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شـركت يلـدا توليــد كننده محصوالت ژئـوسنتتيك  )ژئوممبران، ژئوكامپوزيت(

ژئوســنتتیک هــا خصوصــا ژئوممبــران هــا و ژئوكامپوزيــت هــا طــی دهــه هــای اخیــر بــه موثــر تریــن و شــناخته شــده تریــن 

محصــوالت جهــت عایــق هــای مهندســی و صنعتــی تبدیــل شــده انــد. هرچنــد ایــن محصــوالت از ابتــدای دهــه 50 میــادی در 
امریــکا و از ســال 1970 در اروپــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه انــد.

شــركت يلــدا، يكــی از زيرمجموعــه هــای گــروه توليــدی صنعتــی ظريف مصــور، توليــد كننــده محصــوالت ژئوســنتتيك )ژئوممبران، 
ژئوكامپوزيــت و ژئوتكســتايل( بــا تكنولــوژی و تجهيــزات مــدرن اروپايــی مــی باشــد. ژئوممبــران هــای توليــدی شــركت يلــدا يكــی از 
معتبرتريــن و شــناخته شــده تریــن ژئوممبــران هــای خاورميانــه مــی باشــند كــه تاييديــه شــركت بازرســی SGS ايــران را براســاس 

اســتاندارد بيــن المللــی GM-13 آمريــكا دارا مــی باشــند .

ژئوممبــران هــای پلــی اتیلنــی توليــدی شــركت يلــدا در حقیقــت فــرآورده هايــی از ورق هــای نــازک پلیمری غیــر قابل نفوذ هســتند 
کــه بــه عنــوان پوشــش و عایــق مخــازن بــا کاربــری هــای گوناگــون مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. ايــن محصــوالت در برابر اشــعه 
مــاوراء بنفــش و اوزن و مــواد شــیمیایی بســيار مقــاوم بــوده  و انعطــاف پذیــری و طــول عمــر بــاالی آن باعــث اســتفاده گســترده 
در صنايــع مختلــف از قبيــل  نفــت، گاز و صنایــع شــیمیایی، آب و فاضــاب، دفــن زبالــه، کشــاورزی ، شــیات و معــدن، مهندســی 

منابــع طبیعــی و صنایــع نظامــی گرديده اســت. 

ورق های ژئوممبران به دو گروه تقسیم می شوند:
)LLDPE( 2. ژئوممبران بر پایه پلی اتیلن سبک                                                    )HDPE( 1. ژئوممبران بر پایه پلی اتیلن سنگین

GEOSYNTHETICS
Geomembrane
Geocomposite
Geotextile

w w w . Z a r i f M o s a v a r . c o m



GeneralCatalogue of Geosynthetic Products 45 www.yaldaco.com

)HDPE( ژئوممبران برپايه پلی اتیلن سنگین
ــت و گاز(  ــل رطوب ــق در مقاب ــیاالت )عای ــل س ــر در مقاب ــوذ ناپذی ــاء نف ــران از غش ــن ژئوممب اي
تشــكيل شــده اســت و داری خاصيــت عايــق كاری بــدون نيــاز بــه زيرســازی خــاص مــی باشــد. 
از آنجاكــه پلــی اتیلــن )PE(  دارای مقاومــت شــیمیائی خوبــی در مقابــل مــواد اســیدی و قلیایــی 
ــا افــزودن مقــاوم کننــده هائــی مــی تــوان دوام آن در مقابــل UV خورشــید و اکســید  اســت ب

کننــده هــای محیطــی را نیــز افزایــش داد .

موارد كاربرد
• پوشــش اســتخرهای کشــاورزی و پرورش ماهی )جایگزین بســيار مناســب به جای اســتخرهای 

ســنگی و سیمانی(
زیــرا جلبــک هــا و خــزه هــا بــه ژئوممبــران هــا نچســبیده و مانــع از رشــد باکتــری هــا و نهایتــا 

ایجــاد آلودگــی در آب مــی شــود.
• پوششــی بســیار مناســب جهــت اســتفاده در حوضچــه هــای انتقــال مایعــات و محلــول هــای 
 CRM  شــیمیایی. )بعنــوان مثــال در کارخانــه هــای نــورد فــوالد ســرد و در احــداث حوضچــه هــای

بــرای انتقــال اســیدها و ســیاالت خورنــده(
• پوششــی مناســب جهــت جلوگيــری از تخریــب کــف و دیــواره هــای حوضچــه هــا بــه علــت 

خوردگی خاک های بستر.  
• پوششــی مناســب جهــت اســتفاده در مناطــق سردســیر و دارای زمســتان هــای طوالنــی و در 

معــرض یخبنــدان. 
• پوششــی مناســب جهــت اســتفاده در مناطــق گرمســیر و مقاومــت بســيار عالــی در مقابــل 

تــرک هــای ناشــی از خشــک شــدگی.

