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آب بندي غشایی مایع
Liquid  Apply  Membrane
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مقدمه

ایزوالسیون سازههاي زیرزمینی به سه روش کلی آببندي غشائی، 

آببندي سازهاي و زهکشی انجام می پذیرد درسرفصل آببندهاي  

ششکالس متفاوت آببندي  BS-8102 غشائی مطابق با آئیننامه

موارد ذیل معرفی گردیدهاند : 

1- آببندي غشائی چسبان 

2- آبندي غشائی مایع 

3- عایقهاي بنتونیتی فعال 

4- آسفالت ماستیک 

5- مواد کریستالی شونده

6- مواد پایه سیمانی نفوذگر 

یکی از پرمصـرفترین روشهاي آببندي در سـازههاي زیرزمینی 

که قابلیت دستـرسی به پشت دیوارههاي حـائل درآنها وجود دارد 

(پایدار سازي با بهـرهگیري از شیب خود ایستا زمین انجام پذیرد)  

استفاده از آببندهاي غشائـی مایع میباشد.

الزم به توضیح است استفاده از این سري از عایقها به دلیل عـدم  

تحمل فشار منفی در قسمت داخلی سازه مجاز نمیباشد. 
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Bonded Sheet Membranes

Liquid Applied Membranes

Geosynthetic Bentonite Clay Liners

Mastic Asphalt Membranes

Cementitious Crystallization 

Cementitious Multi-coat Renders
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طراحی سیستم:

عوامل بسیاري در طراحی و انتخاب روش ایـزوالسیـون موثر هستند که از جمله آنها 

میتوان به تراز آب زیرزمینی، مشخصات ژئوتکنیکی محل ساختگاه، نوع و مشخصـات 

سازهاي اصلی (بتنی، فلزي و ترکیبی)، روش پایدارسازي و مشخصات شیمیایی خورندگی 

آب یا خاك اشاره نمود.

بطورکلی آئین نامههاي معتبر ایزوالسیون در سازههاي زیرزمینی آببندهاي غشائی را 

شرط کافی و نقش آنها را محافظت از سازه در برابر شرایط تهاجمی محیطی میدانند. 

ا جرایی در واقع به دلیل ضخامت کم و آسیبپذیري زیاد این المانها در برابر فعالیتهاي

 سـازه همانند آرمـاتوربندي و قالببندي در شرایط وجود تراز ایستـایی آب نمیتواند 

 بعنوان عامل اصلی آب بندي عمل کنند.
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انواع آببندهاي غشایی مایع:

سیستـمهاي ایزوالسیـون به روش آببندي غشائی مایع معموال ازمواد شیمیـایی برپایه 

قیر پلیمري اصالح شده و اقتصـاد مهندسی طـرح روش مورد نظر انتخاب میگردد. 

طبیعتاً غشـاء سـازهاي برپایه پلـییورتان و یا پلـییوریا از پایداري و مقاومت شیمیـایی 

بسیار باالیی بـرخوردار بوده و با سرعت بسیار زیاد از حالت مایع به حالت جـامد تبدیل 

میشوند. مقاومت در برابر اشعه UV خورشید، انعطافپذیري و چسبندگی بسیارخوب با 

بتن از محاسن عایقهاي پلیمري برپایه پلـی یورتان / پلـی پوریا میباشد. 

این مواد باعث نشد تا  همانگونه که مشخص است برتري خصوصیات فیزیکی و شمیایی 

عایقهاي قیري از بازارهاي جهانی حذف گردند.

قیمت مناسب و در دستـرس بودن براي عـایقهاي قیـري، انعطافپذیري و شکلپذیري 

بعنوان یکی از  قابلیت کشسـانی مناسب این عـایقها باعث شده تا همچنـان  بینظیـر، 

پرمصرفترین روشها بکارگرفته شوند.
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- Liquid Applied Membrane Spray Systems 
- Bitumen Base
- Polyurethane / Polyurea Base

Barrier  Waterproof Materials
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