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چكيده
ژئوگریدها دستهای مهم از مواد ژئوسنتتیک را تشکیل میدهند که کاربردهای زیادی در طرحهای مهندسی عمران دارند .بخشی از ژئوگریدها به وسیله
یشوند .این نوع از ژئوگریدها شامل یک پارچه تقویتکننده پوشش داده شده به وسیله نوعی ماده پلیمری هستند .در این
فرایندهای نساجی تولید م 
پژوهش ،دو ساختار رایج به عنوان پارچه خام ژئوگرید در سامانه حلقوی تاری تولید شد .در این ساختارها نخهای تقویتکننده که از جنس پلیاستر با
نمرات زیادند ،به وسیله نخهای متصلکننده پلیاستری با حرکت لپینگ مشخص به بدن ه پارچه متصل میشوند .پس از انجام عملیات پوششدهی با
نوعی رزین آکریلیکی و انجام آزمون کشش مشخص شد ،در ساختاری که در آن نخهای تقویتکننده به وسیله نخهای متصلکننده محصور میشوند،
نسبت به ساختاری که نخهای تقویتکننده در آن آزاد هستند ،میانگین نیروی پارگی و ازدیاد طول تا پارگی بیشتر و ضریب تغییرات کمتر است .این
مسئله به علت نظم و آرایشیافتگی بیشتر و در نتیجه توزیع یکنواختتر بار کششی روی نخهای تقویتکننده در ساختار اول است .ساختار مزبور برای
تولید ژئوگرید از نخهای انعطافپذیر مانند نخهای پلیاستر ساختاری مناسب تشخیص داده شد.
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استفاده از ژئوسنتتیکها به عنوان مصالحی با كاربردهاي
گسترده و متنوع در مهندسي ژئوتكنيك در سالهاي اخير
رشد بسيار محسوســي داشته است .این مواد محصوالت
مسطحي هســتند كه از مواد پليمري ساخته شده و به
عنوان بخشی جداييناپذير در طرحهاي مهندسي عمران به
همراه خاك ،سنگ ،زمين يا ساير مصالح مرتبط با مهندسي
ژئوتكنيك بهكار برده ميشوند.
ژئوســنتتیکها از لحاظ ســاختاري به پنج گروه كلي
ژئوتكســتايلها ( ،)geotextilesژئوگريدهــا (،)geogrids
ژئونتها ( ،)geonetsژئوممبرينهــا ( )geomembranesو
ژئوكامپوزيتها()geocompositesدستهبندیمیشوند[.]1
همچنیناینموادازلحاظعملكرد،كاربردهايمتنوعيدارند
كهمهمترينآنهاعبارتازتقویتکننده،فيلترکردن،زهكشي،
جداسازي ،حفاظت در برابر سياالت و كنترل فرسايش است.
*مسئول مكاتبات ،پيامنگارms.ahmadi@yazd.ac.ir :

