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 پرهام نوری: مدرس
 

 98تیرماه 
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محصًالت شئًسیىتتیک 
  (Geomembrane)شئًممبران( 1 

HDPE 

LLDPE 

VLDPE 

PVC 

 

 (Geotextile)  شئًتکستایل2) 

ٌبافتٍ شذ    (woven) 

ٍوبافت  (non woven)  

PVC ژئوممبران  
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 (water stop)  ياتراستاپ 3)

 PVC 

 الفیىیپلی 
 

 (Geocell)شئًسل ( 4

 

 شئًگریذ 5)
 

 شئًوت( 6

 ژئوسل
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شئًممبران  HDPE  : استاوذارد مرجع ایه محصًلGM13  يINSO15582 میباشذ. 
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 حداقل تواتر نمونه برداري روش آزمون پارامترهای آزمون الزامات ویژگی

نرخ جریان جرمی مذاب 
(MFR) 

 دقیقه 10گرم بر  1کمتر یا مساوی 
 درجه سلسیوس 190دما 

 کیلوگرم  16/2میزان بار 

 ISOمطاااابس اساااتا دارد 
1133-1 

 برای هر شماره بهر تولید

 چگالی آمیزه
بااار گااارم 0/940بزرگتااار باااا مسااااوی 

 متر مکعبسا تی
 درجه سلسیوس 23دمای 

 مطابس استا دارد

ISO 1183-1 

  

  

 برای هر شماره بهر تولید

 - درصد وز ی 3تا  2 میزان دوده
 استا دارد 

ASTM D 1603 
 برای هر شماره بهر تولید

 دقیقه 100بزرگتر یا مساوی  (OIT)زمان القاء اکسایش 

 درجه سلسیوس 200دما 

 درجه سلسیوس بر دقیقه 20 رخ افزایش دما 

 محیط اکسیژن 

  

 ISOمطاااابس اساااتا دارد 
11357-6 

 برای هر شماره بهر تولید

زمان القای اکسایش تحت فشار 
(HP-OIT) 

 دقیقه 600بزرگتر یا مساوی 

 درجه سلسیوس 150دما 

 درجه سلسیوس بر دقیقه  20دهی سرعت حرارت

 مگاپاسکال 4/3محیط اکسیژن با فشار محفظه 

  

مطاااااااااااااااابس اساااااااااااااااتا دارد 
ASTMD 5885 

 برای هر شماره بهر تولید

 پراکنش دوده

عاااادد  9عاااادد قراداااات شااااده بایااااد  10از 

و حااداک ر یااد عاادد  2و  1*مطااابس رده
 .باشد 3در رده 

  

- 
 ASTMمطابس استا دارد  

D 5596 
 برای هر شماره بهر تولید

 INSO15582استاوذارد  داوٍَای آمیسٌ خًد روگ بٍ شکل يیصگی -1جذيل
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 روش آزمون پارامترهای آزمون الزامات ویژگی
حداقل تواتر نمونه 

 برداري

 میزان مواد فرار
  350 كااوتكتر یااا مساااو  بااا 

 گرم بر کیلوگرممیلی
- 

مطااااابس اسااااتا دارد 
BS EN 12099 

بااارای هااار شاااماره 

 بهر تولید

مقاومت به رشدد تدر  
ای با اسدتااده نقطهتک

از آزمددون بددار کششددی 
 **SP-NCTL))ثابت 

 ساعت 600 تحت بار کششی  ابت
 اساااااااتا دارد 

D5397 ASTM 

بااارای هااار شاااماره 

 بهر تولید

catagory* 
 (.  مترمیلی 3تا  75/0)های مندرج در این استاندارد تهیه شود برای انجام آزمون ورق با یکی از ضخامت** 

1جذيل  ادامٍ -
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 روش آزمون پارامترهای آزمون الزامات ویژگی

