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 اداری گلستان -مجتمع تجاری       :                   پروژه
 

شرکت توسعه کسب و کار سبا:                      کارفرما  
شرکت مهندسین مشاور سینام:          دستگاه نظارت  
شرکت مهندسین عمران مارون:           پیمانکار اصلی  

مانا صنعت بنیان شرکت :     پیمانکار آب بندی  
 

تامین آب بندی فونداسیون و دیوارهای گود پروژه :                       هدف  
 

در حال اجرا           95/03/08: تهران، خیابان شیراز جنوبی      شروع:                         محل  
 

مشاوره ، طراحی ، تامین و اجرای سیستم عایق بندی:         موضوع فعالیت  
 

 متر مربع 17000: متر مربع        مساحت دیواره 8000: مساحت کف:                           ابعاد
 -18: متر                        تراز ایستابی 36: عمق گود      

 
 Nailing – Anchoring – Soldier Pile:     سازیروش پایدار 



 :گودبندی طراحی و اجرای سیستم آب 
 
 Dimple Sheetاجرای الیه زهکش شانه تخم مرغی •

  GCLاجرای الیه پوشش عایق بنتونیتی •
 خمیر بنتونیت در محل های همپوشانی /اجرای پودر•
  VLDPE اجرای الیه عایق ژئوممبرین•
   T-Jointتست خطوط جوش عایق ژئوممبرین و محل های •
 الیه محافظ ژئوتکستایل اجرای•
 کنترل کیفیت اجرای سیستم عایق با استفاده از چک لیست های طراحی شده•
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 :مصالح ژئوسنتتیک به کار رفته در این پروژه 
 
 سدیمهمراه با پودر بنتونیت  GCLعایق بنتونیتی . 1

  VLDPE عایق ژئوممبرین. 2

 الیه محافظ ژئوتکستایل. 3

 Dimple Sheetالیه زهکش شانه تخم مرغی . 4
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 از پودر بنتونیت استفاده شده است GCLدر محل همپوشانی الیه های  ASTM-D-6102مطابق استاندارد 
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 :  VLDPE ژئوممبرین عایق نصب 
موجود و جوش ورق ها با استفاده از  مطابق با استاندارد های سانتیمتر  10-12رعایت فاصله هم پوشانی حداقل 

 همراه با اجرای وصله در محل های تقاطع Cometدستگاه 
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 تهیه شناسنامه خطوط جوش ژئوممبرین مطابق با استانداردهای بین المللیVLDPEانجام عملیات تست کانال هوا  در محل جوش عایق ژئوممبرین 
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 لیست های طراحی شدهچک با استفاده از کنترل کیفیت مراحل اجرایی 
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