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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است . 92/3/29مور   33333/996ه سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رمار

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   رترایط بته   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اا  پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برا  ، قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 از اجترا  بعضتی   ، اقتصتاد   و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ، کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین . نماید اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   گواای صدور و ممی   ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا  آن عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 
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2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 یش گفتارپ

اداره کل  مربوطکه پیش نویس آن در کمیسیون اا   " اا  قائ زاکش -اجرا  ژئوتکنیکی ویژه "استاندارد 

کمیته میی استاندارد مهندسی  پانصد و دامینررقی تهیه و تدوین رده است و در آذربایجاناستاندارد 

، مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد 93/9/1323اا  ساختمانی مور  ساختمان و مصادح و فرآورده

مصوب بهمن ماه   ان،قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایر 3بند یک ماده 

 رود.، به عنوان استاندارد میی ایران منتشر می1331

برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، 

قع د وم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 . بنابراین،  ، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت ستاندارداا ارائه رودا

 . باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد

 

 : منبع و ماخی  که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است
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 هاي قائمزهکش -اجراي کارهاي ژئوتکنیکی ويژه

 دامنه کاربرد هدف و  8  

اا  زاکشی قائ  تعیین اد امات اصول کیی اجرایی، آزمون، نظارت و بازرسی پروژه، استاندارداین ادف از تدوین 

 است.

ا  کاربرد دارد و اد اماتی را که در طراحی، اا  ماسهساخته و زاکشاا  قائ  پیشاین استاندارد برا  زاکش

کند. این استاندارد برا  اصالح  رود را ارایه میاا  نصب به کار میمورد استفاده در زاکش و روشمصادح 

اطالعات رود. بارگیار  به کار میاا  با نفوذپییر  ک  و با قابییت تراک  زیاد به وسییه زاکشی قائ  و پیشخاک

اا  ادف و ب اطالعاتی بارگیار  در پیوست اا، خال یا کااش آب زیرزمینی  و پیشمربوط به باگیار  سخاکری 

 روند:اند. زاکش قائ  ا  در ساخت و سازاا  دریایی و ا  در خشکی برا  ااداف زیر به کار میارایه رده

 اا  پس از ساخت؛سپیش  تحکی  و کااش نشست -الف

 فشار آب منفی ؛ برا  اتالفتسریع فرآیند تحکی  با کااش طول مسیر  -ب

 اا  موثر خاک ؛اف ایش پایدار  سبا اف ایش تنش -پ

 کااش آب زیرزمینی؛ -ت

 کااش اثرات روانگرایی. -ث

 اا در رابطه با حج  خاک اصالح رده ک  است .در ار مورد اصالح کیی خاک وجود دارد سحج  زاکش

اا  با قطر ا ژئوتکستایلاا  محصور باا  رن و سنگ، ستوناا، ستوناین استاندارد برا  اصالح به وسییه چاه

 زیاد یا اج ا  مسیح کاربرد ندارد.

-اا  ماسهرمع   اا و اا  اصالح زیرزمینی مانند ادکترواسم ، رمعاا یا روشتوان با سایر پیزاکش قائ  را می

 ا  متراک ، تراک  دینامیکی و مخیوط عمیق ترکیب کرد.

در  اا  اجرایی و  تجهی اتمانند بررسی خوا  زاکش، روشاا  عمیی زاکش قائ ، انموداایی برا  جنبهر

پیوست ادف ارایه رده است. بررسی مشخصات خاک و ارزیابی پارامتراا  طراحی که بر خوا  زاکش و اجرا 

 گیارند در پیوست ب ارایه رده است.تاثیر می

 فشار آب منفی ؛ برا  اتالفیع فرآیند تحکی  با کااش طول مسیر و  

 الزامیمراجع   2

 اا ارجاع داده رده است. به آنمدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 رود.ن ترتیب آن مقررات ج ئی از این استاندارد میی ایران محسوب میبدی

 اصالحیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن  در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد،

تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده رده ذکر . در مورد مدارکی که بدون  استاندارد میی ایران نیست مورد نظر این

 . ، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه اا  بعد  آن اا مورد نظر است است
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 : استاستفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی 

 ااویژگی -بتن آماده، 6922استاندارد میی ایران رماره  2-8

مالت تازه  نیتعیین مقدار روا- 3بنایی روش آزمون قسمت  مالت، 2139-3استاندارد میی ایران رماره  2-2

 روش آزمون

 تازهتعیین جرم حجمی مالت - 6بنایی روش آزمون قسمت  مالت، 2139-6استاندارد میی ایران رماره  2-8

 -عیین مقدار اوا  مالت تازه ت- 3بنایی روش آزمون قسمت  مالت، 2139-3استاندارد میی ایران رماره  2-4

 روش آزمون

روش محاسبه اج اء و جداراا و مقاومت حرارتی و ضریب  -ساختمان، 6322استاندارد میی ایران رماره  2-4

 کیی انتقال حرارت

2-5    EN 1997–1, Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules 

2-6 EN 1997–2, Eurocode 7: Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing 

2-7 EN 13252:2000, Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use 

in drainage systems 

2-8 EN ISO 9862, Geosynthetics- Sampling and preparation of test specimens  ( ISO 9862:2005) 

2-9 EN ISO 10319, Geotextiles - Wide-width tensile test (ISO 10319:1993) 

2-10 EN ISO 10320, Geotextiles and geotextile-related products - Identification on site (ISO 

10320:1999) 

 اصطالحات و تعاريف 8 

 رفته است.به کار  زیرتعاریف  و اصطالحاتاین استاندارد  در

8-8    

 ايروش نصب مته 

 .بارد ه نوعی مته پیچی یا مته با تنه مجوف پیکانی پیوسته میا  بوسییاا  ماسهروش نصب زاکش

8-2   

8زهکش نواري
 

احاطه رده با معموت دارا  یک استه مرک   با سیست  کانال  ،ساخته با سطح مقطع مستطیلزاکش پیش

 بارد.آستین فییتر می

8-  8  

 ايساخته استوانهیشپزهکش  

 بارد.احاطه رده با پورش فییتر می دار و حیقو  راه راه ،زاکش دارا  استه باز سورا 

                                                 
 روند.  نی  به کار می PVD ساخته ساا  قائ  پیشا  و زاکشاا  فیتییهعبارات زاکش   -1
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8-4  

 qwظرفیت تخلیه 

سحج   ظرفیت دبی چاه زاکش مساو  مساحت سطح مقطع ضربدر نفوذ پییر  کیی آن در جهت طودی است.

 یابد زاکش در واحد زمان گرادیان ایدرودیکی واحد به خارج جریان می آبی که از

8-5  

 روش نصب جايگزين 

 بارد.مسدود میقادب فوتد  با انتها   به وسییه دوده/ ااروش نصب زاکش

8-6 

 مهار زهکش 

زاکش کشیده ردن و ااقبل از نصب که از ورود خاک به داخل قادب طی نصبمهار ثابت رده در انتها  زاکش

 کند.جیوگیر  مینوار  موقع خارج کردن قادب 

3-7 

 پوشش زهکش 

برگشتی معینی در زاکش تیه فوقانی زاکش با نفوذپییر  بات که تماس مناسبی با زاکش داردو از فشار 

 کند.جیوگیر  می

8-1 

 روش نصب دينامیک 

 سچکش درزه یاضربه  بردن اقوام دینامیکبا به کارروش نصب زاکش 

8-3 

 زئوتکستايلزهکش ماسه با پوشش  

 بارند.می ا  پورانده رده با برخی انواع ادیاف فییتر ساخته رده از زئوتکستایلاا  ماسهزاکش

8-81 

      جتروش نصب  

 بارد.ا  به وسییه جت داخیی یا جت چرخشی میاا  ماسهروش نصب زاکش

8-88 

 اي زهکش ماسه 

 بارد.با نفوذ پییر  زیاد می ا  سرن و ماسه با سطح مقطع مدور ساخته رده از مصادح دانه زاکش

8-82 

 روش نصب استاتیکی 
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 بارد.می بار استاتیکی سفشار دادن به وسییه  روش نصب زاکش

 

8-88 

  8روش نصب ويبرو 

وسییه درزاننده عمیق ا  به وسییه ویبراتور باتیی سوار رده رو  قادب مجوف یا بهاا  ماسهروش نصب زاکش

 بارد.می

8-84 

 سکوي کار  

 بارد.اا  قائ  میاا  نصب زاکش در محل زاکشسکو  ایجاد رده برا  دسترسی به مارین

 اطالعات مورد نیاز براي اجراي کار   4

 قبل از اجرا  کار،تمام اطالعات ضرور  باید در دسترس بارد.    4-8

 این اطالعات رامل موارد زیر است:    4-2

 ؛اطالعات مربوط به ررایط محل    -الف

 تنظی ؛محل خطوط ربکه اصیی برا      -ب 

 ؛ااطول زاکش اا با محل ونقشه  -پ 

 ؛اا  قانونیقانون یا محدودیتار   -ت 

 ؛مراجعه رود  1-3قائ  سبه بند  روش بیان رده برا  نصب زاکش  -ث 
امراه با مستندات برا  پروانه کاربرد عالمت  سمشخصات فی یکی و ایدرودیکی ، اامشخصات زاکش  -ج 

 ؛استاندارد ایران
بند  و روش اجرائی ار برنامه زمان مراجعه رود  6مواد به کار رفته سبه بند  و سایر اااا  زاکشویژگی  -چ 

 اا؛قابل قبول برا  مواد به کار رفته در کار
 .رامل بازرسی و نظارت  تعریف سیست  مدیریت کیفیت مناسب،   - ح
 با ررایط محل باید موارد زیر را پورش داد: اطالعات مربوط     4-8

 ؛اا  اتاق اد و غیره اا، محدودیتاا، ریبدسترسیاندسه محل سررایط مرز ، توپوگرافی،  -الف