حداقل تواتر نمونه 

 برداري

 چگالی 
گرم  940/0بزرگتر با مساوی 

 متر مکعببر سا تی
 درجه سلسیوس 23دمای 

 مطابس 

ISO 1183-1 

* 

 - درصد وز ی 3تا  2 میزان دوده
 ASTM Dاسااتا دارد 

1603 
* 

 پراکنش دوده

عااادد قرادااات شاااده بایاااد  10از 

 1*عدد مطابس در رده 9حداقل 

و  حداک ر ید عدد قرادت  2و 
 .باشد 3شده در رده 

  

- 
 مطابس استا دارد 

ASTM D 5596 

* 

زمددددان القدددداء اکسددددایش 
(OIT) 

 دقیقه 100بزرگتر یا مساوی 

 درجه سلسیوس 200دما 

 درجاااااه  20 ااااارخ افااااازایش دماااااا
 سلسیوس بر دقیقه

 محیط اکسیژن 

  

 ISOمطااابس اسااتا دارد 
11357-6 

* 

  (INSO15582)با سطح صاف برای کلیٍ ضخامت َا  HDPEَای فیسیکی يرق شئً ممبریهيیصگی -2جذيل
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 روش آزمون پارامترهای آزمون الزامات مشخصه
حداقل تواتر نمونه 

 برداري

زمددان الــددـقای اکســــددـایش تحــددـت 
 **(HP-OIT)فشـــــار 

 دقیقه 600بزرگتر یا مساوی 

 درجه سلسیوس 150دما 

 درجه سلسیوس بر دقیقه  20دهی سرعت حرارت

 مگاپاسکال 4/3محیط اکسیژن با فشار محفظه 

  

مطااااااااااابس اسااااااااااتا دارد 
ASTMD 5885 

* 

ای نقطدهمقاومت به رشدد تدر  تدک

بددا اسددتااده از آزمددون بددار کششددی 
 SP-NCTL))ثابت 

 ساعت 600 تحت بار کششی  ابت
مطااااااااااابس اسااااااااااتا دارد 

D5397 ASTM 

* 

الایندی های پلدیمقاومت ژئوممبرین

 دربرابر پیرسازی گرمائی
 درجه سلسیوس 85در 

 90اولیااه بعااد از  (OIT) زمااان القاااس اکسااایش  55%حفااظ حااداقل 

 روز 

 یا

-HP)زمااان القااای اکسااایش اولیااه تحاات فشااار  80%حفااظ حااداقل 

OIT)  روز  90بعد از 

 مطابس استا دارد

ASTM D5721 

 و

ASTM D5885 

* 

 ادامٍ -2جذيل
 
 

 

پایددداری در برابددر تددابش اشدد ه 
 **فرابناش

 1600مددددددت زمدددددان تدددددابش دهدددددی 
 :ساعت در شرایط زیر

در )ساعت تابش نور فدرابناش  20
کدده صدداحه سددیاه عددایق نشددده حددالی

درجدددده سلسددددیو   75روی دمددددای 

 4، و بدده تندداوب (تنظددیم شددده اسددت
کدده صدداحه در حددالی)سدداعت می ددان 

 60سدددیاه عدددایق نشدددده روی دمدددای 

 (درجه سلسیو  تنظیم شده است

-HP)زمددان القددای اکسددایش تحددت فشددار  80%حاددظ حددداقل 

OIT) اولیه 

  

 مطابق استاندارد

ASTM D7238 

 و

ASTMD-5885 

  

* 

 
 :ها باید یکی از دو روش زیر باشدگیری تمام مشخصهتواتر نمونه برداری برای اندازه* 

 .شود برداری شده و از هر رول آزمونه تهیهرول به طور تصادفی نمونه 3برای هر بهر  -

 یا 
 .برداری شده و از هر رول آزمونه تهیه شودرول به طور تصادفی نمونه 3تن  5از هر  -

 .باید روشی برای تواتر نمونه برداری انتخاب شود که بیشترین نمونه را بتوان تهیه کرد

 .انجام این ازمون باید توسط تولید کننده انجام شد ه و هنگام بازرسی مستندات مربوط به انجام آزمون توسط تولیدکننده باید ارائه شود** 
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 روش آزمون مشخصه
 (متر_میلی)ضخامت اسمی ورق ژئو ممبرین