در این دســتهبندی ،ژئوگريدها مصالح پليمري شبكهاي
هســتند كه بخش كوچكي از ژئوســنتتیکها را تشكيل
ميدهند.اصليترينكاربردژئوگريدهابهعنوانتقویتکننده
است ،البته جداسازي را نيز ميتوان بهعنوان عملكرد ثانويه
آنها برشمرد [.]2
اين محصوالت ب ه شکل شبكهای منظم از اجزای كششي
ساخته میشوند و مدول کشسانی زیادی دارند .از طرفي به
دليل شبكهايبودن قفل و بست مناسبي با مصالح خاكي
مجاور خــود ايجاد ميكنند .ژئوگریدها در حدود ســال
 1968به ثبت رسيدند ،يعني زمانيكه ژاپنيها پيبردند،
شــبكههاي پلياتيلني كه از بريتانيا با نام تجاری Netlon
صادر ميشوند ،ميتوانند آسيب ناشي از زلزله و بارندگي
شديد را روي خاكريزها كاهش دهند .در ابتدا از این مصالح
براي مقاومكردن نماي خاكريزها استفاده شد .اما در پی
آن مشخص شد ،با امتداد دادن ژئوگريدها در كل عرض
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خاكريز ميتوان پايداري آن را افزايش داد [.]2
ژئوگريدها را از لحاظ ساختاری میتوان به سه گروه دستهبندي کرد:
 ژئوگريدهاي اکسترود شده كه از كشيدن صفحههای پانچ شده پليمريحاصل ميشوند.
 ژئوگريدهاي جوشخورده كه حاصل از عملیات اتصال ليزري نوارهايپليمريهستند.
 ژئوگريدهاي بافتهشده.برای ســاخت ژئوگریدهای اکسترود شــده ،ورقهای پلیمری از جنس
پليپروپلين يا پلياتيلن با چگالي زیاد تولید شــده و سپس سوراخهايي
با فواصل روی آنها ایجاد میشــود .در ادامه ورقها در يك يا دو جهت با
ســرعت و دماي كنترل شده زیر کشش قرار میگیرند تا ژئوگرید یک یا
شكل  -1حركت لپينگ شانهها در پارچه .F1
دو محوری تولید شــود [ .]2برخی از شرکتها که به این روش ژئوگرید
تولیــد میکنند ،عبارتانــد از  Tensarو  .]3،4[ Tenaxدر ژئوگريدهاي مکانیکی ژئوگریدهای حلقوی تاری مشاهده نشده است .بنابراین هدف از
جوشخورده ،ابتدا نوارهای پلیمری کشیده شده و آرایشیافته در فرایندی انجام این پژوهش ،بررسی اثر طرح بافت و نیز فرایند پوششدهی بر خواص
به شکل  90°روی یکدیگر قرار میگیرند و در نقاط تقاطع به کمک لیزر کششی این نوع از ژئوگریدهاست.
به هم متصل میشوند.
شــرکتهای  Naueو  Colbondبه ایــن روش ژئوگرید تولید میکنند
[ .]5،6خــواص یکــی از انواع این ژئوگریدها در مرجع [ ]7مطالعه شــده تجربی
است .ژئوگريدهاي بافته شده ،نسبت به انواع پیشین انعطافپذيري و نیز
قيمت تمام شــده بیشتری دارند .در این ژئوگریدها پس از بافت ،عملیات مواد و دستگاهها
پوششدهی با نوعی رزین پلیمری مناسب برای محافظت از ساختار پارچه برای بررسي اثر ساختار بافت بر خواص كششي ژئوگريدهاي بافته شده در
در برابر آسیبهای مکانیکی انجام میشود .شرکتهای  Tencateو  Hueskerسامانه  حلقوي تاري ،انواع مختلف این نوع ژئوگریدها در بازار ایران بررسی
از تولیدکنندگان معتبر این نوع ژئوگریدها بهشمار میآیند [ .]8،9منسوج شدند .در این بررسی مشخص شد که میتوان ژئوگریدهای حلقوی تاری
خام این نوع از ژئوگریدها را میتوان در دو ســامانه تاري پودي و حلقوي را  بسته به نحوه قرارگرفتن نخ تار (نخ تار گذاري) در ساختار پارچه ،به دو
تاري توليد کرد .ژئوگريدهاي تاري پودي معموالً به وســیله ماشينهای گروه دستهبندي کرد:
بافندگي پروژكتايل یا رپیر بافته ميشوند .چرا که تولید این نوع پارچه با
در دسته اول نخ تار داراي حركت اينلي صفر بوده و بهطور آزاد از سمت
عرض زیاد (حدود  ۵متر) به وسیله ماشینهای مزبور بهراحتی امکانپذیر روي فني پارچه بيرون ميزند و تنها در نقاط پودگذاري به پارچه متصل
است .در این ساختارها يكي از نخهاي تار در هر راپورت نسبت به ساير نخها است .در دسته دوم نخ تار داراي حركت اينلي به اندازه يك فاصله سوزن
داراي بافت گاز ( )leno weaveاســت تا نخهاي تار هر راپورت را در كنار اســت .بنابراین به وسیله حلقههای پشت ( )under lapنخهاي شانه جلو
هم قرار داده و از جداشدن آنها جلوگيري کند .روش حلقوي تاري به دليل كه بافت زنجيري دارند ،درگير ميشود .بر این اساس ،در پژوهش حاضر
امکان قراردادن تار و پود مستقيم و بدون موج در ساختار پارچه و همچنين دو نوع پارچه با ساختارهای مزبور به عنوان پارچه خام ژئوگريد به وسیله
سرعت زیاد توليد ،به عنوان روشی توانمند و پرکاربرد در تولید منسوجات ماشين راشل با مشخصات ذکر شده در جدول  1بافته شد.
فني شناخته میشود.
برای بافت پارچه خام ژئوگريدها در سامانه حلقوی تاری از ماشينهاي
راشل دو يا سه شانه مجهز به سامانه پودگذار استفاده ميشود .در این روش
از دســتهای نخ اضافی موســوم به ن 
خ متصلکننده ( )binder yarnsبرای
اتصال تارها و پودها به یکدیگر استفاده میشود .در مراجع [ ]10،11خواص
مختلف انواع ژئوگریدها ازجمله تاری پودی ،حلقوی تاری و اکسترود شده
با یکدیگر مقایسه شدهاند .با وجود بررسیهای گسترده انجام شده توسط
مؤلفان این مقاله ،کار پژوهشی در زمینه بررسی اثر ساختار بافت بر خواص
جدول  -1مشخصات ماشين راشل استفاده شده.
مدل
RML6F

