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 :ژئوممبریهمعرفی 

ص عثَس یا طئَهوثشیي ٍسلی است اص جٌس پلیوش وِ هستمیوا سٍی تستش خاوی لشاس هیگیشد ٍ هاًع ا

% پلی اتیلي 77تطىیل ضذُ است اص HDPE ًطت آب تِ دسٍى تستش خاوی هیطَد ، طئَ هوثشیي اص ًَع

 ( UV) % هَاد افضٍدًی وِ ًمص ایي هَاد هماٍم ساصی است دس تشاتش اضعِ هاٍساء تٌفص3سٌگیي ٍ 

َحشتشیي ٍ اخیش ه طئَهوثشاى ّا طی چٌذ دِّ . خَسضیذ ٍ عَاهل اوسیذ وٌٌذُ هحیط خان ٍ آب

ضٌاختِ ضذُ تشیي هَاد جْت عایك ّای سطَتتی هٌْذسی ٍ صٌعتی ضذُ اًذ.طئَهوثشاى ّا فشآٍسدُ 

ّایی اص ٍسق ّای ًاصن پلیوشی غیشلاتل ًفَر ّستٌذ وِ تِ عٌَاى پَضص ٍ عایك سطَتتی تا واستشی 

تٌفص ٍ هَاد  تشاتش اضعِ هاٍساءّای گًَاگَى هَسد استفادُ لشاس هی گیشًذ. ایي هحصَالت دس 

ضیویایی تسیاس هماٍم هی تاضٌذ ٍ اًعطاف پزیشی ٍ طَل عوش تاالی آًْا، تاعج استفادُ گستشدُ دس 

صٌایع هختلف اص لثیل ًفت، گاص ٍ صٌایع ضیویایی، آب ٍ فاضالب، دفي صتالِ، ضیالت، هعذى ٍ 

  .وطاٍسصی ضذُ است

 :ُ پلیوشی تِ دٍ گشٍُ تمسین هی ضًَذطئَهوثشاى ّای تَلیذی ضشوت یلذا تشحسة هَاد تطىیل دٌّذ

 - طئَهوثشاى تشپایِ پلی اتیلي سٌگیي (HDPE)  

 - طئَهوثشاى تشپایِ پلی اتیلي سثه (LLDPE) 

 ژئوممبران بر پایه پلی اتیله سنگیه

ایي ًَع اص طئَهوثشاى تا استفادُ اص پلیوش پلی اتیلي تا داًسیتِ تاال، داسای خَاظ ًفَر ًاپزیشی دس تشاتش 

االت ٍ تا هماٍهتْای فیضیىی ٍ هىاًیىی تاال هیثاضذ. اص آًجا وِ هماٍهت پلی اتیلي دس هماتل هَاد سی
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خَسضیذ ٍ  UV اسیذی ٍ للیایی تاال است تا افضٍدى تشخی افضٍدًیْا هی تَاى دٍام آى سا دس هماتل

پَضص وف  اوسیذ وٌٌذُ ّای هحیطی ًیض افضایص داد. سخت تَدى ایي هحصَالت تاعج اصلی واستشد

 .تشای ًفَر سیاالت ضذُ است

 ژئوممبران بر پایه پلی اتیله سبک

طئَهوثشاى تش پایِ پلی اتیلي سثه خصَصیات یىساًی تا طئَهوثشاى تش پایِ پلی اتیلي سٌگیي داسد. 

تفاٍت آى ّا اًعطاف پزیشی تیطتش هی تاضذ ٍ تِ ّویي دلیل دس فضاّای هحذٍد تِ ساحتی جَش هی 

هی ضًَذ وِ  ق ّا هعوَال تِ عٌَاى ًگْذاسًذُ هَاد صائذ دس فضاّایی تِ واس گشفتِخَسًذ. ایي ٍس

اًعطاف پزیشی ٍ وطیذگی داسای اّویت تاضٌذ ٍ تشای ایضاالسَى سطَتتی سمف تًَلْا ًیض تذلیل ًشهی 

 .ٍ اتصال ساحتتش لاتل استفادُ است

  : ویژگی ها

 اتعاد ٍسیع سٍلْای طئَهوثشیي -1

 هیلیوتش 2صذم هیلیوتش تا  75ضخاهتْای هختلف تیي تَلیذ تا  -2

 اًعطاف پزیش ٍ غیش لاتل ًفَر دس تشاتش سیاالت -3

 هماٍهت دس تشاتش عَاهل هحیطی،ضیویایی،تیَلَطیىی ٍ هىاًیىی -4

 ( UV) اٍهت دس تشاتش اضعِ هاٍساء تٌفص خَسضیذهم -5

 (ًتیگشاد+ دسجِ سا74تا  -44هماٍهت دس تشاتش تغییشات دها ) اص  -6
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  : مزایا

 زف ًطتی ٍ ّذس سفتي آبح -1

 سشعت عول دس ًصة ٍ اجشا -2

 ّضیٌِ ای ووتش اص پَضص ّای سٌتی -3

 تضویي دٍام -4

  :کاربردها

 احذاث استخشّای رخیشُ آب وطاٍسصی- 1

 احذاث استخش ّای پشٍسش هاّی -2

 احذاث واًالْای اًتمال آب -3

 ( Lagoon ) فاضالب ضْشی،صٌعتی،سٍستاییاحذاث حَضچِ ّای تصفیِ خاًِ -4

 ( احذاث تًَل ٍ لطاس ضْشی ) هتشٍ-5

 : مراحل ساخت

 خاوثشداسی تا دیَاسُ ّای ضیة داس ٍ تشاص وشدى سطح -1

 تسطیح ٍ سگالط دیَاس ٍ وف عاسی اص ّش گًَِ سٌگ ٍ ولَخ ٍ تیض گَضِ ّا -2

 دیَاسُ ٍ وف هسطح ، ّوَاس ٍ فالذ سطَتت -3

 تشاًطِ گیش داسی جْت هْاس لثِ ّای ٍسق دس دٍس تا دٍس استخشحفش  -4

 ًصة ٍسلِ طئَهوثشیي تش سٍی تستش آهادُ اجشا  -5
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