HDPE مزایای ژئوممبران های
• دامنه وسیع مقاومت های شیمیایی                                                                            • استحکام جوش خوب و راحتی کار با آن

• قیمت مناسب و ارزان
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مزایا و ویژگی های ژئوممبران های تولیدی شرکت یلدا
1. کاهش هزینه های  احداث تا یک سوم قیمت نمونه بتنی

2. کاهش هزینه های نگهداری
3. دارای ضمانت نامه کتبی شركت )10 سال گارانتی(

4. نصب سريع و آسان 
5. دوام بسيار باال )حداقل 30 سال(

6. مقاوم در برابر دمای 40-  الی 70+ درجه سانتی گراد
7. مقاوم در برابر حمله جوندگان و فشار های غیر متمرکز

8. مقاوم دربرابر کشش، فشار، ضربه و نشست به دلیل مقاومت کششی باال
9. مقاوم در مقابل رسوبات زيرزمينی ناشی از گازهای متان و هيدروكربن 

10. مقاوم در برابر اشعه ماورای بنفش خورشید و اوزون 
11. مقاوم در برابرانواع مواد شیمیایی نظیراسیدها، بازها، نمک ها و . . .  

12. انعطاف پذیر و در عین حال مقاوم دربرابر پارگی و سایش 
13. عدم شركت در واكنش های شيميايی 

14. حفظ خاصیت نفوذ ناپذیری در تمام طول عمر مفید 
15. یکنواختی ضخامت در تمام سطح با توجه به استاندارد 

16. قابلیت انتقال ورق به استخر و مخازن دیگر
17. قابلیت ترمیم سریع  قسمت های آسیب دیده     

18. دارای خط راهنمای جوش جهت سهولت در اجرای الینینگ
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)LLDPE( ژئوممبران برپايه پلی اتیلن سبک
ورق هــای ژئوممبــران بــر پايــه پلی اتیلن ســبك )LLDPE( توليدی شــركت يلــدا دارای خصوصيات 
يكســان بــا ژئوممبــران هــای برپايــه پلــی اتيلــن ســنگین  می باشــند بــا اين تفــاوت كــه انعطاف 
پذيــری بيشــتری دارنــد و از ايــن رو در فضــا هــای محــدود بــه راحتــی جــوش پذیــر مــی باشــند.  
ايــن ورق هــا معمــوال بعنــوان نگهدارنــده مــواد زائــد در فضــا هايــی بــكار گرفتــه مــی شــوند كــه 
انعطــاف پذيــری و كشــيدگی از اهميــت ويــژ ه ای برخــوردار باشــند. ورق هــای ژئوممبــران بــر 
پايــه پلــی اتیلــن ســبك )LLDPE( توليــدی شــركت يلــدا بــه دلیــل انعطاف پذیــری بــاال جايگزين 

مناســبی بــرای ورق هــای عايــق بــر پايــه PVC مــی باشــند.

موارد كاربرد
• سیستم های دفن زباله و پسماند

• معادن
• ساخت الگون ها

• کانال های آبرسانی
• احداث مخازن آب آشامیدنی

• پوشش و ایزوالسیون گود ساختمانی آب انبارها

LLDPE مزایای ژئوممبران های
HDPE انعطاف پذیری باالتر نسبت به •

HDPE استحکام جوش خوب در حد •
HDPE خوابیدن راحت تر روی سطح نسبت به •

• خواص کششی و استحکامی خوب در برابر اعمال نیرو در جهات مختلف
HDPE مقاومت بهتر در برابر ترک نسبت به •

