ب بر اثر بارندگی جلوگیری کرده و سیستم های سلولی از ایجاد روانآگردند. دیوارهپتانسیل فرسایش می

 .گذارندباقی مینخورده  را دست

 

 

 های ژئوسلویژگی -3

 باشنددر دسترس می های مختلف بسته به نوع پروژهرنگها و ایزها، عمقژئوسل در سهای سلول. 

 فراهم کردن یک حفاظ با دوام برای الیه آب بند 

 کند.بسیار کمی بر ساختار آن ایجاد میپذیر، تغییرات الیه زیرین تاثیر به دلیل ساختار انعطاف 

  ،ت زهکشیبا قابلی پارشدگی و لهیدگیمقاومت زیاد در کشش 

 وزن کم، قیمت ارزان و دوام باال 

 بسیار اقتصادی در مقایسه با دیگر محصوالت 

 قابلیت تسلیح در سه بعد طولی، عرضی و ارتفاعی 

 هامقاومت در برابر میکرو ارگانیزم 

 دار محیط زیستدوست 

 های شیمیاییمقاوم در برابر واکنش 
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 های ژئوسلمصالح مناسب جهت پر کردن شبکه -4

 بتن 

 دانهخاک ریزدانه و درشت 

 های آجرتراشه 

 دنیعای و پوکه مسنگ رودخانه 

 فوم 

 

 

 مزایای ژئوسل -5

 سهولت در نصب و اجرا 

 های عملیات خاکی(مقرون به صرفه )کاهش هزینه 

 های تندقابل استفاده در شیب 

 پذیری با توجه به بسترقابلیت شکل 

 راحتی حمل و نصب 

  انسانیکاهش مدت زمان ساخت و نیروی 
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 نحوه توزیع بار در شبکه ژئوسل -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بار گسترده  به وارده و تبدیل بار متمرکز پر کننده ها در محصور کنندگی مصالحمکانیزم تسلیح خاک ژئوسل

در واقع این شبکه با تغییر  گردد.که این امر سبب کاهش تنش وارده از شبکه ژئوسل به زیرسازه می باشد.می

برآیند نیروی عمودی به نیروی افقی، نیروهای متمرکز را خنثی کرده و در نتیجه مانع از نشست و ایجاد ترک 

های ناشی از بستر تاثیر بسیار اندکی گردد. همچنین به دلیل قابلیت انعطاف پذیری باالی این سیستم ترکمی

 گذارد.بر عملکرد شبکه ژئوسل می
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 ژئوسل هایکاربرد -7

 کنترل خط ساحلی 

 راه آهن 

 های عایق صوتی(کاربردهای نظامی )جهت ایجاد خاکریز و دیوار 

 سیل بندها 

 های دفن زبالهمحل 

 هاها و مسیلکانال 

 های ژئوگیریدیجایگزین برخی پروژه 

 ها در معادن، مخازن و ...تثبیت شیروانی 

 )محوطه سازی )روف گاردن 

  ها(های برق و پارکینگها، نیروگاهها، بندرگاهها، فرودگاه)اتوبان، راهتحکیم بستر 

 

 


