Гeoмембрани за
строителната индустрия

Геомембрана HDPE GEOCHRON
Трислойната
геомембрана
известна
под
търговското наименование HDPE GEOCHRON е
изолационен материал с широка гама на приложение
като
пътни
и
ЖП
конструкции, ландшафни
съоръжения и други. При полагането и използването
за земни работи H D P E GEOCHRON геомембраните
изпълняват различни функции
в зависимост от
изискванията
като
подобряване
на
физикомеханичните качества на основата, заздравяване на
откосите и склоновете, променят стойностите и
посоките на подземните води, образуват постоянна
водоустойчивост и газонепроницаемост.

GEOCHRON HDPE геомембраните са с ширина
5.3м и дебелини от 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2,5 мм за
гладките мембрани и дебелини от 1.0, 1.5, 2.0,
2.5 мм за структурираните мембрани.

В по-широк обхват приложението на HDPE геомембраните
GEOCHRON в проектирането и опазването на околната среда
има много икономически и екологични аспекти. Намаленото
използване на насипни инертни материали като пясък и
чакъл, както и ограниченията за извличане на тези
невъзобновяеми природни ресурси са цели, които могат да
бъдат постигнати чрез използване на геомембраните.

GEOCHRON HDPE геомембраните отговарят на

Предимствата на нашите HDPE геомембрани
GEOCHRON, като висока механична якост,
липса
на
микробиологично
разграждане,
водоустойчивост, лесно полагане, устойчивост
на стареене и много други качества са станали
почти незаменими в геотехническите проекти.
Многогодишния ни опит в производството и продажбата на
HDPE геомембрани както и стартирането на новата линия за
производство на трислойни HDPE геомембрани на базата на
доказани висококачествени суровини правят нашите продукти
да отговарят на високите изисквания на потребителите. Чрез
увеличаване на производствения капацитет и получаване на
още по-високо качество за гладки геомембрани, нашите
продукти са в състояние да отговорят на нуждите и на найвзискателните ни клиенти.

Изборът на дебелината и вида на геомембраната за
всеки един обект зависи от проектираните функции.

HDPE геомембраните предлагани от OBR S.A.
могат да бъдат следните видове:
 Двустранно гладки
 Едностранно структурирани
 Двустранно структурирани

изискванията на GRI GM 13
към полимерните
геосинтетични бариери определини от Geosynthetics
Institute of Texas Research International Company
(USA).

Изолирането и уплътнението на депата за битови
и промишлени отпадъци които представляват
потенциала
заплаха
за
околната
среда
са
високорискови поради възможността от замърсяване
на въздуха, почвите и подземните води и
повърхностните води.
Изграждането на модерно депо, като се отчита в
максимална степен опазването на околната среда е
много трудна и отговорна задача, която включва найдоброто в областта на технологиите, инженерните
решения и идеи.
Правилното и качествено изолиране, което предпазва
от проникването на инфилтрат е ключов елемент, както
при изграждането на ново депо за отпадъци, така и при
разширяването на следващите етапи, по време на
рехабилитация или дори при последващо закриване.
Ето защо повечето проектанти, инвеститори и
строители предпочитат да използват трислойните
HDPE GEOCHRON геомембрани за тази цел.

Предимствата на GEOCHRON спрямо другите
видове изолационни материали са следните:

Трислойните HDPE GEOCHRON мембрани сe
прилагат в комуникационния инженеринг за:



Физически характеристики и здравина;





Химическа устойчивост;



Микробиологична устойчивост;



Устойчивост на стареене;



По-голяма гаранция за здравина на снадките;



Удължението от 800% улеснява заваряването на
шевовете при изграждането на големи площи.

Използвайки GEOCHRON мембраните имаме
възможност за следните приложения:







Запечатване и рекултивация на депа за битови
отпадъци;
Запечатване на съоръжения за съхранение на
горива;
Запечатване на общински пречиствателни
станции
за
отпадни
води
(битови
и
промишленни) както и различни видове
резервоари;
Строителство
на
тунели
и
подземни
съоръжения;
Строителство на резервоари, канали и
язовири.

Магистрали и пътища
HDPE геомембраните се използват в Западна Европа
от много години при изграждането и строежа на
пътища. Тяхното използване за този тип приложение е
било предшествано от много години на наблюдение
през иновациите и научните изследвания на
различните материали. С цел опазване на околната
среда и особено на подпочвените води, в този случай
е необходимо да се запечата подходящ субстрат.
Особенна заплаха за чистотата на подземните води е
изтичането на токсични течности от повърхността,
прах от търкането на
гумите, както солта и
препаратите, използвани за топене на сняг и лед.
За да се защити околната среда, е необходимо да се
използват
радикални
технически
решения:
запечатване чрез използването на непромокаеми
материали, изграждане на ефективни системи за
отводняване и пречистване, канавки и изпарителни
резервоари запечатани и изолирани с HDPE
GEOCHRON геомембрани.