 :اا  قائ  اثر بگیاردخوا  زمین محل که ممکن است بر اجرا  زاکش - ب

 ؛اا  سخت توصیف خاک سنوع خاک ، تیه بند  خاک ، وجود و فراوانی تیه اا  ماسه و سییت، تیه -

 ؛اا  نفوذ مقاومت نفوذ سنتایج آزمون -

 ، پر کردن و غیره .اا  درخت، ریشهتیه سطحیترکیب، وسعت جانبی، ضخامت و قدرت  -

                                                 
1-Vibro 
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 اطالعات محیطی و آب و اوایی زیر:  -پ

 ؛اطالعات اوا در نواحی با ررایط آب و اوایی حد   -

 ؛، ارتفاع امواج و غیره اا، حرکات امواجررایط دریایی سجریان  -

یا تخییه ، که ممکن است بر روش اجرا اثر بگیارد، این کار زیست محیطی سار آدودگی آب و خاک خطرات  -

  .باید مستند رود ،رامل درصد گاز خطرناک مواد حفار  از محل
 ؛اااا و محدودیت، رناخت آدودگیاااا  زیرزمینی ، سرویسوجود سازه  - ت

 ؛یو آدودگ ، درزشصدا ، راملاا  زیست محیطیمحدودیت  - ث

  ؛اا  عمیق، مانند آبرسانی، تونل ساز  و حفار اا  آتیطرحاقدامات ساختمانی طراحی رده یا  -ج

 ؛اا  مجاور به محلتجارب قبیی از کار نصب زاکش -چ

 ؛خوا  فی یکی و ایدرودیکی س مشخصات سکو  کار و تیه زاکش -ح

 .به کاراا و غیره مجاور اا، سرویساا، راهررایط سازه -خ

 برا  اقدامات بارگیار  باید اطالعات زیر در دسترس بارند:    4-4

 ؛برنامه ساختمانی برا  بارگیار  -الف

 ؛پیش بارگیار  -ب

 ؛برنامه زمانی برا  بارگیار  و پیش بارگیار  ممکن  -پ

 ؛وزن واحد پرکننده برا  پیش بارگیار  -ت

 ؛در طراحی توجه به ار محدودیتی مانند فاز ساخت تزم -ث

 ؛برنامه نظارتی -چ

 اا  زیر باید ارائه روند:دستورادعمل 4-5

رود متفاوت به روش اجرائی گ ارش برا  ررایط پیش بینی نشده، یا ررایط مربوط به آنچه آرکار می -الف

 ؛آنچه در طراحی فرض رده است

 .روز روده روش اجرائی گ ارش ، اگر روش مشااداتی طراحی ب-ب

مجاز ارائه رده در این استاندارد باید قبل از آغاز کاراا برقرار و موافقت رده اد امات اضافی گرفته در بند  4-6

 بارد.

 تحقیقات ژئوتکنیکی  5

 کلیات    5-8
  EN 1997 تحقیقات ژئوتکنیکی انجام رده برا  طراحی کار زاکش قائ  با پیرو  از اد امات استاندارد 5-8-8

      .ب مراجعه رود  3-2اا  قائ  را فراا  کند سبه بند زاکشبایداطالعات نصب و 

 گ ارش تحقیقات باید در زمان کافی برا  امکان برنامه ری   و اجرایی کاراا  زاکش در دسترس بارد. 5-8-2

 .انجام رود تحقیقات اضافی باید اگر تحقیقات ژئوتکنیکی انجام رده ناکافی بارد، 5-8-8
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 الزامات ويژه  5-2

تحقیقات . اندفهرست رده  EN 1997-1جغرافیایی عمومی و ج ئیات در استاندارد  بخشی از تعاریف 5-2-8

محل باید حاو  اطالعات مشخصی مربوط به ررایط زمین برا  اجرا  نصب زاکش قائ  و برا  بارگیار  بارد 

 .سبه پیوست ادف و پیوست ب مراجعه رود 

 ررایط زمین باید رامل موارد زیر بارد.اطالعات  5-2-2

اا  وش نصب زاکشرسطوح پی ومتریک آب زیرزمین، تغییرات و انحراف از ررایط فشار ایدرودیکی  -الف

 ؛باردوسییه درزاننده عمیق میا  به وسییه ویبراتور باتیی سوار رده رو  قادب مجوف یا بهماسه

 .مقاومت برری زاکشی نشده  -ب

اا  سطح و محل زمین در ار نقطه از تحقیقات یا آزمون باید نسبت به نقطه مرجع ثابت یا داده  5-2-8

 مشخص رده ایجاد رود.

 مواد و محصول -6

 کلیات 6-8

 ا  است.اا  ماسهساخته و یا زاکش اا  پیشزاکش رامل کاربردزاکش قائ   6-8-8
 بارد.اغیب آنها دارا  استه و فییتر ژئوتکستایل می موجود است.ساخته در بازار اا  پیشانواع زاکش -يادآوري

ساخته دارا  استه و فییتر ژئوتکستایل دارا  پروانه کاربرد عالمت استاندارد ایران پیش اا زاکش 6-8-2

 خوا  ویژه زیر باید ارائه روند. بارد.

 ؛ISO 10319 مطابق  KNمقاومت کششی بر حسب  -الف

 ؛ISO 10319مطابق ازدیاد طول در حداکثر مقاومت کششی،  -ب

 ؛ISO 10319مطابق   KN/mبر حسب مقاومت کششی فییتر  -پ

 ؛ ISO 10321مطابق   KN/mبر حسب اا درزمقاومت کششی اتصاتت و  -ت

 ؛  ISO 11058مطابق  s  mm/بر حسب       vh50راخص سرعت فییترس -ث

 ؛ISO 12955مطابق  µبر حسب      ( o90اا  فییتر مشخصات سورا  -ج

 ؛ سبه پیوست ادف مراجعه رود ISO 12955مطابق   m/yearظرفیت دبی زاکش بر حسب   -ج

 و پیوست ب مراجعه رود .  EN13252دوام بر حسب سال سبه استاندارد  -ح

 ساختههاي پیشمواد اولیه زهکش  6-2

 بارند.ژئوتکستایل یا محصوتت ساخته رده از ژئوتکستایل میساخته معموت دارا  اا  پیشزاکش  6-2-8

مهمی بارد و در جایی که مقاومت دراز مدت پارامترخاک نمی محصول در کاربرداایی که رامل تقویت  6-9-9

 ISO استاندارد است مطابق cº93ودما  خاک کمتر از  2و 2بین  PHاا  طبیعی با مقدار نیست ودر خاک

 رود.می به کار  13252

 بارد.سال می 3بردار  عمر بهره
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سمواد اودیه ساخته رده از استه به کار نرفته   برا  تودید استه مجاز  3%مدت کاربرد در باز یافت دراز  6-2-8

استفاده از مواد .  اصیی پردازش روند است. بهتر است ترکیب مشخص بارد و مواد باروش یکسانی با فرآورده

رود وجود زمانی مجاز است که امکان تائید این که موجب آدودگی خاک و آب زیرزمینی نمیبازیافتی فقط 

 دارته بارد.
 روند .اا نباید موجب آدودگی خاک و آب زیرزمینی مواد به کار رفته برا  ساخت زاکش 6-2-4
 انجام رود.توان به کار برد اگر اد امات زاکش طی عمر پروژه اا  قابل تخریب را میزاکش 6-2-5

 هاي نواري زهکش 6-8

 هاي نواريشکل و ساختار زهکش 6-8-8

ا  با سطح مقطع مستطییی است که معموت دارا  یک استه ساخته، زاکش پیشنوار  زاکش 6-8-8-8

و ضخامت آن بین  mm 199مرک   با کانال احاطه رده با یک فییتر است. عرض استه زاکش نوار  معموت 

mm9  تاmm 19 .است 

دار دارا  یک یا ربکه پروفیلدار، یا یا بدون سورا ، بهتر است استه دارا  یک حاریه پروفیل 6-8-8-2 

 ساختار باز یا بسته بارد.

ا  با سطح مقطع مستطییی است که معموت دارا  یک استه مرک   با کانال ساخته، زاکش پیشنوار  زاکش

 mm 19تا  mm9و ضخامت آن بین  mm 199احاطه رده با یک فییتر است. عرض استه زاکش نوار  معموت 

 است.

اا  چشمی به عنوان اا و سایر عیوب وجود دارته بارد. بازرسینباید امکان به وجود امدن رکاف 6-8-8-8

 خشی از کنترل کیفیت باید به طور مرتب انجام رود.ب
 هاگیرياندازه 6-8-2

اا، عرض و ضخامت استه در ار مکان ارایه رده با ابعاد ارایه رده توسط رود طول زولتوصیه می 6-8-2-8

 تودید کننده مطابق بارد سبا انحرافات مجاز ارایه رده توسط تودید کننده .

 انجام رود. ISO 9863-1اا باید مطابق استاندارد گیر اندازه 6-8-2-2
 دوام 6-8-8

مطابقت دارته بارد  EN 13252اا  دوام ارایه رده در استاندارد دوام زاکش باید با جنبه 6-8-8-8

 رود .اا برا  کااش روانگرایی خاک نصب میسال یا بیشتر وقتی زاکش 3بردار  تزم تا ساوازدگی، عمر بهره

 اا طی نگهدار  در محل در برابر اوازدگی محافظت روند.بهتر است زاکش 6-8-8-2

محصول نباید بیش از زمان تعیین رده توسط تودید کننده نمایان بارد، مگر این که به وسییه مواد  6-8-8-8

 اا  تودید کننده توجه رود.پورش یا نگهدار  در محل مسقف، محافظت رود. باید به توصیه

 کششی و ازدياد طولمقاومت  6-8-4
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مقاومت کششی تزم زاکش نوار  خییی وابسته به نوع مارین نصب، روش نصب و عمق زاکش  6-8-4-8

اا  نوار  در جهت طودی باید برا  جیوگیر  از رکستن طی و بعد از نصب به است. مقاومت کششی زاکش

 حد کافی بیند بارند.