 حداقل تواتر نمونه برداري

75/0 1 25/1 5/1 2 5/2 3 * 

حداقل مقاومت در نقطه پارگی بر حسب کیلدو نیدوتن 

 بر متر
مطااااااااااااااااااااااااااابس  

 استا دارد

ASTM 
D6693 

  

20 27 33 40 53 67 80 
* 

 حداقل درصد ازدیاد طول در نقطه پارگی

  
700 700 700 700 700 700 700 

* 

حداقل مقاومت در نقطه تسلیم بر حسدب کیلدو نیدوتن 

 بر متر
11 15 18 22 29 37 44 

* 

 12 12 12 12 12 12 12 درنقطه تسلیم حداقل درصد ازدیادطول
* 

 پارگی بر حسب نیوتن حداقل مقاومت

 مطابس استا دارد
ASTM 

D1004 

  

93 125 156 187 249 311 374 

* 

 مقاومت به سوراخ شدگی بر حسب نیوتن
 مطابس اساتا دارد

ASTM 
D4833 

240 320 400 480 640 800 960 

* 

درجدده  100حددداکثر تیییددر اب دداد در اثددر گرمددایش در 
 دقیقه 30مدت سلسیو  به

 مطابس استا دارد
ISO 11501 

 درصد 1 درصد 1 درصد 1 درصد 1 درصد 1 درصد 1 درصد 1

* 

 :ها باید یکی از دو روش زیر باشدگیری تمام مشخصهتواتر نمونه برداری برای اندازه* 

 .شود برداری شده و از هر رول آزمونه تهیهرول به طور تصادفی نمونه 3برای هر بهر  -
 یا 
 .برداری شده و از هر رول آزمونه تهیه شودرول به طور تصادفی نمونه 3تن  5از هر  -

 باید روشی برای تواتر نمونه برداری انتخاب شود که بیشترین نمونه را بتوان تهیه کرد

(INSO15582)  ضخامتمشخصات مکاویکی يرق شئًممبریه با سطح صاف بر اساض  3 -شمارٌجذيل  
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 برداریحداقل تواتر نمونه الزامات روش آزمون مشخصه

 مطابس استا دارد **مقاومت در برابر ناوذ ریشه

PD CEN/TS 14416 

 بدون ترک

  

* 

مقاومددت در برابددر نددور فددرابناش در 

 3000شددددرایط مرطددددوب و خشدددددک 

 هزار ساعت

در شااارایط تاااابش  اااور فااااراب فش در 

شااااارایط مرطاااااوب و  شاااااد طباااااس 
و ا جاااام  EN 12224اساااتا دارد 

آزمون مقاومت کششی طبس استا دارد 
ASTM D6693 

مقاومات و درصاد % 75حفظ حاداقل 

 ازدیاد طول در قطه پارگی 

* 

 :ها باید یکی از دو روش زیر باشدگیری تمام مشخصهتواتر نمونه برداری برای اندازه* 
 .برداری شده و از هر رول آزمونه تهیه شودرول به طور تصادفی نمونه 3برای هر بهر  -

 یا 
 .برداری شده و از هر رول آزمونه تهیه شودرول به طور تصادفی نمونه 3تن  5از هر  -

 کرد تهیه بتوان را نمونه بیشترین که شود انتخاب برداری نمونه تواتر برای روشی باید

 .انجام این ازمون باید توسط تولید کننده انجام شد ه و هنگام بازرسی مستندات مربوط به انجام آزمون توسط تولیدکننده باید ارائه شود**  

 (آگاَی دَىذٌ)
 :خشک ي مرطًب شرایط در فرابىفش وًر برابر يدر ریشٍ وفًر برابر در شئًممبریه يرق مقايمت آزمًن

