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پاسارگاد معرفی شرکت پوشش گستر .1

سابقه باژئوسنتتیک مصالح اجرايونصب تهیه،طراحی،معرفی،زمینهدرپوشش گسترپاسارگاد   مهندسی وفنیشرکت 

شته،   هايسال طولدروبزرگشاخص هايپروژهاجرايبهتوجهباتولیدکنندگان معتبر در دنیا وباطوالنیهمکاري گذ

.استآوردهبوجودژئوسنتتیکمحصوالتتخصصیهايزمینهدراعتمادوقابلقدرتمندايمجموعه

ضر حالدر صوالت اینمعرفیبهمفتخرخودبالقوهامکاناتومجربفنیکادربرتکیهباشرکت اینحا کارفرمایان،بهمح

سین  شاور مهند صنایع، محترمپیمانکارانوم شاورزي، ساختمان، در  ضالب، وآبوگاز،نفتک سازي می  فا شد، راه وبا

انجاماحسن به نحوبهراکشور صنعت عظیمچرخهدرخودوظایفصنعتی هايپروژهدرو همفکريهمکاريباداردتالش

.رساند

ژئوممبرینمعرفی .2

ساس تعریف   ستند که جهت جلوگیري     ASTM D4439بر ا سیار پایینی ه شاهایی با نفوذپذیري ب ، الینرهاي ژئوممبرینی غ

ها داراي سـه نوع پلیمر ترموپالسـت،   گیرند. ژئوممبرینهاي مهندسـی مورد اسـتفاده قرار می  در پروژهاز مهاجرت مایعات 

ستند.    ست و پلیمرهاي ترکیبی ه ) و ژئوممبرین HDPE ،LLDPE ،VLDPEها ژئوممبرین پلی اتیلنی (پرکاربردترین آنترمو

باشد.  می)PVCپلی وینیل کلراید (

HDPEژئوممبرین 

ــت HDPEژئوممبرین  ــت وبندي  ، پرکاربردترین ژئوممبرین در دنیا جهت آب   از نوع پلیمرهاي ترموپالسـ دلیل عمده    اسـ

صات مکانیکی             شخ ساختار آن) و نیز م شیمیایی باالي آن (به دلیل بلوري بودن  صول، مقاومت  ستفاده بودن این مح پرا

سب آن می    سیار منا شد. ب صرف از ژئوممبرین   نیزایراندربا شترین م و در آب دارد)HDPE(پلی اتیلن با چگالی باال بی

ضالب و... کاربرد             صفیه فا ضچه هاي ت ضچه هاي تبخیر، محلهاي دفن زباله، حو شاورزي، حو ستخرهاي ک بندي کانالها، ا

.فراوان دارد
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VLDPEژئوممبرین 

سیار پای ژئوممبرین پلی صار  Very Low Density Polyethyleneین (اتیلنی با چگالی ی شود  خوانده میVLDPE) که به اخت

ستفاده در آب        شورآلمان براي ا ساختمان ک سی  سط آیین نامه مهند ست،      که تو شده ا صیه  سازه هاي زیرزمینی تو بندي 

ــتفاده از ژئوممبرین    ــت که اس ــتفاده در مواردي اس ــوص اس به دلیل چگالی زیاد و انعطاف پذیري کم آن و HDPEمخص

شی داراي توجیه فنی نمی      سیت آن به پدیده ترکزایی تن سا شد. از جمله این موارد، آب همچنین ح ساختمان با ا  هبندي 

باشد.ها) می(دیواره و کف گودبرداري

LLDPEژئوممبرین 

ــت از خانواده پلیLLDPEژئوممبرین  ــتیک هاي ترالفینژئوممبرینی اس ها با چگالی پایین که  به نوعی هم(TPO)موپالس

عدم حساسیت  HDPEگردد. امتیاز بزرگ این محصول نسبت به محصول  محسوب می VLDPEو HDPEخانواده محصوالت  

سیار انعطاف         صول ب سیار پایین، این مح ست. به دلیل چگالی ب شی از تنش ا سیب آن به ترکزایی نا پذیر بوده و احتمال آ

ــیار کاهش می  دیدگی  ــیون یا دیوار حایل) بس ــب و نیز تحت اثر بار (وزن بتن فونداس یابد.  آن در اثر فرایندهاي حین نص

LLDPE) اســـت،Plasticizerکه نرمی خود را مدیون وجود میزان زیادي روان کننده (PVCچنین، برخالف ژئوممبرین هم

ــته نمی داراي نرمی ذاتی بوده و لذا به مرور زمان از نرمی آن ک     ــود و کیفیت اولیه خود را حفظ می  اسـ نماید. با وجود    شـ

ها کاربرد دارد.مزایاي پیش گفته، ژئوممبرینی است که براي استفاده جهت آب بندي ساختمان