انجام رود سبا  ISO 10319آزمون مقاومت کششی و ازدیاد طول زاکش نوار  باید مطابق استاندارد  6-8-4-2

 اصالح نسبت به عرض محصول .

 رود:اا  نوار  توصیه میمشخصات زیر برا  زاکش 6-8-4-8

 ترین عنصر؛در رکست در ضعیف 9 % ≤ازدیاد طول   -الف

 زدگی بارد ؛اگر در معرض یخ 99%س kN 3/9در نیرو  کششی  19 % ≥ازدیاد طول  -ب

 ترین عنصر، درز نباید طی آزمون گسیخته رود.در ضعیق kN 3/1 <و  کششی رحداقل نی -پ

رود، میدر محدوده دمایی که در محل پروژه اعمال  ISO 10321مقاومت درز که مطابق استاندارد  6-8-4-4

 بارد. kN/m 1رود، باید حداقل گیر  میاندازه

 ظرفیت دبی 6-8-5

اا استند. پارامتراا  زیر بر طرفیت دبی تاثیر گیژظرفیت دبی و مشخصات فییتراسیون مهمترین وی 6-8-5-8

 گیارند:می

رود که به عیت اف ایش فشار موثر جانبی طی فرآینداا  تحکی ، فییتر به سامانه کانال استه فشرده می -الف

 داد.مساحت کانال را کااش می
ناپییر اا  نوار  نسبتا تراک ایجاد رده طی فرآیند تحکی  ممکن است موجب کمانش زاکش فشار قائ  -ب

 رود که ممکن است مساحت کانال را کااش داد.

 اا از طریق فییتر به داخل استه وارد روند و باعث مسدود ردن سامانه کانال رود.ممکن است ری دانه -پ

 اا و در نتیجه رو  ظرفیت دبی تاثیر دارد.دما  خاک بر مقاومت فشار  و خ ش زاکش -ت

رود که مساحت عیت اف ایش فشار موثر جانبی طی فرآینداا  تحکی ، فییتر به سامانه کانال استه فشرده می 

 داد.کانال را کااش می
راا  تحکی  تا  به ادف از اصالح زمین، پارامدبی تزم زاکش نوار  به طور قابل مالحظه ظرفیت 6-8-5-2

 خاک، فاصیه زاکش و عمق نصب زاکش بستگی دارد سبه پیوست ب مراجعه رود .

 دبی باید به حد کافی برا  اد امات طراحی ایمن بارد. ظرفیت 6-8-5-8

 است.مقدار توصیه رده ظرفیت دبی در پیوست ب ارایه رده  6-8-5-4

پیوست  9-2-و اصالحات ارایه رده در بند  ادف EN 12598دبی باید مطابق استاندارد  ظرفیت آزمون 6-8-5-5

 ادف انجام رود.

در دما  ازمایشگاای انجام رود و بهتر است سپس  دبی ظرفیتبرا  کاربرداا  معمول، آزمون  6-8-5-6

ارجاع رود. برا  کاربرد در محیط گرمسیر، آزمون طرفیت دبی باید در دما   C º99گ ارش آزمون برا  دما  
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دما  خاک در محل نصب زاکش انجام رود و سپس در گ ارش آزمون باید به دما  معین ارجاع داده متناظر با 

 رود.

روز  9دبی، ترجیحا حداقل  ظرفیتدوره آزمون باید به حد کافی برا  برا  تسیی  در یک مقدار ثابت  6-8-5-7

 در فشار ثابت و حداکثر تصریح رده توسط طراح، طوتنی بارد.

 هاي نواريزهکش فیلتر  6-8-6

پورش فییتر باید از مواد  رامل ادیاف که به روش مکانیکی، ریمیایی یا حرارتی به ا  متصل رده  6-8-6-8

 بارند، بارد.

 پورش فییتر باید دارا  سازه منظمی بارد. 6-8-6-2

فییتر باید طور  اا و یا سایر عیوب نباید مجاز بارد. درزاا  پورش اا و حفرهاا، پارگیوقوع چین 6-8-6-8

 اا امکان ورود به استه زاکش نوار  را ندارته بارند.ساخته رود که ری دانه

ا  اا  چشمی برا  آسیب باید به طور منظ  طی تودید مطابق با طرح کنترل تودید کارخانهبازرسی 6-8-6-4

 انجام رود.

 مقاومت کششی در واحد عرض فیلتر  6-8-7

 باید برا  جیوگیر  از گسیختگی حین و بعد از نصب، کافی بارد. مقاومت کششی فییتر 6-8-7-8

گیر  رده منفرد برا  متوسط مقادیر اندازه انجام رود. ISO 10319آزمون باید مطابق استاندارد  6-8-7-2

یا ررایط  m 93   اا  بیشتر ازدر جهت طودی بارد. برا  نصب در عمق kN/m 3مقاومت کششی نباید کمتر از 

 در جهت طودی توصیه رده است. kN/m 6خاک مشکل، مقاومت کششی حداقل 

 شاخص سرعت فیلتر  6-8-1

گیر  رده منفرد برا  راخص سرعت انجام رود. متوسط مقادیر اندازه ISO 11058آزمون باید مطابق استاندارد 

اا برا  مشکالت روانگرایی، اندازه منفی فییتر باید بارد. در مورد نصب زاکش mm/s 1  باید بیشتر از  vh50س

 مراجعه رود . 2-6کافی فییتر برا  این کاربرد تنظی  رود سبه بند  برا  اطمینان از نفوذپییر  

 اندازه منفذ فیلتر  6-8-3

دبی  اندازه منفی فییتر باید برا  اطمینان از کافی بودن ظرفیت دبی و جیوگیر  از افت جد  ظرفیت 6-8-3-8

اا  ب رگتر ناری از گرفتگی فییتر و یا استه با ذرات خاک، انتخاب رود. درزاا  فییتر نباید دارا  اندازه سورا 

 از فییتر ژئوتکستایل بارد.

اا  فییتر باید در پروژه، با در نطر گرفتن خوا  خاک در به طور مقدماتی، اد امات برا  مشخصه 6-8-3-2

 خیس، ساحیی  ارایه رود.محل وررایط نصب سخشک یا 

 μmنباید ب رگتر از  ISO 12965گیر  رده مطابق استاندارد ، اندازهO90مقدار اندازه سورا  مشخصه  6-8-3-8

 بارد. 39
 بارند. و مقادیر ب رگتر مورد قبول قرار گیرند پروژه ویژهممکن است تحت تاثیر اد امات  O90مقدار  -يادآوري 
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فییتر باید با ررایط خاک مطابق معیاراا   O90اا  سییتی و سییت اندازه سورا  مشخصه در خاک 6-8-3-4

 زیر تنظی  رود:

 ؛خاک  d85  >اا  سییتی که از نقطه نظر روش فییتر کردن مشکل استند: در خاک -الف

   >اایی که از نقطه نظر روش فییتر کردن دارا  مشکل استند به ویژه سییت دررت و متوسط: در خاک -ب

d50 3/1  تاd50 3/9  .خاک 

 کنترل کیفیت 6-8-81

اا  ارزیابی انطباق که برا  آن کاربرد زاکش نوار  باید با اد امات تمام استاندارداا  میی و روش 6-8-81-8

 اا باید در داخل حدود اعالم رده در مستندات معتبر، بارد.ویژگیدارند، مطابقت دارته بارد. 

اا  اعمال رده، در اا  آزمون متناظر، امچنین فراوانی آزمونمشخصات فییتر و زاکش و روش 6-8-81-2

مطابقت دارته  ISO 9862اا  مختیف باید با استاندارد بردار  برا  روشاند. روش نمونهارایه رده 1جدول 

 بارد.
 اا  ذینفع توافق رود.در محل بین طرف بهتر است فراوانی آزمون -يادآوري

 

 ايفراوانی آزمون پیشنهادي براي کنترل کارخانه – 8جدول 

 استاندارد الزم فراوانی آزمون پیشنهادي ويژگی

 :فیلتر

m ضخامت
2 93999 EN 9863-1 

m جرم در واحد سطح
2 93999 EN 9864 

m اندازه منفی
2 999999 EN 12956 

m راخص سرعت
2 999999 EN 11058 

m مقاومت کششی در جهت طودی
2 999999 EN 10319 

m مقاومت کششی در جهت مقطع
2 999999 EN 10319 

 ترکیب زاکش:

m عرض و ضخامت
2 93999 EN 9863-1 

m جرم در واحد طول
2 93999 EN 9864 

 m 199999 EN 10319 مقاومت کششی در جهت طودی

 m 199999 EN 10319 ازدیاد طول در نیرو  کششی حداکثر

 پیوست ادف m 399999 ظرفیت دبی مستقی 

 پیوست ادف m 399999 ظرفیت دبی خ 

 m 199999 EN 10321 مقاومت کششی درز فییتر

 m 399999 EN 13252 دوام
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 ساختهاي پیشزهکش استوانه 6-4

 اي استوانه هايزهکششکل و سازه  6-4-8

ا  رامل یک استه باز سورا  رده و حیقو  ریاردار، احاطه رده با پورش فییتر زاکش استوانه 6-4-8-8

 است. mm 23و قطر داخیی آن  mm 39است. قطر خارجی زاکش معموت 

ااا  چشمی برا  آسیب به عنوان در موارد  که گسیختگی یا سایر عیوب مجاز نیست. بازرسی 6-4-8-2

 کنترل کیفیت تودید باید به طور مرتب انجام رود.بخشی از 

 ها گیرياندازه 6-4-2

قطر و ضخامت استه باید با ابعاد ارایه رده توسط کنترل کننده مطابق بارد س در محدوده انحرافات مجاز ارایه 

 رده توسط تودید کننده .