  خشک ي مرطًب شرایط در فرابىفش وًر برابر در شئًممبریه يرق مقايمت ي ریشٍ وفًر برابر در شئًممبریه يرق مقايمت آزمًن پیماوکار درخًاست صًرت در
 .گیرد اوجام بایذ 1-الف جذيل طبك

  (INSO15582) مقايمت يرق شئًممبریه در برابر وفًر ریشٍ-1-جذيل الف
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شئًممبران  LLDPE  
 ایه استاوذارد تذين تغییز میثاشذ -
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شئًممبران PVC  
 

 استاوذاردَای مزجع ایه محصًلASTM D7176  يZTV تفايت ایه دي استاوذارد در ضخامت . می تاشذ
 .يرق می تاشذ

 

اس ایه وًع يرق اغلة جُت آب تىذی تًول َا ي مکاوُایی کٍ ویاس تٍ خمیذگی داروذ تیشتزاستفادٌ می شًد. 

 
معمًال تک الیٍ تٍ َمزاٌ یک الیٍ وشاوٍ می تاشذ. 

 

 در استاوذاردASTM D7176 تغییزی ایجاد وشذٌ است. 
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ZTV-2017  جدول الزامات ژئوممبران در استاندارد  
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ZTV-2017  استاندارد الزامات ژئوممبران در ادامه جدول   
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ZTV-2017   استانداردادامه جدول الزامات ژئوممبران در   
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ZTV-2017   استاندارد ادامه جدول الزامات ژئوممبران در  
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ZTV-2005   استاندارد الزامات ژئوممبران در جدول  
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ZTV-2005  استانداردالزامات ژئوممبران در ادامه جدول  
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ZTV-2005  استانداردادامه جدول الزامات ژئوممبران در  
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ZTV-2005  استاندارد الزامات ژئوممبران در جدولادامه  
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 شئًتکستایل 
  يرشن بٍ مربًط GT12a کٍ باشىذ می GT12a,GT12b وبافتٍ َای شئًتکستایل مرجع استاوذاردَای-

 بافتٍ شئًتکستایلُای برای يلی باشذ، می ISO استاوذاردَای يرشن بٍ مربًط GT12b ي ASTM استاوذاردَای
 .ویست مًجًد مرجعی استاوذارد شذٌ

 
GT12a-2012 جدول الزامات ژئوتکستایل در استاندارد    
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GT12a-2016  جدول الزامات ژئوتکستایل در 
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GT12b-2012 جدول الزامات ژئوتکستایل در    
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GT12b-2016  جدول الزامات ژئوتکستایل در 
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  ياتراستاپ 
 .باشذ می ZTV ي ISIRI 13277 ملی استاوذارد محصًل، ایه برای استفادٌ مًرد مرجع استاوذاردَای --

 

 ZTV-2005جدول الزامات واتراستاپ در استاندارد  -
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 ZTV-2005ادامه جدول الزامات واتراستاپ در استاندارد  -
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 ZTV-2017الزامات واتراستاپ در استاندارد  جدول -
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 ZTV-2017الزامات واتراستاپ در استاندارد  ادامه جدول -
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شئًسل: 
 .باشذ کٍ در چىذ اخیر تغییری در آن ایجاد وشذٌ استمی  GS15-2016استاوذارد مرجع ایه محصًل 
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شئًگریذ: 
تزای ایه محصًل استاوذارد مزجع در دست ومی تاشذ ي صزفا آسمًوُایی اس لثیل اوذاسٌ گیزی سایش حفزٌ، 

تزريی آوُا مطاتك استاوذاردَای تیه المللی کٍ اکثزا ريش آسمًن می تاشىذ .. ممايمت کششی، جىس ي
 .اوجام می پذیزد

 
  شئًوت  : 

ممايمت تزای ایه محصًل استاوذارد مزجع در دست ومی تاشذ ي صزفا آسمًوُایی اس لثیل اوذاسٌ گیزی 
تزريی آوُا مطاتك استاوذاردَای تیه المللی کٍ اکثزا ريش آسمًن می تاشىذ اوجام می .. جىس يفشاری، 

 .پذیزد
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