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گروه صنعتی همارشــتن موفق به دریافت گواهینامه فنی ســاختمان در زمینه تولید ورق ژئوممبران از مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرســازی کشور شد. این بار 

همارشــتن با مهارت نیروهای متخصص خود و با بهره گیری از سابقه سه ســال فعالیت مستمر در زمینه تولید محصول ورق ژئوممبران، به عنوان اولین شرکت ایرانی 

موفق به دریافت گواهینامه فنی ساختمان از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شد. 

ژئوممبران ها ورق های پلیمری منعطفی هســتند که عمدتا به عنوان عایق و سدی در برابر مایعات و بخارات استفاده می شوند و ازاین رو کاربردهای متنوعی از جمله در 

صنایع مربوط به آب و فاضالب، معدن، تونل، ســاختمان و کشــاورزی دارند. این محصول با توجه به درصد باالی مقاومت خود و نیز نصب آسان و سریع و نیز هزینه 

منطقی، می تواند تحولی اساســی را در عرصه عایق کاری ایجاد کند. البته با ابتکارات و نوآوری هایی که در تولید این محصول در همارشــتن به خرج داده شده است، 

ورقه های ژئوممبران این مجموعه از مزایای بسیار بیشتری نسبت به کاالهای مشابه خود برخوردار هستند.

بر اســاس نتایج بررسی ها و آزمایش های انجام شده توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرســازی محصول ورق ژئوممبران غیرمسلح از جنس پلی وینیل کلراید 

)PVC( تولیدشــده در گروه صنعتی همارشتن، منطبق با ضوابط فنی آن مرکز تشخیص داده شــد؛ از این رو آن مرکز، گواهینامه فنی این محصول را به گروه صنعتی 
همارشتن اعطا کرد.

گواهینامه فنی، ســند پشتیبان مقررات ملی ساختمان است که منحصرا از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی صادر می شود و نشان دهنده تطابق عملکرد و 

کیفیت مواد ، مصالح، فرآورده ها و سیستم های ساختمانی با معیارهای تعریف شده در مباحث مقررات ملی ساختمان است. همچنین گواهینامه فنی ابزاری اطمینان بخش 

برای شناســاندن کیفیت برتر محصوالت تولیدی کشــور به مصرف کنندگان اســت تا از این طریق عالوه بر حمایت از تولیدکنندگان برتــر، راهنمایی برای انتخاب 

محصوالت ساختمانی با کیفیِت تاییدشده باشد.

مجموعه صنعتی همارشــتن که یکی از قدیمی ترین تولیدکنندگان پروفیل های یو.پی.وی.سی و محصوالت پلیمری صنعتی و ساختمانی در کشور است همواره تالش 

کرده تا با تولید محصوالت جدید و کمتر تولیدشــده در جهت رفع نیازمندی بخش های مختلف صنعت، مســکن، راه و کشاورزی کشور قدم بردارد. تایید این موضوع 

خوش نامی پروفیل همارشتن طی 14 سال سابقه تولید، همچنین توجه به گواهینامه های کسب شده است. الزم به ذکر است پروفیل های این شرکت دارای گواهینامه 

معتبر رال )RAL( از کشــور آلمان بوده و همچنین از ضمانت نامه 25 ســاله و بیمه نامه 10 ساله برخوردار هســتند. ده ها گواهینامه های داخلی و خارجی دیگر ازجمله 

دستاوردهای این مجموعه به شمار می رود.