 دوام 6-4-8

مطابقت دارته بارد سبه  EN 13252اا  دوام ارایه رده در استاندارد دوام زاکش باید با جنبه 6-4-8-8

اا برا  سال یا بیشتر، در موارد  که زاکش 3بردار  تزم تا بهره 9-اوازدگی و بند ب 1-پیوست ب، بند ب

 روند، مراجعه رود .کااش روانگرایی خاک نصب می

 زدگی محافظت روند.اا طی نگهدار  در محل باید در برابر اوازاکش 6-4-8-2

محصول نباید بیشتر از زمان اعالم رده توسط تودید کننده دارا  پروانه کاربرد عالمت استاندارد،  6-4-8-8

اا  بند  یا مواد نگهدارنده مناسب، محافظت رده بارد. از توصیهنمایان بارد. مگر این که محصول با بسته

 تامین کننده باید پیرو  رود.

 کششی و ازدياد طولمقاومت  6-4-4

مقاومت کششی تزم زاکش تا حد زیاد  به نوع مارین نصب، روش نصب و عمق زاکش وابسته  6-4-4-8

اا در جهت طودی باید برا  جیوگیر  از گسیختگی طی و بعد از نصب به حد است. مقاومت کششی زاکش

 کافی زیاد بارد.

ا  باید طبق استاندارد آزمون مقاومت کششی با آزمون مقاومت کششی و ازدیاد طول زاکش استوانه 6-4-4-2

 اا  اصالح رده انجام رود.فک

در دامنه دمایی که در محل پروژه اعمال  ISO 10321گیر  رده با استاندارد مقاومت درز، اندازه 6-4-4-8

 بارد. kN/m 1باید حداقل  رودمی

 دبی و مشخصات فیلتراسیونظرفیت  6-4-5

ا  معموت ب رگتر از مقدار  است که برا  تحکی  خاک تزم است. اا  استوانهظرفیت دبی زاکش 6-4-5-8

ا  در اثر اف ایش فشار موثر جانبی طی فرآیند تحکی  یا کمانش بشکند ممکن است در صورتی که استه استوانه

 این مقدار کااش یابد.

 سورا  دوده ساسته  نباید در اثر فشار پورش فییتر مسدود رود. 6-4-5-2
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اا  به کار رفته برا  کااش روانگرایی باید در برابر کهنگی طی عمر طراحی دوده و فییتر زاکش 6-4-5-8

 سازه مقاومت کنند.

 ايفیلتر زهکش استوانه  6-4-6

روند، می کی، ریمیایی، حرارتی چسباندهپورش فییتر باید به ترتیبی که ادیاف به صورت مکانی 6-4-6-8

 ترکیب روند.

 پورش فییتر باید دارا  سازه منظمی بارد. 6-4-6-2

نباید امکان به وجود آمدن رکاف، حفره و سایر عیوب داده رود. درزاا  پورش فییتر باید به روری  6-4-6-8

 اا به داخل زاکش نوار  وارد نشوند.ساخته رود که ری دانه

اا  چشمی برا  آسیب باید به زور مرتب طی تودید، مطابق با طرح کنترل تودید کارخانه بازرسی 6-4-6-4

 انجام رود.

 مقاومت کششی در واحد عرض فیلتر  6-4-7

 مقاومت کششی فییتر باید برا  جیوگیر  از گسیختگی طی وبعد از نصب کافی بارد. 6-4-7-8

گیر  رده منفرد مقاومت انجام رود. میانگین مقادیر اندازه ISO 10319مطابق استاندارد  بایدآزمون  6-4-7-2

یا ررایط خاک  m 93اا  بیشتر از   در جهت طودی بارد. برا  نصب در عمق kN/m 3نباید کمتر از کششی 

   در جهت طودی توصیه رده است. kN/m 6مشکل، مقاومت کششی حداقل 

 شاخص سرعت فیلتر  6-4-1

گیر  رده منفرد برا  راخص سرعت انجام رود. میانگین مقادیر اندازه ISO 11058آزمون باید مطابق استاندارد 

گیر  رده باید مقدار توصیه رده را برآورده کند. در بارد. میانگین مقادیر اندازه mm/s 1  باید بیشتر از  vh50س

اا برا  مشکالت روانگرایی، اندازه منفی فییتر باید برا  اطمینان از نفوذپییر  کافی فییتر مورد نصب زاکش

 برا  این کاربرد تنظی  رود.

 اندازه منفذ فیلتر  6-4-3

 اند.ارایه رده 2-3-6اد امات در بند 

 کنترل کیفیت 6-4-81

اا  ارزیابی انطباق که روشبا و را برآورده کنند باید با اد امات استاندارداا  میی  ساختهپیشزاکش محصول 

ایات  اا باید در داخل حدود اعالم رده در مستندات معتبربرا  آن کاربرد دارند، مطابقت دارته بارد. ویژگی

 ، بارد.ارزیابی

 ايهاي ماسهزهکش 6-5

ا  با نفوذپییر  زیاد بارد. ا  ساخته رده از مصادح سنگدانها  دارا  سطح مقطع دایرهماسه زاکش 6-5-8

 متغیر است. mm 399تا  mm 139ا  معموت بین قطر زاکش ماسه

ا  در محدوده ارایه رده در پیوست ادف قرار بند  به کار رفته برا  زاکش ماسهتوزیع دانهبهتر است  6-5-2 

 گیرد.
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بهتر است نفوذپییر  ماسه به حد کافی برا  جیوگیر  از مقاومت قابل توجه، زیاد بارد. اد امات  6-5-8

نفوذپییر  به نفوذپییر  خاک احاظه کننده و عمق نصب بستگی دارد سبه پیوست ب مراجعه رود  و بهتر است 

 رود. قبال توسط طراح تعیین

ا  نباید باعث آدودگی خاک یا آب زیرزمینی، در موقع نصب ماسهاا  مصادح به کار رفته برا  زاکش 6-5-4

 رود.

 مالحظات مربوط به طراحی   7

 هاي صحرايیآزمون 7-8

نواحی آزمون با فواصل زاکشی مختیف یا انواع مختیف زاکش ممکن است بر مبنا  طراحی نهایی کار  7-8-8

 تزم بارند. نصب زاکش

گیر  فشار منفی ، گیر  نشست امراه با اندازهفرآیند تحکی  در نواحی آزمون با اندازه بهتر است 7-8-2

اف ایش مقاومت اا  مختیف، نظارت رود. اا  نشست و پی ومتراا  قرار گرفته در عمقترجیحا به وسییه سنجه

 اا  صحرایی ارزیابی روند.آزموناا  آزمایشگاای و ناری از تحکی  ممکن است با آزمون

سنج تعیین توان به وسییه ریباا  افقی در طول محیط ناحیه آزمون را میمکانتزم، تغییرر موارد د 7-8-8

 کرد.

اا  خاک اا  با نفوذپییر   نسبی تاثیر فرآیند تحکی  تیهدر مورد نواحی آزمون با زاکشبهتر است  7-8-4

 اا، در نظر گرفته رود.اصالح نشده زیر تیه

  اجرا    1

 بیان روش 1-8

باید روری برا  ج ئیات پروزه زاکشی قائ  تهیه رود. ررح روش باید محل، ربکه/ ادگو زاکشی،  1-8-8

اا  احتمادی طی مرحیه ساخت و خطرات امراه با اجرا  پروزه را مشخص تجهی ات و روش نصب، محدودیت

 کند.

 انتخابی توسط پیمانکار باید ارزیابی و تصویب رود.تجهی ات و روش نصب  1-8-2

 مراجعه رود : 2بیانیه روش زیر باید به عنوان حداقل ارایه رود سبه بند  1-8-8

 ادف و منظور از نصب زاکش؛ -الف

 محل نصب و نواحی کار؛ -ب

 اا؛تجهی ات و دستگاه -پ

 اا  کنترل؛روش -ت

 بارگیار ؛ زاکش و یا پیش اا  مربوط به انقطاع ممکن طی نصبروش -ث

 اا  آزمون؛تایید روش -ج

 اا ؛اا و گ ارشاا، نقشهمدارک کار سطرح -چ

 اقدامات برا  جیوگیر  از سورا  ردن آرت ین آب زیرزمینی؛ -ح
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 ارزیابی ریسک محیطی و ایمنی. -خ

نصب برا  ررایط محل  اا مطابق با مناسب بودن مارینبهتر است آزمون نصباگر داور  ضرور  بارد،  1-8-4

 و مصادح زاکشی به کار رفته انجام رود.

 سازي محلآماده 1-2

اا  طراحی و ظرایط ویژه محل انجام رود. این موضوع رامل دسترسی ساز  باید مطابق با ویژگیآماده 1-2-8

جهی ات و نصب مناسب به دستگاه و مارین، ترازیابی سطح کار، فراا  کردن ظرفیت باربر  کافی زمین برا  ت

اا  قائ  بارد. پورش زاکش ممکن است است بعد از نصب زاکشبارد. پورش زاکش میپورش زاکش می

 در زمین ساخت نصب رود.

اا  محصوتت امه مصادح و محصوتت برا  زاکش قائ  تحویل رده در محل باید رناسایی و با ویژگی 1-2-2

 و مصادح کنترل روند.

رود، رود و مستقیما رو  سطح زمین نصب میبه عنوان سطح کار  به کار میوقتی پورش زاکش  1-2-8

با سطح فوقانی افقی ابتدایی بارد. وقتی تیه زاکش رو  بات  سطح  m 3/9بهتر است دارا  حداقل ضخامت 

رو   m 3/9رود، ضخامت سطح کار  معموت حداقل کار  ساخته رده از مواد پر کننده معمودی، نصب می

 بارد.ساخت می محل زمین

ا  است، بهتر است دستورادعمل مربوط به ا  از مصادح دانهموارد  که پورش زاکش رامل تیه در 1-2-4

 بند  و نفوذپییر  مواد پورش زاکش ارایه رود.اا و فراوانی کنترل توزیع دانهروش

ه نفوذپییر  کااش جد  نیابد، زدگی به منظور اطمینان از این کبهتر است پورش زاکش در برابر یخ 1-2-5

 محافظت رود.