10

تعداد شانه عرض کاری ( )cmگیج (تعداد سوزن در اینچ) شرکت سازنده
6

120

12

Karl Mayer

شکل  -2تصویر نمونه پارچه .F1
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شكل  -4تصویر پارچه .F2

پارچه سهشانه با بافت زمينه زنجیری و اینلی ()F2

شكل  -3حركت لپينگ شانهها در پارچه .F2

روشها

نمونههايبافتهشده

برای بافت تمام نمونهها از نخ پلیاستر بافته شده  150دنیر به عنوان نخ
متصلکننده در شــانههای اول و دوم و از نخ پلیاستر فلت  3000دنیر
به عنوان نخ تار در شــانه سوم و نیز نخ پود استفاده شد .نخهاي هر شانه
جداگانه روي يك چله پيچيده شــد و عرض بافت  35 cmتنظیم شــد.
همچنین ،پودگذاری به شکل دستی و با ترتیب  2پر و  10خالی انجام شد.
پارچه سهشانه با بافت زمينه )F1( 1×1

در اين پارچه شــانه اول و دوم برای بافت زمینه از نخهای متصلکننده با
ترتیب  2پر و 10خالي نخكشي شدند .حرکت لپینگ این دو شانه ،حركت
 1×1اســت .شانه سوم برای تارگذاري به شکل  2پر و  10خالي نخکشی
شد .اين شانه داراي حركت لپینگ ( )0-0/0-0است .حرکت لپینگ شانهها
در شکل  1نشــان داده شده است .از آنجا كه در این بافت نخ تار حركت
افقي انجام نميدهد ،تنها در نقاط پودگذاري با نخهاي شانههاي اول و دوم
اتصال برقرار میکند .در نقــاط پودگذاري نخهاي تار در بين نخهاي پود
و حلقههاي پشت نخهای متصلکننده محصور میشوند .شکل  2تصویر
پارچه بافتهشده به این روش را نشان میدهد.
جدول -۲مشخصات بافت در پارچههای تولیدی.
کد پارچه
F1
F2

در اين پارچه شانه اول که دارای حرکت زنجیری است ،به شکل 2پر و 10خالي
نخكشي شد .شانه دوم داراي حركت اينلي با دو فاصله سوزن و نخكشي
 1پر و  11خالي است .شانه سوم كه برای تارگذاری استفاده میشود ،داراي
حركت اينلي با يك فاصله سوزن است و به شکل  2پر و  10خالي نخكشي
ميشود .شکل  3حرکت لپینگ شانهها را در این بافت نشان میدهد .در
ايــن پارچه نخ تار در تمام نقاط در بيــن آندرلپها و اورلپهاي نخهاي
زنجيري محصور شده و در هيچ نقطه از پارچه به شکل آزاد قرار ندارد .از
نخ اينلي شــانه دوم برای كنار هم قراردادن تارها در هر راپورت استفاده
ميشود .تصویری از بافت  F2در شکل  4نشان داده شده است .جدول 2
مشخصات بافت را در پارچههای تولیدی نشان میدهد.
عملياتپوششدهی