• راحتی کار در نواحی دارای زاویه تیز
LLDPE  با HDPE  مقایسه ژئوممبران

HDPE نسبت به LLDPE مقاومت شیمیایی کمتر •                                        HDPE نسبت به UV در برابر LLDPE مقاومت کمتر •
HDPE مقاومت و راحتی کار در دماهای پایین نسبت به •
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صنایع مصرف کننده ژئوممبران های توليدی شركت يلدا

کشاورزی و شیالت
 امــروزه بــا توجــه بــه کاهــش نــزوالت جــوی، نیــاز بــه احــداث اســتخرهای کشــاورزی جهــت ذخیــره آب کشــاورزی بیــش از پیــش 
بــه چشــم مــی خــورد. ولــی احــداث اســتخرهای ســنتی بــه وســیله مصالــح ســنتی )بتــن - ســنگ و آجــر( دیگــر مقــرون بــه صرفه 
ً آب بنــد بهتریــن گزینــه بــرای احــداث  نیســت. ورق هــای ژئوممبــران توليــدی شــركت يلــدا بــه عنــوان یــک پوشــش خــوب و کامــا
اســتخرهای کشــاورزی و پــرورش ماهــی هســتند.  ايــن ورق هــا بســیار ارزانتــر و بــادوام تــر از بتــن مــی باشــند. در مقابــل زلزلــه و 
فشــارهای دینامیکــی و مکانیکــی زمیــن، انعطــاف پذیــر بــوده و شکســت نمی خورنــد بلکه بــه دلیــل دارا بودن خاصیت کشســانی 
قابليــت افزايــش طــول تــا 7 برابــر طــول اوليــه خــود را دارنــد و ســریع اجــرا مــی شــوند. براحتــی قابلیــت جابجایــی و حمــل دارند و 
در مقابــل اشــعه آفتــاب تــا 70 درجــه ســانتیگراد مقــاوم هســتند. ژئوممبــران هــای توليــدی شــركت يلدا بــه عنــوان عایقی بــا دوام 
و مانــدگار در اســتخر هــای ذخیــره و کانــال هــای آب کشــاورزی، جــداره کانــال آبیــاری، جــداره ی زهکــش هایــی کــه خــاک مناســب 
بــرای هدایــت آب ندارنــد، شــیب مجــاور رودخانــه هــا جهــت جلوگیــری از نفــوذ آب و حوضچــه هــای پــرورش آبزیــان بــدون تاثیــر 

منفــی، کاربــرد بســيار وســيعی دارند.

دفن زباله
سیستم های دفن زباله و پسماند )Landfill( یکی از موارد مهم کاربرد ژئوممبران های توليدی شركت يلدا می باشند.

از آنجــا كــه ايــن محصــول قابلیــت جمــع آوری، زهکشــی و بهــره بــرداری از گاز و ســیاالت حاصلــه از تجزیــه ضایعــات ارگانیــک را 
فراهــم مــی آورد جهــت جلوگیــری از نشــت آلودگــی بــه محیــط زیســت بخصــوص آب هــای زیرزمینــی اســتفاده مــی شــود.  

نفت، گاز و صنایع شیمیایی
ژئوممبــران هــای پلــی اتیلنــی توليــدی شــركت يلــدا بــه عنــوان عایــق ثانویــه در کــف مخــازن ذخیــره ســوخت و الگــون هــای 

پســاب و تبخیــر مــواد شــیمیایی کاربــرد گســترده ای دارنــد.

آب و فاضالب
ژئوممبــران هــای توليــدی شــركت يلــدا جهــت ســاخت الگون هــا، کانال هــای آبرســانی، حوضچه هــا، اســتخرها و 
دریاچه هــای مصنوعــی اســتفاده می  شــوند. بــا توجــه بــه اینکــه ژئوممبــران هــا در تمــاس مســتقیم بــا خــاک و ســنگ هــای 
بســتر هســتند، برحســب لــزوم جهــت حفاظــت از ســوراخ شــدگی، اســتفاده از ژئوتکســتایل بعنــوان الیــه محافــظ در زیــر 

آن پیشــنهاد مــی گــردد.