دار  با ا  ست جیحا رن ماسهدر مورد نصب زاکش دریایی، بهتر است پورش زاکش رامل مصادح دانه 1-2-6

 زاکش جاگیار  رود.رود پورش زاکش قبل از نصب بارد. توصیه می m 3/9حداقل ضخامت 

 نصب زهکش 1-8

از محل مشخص رده دارته بارد. قائ  بودن  m 13/9سطح محل نصب ار زاکش باید انحرافی کمتر از  1-8-8

 اا غیر ممکن بارد.، بارد مگر این که این موضوع بر اساس دستورادعمل39: سقائ  1نباید کمتر از سافقی 

دیگر  در ن دیکترین  اا غیر ممکن بارد، باید زاکشدر موارد  که نصب زاکش بر اساس دستورادعمل 1-8-2

 محل ممکن نصب رود.

اا  متداول را مشکل کند، بهتر است اا با روشاگر وجود خاک متراک  یا پر در سطح، نصب زاکش 1-8-8

 رود.اا  مناسب قبل از نصب زاکش، سورا  اا  سخت به وسییه مته یا سایر روشتیه

  نصب روند. در خاک نرمی که با m 13/9ادار  اا باید در عمق مشخص رده در طراحی سبا روزاکش 1-8-4

نشین رده است، این عمق ممکن است طور  تعریف رود که بر رو  تیه با بیشترین اا  مختیف تهضخامت

 مقاومت قرار گیرد.

 نصب رده، باید اطالعات مربوط به تاریخ و عمق نصب فراا  رود. برا  ار زاکش 1-8-5
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اا باید برا  کنترل گرفتگی یا رکست ا  مقدار ماسه پر رده به زاکشاا  ماسهطی نصب زاکش 1-8-6

 اا، بررسی رود.زاکش

برا  نصب زاکش نوار  بهتر است قادب قادب فضا  آزاد داخیی برا  زاکش باقی گیارد و به روری  1-8-7

 رود.ساخته رود که پراکندگی خاک را محدود کند. برا  اطالعات بیشتر به پیوست ادف مراجعه 

اا  نوار  با یک ثبات کامال خودکار تهیه رود. بهتر است پارامتراا  رود دوازم نصب زاکشتوصیه می 1-8-1

 روند:زیر ثبت 

 رماره رناسایی زاکش؛ -الف

 تاریخ و ساعت؛ -ب

 رماره رناسایی زاکش؛ -پ

 عمق نصب؛ -ت

 مقدار تجمعی طول زاکش نصب رده؛ -ث

 قائ  بودن و محل. -ج

اا در طودی مجاز است که مسیر زاکش مسدود نشود و مقاومت کششی اتصاتت اد امات فواصل زاکش  1-8-3

 را برآورده کنند. 3-3-6و  2-3-6بنداا  

 هاي ويژهجنبه 1-4

رود روش نصب برا  پایدار  محل تهدید کننده نبارد. به وی ه، بهتر است به فشار آب توصیه می 1-4-8

اا  سریع  اا  حساس سرساا  دینامیکی و به کرنش رسطی فرآیند نصب با روشمنفی  اضافی ایجاد رده 

 اا  تغییرمکان، توجه رود.با روش

اا  نصب زاکش سنصب ا  باید با کارکنانی که تجربه کافی در روشاا  ماسهاجرا  نصب زاکش 1-4-2

 بارند، انجام رود.گیر  با انتها  مسدود، نصب قادب انتها  آزاد، نصب جت  دارته قادب

رود مهار  که بهتر است وقتی قادب از خاک خارج می ،اا  نوار  در داخل خاکقبل از نصب زاکش 1-4-8

بهتر است از ورود خاک به داخل قادب طی نصب جیوگیر  رود سقادب  زاکش را در محل نگه دارد، فراا  رود.

 انتها  مسدود  سبه پیوست ادف مراجعه رود .

اا  نوار  باید برش داده روند تا زاکش تماس کافی با پورش از خارج کردن از قادب، زاکشبعد  1-4-4

 در بات  سکو  کار  دارته بارد. m 93/9تا  m 9/9زاکش، ترجیحا 

اا  متصل به تیه با نفوذپییر  زیاد، نفوذ به داخل این تیه باید برا  اطمینان برا  نفوذ کامل زاکش 1-4-5

 اا تماس ایدرودیکی کافی با آن دارند، کافی بارد.زاکشاز این که 

 نظارت و بازرسی  3

 نظارت 3-8

به منظور کنترل این که ساخت و ساز با طراحی و سایر مستندات پیمان، رایستگی کارکنان واجد  3-8-8

 ررایط، تجربه در روش، مطابقت دارته بارد، باید نظارت بر کاراا  اجرایی انجام گیرد.
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آید، باید بینی نشده یا در موارد  که اطالعات جدید  در مورد ررایط زمین به دست میپیش ررایطدر  3-8-2

 صیه به افراد مسئول گ ارش رود.این اطالعات بالفا

 اا  ویژه، تصدیق، کنترل و پییرش باید قبل از آغاز کار برقرار رود.روش 3-8-8

 کنترل بیان رود.رود فراوانی واقعی و روش توصیه می 3-8-4

اا  مشابه در یا مطابق با روش ISO 10320ساخته در محل مطابق استاندارد اا  پیشرناسایی زاکش 3-8-5

 با ویژگی خا  انجام رود. اا مورد زاکش

 بازرسی  3-2

 اا  بازرسی باید در طراحی مشخص روند.مقدار و روش  3-2-8

با توجه به نوع بارگیار  سبارگیار  گام به گام، خال، کااش آب مقدار سامانه بازرسی رود توصیه می 3-2-2

زیرزمینی ، برا  انتخاب نوع زاکش و تجربه قبیی نتایج حاصل در خاک مشابه و ررایط بارگیار  و انواع مشابه 

 اا انتخاب رود.و ررایط بارگیار  و انواع مشابه زاکش

اا  ساخت و ساز اطالعات مربوط به ررایط زمین و روادار فرآیند ساخت و ساز باید کنترل رود و بر  3-2-8

 طی اجرا نظارت رود.

توان با فرآیند تحکی  باید با مشاادات نشست مناسب بررسی رود، نشست تحکی  اودیه نهایی را می 3-2-4

 درستی مناسبی از مشاادات نشست تخمین زد سبه پیوست ادف مراجعه رود .

اا  مناسب مشاادات فشار منفی ، به ویژه در مورد فرآیند تحکی  با روش رودامچنین توصیه می 3-2-5

 رود تایید رود.مسائل پایدار  یا وقتی روش مشااداتی طراحی به کار می

اا  جانبی مربوط به زمان در طول مرزاا  خارجی نواحی بارگیار  رده در موارد مرتبط، تغییر مکان 3-2-6

 اا .سنجاا به کار روند سبه وسییه ریبمناسب باید برا  ارزیابی این تغییر مکاناا  باید بررسی رود. روش

و مشاادات فشار منفی  و نشست برا  برقرار  تفسیر واقعی فرآیند  مقدار فراوانیرود توصیه می 3-2-7

 تحکی  محتمل تنظی  رود.

قبل از آغاز فرآیند بارگیار  به حد  رود اب اراا  نظارت برا  دارتن مقادیر مرجع پایدارتوصیه می 3-2-1

 کافی زود نصب روند.

  اا  آزمایشگاای بر رو  رود اف ایش مقاومت زمین به وسییه آزموندر موارد مرتبط، توصیه می 3-2-3

 اا  صحرایی تایید رود.یا با آزمون بردار  ردهاا  نمونهآزمونه

 سوابق  81

 سوابق حین ساخت 81-8

بیان رده ثبت رود و در  2و  3اا و مشاادات امان طور که در بنداا  نصب زاکش، آزمونسوابق مربوط به 

 محل در دسترس بارد.

 در پايان کارسوابق  81-28

 سوابق باید در کاراا  ساخت، رامل موارد زیر ثبت رود:
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 ؛1-19سوابق بند  -الف

 اا؛اا  طراحی و ویژگیتغییرات نقشهتکمیل رده، رامل نتایج آزمون و  ج ئیات اطالعات نصب زاکش -ب

 ج ئیات مواد و محصوتت به کار رفته؛ -پ

 ج ئیات مربوط به ررایط ژئوتکنیکی خاک. -ت

 الزامات ويژه 88

 کلیات 88-8

اا  قائ  استند در این بند مد نظر اایی از ایمنی محل و حفاظت محیط که مختص زاکشفقط جنبه 88-8-8

 اند.قرار گرفته

اا و اد امات مربوط به ایمنی و محیط زیست طی اجرا  پروژه تمام استاندارداا  میی مربوط، ویژگی 88-8-2

 باید رعایت روند.

 نصب زاکش نباید به صنایع زیرزمینی موجود آسیب برساند. 88-8-8

 ايمنی  88-2

پایدار  مطابق بارد. مستندات تجهی ات نصب باید با استاندارد میی و مقررات ایمنی مربوط به ساخت و  88-2-8

اا  گران باید مطابق با مقررات ایمنی، دورهمربوط به اجرا، نگهدار  و ایمنی تجهی ات باید موجود بارد. کار

 اا  بیند را طی کنند.و دستگاهمربوط به جرثقیل  یآموزر

ورد واژگونی دستگاه اا  مناسب در مرود دوازم نصب زاکش برا  محافظت اتاقک با چر توصیه می 88-2-2

 ناکافی سطح کار، تجهی  روند. ناری از ظرفیت باربر 

 سطح کار  باید دارا  ظرفیت باربر  کافی برا  تحمل بار دوازم نصب بارد. 88-2-8
بار دوازم نصب را دارد، بهتر است تمام برا  تایید این که سطح کار  ظرفیت باربر  کافی برا  تحمل  88-2-4

 یا دامپر بارگیار  برا  تعیین نقاط ضعف سطح کار  آزمون روند.نواحی با بیل 

روند، طی کاراا  نصب زاکش، در موارد  که دو یا چند دوازم نصب بر رو  یک سطح کار  به کار می 88-2-5

 بهتر است فاصیه افقی بیشتر  از ارتفاع دوازم بین دو وسییه حفظ رود.