Формиране на изолационни пластове за да се
предотврати проникването на отпадъци и замърсявания
от пътищата;
Укрепване на основите на магистрали, летища, паркинги;
Изолиране на резервоари и водоеми;
Изолиране на канавки и кавали;
Изолация на водоустойчиви строителни елементи при
контакт със земята, т.е. подпорни стени, мостови опори,
виадукти и тунели, укрепване на високи и стръмни глинени
стени, за да се предотврати тяхното спускане, и т.н.

Полагане и свързване
Геомембранните фолиа трябва да бъдат полагани
върху подходящо подготвени повърхности, които са
гладки и равномерно трамбовани, почистени от
камъни и други остри предмети, които могат да
причинят увреждане на материала.

Условия за полагане на геомембраните:
 Температури – препоръчително е температурите да са
от +5°C до
+40°C. По-високи или по-ниски
температури, могат да имат неблагоприятен ефект
върху
транспорта,
съхранението,
обработката,
полагането и свързването на отделните листове.
 Вятър - силните ветрове имат отрицателен ефект
върху привеждането в съответствие на отделните
геомембранни
ленти,
върху
разделите
за
подравняване, и на чистотата на повърхността.
 Дъжд - влагата на повърхността комбинирана с
утаяване намалява качеството на заваръчните шевове.
При извършване на заварки и свързване
на различни геомембранни ленти е
важно да се използват методи, които
гарантират високо качество на работа.
Повърхностите на лентите трябва да са
почистени от мръсотия, прах, влага и
други чужди вещества. Те трябва да бъдат
подравнени по цялата си дължина на лентата
с подходящата технология, използвана по
време на полагане.
Препоръчителни методи за снаждане
на GEOCHRON геомембрани:
 Заваряване
 Запояване

Методът на запояване се допуска само на места, където е трудно
да се приложи някой друг метод, както и по време на изпълнение
на всички видове ремонти на мембраната. За тази цел ние Ви
препоръчваме използването на HDPE проводник с дебелина 4
милиметра в диаметър.
Най-често срещаният и препоръчителен
метод за
съединяване е заваряването,
реализиран
като
една
заварка или две заварки разделени чрез тест канал.
Използването на внимателно подбрани, изпробвани и най-висок
клас суровини за производство на HDPE геомембраните
GEOCHRON осигурява ефективно заваряване на материалите.
Прилагането на строги процедури за тестване на продуктите на
всеки етап от производството ни в собствена специализирана
лаборатория, осигурява най-високо ниво на качеството на
нашите материали и геомембрани!

Съединяване с една заварка

Съединяване с две заварки

Запояване

Базови технически параметри на гладката
геомембрана GEOCHRON
Нормативни изисквания
Характеристики

Тестов метод

Стойности
0,75

1,00

1,50

2,00

1.

Водопропускливост,

EN 14150

≤10-6

2.

Газопроницаемост, [cm2 /sec*atm]

ASTM D 1434
( Метод V)

≤10-7

3.

Якост на опън [MPa]
Надлъжно и напречно

EN ISO 527-1
EN ISO 527-3

30 (-3)

4.

Статична устойчивост на пробиване, [kN]

EN ISO 12236

5.

Дълготрайност и устойчивост на
- оксидация
- атносферни условия
- стрес на околната среда и пукнатини

EN 14575
EN 12224
ASTM D 5397 (App.)

Изпълнява изискванията

6.

Опасни вещества

-

Няма опасни вещества

[m3

/m2

/day]

Характеристики
1.

Дебелина, [mm]*

EN 1849-2

Маса за единица площ, (приблизително) [гр/м2]

EN 1849-2

3.

Ширина, [м]

4.

Здравина на скъсване, [kN/m] напр и надл

EN 1848-2
ЕN-ISO 34-1

5.
6.

Реакция на огън
Кореноустойчивост
Дебелина, [мм] най-малка от 10 проби

3,0

(-0,3)

EN ISO 11925-2
EN/TS 14416
ASTM D 5199
ASTM D 1505

Плътност,
Издържливост на опън, [kN/м] min.
Издържливост на скъсване, [kN/м] min.
Удължение при опън, [%] min.
Скъсване при опън, [%] min.
Издържливост при удър, [MPa]
Удължение при скъсване, min.[%] напр и надл

15.
16.

Устойчивост на скъсване [N] min.
Устойчивост на пробиване, [N] min.

17.

Устойчивост на удар [mm] min.

18.
19.
20.
21.
22.