نشریه پنجره ایرانیان در پی دریافت این گواهینامه ارزشمند به سراغ مهندس محسن صفایی، مدیرعامل خوش فکر و باتجربه همارشتن رفته تا در گپ و گفتی کوتاه 

به بررسی این موضوع بپردازد. در ادامه توجه شما را به مشروح این گفتگو جلب می کنیم:

اشــاره

تحولی بنیادین در عرصه عایق کاری 

 با ورق های ژئوممبران همـارشـتن 
گفتگوی اختصاصی پنجره ایرانیان با مهندس صفایی؛
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 برای آغاز گفتگو ابتدا مختصری درباره تاریخچه و نحوه شــروع 
فعالیت تولید ورق های ژئوممبران در مجموعه همارشتن توضیح دهید؟

ما در گروه صنعتی همارشــتن از ســال 1395 پروژه تولید ورق های ژئوممبران را 
آغاز کردیم که خوشبختانه بسیار سریع و ظرف مدت 4 ماه به مرحله بهره برداری از 
این محصول رسیدیم. ما در این پروژه نیز مانند سایر محصوالت همارشتن نگاهمان 
تنها معطوف به بازار و ســود نبود و رعایت اصول علمی و حرفه ای تولید محصولی 

باکیفیت را نیز همواره مد نظر داشتیم.
 به دلیل این که اســتاندارد مشــخصی برای این محصول در داخل کشور وجود 
 ZTV نداشت شناســایی اســتانداردهای بین المللی این محصول ازجمله استاندارد
آلمــان و اســتاندارد ASTM آمریکا اولین قدم ما در این پــروژه بود که در واحد 
تحقیق و توسعه همارشــتن صورت گرفت. تولید آزمایشگاهی این محصول توسط 
متخصصان مجموعه همارشــتن و با همکاری آزمایشــگاه های مطرحی همچون 
آزمایشــگاه میران، آزمایشــگاه پژوهشگاه پلیمر و پتروشــیمی ایران و آزمایشگاه 
پژوهشگاه مواد و متالورژی رازی گام بعدی این پروژه بود که با موفقیت انجام شد 
و درنهایت با تایید کیفیت و رعایت اســتانداردهای الزم، محصول ورق ژئوممبران 
همارشــتن به مرحله تولید انبوه و عرضه به بازار رســید. همان طور که مســتحضر 
هســتید به تازگی نیز گواهینامه فنی تولید محصول ورق ژئوممبران از سوی مرکز 
تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی کشور نیز به مجموعه همارشتن برای تولید این 

محصول اعطا شده است.
 ورق ژئوممبران چیست، چه خواص و مزایایی دارد و از چه موادی 

تشکیل شده است؟
واژه ژئوممبران از دو بخش ژئو به معنای زمین و ممبران به معنای عایق تشکیل 
شده اســت. ژئوممبران ها ورق های پلیمری منعطفی هستند که عمدتا به عنوان سد 
و مانعی در برابر مایعات و بخارات اســتفاده می شوند و ازاین رو کاربردهای متنوعی 
ازجمله در صنایع مربوط به آب و فاضالب، معدن، ســاختمان و کشــاورزی دارند. 
ژئوممبران ها بر اســاس ماده پلیمری به انواع HDPE, LDPE, PP و PVC  و... 
دسته بندی می شوند. پلیمرها ویژگی های مختلفی دارند که استفاده از هرکدام از این 
پلیمرهــا در تولید ژئوممبران، روی عملکرد آن تاثیر می گــذارد. ژئوممبرانی که در 
مجموعه همارشتن تولید می شود ژئوممبران پی.وی.سی است که تولید آن در داخل 
کشور بســیار اندک است و به دلیل این که از ســایر ژئوممبران ها مهندسی تر است 

خواص و مزایای خاص خودش را دارد. 
ژئوممبران پی.وی.ســی جایگزین مناســبی برای عایق های رطوبتی و آب بندی 
)ایزوالســیون( در پروژه های عمرانی شهری نظیر ســازه های زیرزمینی، تونل های 
تاسیســات شــهری، مترو، ایســتگاه های مترو تونل های راه و راه آهن، زیرگذرها، 
پل ها، گودها، بام و فونداسیون ســاختمان ها و کف و سقف سرویس های بهداشتی 
در منازل مسکونی محسوب می شــود و مزایای فراوانی مانند انعطاف پذیری خوب، 
خواص کششــی باال، مقاومت در برابر سوراخ شدگی، مقاومت در برابر اکسیداسیون، 
خواص فیزیکی و مکانیکی خوب، قابلیت فرم پذیری مناســب در زمان بتن ریزی و 

جوش پذیری ایده آل دارد.