از آنجا که بهطور معمول برای پوششدهی ژئوگریدهای پلیاستری از رزين
 PVCیا رزین آكريليكي استفاده ميشود ،در این پژوهش از رزین آکریلیکی
 NS-220توليد شركت سيماب رزين استفاده شد .مشخصات این رزين در
جدول  3آمده است .ماده پوششدهنده ،از مخلوط  300mLرزين ،NS-220
 100mLآب 3 g  ،گرم دوده 0/2 mL ،آمونياك و  2 mLغلظتدهنده TH-
 110بهدست آمد .غلظتدهنده  TH-110محصول شركت سيماب رزين
برای افزایش غلظت مخلوط و در نتيجه افزايش برداشت استفاده شد .اين
غلظتدهنده در محيط قليايي عمل ميكند.

حرکت لپینگ

نخ متصلکننده

نخ تار و پود

رج در سانتیمتر

پلیاستر 3000-دنیر

4/7

پلیاستر 3000-دنیر

4/7

شانه1
1-2/1-0

شانه2
1-0/1-2

شانه3
0-0/0-0

پلیاستر 150-دنیر

0-1/1-0

2-2/0-0

1-1/0-0

پلیاستر 150-دنیر

جدول  -3مشخصات رزین .]12[ NS-220
ترکیب شیمیایی

pH

دمای ) OC ( Tg

مواد جامد ()%

نوع پلیمر

استیرن آکریلیک

7-8

+۵

50

خودپیونددهنده

1

گرانروی ()cp

سامانه امولسیونکننده

چگالی ()g/cm3

400 - 700

آنیونی

1/08
1- Self - cross linking
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جدول  -4نتایج حاصل از آزمون کشش.
کد نمونه

ميانگين نيرو تا پارگي ()N

ميانگين نسبي ازدياد طول تا پارگي ()%

G1

(468/75 )21/51

(22/50 )35/29

G2

(514/22 )1/06

(30/66 )0/09

اعداد داخل پرانتز مقادیر ضریب تغییرات را نشان میدهد.