GeneralCatalogue of Geosynthetic Products 1213 www.yaldaco.com

معدن
 ژئوممبــران هــای توليــدی شــركت يلــدا جهــت ســاخت حوضچــه هــای پلکانــی، بــرای فــرآوری 
فلــزات و مــواد معدنــی نظیــر مــس كاربــرد داشــته و نه تنهــا از آلودگــی محیط زیســت جلوگیری 
ــاخت  ــر در س ــال دیگ ــردد. )مث ــی گ ــرآوری م ــه ف ــان پروس ــش راندم ــث افزای ــه باع ــرده بلك ك

اســتخرهای لیچینــگ معــادن(

دیگر کاربردهای ژئوممبران های تولیدی شرکت یلدا
• عایق بندی و زهکشی دیواره های تونل های مترو و سازه های هیدرولیکی

• احــداث حوضچــه هــای نگهدارنــده رســوبات حاصــل ازكارخانجــات صنعتــی، معدنــی و آالينــده 
ــيميايی های ش

• زیر خطوط راه آهن که سطح آب زیرزمینی باال می آید
• کف استخرهای کوچک و بزرگ ورزشی

• عایق بندی کف و دیواره برج های ساختمانی
• کف گلخانه های بزرگ جهت حفظ رطوبت

• ايــزوالســيـــون ســــازه های بتنـی در مقابل مـواد شــیمیائی مضـــر و یا جریـان سـیاالتی که 
موجـــب فرســـایش در ســـطح بتـــن می شــود همچون محوطه و بام ســاختمان ها

• در ســاخت کاور و پوشــش هــای متحــرک بــرای جمــع آوری گازهــای اســتخراجی در ســکوهای 
اســتخراج نفــت و گاز

• ساخت و طراحی دریاچه های مصنوعی نظیر چیتگر تهران
• پوشــش دهــی تــاالب هــا و حفاظــت از آب در برابــر عوامــل محیطــی و تبخیــر آب و در نتیجــه 

حفــظ محیــط زیســت بــوم و حفــظ حیــات جانــوری
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مشخصات ظاهری ژئوممبران های پلی اتیلنی توليدی شركت يلدا

• ابعاد: بصورت رول در طول 50 الی 75 متر، عرض 4/1                                                    
• سطح ظاهری: صاف                       

• رنگ: مشکی، آبی
• ضخامت:  0/75، 1، 1/5، 2 و 3 میلی متر

Technical Specifications (LLDPE)

Parameter Method Unit
Results
GM 150

Thickness ASTM D5199 mm 1.5

Tensile Strength at Break ASTM D6693 N.mm-1 Min.40

Tensile Elongation at Break ASTM D6693 % Min.800

2% Modulus ASTM D5323 N.mm-1 Max.630

Puncture Resistance ASTM D4833 N Min.370

Tear Resistance ASTM D1004 N Min.150

Carbon Black Content ASTM D1603 % 2.1

Carbon Black Dispersion ASTM D5596 - 9 in cat. 1

Technical Specifications (HDPE)

Parameter Method Unit
Results Results Results
GM 100 GM 150 GM 200

Thickness ASTM D5199 mm 1.00 1.50 2.00

Density ASTM D1505 gr.mL-1 Min.0.940 Min.0.940 Min.0.940

Tensile Strength at Yield ASTM D6693 KN.m-1 Min.15 Min.22 Min.29

Tensile Strength at Break ASTM D6693 KN.m-1 Min.27 Min.40 Min.53

Tensile Elongation at Yield ASTM D6693 % Min.12 Min.12 Min.12

Tensile Elongation at Break ASTM D6693 % Min.700 Min.700 Min.700

Tear Resistance ASTM D1004 N Min.125 Min.187 Min.249

Puncher Resistance ASTM D4833 N Min.320 Min.480 Min.640

Carbon Black Content ASTM D1603 % 2.1 2.1 2.1

Carbon Black Dispersion ASTM D5596 - 9 in cat. 1 9 in cat. 1 9 in cat. 1
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ژئوکامپوزیت های توليدی شركت يلدا

ژئوکامپوزیت هــای توليــدی شــركت يلــدا ترکیبــی از ژئوتکســتایل/ ژئوممبــران مــی باشــند کــه از طریــق فرآینــد اکســتروژن و ایجــاد 
الیــه هــا  بــه یکدیگــر متصــل )Laminate( شــده انــد.

ً جهــت زهکشــی زمین هــای ورزشــی و دیوارهــای حائــل و عایــق بنــدی گــود ســاختمان و ســقف تونل هــا  انــواع معــروف آن معمــوال
اســتفاده می شــود.