GM13آیین نامه .3

تعریف GM17و GM13هاي موجود در بازار اســتاندارد ژئوممبرینبراي (GRI)موســســه تحقیقاتی ژئوســنتتیک آمریکا 

ستاندارد      که کرده  شده ترین ا شد شناخته  ستاندارد    .ژئوممبرین در جهان می با شات تایید کننده ا برايGM-13آزمای

شده        آزمایش 11شامل  )HDPE(پلی اتیلن با چگالی باال ژئوممبرین ست  ست آمده از ژئوممبرین ت شند. نتایج به د میبا

ستاندارد     ساوي ا سارات        GM13حتماً و بدون هیچ گونه ابهام باید باالتر یا م صوالت خ ضعف در کیفیت مح شد، چرا که  با
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)HDPE(پلی اتیلن با چگالی باال این موســســه طول عمر ژئوممبرینهمچنینجبران ناپذیري به کل پروژه وارد می کند.

سال پیش بینی می کند.446تا 166بین ،هستند را بستگی به دماي محیطGM13که داراي کل شاخص هاي

شاخص هاي
GM13

مشخه مکانیکی

مقاومت در برابر 
سوراخ شدگی

مقاومت در برابر 
پارگی مقاومت کششی

مشخصه پایداري

مقاومت در برابر 
UVاشعه 

مقاومت در برابر 
حرارت

مقاومت در برابر 
اکسیده شدن
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SOTRAFAشرکت GM13استاندارد نوع آزمایششکل آزمایش
مشخصه مکانیکی

ASTMمقاومت کششی
D6693700%900%

مقاومت در برابر 
پارگی

ASTM
D1004249 N300 N

در برابر مقاومت 
سوراخ شدگی

EN ISO
122364200 N6000 N

ASTM
D4833534 N780 N

مشخصه پایداري

مقاومت در برابر 
UVاشعه 

ASTM
D588550%55%

مقاومت در برابر 
اکسیده شدن

ASTM
D3895100min100min

مقاومت در برابر 
حرارت

ASTM
D389550%55%
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GM13ژئوممبرین هاي ایرانی با عدم انطباق .4

تا حد زیادي برآورده نمی سازد:GM-13نیازهاي استاندارد بنا به دالیل زیر، محصوالت تولیدي در ایران

شعه ماورا بنفش و آزمایش  ، آزمایش هاياز این مجموعه شدن    مقاومت در برابر ا سیده  شور قابلیات  مقاومت در برابر اک در داخل ک
ضالبی و        بن.انجام ندارند سیدي و فا صوالت در محیطهاي ا ضمینی براي این مح صورت متوالی    ابراین هیچ ت شید به  زیر تابش خور
وجود ندارد.

که باعث هزینه قابل توجهی ،پس از آزمایش هاي صــورت گرفتهمورد پذیرش قرار نگرفتن محصــول ایرانی در پروژه دریاچه چیتگر
محصول شد.*براي بهسازي محدوده هاي فرش شده با این

 محصوالت ارائه شده داراي تلورانس شدید ضخامت هستند%50بیش از.

 جرم حجمی پایینتر از مقدار مجاز که تایید کننده این موضوع است که محصول ایرانی بیشترMDPE بوده تاHDPE پایین و همچنین

اد خوراك پلی اتیلن موجود درکشور.بودن کیفیت مو

 اعداد موجود در کاتالوگ محصوالت داخلی، کامالً متفاوت با مشخصه واقعی این مصالح میباشد.درحالت کل می توان گفت

بهترین برند موجود در بازار:به عنوانSOTRAFAژئوممبرین معرفی

ش در قیاس با سایر شرکت هاي بزرگشامل مقاومت در برابر پارگی، سوراخ شدگی و کشبهترین مشخصه هاي مکانیکی

 سال (حتی در شرایط بد آب و هوایی)200عمر باالي

و داشتن تمام شاخص هاي پایداريمقاومت در برابر حمالت شیمیایی، قلیایی، اسیدي و محلول هاي غیر اورگانیک

 تن تولید روزانه50کشور دنیا و یکی از بزرگترین تولید کننده هاي مواد پلی اتیلین در دنیا با 46فعالیت در

 زیر نظرISO 9001 اروپایی استانداردداشتناز لحاظ کیفی وUNE-ENاستاندارد بین المللیو همچنینGM13 , GM17

 تایید تمام آزمایش هايGM13) توسط موسسه تحقیقاتی تگزاسTRI  (

کانادا در جریان آزمایشات کنترل کیفی مربوطه قرار دارند.SAGEOSدو آزمایشگاه دست اندرکار شامل شرکت اندیشه برتر میران و شرکت ژئومحیط پارس و شرکت *