به شــکل  دو راپورت عرضي در داخــل فك  Instronقرار گرفت .برای
جلوگيري از لغزش پارچهها و بيرون نيامدن نمونهها از فك دســتگاه
هنگام اعمال كشش  3 cm ،از هر طرف نمونهها داخل فك دستگاه قرار
گرفت .تغییر در حرکت لپینگ نخهای متصلکننده ،نحوه قرارگیری تارها
در ســاختار پارچه را متأثر میسازد و بر نحوه قرارگیری پود اثر چندانی
ندارد .بنابراین ،برای مشخصشدن این اثر ،آزمونها در راستای تار انجام
شکل  -5تصویر ژئوگرید .G1
شد .سرعت  آزمون  200 mm/minتنظیم شد .از هر نوع پارچه سه نمونه
بنابراین ،به كمك آمونياك  pHمحيط به حدود  8-8/5رســانده شد .در بــا طول کلی 15 c mتحت آزمون قرار گرفت و نتايج در قالب نمودارهاي
ترکیب مواد پوششدهی ژئوگریدها معموالً از دوده برای افزایش مقاومت مجزا به تصوير كشيده شد.
در برابر نور فرابنفش استفاده میشود.
از آنجا كه در پارچه  ،F1نخهاي تار بهطور شل و آزاد در ساختار بافت
قرار داشت ،بايد براي پوششدهی زیر كشش قرار ميگرفت .بدین منظور نتایج و بحث
قابهاي فلزي با ابعاد 18×8 cmساخته شد .پارچههای خام در جهت تار
با ابعاد 15×5 cmبرش داده شد و زیر كشش در قابها بسته شد .سپس مقادیر میانگین نتایج حاصل از آزمون کشش روی نمونهها در جدول 4
آمده اســت .شکلهای  7و  8نمودارهاي نیرو -ازدیاد طول نسبی را برای
ماده پوششدهی حاصل در ظرفي ريخته شد.
قابهاي فلزي كه پارچهها در آنها بسته شده بود ،در ظرف رزین قرار نمونههای  G1و  G2نشــان میدهد .همانطور که در جدول  4مشخص
داده شدند .سپس برای خشکشدن بهمدت  24 hدر هواي محيط آويزان اســت ،در نمونه  G2میانگین نیرو تا پارگی بیشــتر از نمونه  G1است.
شدند .ژئوگرید حاصل از پوشــشدهی پارچههای  F1و  F2به ترتیب با همچنین ،ضریب تغییرات نتایج آزمون در نمونه  G2نسبت به نمونه G1
نامهای  G1و  G2کدگذاری شــدند .شــکلهای  5و  6به ترتیب نمونه بهطور قابل مالحظهای کمتر اســت .در پارچه خام  F1نخهای تار به جز
در نقاط پودگذاری با ســاختار پارچه اتصال ندارند و بهطور آزاد در پشت
ژئوگریدهای  G1و  G2را پس از پوششدهی نشان میدهند.
فنی پارچه قرار میگیرند .بنابراین ،هنگام پوششدهی جابهجایی نخهای
تار و انحراف آنها از مســیر مستقیم بهراحتی اتفاق میافتد .در نتیجه،
آزمون كشش
آزمون كشــش به کمک دستگاه  Instron 5566انجام  شد .از آنجا كه هنگامی که ژئوگرید  G1تحت نیروی کششی قرار میگیرد ،ممکن است
عرض بعضي از نمونهها مقداري بيــش از عرض گيره  Instronبودند ،تمام نخهای تار بهطور یکنواخت زیر بار قرار نگرفته و برخی از آنها زودتر
يكي از ســه رشــته طولي هر يك از نمونهها جدا شد .بنابراین نمونه
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دچار پارگی شوند .این مسئله منجر به شکست زودهنگام نمونه میشود.
بنابراین ،پراکندگی نتایج در این ژئوگرید زیاد است .بر عکس در نمونه G2
که از پوششدهی پارچه خام  F2حاصل شده است ،به علت محصورشدن
نخهای تار در کل طول بافت به وسیله نخهای متصلکننده ،ساختار پارچه
منظمتر است .توزیع یکنواخت بار بین نخهای تقویتکننده در این ساختار
موجب افزایش میانگین نیروی پارگی و نیز ثبات رفتاری زیاد شده است.
درباره ازدیاد طول تا پارگی ،همانطور که در شکل  8دیده میشود ،نمونه
 G2نسبت به نمونه  G1میانگین ازدیاد طول پارگی بیشتری دارد .در این
مسئله نیز همانطور که قب ً
ال عنوان شد ،پارگی زودهنگام برخی نمونهها
به علت توزیع نایکنواخت بار در بین نخهای تار نمونه  G1سبب افت مقدار
میانگین ازدیاد طول تا پارگی شده است .البته باید توجه داشت ،در نمونه
 G2نخهای تار در بین نخهای زنجیری شانه اول اینلی میکنند ،در نتیجه
کام ً
ال بهطور مستقیم در بافت قرار نمیگیرند (شکل .)4
این بافترفتگی هنگام اعمال نیروی کشش سبب افزایش ازدیاد طول
نمونه میشــود .از آنجا که یکی از مشــخصات مورد انتظار از ژئوگریدها
زیادبــودن مدول اولیه برای مقاومت حداکثــری در برابر کمترین تغییر
شــکلهای اعمالی به سازههای عمرانی است ،الزم است با تنظیم دقیق
کشــش نخهای تار و متصلکننده شرایطی را فراهم آورد که نخهای تار
بهطور تقریبًا مستقیم در ساختار پارچه قرار گیرند  .
با توجه به مشــاهدات گفته شــده ،میتوان نتیجه گرفت که ساختار