 ورق های ژئوممبران در چند مدل تولید می شــوند و هر مدل چه 
خواصی دارد؟

مجموعه همارشتن عالوه بر تولید ورق ژئوممبران معمولی که در سایر کارخانه ها نیز تولید 
می شــود یک نوآوری و خالقیتی در تولید این محصول انجام داده که در دنیا برای اولین بار 
صورت می گیرد به این ترتیب که ماشــین آالت تولید این محصول در کارخانه، یک الیه ورق 
ژئوتکســتایل )Geotextile( را در هنگام تولید به ورق ژئوممبران لمینت می کند و با این 
کار یک مرحله از نصب را در پروژه ها کاهش می دهد. این کار با توجه به هزینه و زمان زیادی 
که در مرحله نصب محصول در پروژه ها صرف می شود می تواند برای پروژه های با متراژ باال 
مانند تونل ها بســیار به صرفه باشد. الزم به ذکر است که محصول ژئوتکستایل نیز در داخل 

مجموعه همارشتن تولید می شود.
تولید ورق ژئوممبران زیگنال الیر که البته در جاهای دیگر هم تولید می شــود یکی 
دیگــر از محصوالت ما در این بخش اســت. این محصــول به صورت دوالیه دورنگ 
تولید می شــود به این دلیل که در صورت خراش برداشــتن و آســیب دیدگی به راحتی 

قابل دیدن باشد.
 مهم ترین کاربردهای این محصول چیست و در کجا بیشتر مورد 

استفاده قرار می گیرد؟
بیشــترین جایی که این محصول در آن اســتفاده می شود، در تونل ها جهت عایق 
در برابر آب های زیرزمینی اســت اما همان طور که گفته شد خاصیت عایق بودن و 
دیگر مزایای این محصول باعث شــده که دامنه کاربرد آن بســیار گسترده تر باشد. 
ژئوممبران کاربردهای متنوعی مانند اســتفاده در دریاچه ها و استخرها به عنوان الیه 
محافظ و ایزوله، اســتفاده در اســتخرهای پرورش ماهی و آبزیان، استفاده در سدها 
و آب بندها، اســتفاده در محل های دفع زباله به عنوان یک محافظ در برابر نفوذ مواد 
آالینده به محیط زیســت، اســتفاده در ســاخت مخازن ذخیره آب و یا پسماندها و 

هرگونه سیاالت دیگر به عنوان یک الیه غیرقابل نفوذ و مقاوم دارد.
 محصول ژئوممبران در صنعت ساختمان مشخصا در کجا کاربرد 
دارد و آیــا پروژه خاصی را می توانید نــام ببرید که از این محصول 

استفاده کرده باشد؟
همان طور که اشاره کردم در قسمت هایی از ساختمان مانند فونداسیون، بام، روف 
گاردن، کف و ســقف سرویس ها و اطراف مخازن آب و... که به عایق بندی نیاز دارد 
و معمــوال از موادی مانند قیر و گونی یا ایزوگام اســتفاده می شــود می توان از این 
محصول اســتفاده کرد. پروژه های بسیاری مانند تونل های جاده ای و مترو تاکنون از 
ژئوممبران های همارشتن استفاده کرده اند، اما جدیدترین پروژه ای که در این زمینه از 
محصول ورق ژئوممبران همارشتن استفاده کرده پروژه مجتمع شیرآالت در خیابان 

شیراز است که در فونداسیون ساختمان آن از این محصول بهره گرفته شده است.
 آیا برنامه ای برای تولید محصول جدید در مجموعه همارشتن دارید؟

بله در زمینه ژئوممبران ها، نوع دیگری از ورق های نرم ژئوممبران وجود دارد به نام 
ترانسپارنت )Transparent( یا شفاف که مصارف عمده آن به عنوان جداکننده 
)پرده و پارتیشــن( در سردخانه های بزرگ صنعتی است که تولید این محصول یکی 

دیگر از پروژه های ما در آینده ای نزدیک خواهد بود.