Уст. на напукване под въздействие на ок. среда, min.
Съдържание на сажди, [%]
Разпръскване на сажди
Време на всмукване при окисление (OIT), [min] min.
UV устойчивост(1)
HPOIT- % запазен след 1600 ч а с а
Coefficient of Linear Thermal Expansion, [1/K]
Устойчивост на филтриране
Устойчивост на химикали – метод С

ASTM D 6693
Type IV

ASTM D 696
EN 14415
EN 14414

26. Микробиологична устойчивост
EN 12225
27. Устойчивост при студено огъване
EN 495-5
(1) Тестът е 20 часа при UV цикъл п р и 75°C последван от 4 часа кондензация при 60°C

(-0,45)

5,5

(-0,55)

6,5

(-0,65)

Стойности
1,00

1,50

2,00

2,50

(±10%)

(±10%)

(±10%)

(±10%)

(±10%)

705

940

1410

1880

2350

(±10%)

(±10%)

(±10%)

(±10%)

(±10%)

120

130

5,30
132

135

140

(-10%)

(-10%)

(-10%)

(-10%)

(-10%)

0,75

1,0

(-10%)

(-10%)

11
19

15
26

93
240

130
320

EN ISO 527-1
EN ISO 527-3
ASTM D 1004
ASTM D 4833
DIN 16726,
EN 12691 met. A
ASTM D 5397 (App.)
ASTM D 1603
ASTM D 5596
ASTM D 3895
ASTM D 5885

4,5

0,75

[гр/cм3]

14.

23.
24.
25.

(-0,2)

Тестов метод

2.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2,0

2,50

Class E
Pass
1,5

2,0

2,5

≥0,940

(-10%)

(-10%)

22
35
12
700
16

29
50

37
67

249
640

290
730

(-10%)

800

-

187
480

500
300 hr
2,0-3.0
9 in Categories 1 or 2 and 1 in Category 3
≥100
50%
1,56 x 10-4

Изпълнява изискванията

Технически параметри на едно и двустранно структурирани мембрани
Нормативни изисквания
Стойности

Тестов метод

Характеристики

1000

1500

2000

2500

1.

Водопропускливост, [m3 /m2 /day]

EN 14150

≤10-6

2.

Газопроницаемост, [cm2 /sec*atm]

ASTM D 1434
( метод V)

≤10-7

3.

Якост на опън [MPa]
Надлъжно и напречно

EN ISO 527-1
EN ISO 527-3

23 (-3)

4.

Статична устойчивост на пробиване, [kN]

EN ISO 12236

5.

Дълготрайност и устойчивост на
- оксидация
- атносферни условия
- стрес на околната среда и пукнатини

EN 14575
EN 12224
ASTM D 5397 (App.)

Изпълнява изискванията

6.

Опасни вещества

-

Няма опасни вещества

Характеристики

Тестов метод

1.

Дебелина, [мм] от 10 проби

ASTM D 5994

2.

Маса за единица площ, (приблизително) [гр/м2]

EN 1849-2

3.

EN 1848-2
EN ISO 527-1
EN ISO 527-3

5.

Ширина, [м]
Удължение при скъсване, min.[%]
напр и надл
Здравина на скъсване, [kN/m]
напр и надл

6.

Реакция на огън

EN ISO 11925-2

7.
8.

Плътност, [гр/cм3]
Издържливост на опън, [kN/м] min.

ASTM D 1505

9.

Издържливост на скъсване, [kN/м] min.

10.

Удължение при опън, [%] min.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM

18.

Скъсване при опън, [%] min.
Устойчивост на скъсване [N] min.
Устойчивост на пробиване, [N] min.
Уст. на напукване под въздействие на ок. среда,
min..
Съдържание
на сажди, [%]
Разпръскване на сажди
Време на всмукване при окисление (OIT), [min]
min.устойчивост(1)
UV
HPOIT- % запазен след 1600 часа

19.

Устойчивост на филтриране

EN 14415

20.

Устойчивост на химикали – метод С

EN 14414

4.

ISO 34-1

ASTM D 6693
Typ IV

(-0,2)

1000

3,0

5,6

(-0,3)

1500

Стойности
2000

(-0,56)

2500

1,0

1,5

2,0

2,5

(±10%)

(±10%)

(±10%)

(±10%)

940

1410

1880

2350

(±10%)

(±10%)

(±10%)

(±10%)

5,0 – 5,5 (± 0,2)
400
80

90

100

105

(±10%)

(±10%)

(±10%)

(±10%)

Class E

≥0,940
15

22

33

37

20

30

42

50

10

12
300

D
D
D
D
D
D

1004
4833
5397 (App.)
1603
5596
3895

ASTM D 5885

Микробиологична устойчивост
21.
EN 12225
(1) ) Тестът е 20 часа при UV цикъл при 75°C последван от 4 часа кондензация при 60°C

OBR Joint Stock Company Chemików 5, 09 - 411
Płock, Poland Phone: (+48) 24/365-56-11
Fax: (+48) 24/365-39-17
www.obr.pl
Хидротрейд ООД, София 1000, бул. Княз Дондуков 11
Тел +359 889 080 002, mail: hydrotrade@abv.bg
www.hydrotrade.info

2,0

130
350

187
500

260
700

290
730

300 hr
2,0-3.0
9 in Categories 1 or 2 and 1 in Category 3
≥100
50%

Изпълнява изискванията