ن دیک به خطوط نیرو یا صنایع زیرزمینی موجود، به مقررات رود در مورد نصب زاکش توصیه می 88-2-6

 ایمنی توجه رود.

 حفاظت از محیط زيست  88-8

اا، آدودگی اا  زیست محیطی مانند آدودگی آب، درزشساخت وساز باید مشخص رود و محدودیت 88-8-8

 اا  مجاور در نظر گرفته رود.صوتی و تاثیر به سازه

زاکش طی فرآیند تحکی  به خاک وارد رود، باید اصالح اگر آدودگی آب زیرزمینی به خاک از طریق  88-8-2

 رود.

اا  آب زیرزمینی اتصال ایجاد کند که ممکن اا  معین، نصب زاکش ممکن است بین سفرهدر محل 88-8-8

 ابی رود.رود طراحی اصالحی در موارد د وم ارزیاست برا  محیط زیست مضر بارد. ت.صیه می
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 هاي مجاورتاثیر بر سازه  88-4

اا  ناپایدار در مجاورت محل یا محیط متاثر از پروژه اا  حساس یا ریبرود در موارد  که سازهتوصیه می

 اا قبل و حین پروژه با دقت بررسی و مستند رود.وجود دارته بارند، ررایط آن
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 پیوست الف

 (اطالعاتی)

 هاي عملی زهکش قائمجنبه

 مقدمه  8-الف

اا با باعث اف ایش تنش 1اا  با نفوذپییر  ک ، مانند رس، گل، برگ تج یه ردهدر موارد  که بارگیار  خاک

، که در اثر فرآیند تحکی  خاک رودرود و منجر به فشار آب منفی  میاف ایش فشار پیش تحکی  خاک می

رود و کااش متناظر  در فشار آب اف ایش تدریجی تنش موثر امراه میرود. کااش حج  خاک با خارج می

آید. فرآیند تحکی  تا زمانی که فشار آب منفی  اضافی به طور کامل از بین برود و بار منفی  اضافی به وجود می

، فرآیند  که مدت آن بستگی به مشخصات تحکی  و مسیراا  یابداا  موثر تحمل رود، ادامه میبا تنش

ادف از نصب زاکش قائ  کوتاه کردن تر  دارد . تر، فرآیند تحکی  طوتنیدارد سمسیر زاکشی طوتنیزاکشی 

بارد. زمان از بین مسیر زاکشی و زمان تزم برا  مستهیک ردن فشار آب منفی  اضافی ناری از بارگیار  می

 کمتر خوااد رد. اارفتن فشار آب منفی  سزمان تحکی   با ن دیک ردن فاصیه نصب زاکش

 دامنه کاربرد  2-الف

ا  برا  تسریع نشست تحکی  اا  قائ  به عنوان وسییهبیان رد، نصب زاکش 1-امان طور که در بند ادف

درازمدت ناری از بارگیار  است. ادف دیگر اصالح ررایط پایدار  با اف ایش کیی مقاومت برری است. در 

 برا  ااداف کااش پدیده روانگرایی به کار برد. تواننواحی درزه خی  زاکش قائ  را می

 رود عبارتند از:اایی از نواحی که این روش معموت به کار مینمونه

 آان؛اا و راهاا  راهخاکری   -الف

 ساخت و تقویت سداا؛ -ب

 اا و غیره؛اا  امالک مسکونی، صنعتی و پایانهاا برا  ساخت محلخاکری   -پ

 برا  بات آمدگی زمین؛بارگیار  پیش -ت

 ساخت و ساز دریایی و کاربرداا  ساحیی؛ -ث

 اا.احیا زمین، بندراا و فرودگاه -ج

روند. در این مورد ادکتروداا در به کار می 9گیر  ادکترواسم  آب اا  قائ  به عنوان وسییهامچنین زاکش

می ان تحکی  روند. وصل می [27]و  [5]اژ گیرند و به گرادیان ودتساخته قرار میاا  نوار  پیشداخل زاکش

 و ضریب نفوذپییر  ادکترواسم   خوااد بود.حاصل تحت تاثیر گرادیان ودتاژ 

اا زمینه کاربرد گسترده زیست محیطی آدوده باقی ماندن زمین است. آب آدوده قبل از تخییه از طریق زاکش

 باید اصالح رود.

                                                 
 مراجعه رود . ISO 14688-1برگ تج یه رده و بقایا  حیوانات ممکن است حاو  ترکیبات غیرآدی بارد س به استاندارد  -1

2- Electro-osmotic 
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اا  به بارد، به استثنا  زاکشسال می 3محدود به حداکثر حدود  اا  قائ  معموتمحدوده عمر تزم زاکش

 کار رفته برا  کااش روانگرایی که به طور قابل توجهی، عمر بیشتر  تزم است.

 اجراي زهکش قائم  8-الف

داد. اجرا  سامانه زاکش قائ  در رکل اد امات عمیکرد  پروژه مبنا  طراحی ژئوتکنیکی زاکش را تشکیل می

نشان داده رده است که رامل سکو  کار، جاگیار  پورش زاکش، ایجاد مدل زاکش و نصب    1-ادف

 رود.اا، که با عمییات بارگیار  و نظارت پیگیر  میزاکش

روند که قبال کاربرد زیاد  دارتند. ا  میاا  ماسهساخته به تدریج جایگ ین زاکشاا  پیشانواع زاکش

ا  بر خوا  ذاتی خاک تاثیر بگیارند سمانند کااش به طور تعیین کنندهاا  قائ  ممکن است نصب زاکش

مقاومت برری و ضریب تحکی  . کااش احتمادی مقاومت برری در موارد  که پایدار  تحت ررایط بارگیار  

 9-بارگیار  در رکل ادفاا  قائ  و پیشزاکشممکن است در معرض خطر بارد، باید در نظر گرفته رود. 

داده رده است. به عیت اف ایش فشار آب منفی  ایجاد رده در اثر بارگیار ، فشار آب در جهت افقی به نشان 

رود. معموت  مقدار کوچکی از آب در اا به خارج رانده میاا و بعد در جهت قائ  از طریق زاکشطرف زاکش

 رود ستاثیر کمکی در تحکی  یک بعد  .اا خارج میجهت قائ  از بین زاکش

 
 راانما:

 اضافه بار تخییه  1

 پورش زاکش 9

 زاکش قائ  3

 تیه رسی 2

 جریان آب منفی  3
 

هاي زهکشی در پايین و باال(، پوشش زهکشی هاي در تماس با اليههاي با نفوذ کامل )زهکشطرح زهکش - 8شکل الف

 و بار اضافی
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است به خوا  اصیی خاک تاثیر بگیارد اا  قائ  ممکن بسته به روش نصب و روش مورد استفاده، نصب زاکش

 رود این موضوع در طراحی مدنظر قرار گیرد.سمانند کااش مقاومت برری و ضریب تحکی  . توصیه می

 هاانواع زهکش 4-الف

 هاي نواريزهکش 8-4-الف

 کلیات  8-8-4-الف

ساخته به طور کیی دارا  یک استه مرک   احاطه رده با پورش فییت  استند سبه رکل اا  نوار  پیشزاکش

 است. mm 199مراجعه رود .  معموت عرض زاکش نوار   3

 هاانواع زهکش 2-8-4-الف

  
 هسته به شکل کانال با فیلتر متصل -الف

 

 
 استه به رکل کانال با فییتر پورشی -ب

 
 اادرزگیر  دبهفییتر با  اژئومت  ب -پ

 
 استه االدی رکل با فییتر پورشی 

 

 هاي نواريهاي زهکشنمون  -2شکل الف

 

 روش نصب 8-8-4-الف

رود. اندازه قادب معموت برا  اا  نوار  به داخل قادب با مقطع مستطییی، دوزو  یا دایرو  نصب میزاکش

رود. بعالوه، صیبیت خمشی قادب باید به میباقی ماندن فضا  داخیی آزاد برا  زاکش نوار  طی نصب تنظی  

 قدر کافی برا  اطمینان از قائ  بودن زاکش نصب رده، زیاد بارد.
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کند یک مهار، که قبل از نصب به سر زاکش ثابت رده است، از جدا ردن موقع خارج کردن قادب جیوگیر  می

رود طی نصب از ورود خاک به صطح داخیی قادب و زاکش جیوگیر  مراجعه رود . توصیه می 2سبه رکل ادف

زاکش در معرض نیرواا  کششی زیاد  قرار خوااد گرفت. تزم است رکل قادب و رود. در غیر این صورت 

مهار برا  جیوگیر  از ورود خاک به قادب مناسب بارد. نفوذ قادب ا  به وسییه بار استاتیکی و ا  اقدام 

اا  حساس نصب ثابت به توزیع ترجیح داده رود. در خاکستفاده از درزش یا چکش ضربه اجرا میدینامیکی، با ا

رود. بعد از خارج کردن قادب، بهتر است زاکش به روری بریده رود که تماس مناسبی با پورش زاکش، می

 بات  سکو  کار دارته بارد. cm 93ترجیحا حدود 

 
 نمونه مهار زهکش نواري -8شکل الف
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 اقدامات احتیاطی براي نصب زهکش 4-8-4-الف

مقاومت کششی زاکش نوار  تزم است به حد کافی زیاد بارد تا از رکست زاکش، طی و بعد از نصب 

جیوگیر  کند، مقاومت کششی زاکش تزم به نوع تجهی ات اجرایی روش نصب، ررایط خاک و عمق زاکش 

 بستگی دارد.