بافت  F2ساختاری مناسب برای تولید ژئوگرید از الیاف انعطافپذیر مانند
پلیاســتر است .همچنین ،با توجه به بررســیهای انجام شده روی انواع
ژئوگریدهای موجود در بازار و مطالعه روی بافت آنها مشاهده شد که تقریبًا
ژئوگریدهای تولید شــده از الیاف شیشه که کاربردهای زیادی در تقویت
روکشهای آسفالتی دارند ،ساختاری مشابه با ساختار  F1دارند .بنابراین
بهنظر میرسد F1 ،ساختاری مناسب برای تولید ژئوگرید از الیاف شکننده
مانند الیاف شیشــه باشــد .چرا که در تولید آن ،برای تارگذاری نیازی به
نخکشی تارهای شیشه از شانه نوسانکننده نیست و تغذیه تار را میتوان با
ن از یک مجموعه راهنماهای ثابت تعبیه شده در پشت سوزنها
نخکشی آ 
انجام داد ،در نتیجه شکســتگی الیاف را تا حد زیادی میتوان کاهش داد.
در این ژئوگریدها ،رشتههای شیشه انعطافپذیری زیادی ندارند .بنابراین،
آزادبودن آنها در ساختار پارچه سبب بههم ریختگی نظم تارها و افت خواص
کششینمیشود.

نتیجهگیری
در این پژوهش ،اثر طرح بافت و فرایند پوشــشدهی بر خواص کششــی
ژئوگریدهای حلقوی تاری بررسی شد .بدین منظور ،دو ساختار رایج بافت با
نامهای  F1و  F2به عنوان پارچه خام ژئوگرید تولید شد .در  F1نخهای تار
دارای حرکت لپینگ  0-0/0-0بوده و در تمام پارچه به جز نقاط پودگذاری
آزادند .در پارچه  F2نخهای تار حرکت  0-0/1-1دارند و در تمام پارچه در
بین نخهای متصلکننده شانه اول محصورند.
پارچههای مزبور سپس در فرایند پوششدهی با نوعی رزین آکریلیکی
قرارگرفتند تا ژئوگریدهای  G1و  G2حاصل شــوند .پس از انجام آزمون
کشش مشخص شد ،ژئوگرید  G2نسبت به ژئوگرید  G1میانگین نیروی
پارگی و ازدیاد طول تا پارگی بیشــتر و ضریــب تغییرات کمتری دارد.
این مســئله به علت نظم و آرایشیافتگی بیشــتر  G2و در نتیجه توزیع
یکنواختتر بار کششــی روی نخهای تقویتکننده در این ساختار است.
ســاختار  F2برای تولید ژئوگرید از نخهای انعطافپذیر مانند پلیاســتر
ساختار مناسبی تشخیص داده شد .همچنین ،با توجه به بررسیهای انجام
شده روی ژئوگریدهای مختلف موجود در بازار بهنظر میرسد F1 ،ساختار
مناسبی برای تولید ژئوگرید از الیاف شکننده مانند الیاف شیشه است که
در آن نیازی به نخکشی از شانههای نوسانکننده وجود ندارد.
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Abstract
Geogrids are important part of geosynthetic materials and have various applications in civil engineering constructions. Some geogrids are produced by textile processing methods. These geogrids contain
a reinforcement fabric coated with a polymeric substance. In this paper, two common knit structures
were produced as raw fabrics for warp knitted geogrids. In these structures, high count reinforcement
polyester yarns were bonded to the fabric by using polyester binder yarns with special lapping patterns. After coating with an acrylic resin and performing tensile tests on the produced geogrids, it was
observed that the structure in which the reinforcing yarns were surrounded by binder yarns showed
higher tensile-strength-at-break, higher elongation-at-break and lower coefficient of variation than the
structure with floating yarns, due to higher structural regularity and uniform distribution of tensile
loads on the coated yarns of the former structure. The new structure was found to be ideal for producing geogrids with flexible yarns.
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