مشخصات:
• عدم احتياج به استفاده از ژئوتكستايل به صورت مجزا

• افزايش سرعت، دقت و كيفيت در نصب
• قابليت استفاده از HDPE و يا LLDPE بعنوان اليه عايق

• دارا بودن كليه خواص ژئوممبران و ژئوتكستايل بصورت يكجا
• ژئوكامپوزيــت هــای توليــدی شــركت يلــدا بــه صــورت دو اليــه )شــامل يــك اليــه ژئوممبــران و یــک اليــه ژئوتكســتايل( و يــا بــه 
صــورت ســه اليــه )شــامل يــك اليــه ژئوممبــران و دو اليــه ژئوتكســتايل در دو طــرف اليــه عايــق( در ضخامــت هــای متفــاوت توليــد 

مــی گــردد کــه ژئوتکســتایل هــای بــر پایــه پلــی پروپیلــن و پلــی اســتر بــرای ایــن منظــور اســتفاده مــی شــود.
• کاهش قابل توجه هزینه ها به دلیل کوتاه شدن پروسه ها

کاربردها:
• استفاده در ايزوالسيون كانال های انتقال آب و مخازن آب و استخرهای نگهداری آب و پرورش آبزيان و درياچه های مصنوعی

• استفاده در ايزوالسيون تونل های زير زمينی و مترو )سازه های بتونی زیرزمینی(
• ساخت جاده های مقاوم جهت عبور خودروهای فوق سنگین و مقاوم سازی جاده ها

• تقویت پایه خاکریزهای مقاوم به انفجار و گلوله در فعالیت های  نظامی و عملیات ها و جنگ ها
• ایجاد دیواره حائل خاکی برای ایجاد پایگاه های نظامی صحرایی در حداقل زمان ممکن 

• ساخت و طراحی موج شکن ها
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ژئوتکستایل
گــروه توليــدی ظريــف مصــور تولیــد کننــده ژئوتكســتايل برپايــه پليمــری پلـــی استـــرو پلـــی 
پروپيلـــن مطابـــق بــا استانـــدارهای بيــن المللــی بــا دســتگاه هــای اروپايــی درعـــرض و اوزان 
مختلــف مــی باشــد.  اســتفاده ازمحصــوالت پتـروشيمـــی رجـــال بعنوان يکـــی از مجتمـــع های 
پتروشــيمی ايجــاد شــده توســط ایــن گــروه صنعتــی با مشــخصات فنــي مخصوص ژئوتکســتايل 
هــا و تجهيــزات کامــل و دانــش فنــی موجــود باعــث شــده اســت ســهم باالیــی در پــروژه هــای 

عمرانــی وكشــاورزی در ســطح كشــور را ايــن محصــوالت بــه خــود اختصــاص دهــد.

موارد كاربرد
• اليه های محافظ ژئوممبران برای کاربردهای عايق بندی رطوبتی

• فيلتراسيون وكنترل رسوب
• زهكشی

• حفاظت از سازه های دريايی
• افزايش قدرت باربری آسفالت

• تقويت بستر های سست، روكش آسفالت جاده وجلوگيری از ترك انعكاسی و . . . 
• تحكيم خط آهن
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GEOSYNTHETIC
GEOMEMBRANE
GEOCOMPOSITE
GEOTEXTILE



GeneralCatalogue of Geosynthetic Products 2223 www.yaldaco.com

)CONTACT US( ارتباط با ما
آدرس:

ایــران، اصـفهان
میدان بزرگمهر، خیابان مشتاق اول، ساختمان نگین زاینده رود
+9 8  3 1  3 2 6 7 0 0 2 3 -  5 تلفن:
+9 8  3 1  3 2 6 5 7 2 3 7 فکس:      
8 1 5 3 6 8 5 8 1 6 کد پستی:

Office:
Negin Zayandeh Rood Building
First Moshtagh St , Bozorgmehr Sq
Isfahan, Iran
Tel:  + 9 8  3 1  3 2 6 7 0 0 2 3  -  5 
Fax:  + 9 8  3 1  3 2 6 5 7 2 3 7  
P.O.B: 8 1 5 3 6 8 5 8 1 6

Website:
w w w. y a l d a c o . c o m 
w w w. z a r i f i n d u s t r i a l . c o m

Email:
s a l e s @ y a l d a c o . c o m



GeneralCatalogue of Geosynthetic Products 24

N OT E