قادب طی نصب برا  جیوگیر  از این که موقع خارج کردن زاکش نوار  با اوا رود در صورت امکان، توصیه می

احاطه رود، با آب پر رود. وجود اوا نفوذپییر  فییتر و نوفیپییر  افقی خاک احاطه رده با زاکش و امچنین 

 کند.بند  سطح فییتر، تاثیر آب را اصالح میآبداد. ظرفیت تخییه را کااش می

 خوردگی، به نصب دینامیکی ارجحیت دارد.اا  حساس به دستاکنصب استاتیکی در خ

ممکن است نصب زاکش در اطراف قادب آدودگی ایجاد کند که نفوذپییر  افقی را برا  انواع معین خاک، به 

 تر را به مقدار قابل توجهی کااش داد.اا  ضخی اا  ری دانه با تیهویژه در خاک

مقاومت برری خاک بدون زاکشی به اندازه کافی برا  مقاومت در برابر در بعضی موارد ممکن است با این وجود، 

فروریختگی حفره ایجاد رده با قادب زیاد بارد، بنابراین فضا  خادی بین زاکش و خاک موقع خارج کردن قادب، 

 شکل کند.باقی بماند. این امر تخمین تاثیر آدودگی و قطر زاکش اسمی به کار رفته در طراحی را م

 پارامترهاي موثر در بازده زهکش نواري 5-8-4-الف

 ظرفیت دبی

از طریق زاکش تحت این که ظرفیت دبی زاکش نصب رده س مقدار جریان آب در واحد زمان در زاکش قائ  

 گرادیان ایدرودیکی واحد ، برا  دستیابی به درجه تزم تحکی  مطابق با طراحی کافی بارد، مه  است.

اا سبیشتر با اف ایش تزم سبه پیوست ب مراجعه رود ، بستگی به عمق نصب زاکش، فاصیه زاکش ظرفیت دبی

نفوذپییر  و قابییت فشردگی   عمق نصب و کااش فاصیه زاکش  و مشخصات تحکی  خاک سبیشتر با اف ایش

 دارد.

تاثیر ناحیه ظرفیت دبی واقعی زاکش نصب رده در خاک با خوا  زاکش نوار ، روش نصب زاکشس رامل 

آدودگی، حفره ایجاد رده با قادب و وجود اوا در زاکش  و اندرکنش خاک و زاکش سفشار جانبی خاک بر 

 گیرد. زاکش، گرفتگی محتمل فییتر و یا استه و تاثیر انبارتگی ، تحت تاثیر قرار می

طی فرآیند تحکی  ممکن  فشار نسبی ایجاد رده ، 8اجاا  با قابییت فشردگی زیاد سمانند برگ و گیتدر خاک

داد، بشود اا را کااشش میاا که به طور اساسی ظرفیت دبی آنزاکش خوردگیپیچاست سبب انبارتگی یا 

داد. بنابراین ررایط انبارتگی انبارتگی معموت در قسمت فوقانی خاک رو  میمراجعه رود .  3-سبه رکل ادف

اا  عمود  پییر با کرنشاا  خییی رکلخاک     توان در را فقط می 3-نهایی نشان داده رده در رکل ادف

اا  عمود  معموت  و ررایط بارگیار  معمودی که کرنش انتظار دارت. این موضوع در مورد خاک 39 %بیش از 

 داد.عوامل انبارتگی تاثیر  بر ظرفیت تخییه ندارند، رو  نمی استند و 13 %تا  19 %

                                                 
1- Gyttja 
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 خوردگی زهکش به علت فشردگی نسبی زياد برگپیچانباشتگی و  - 4شکل الف

 

 پوشش زهکش 6-8-4-الف

ا  با ضخامت مناسب و یا سامانه زاکش ا  از مصادح دانهبرا  بازدای زاکش قائ ، پورش زاکش مناسب ستیه

-زاکشمناسب از ژئوتکستایل یا محصوتت ژئوتکستایل مرتبط ، برا  از بین بردن خطر ایجاد فشار برگشتی در 

اا، فشار برگشتی در زاکش مراجعه رود . 3-2-به بند ادفاا، تزم است ساا با بیرون راندن آب از طریق زاکش

 اندازد.داد و فرآیند تحکی  را به تاخیر میاا را کااش میگرادیان ایدرودیکی ایجاد رده بین خاک و زاکش

زدگی، پورش رود برا  جیوگیر  از تاثیرات یخمیرود، توصیه در موارد  که زاکش در نواحی سرد به کار می

 زاکش به کار  رود.

 تعیین ظرفیت دبی زهکش نواري 7-8-4-الف

توان آن را در پایان فرآیند ساخت به ظرفیت دبی زاکش نوار  بستگی به سازه زاکش و اج ا آن دارد و می 

مانند فشار جانبی وارد بر زاکش که باعث  اایی با در نظر گرفتن پارامتراا  موثر برظرفیت دبیوسییه آزمون
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   اا  استه، ورود ذرات خاک ری دانه به کانال از طریق فییتر، گرفتگی احتمادی ورود فییتر به داخل کانال

اا  اجرایی اا معموت در روشاین  آزمون اا، تاثیر انبارتگی بر مساحت کانال و تاثیر دما، تعیین کرد.کانال

رود توصیه میروند و تزم نیست برا  ار نصب زاکش نوار  دوباره انجام روند. ارایه میکنترل کیفیت 

   به کار رود.3ظرفیت دبی توسط طراح و با ارجاع به بیانیه نصب زاکش سبند

 هاي نواري مستقیم ظرفیت دبی زهکش

 به دست آورد. ISO 12958توان از ظرفیت جریان تعیین رده مطابق استاندارد ظرفیت دبی را می
-به دست می iو تقسی  بر گرادیان ایدرودیکی  bدر عرض زاکش  qp، با ضرب ظرفیت جریان سطحی  qwظرفیت دبی  -يادآوري

امان طور که  Rtضریب تصحیح توان با به کار بردن را می C º99در دما   8آید. برا  کاربرداا  عمومی، ظرفیت جریان سطحی

 بیان رده به دست آورد. ISO 12958در استاندارد 

رود اا، دپو دجن تیروبی رده و نواحی گرمسیر ، توصیه میکه در خاکری  برا  کاربرد در دمااا  خاک بیشتر

 اا  دارا   باتترین دما در محل مربوط انجام رود.اا در خاکآزمون

 اعمال رود. qpبه مقدار  fcrرود مدت زمان آزمون مد نظر قرا گیرد و یک ضریب تصحیح توصیه می

mس qwظرفیت دبی زاکش 
3
/year   در دما  Cº 99 رود:به صورت زیر محاسبه می 

 
 که در آن:

qp ظرفیت جریان سطحیسm
2
/year؛  

b عرض زاکش سm؛  

i گرادیان ایدرودیکی؛ 

 

 که در آن:

T  دما برحسبC º؛ 

𝜽 برحسب س 2پییر انتقالm
2
/year  

fcr .ضریب خ ش، است 

                                                 
 می ان حج  جریان آب یا مایع در واحد عرض زاکش در گرادیان تعریف رده  در صفحه زاکش است. -1

 است. 1ا  سطحی زاکش بیان رده در گرادیان ایدرودیکی مساو  ظرفیت جریان آب ورقه -9



96 

 

، 1اند. در اب ار رماره ارایه رده 6در رکل ادف ISO 12958دو نوع دستگاه تعیین ظرفیت دبی مطابق استاندارد 

از تتکس با  9. غشا در اب ار رماره رده است اندهورپ mm 19نمونه در ار دو طرف با تستیک فوم با ضخامت 

 ساخته رده ارت. mm 33/9حداکثر ضخامت 
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 8ابزار شماره -الف

 
 2ابزار شماره  -ب

 راانما:

 mm 399نمونه به طول  3                                                                       منبع آب 1

 مانومتر 3                                                                                بار 9

 غشا تستیکی 2                                                                 ارتفاع فشار 3

 سنججریان 19                                                             جریان اضافی 2

 جهت جریان 11آور  آب                                                            جمع 3

 mm 339ارتفاع نمونه  19فوم                                                                             6

  مطابق استاندارد 2و )ب( ابزار شماره 8هاي آزمون تعیین ظرفیت دبی، )الف( ابزارهاي شماره دستگاه -5شکل الف
ISO 12958 
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جریان آب مسطح ناری از خ ش فییتر خوااد بود که باعث ورود تاثیر ظرفیت مدت آزمون طرفیت دبی تحت

مراجعه رود. ضریب خ ش  3-رود سبه رکل ادففییتر به داخل سامانه کانال، و در نتیجه کااش ظرفیت دبی می

fcr رود و بستگی به بیان رده برا  تخمین مقدار ظرفیت دبی پایدار رده حاصل از آزمون کوتاه مدت به کار می

 اا  آزمون دارد و بهتر است برا  ار دستگاه آزمون تعیین یا کنترل رود:اب ار

 3گیر  رده به دو دستگاه مختیف، در رکل ادفمتغیراا  ظرفیت دبی در زاکش نوار  نسبت به زمان، اندازه

 ارایه رده است.

 
 راانما:

  m3/yearظرفیت دبی،  ASTM                                                                        2س 1اب ار 1

 اازمان، افته  Delft                                                                         3س 9اب ار 9

 cm3/sظرفیت دبی،   Cº 39 ،kPa 399                             6ظرفیت دبی مستقی ، در  3

 [6]تاثیر خزش بر ظرفیت دبی مشاهده شده در مدت آزمون ظرفیت دبی  -6 شکل الف
 

پیشنهاد  6برا  دو دستگاه نشان داده رده در رکل ادف  1بر پایه تجربه، ضرایب خ ش ارایه رده در جدول ادف

   اا بهتر است ضرایب خ ش بر اساس داده اا  آزمون به کار روند،رده است. اگر انواع دیگر  از دستگاه

 نشان داده رده است، تعیین رود. 3گیر  مشابه با آن چه در رکل ادف اندازه
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 هاي تاريخی از دست رفته باشد(ضرايب خزش )مقادير در صورتی که داده -8جدول الف

 مدت آزمون

 روزها

 fcr ضرايب خزش

 9اب ار  1اب ار  

9 19 3 

3 3 3 

39 3 1 

 

توان برا  تعیین ضریب خ ش برا  ظرفیت ار نوع روزه را می 39در موارد مناسب، یک آزمون جریان ا  سطح 

اا  تزم برا  دریافت پروانه کاربرد توان مقادیر بر پایه آزمونزاکش انجام داد. برا  کاربرداا  عمومی، می

گیر  رده امیشه انجام رود ضرایب خ ش اندازه 1رماره اا با اب ار عالمت استاندارد را به کار برد. اگر آزمون

 ضرب رود. 3باید در 

 kPa 99 ،kPa  به ترتیب تحت فشار استاتیکی 1/9اا  ظرفیت دبی با گرادیان ایدرودیکی رود آزمونتوصیه می

انجام رود امچنین ممکن است با توجه به ررایط طراحی ویژه، آزمون تحت فشار استاتیکی  kPa 999و  199

 بیشتر  انجام رود.

این ررایط طراحی ویژه به عمق نصب زاکش، بار پر کردن متناظر، بار اضافی موقت و یا خال بستگی دارد. فشار 

 توان از رابطه زیر محاسبه کرد:  را میkPaآزمون س

         
  

 

 که در آن:

  ؛اعمال رده طی آزمون ارجیفشار خ    

fm پیوست ب مراجعه رود ؛ 3-1-2-، به بند ب9و  1س ضریب نسبی برا  فشار آزمون 

K0 با راخص خمیر  زیاد ؛ اا برا  خاک 33/9تا  63/9ضریب فشار زمین در حادت سکون س 

   
بعالوه تنش قائ  اف ایش یافته ناری از پر کردن، اضافه بار موقت و یا فشار اضافی موثر درجا در عمق نصب،    

 خال در عمق نصب، است.
  باشته شدهنظرفیت دبی زهکش نواري ا

رود تاثیر توصیه می ، 99%در موارد  که کرنش عمود  تخمین زده رده خاک زیاد بارد س معموت بیش از 

 طی طراحی در نظر گرفته رود. انبارتگی بر ظرفیت دبی زاکش نوار  داده رده،
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به ترتیب تحت  1/9اا  انبارته رده با گرادیان ایدرودیکی رود آزمون ظرفیت دبی بر رو  زاکشتوصیه می

انجام رود. امچنین ممکن است این عمل سبرا  مثال  به  kPa 999و  kPa 99 ،kPa 199فشار استاتیکی  

 مناسب است، انجام رود. 6رکل ادف  9که برا  دستگاه رماره 3وسییه اب اراا  نشان داده رده در رکل ادف 

بارد. بعالوه، ارایه  ISO 12598:1999استاندارد  2رود گ ارش آزمون حاو  اطالعات ارایه رده در بند توصیه می

اا  نوار  و انبارته رده، ارایه رده، برا  زاکش 9یج آزمون ظرفیت دبی امان طور که در جدول ادف نتا

 توصیه رده است.
رود، ظرفیت دبی زاکش گیر  زوایا  متوسط، انجام میزمانی که آزمون با زاویه خییی تند زاکش نوار ، بدون اندازه -يادآوري

 رود و بهتر است توسط طراح به کار رود.اا  عمود  رو  ظرفیت دبی به کار میانبارته رده به عنوان راخص تاثیر کرنش

 

 
 Aمییه  1

 نمونه زاکش 9

 مییه راانما 3

 

 [12]اي از ابزارهاي آزمون ظرفیت دبی زهکش انباشته شده نمونه – 7شکل الف 
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m)برحسب  qwbو  qwظرفیت دبی  -2جدول الف 
3
/year  (براي فشارهاي استاتیکی مختلف )برحسبkPa  و گراديان)

 = i 8/1هیدرولیکی 

 زهکش انباشته شده زهکش مستقیم نمونه

qw  99 / 1/9 ) qw  199 / 1/9 ) qw  999 / 1/9 ) qw XXX / 1/9 ) qwb  99 / 1/9 ) qwb  199 / 1/9 ) qwb  999 / 1/9 ) qwb XXX / 1/9 ) 

8         

2         

8         

         میانگین

 

 در تماس با خاکنوار   اا ظرفیت دبی زاکش

ممکن است در  3و ادف 6مقادیر ظرفیت دبی به دست آمده در نوع اب ار آزمون نشان داده رده در رکل ادف

مقادیر به دست  رود، احاطه رده بارد، متفاوت بارند. بنابرایندر آن نصب می صورتی که زاکش با خاکی که

رود. به طو آرکار، توان در کارگاه تخمین زد به کار میمحفظه آزمون به عنوان راخصی از آن چه می درآمده 

اا  استه به عیت اف ایش فشار خاک جانبی موثر ورود فییتر به داخل    کانالظرفیت تخییه به تدریج با اف ایش 

 یابد.طی فرآیند تحکی ، کااش می

رود تاثیر توصیه می ، 99%موارد  که کرنش عمود  تخمین زده رده خاک زیاد بارد س معموت بیش از  

 انبارتگی بر ظرفیت دبی زاکش نوار  داده رده، طی طراحی در نظر گرفته رود.

اا  اا  نوار  نصب رده در خاک در مقیاس آزمایشگاای و در معرض تنشاا  ظرفیت دبی بر زاکشآزمون

 [24]اا  ایتادیایی نتیجه رده است. در آزمون 2ی موثر اف ایشی به صورت مقادیر ارایه رده در رکل ادفجانب

اا با زاکش [26]اا  ژاپنی و آزمون [19]اا  سوید  اند. در آزموناایی با مقیاس کامل آزمون ردهزاکش

   انجام رده است.mm 39و  mm 29عرض کااش یافته سبه ترتیب 
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 راانما:

  BC= Bando Chemical                                       اا  با مقیاس کوچک سسوید  آزمون 1

  C=Colbond                 اا  با مقیاس ب رگ سایتادیایی                         آزمون 9

 Castel Board CB =           اا  با مقیاس کوچک سژاپنی                                آزمون 3

 kPa                                                          G= Geodrainفشار جانبی موثر،  2

mظرفیت دبی،  3
3
/year                                                         =Mebradrain M 

                                                                                       PVC=PVC Drain 

A=Alidrain                                                                       (p) نشانگر پورش فییتر تهیه رده از کاغی مخصو  است 

 

هاي نواري مختلف انجام شده در مقیاس آزمايشگاهی، هاي ظرفیت دبی براي زهکشنتايج آزمون -1الفشکل 

 [26][24][19]هاي پوششی در خاک زهکش

 

بارد. نتایج یک تحقیق درباره اا، مورد میاا یا حمالت قارچکهنگی فییتر در خاک به عیت فعادیت باکتر 

اا در نشان داده رده است. آزمون 19ل ادفگ ارش رده است در رک [9]تاثیرات ظرفیت دبی که در مرجع 

اا  مختیف بعد از نصب، انجام رده بردار  خارج رده از خاک برگ و یا گیتجا در مدت زماناا  نمونهزاکش

 است.
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 راانما:

                               خاک برگ 1

  گیتجا 9

                                                    kPaفشار جانبی موثر،  3

mظرفیت دبی،  2
3
/year 

                                                     

. تعداد روزهايی که زهکش بعد از نصب در خاک  [29]تاثیر تخريب وابسته به زمان  فیلتر بر ظرفیت دبی  -3شکل الف

هاي نصب شده در خاک برگ، خطوط مانده در يک طرف منحنی نشان داده شده است. خطوط کامل نشانگر زهکش

 هاي نصب شده در گیتجا هستند.چین نشانگر زهکشخط

 

عمال مقدار حداکثر اندازه سورا  از گرفتگی فییتر و یا استه با رس ری دانه یا ذرات به ا  چسبیده، معموت با ا

رود که بهتر است تعریف رده است ، جیوگیر  می ISO 12956فییتر سامان طور که در استاندارد  O90مشخصه 

 اا  خاک به روز رود.اا  آزمایشگاای یا تجربه برا  اندازه توزیع دانهبر پایه آزمون

 ساختهاي پیشهاي استوانهزهکش 2-4-الف

 هاانواع زهکش 8-2-4-الف

، ساخته رده با mm 23و قطر داخیی  mm 39ا ، معموت با قطر خارجی ساخته رامل استه دودهزاکش پیش

پالستیک سورا  رده حیقو  موجدار، مقاوم به خرد ردن، ضربات، کشش سریع و کهنه ردن، احاطه رده با 

 پورش فییتر ساخته رده از ژئوتکستایل بافته نشده است.
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 روش نصب 2-2-4-الف

    نصب mm 199ا  مجوف معموت با قطر خارجی ساخته در داخل قادب استوانها  پیشاا  استوانهزاکش

رود، نیازمند صیبیت کافی است. برا  رود. قادب، که معموت با بارگیار  استاتیکی به داخل خاک رانده میمی

 رود.داخل قادب یک صفحه مهار  به راس زاکش نصب میجیوگیر  از ورود خاک طی نصب، قبل از نصب به 

 cm 93رود تا تماس مناسب و مطمئنی با تیه زاکش، ترجیحا اا به روری بریده میصرفنظر از قادب، زاکش

 بات  پورش کار ، دارته بارد.

  

به ترتیب تحت  1/9اا  انبارته رده با گرادیان ایدرودیکی رود آزمون ظرفیت دبی بر رو  زاکشتوصیه می

انجام رود. امچنین ممکن است این عمل سبرا  مثال  به  kPa 999و  kPa 99 ،kPa 199فشار استاتیکی  

 مناسب است، انجام رود. 6رکل ادف  9که برا  دستگاه رماره 3وسییه اب اراا  نشان داده رده در رکل ادف 

بارد. بعالوه،  ISO 12598:1999استاندارد  2د ده در بنمرود گ ارش آزمون حاو  اطالعات ارایه رتوصیه می

اا  نوار  و انبارته رده، ارایه رده، برا  زاکش 9ارایه نتایج آزمون ظرفیت دبی امان طور که در جدول ادف 

 توصیه رده است.
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