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 ساختمان کامران الهیهپروژه :          

از  با استفاده های حائلفونداسیون و دیوا و زهکشی بندیآب:         هدف

           و شبکه زهکش)ژئونت( HDPEژئوممبرین  ورق

                                      الهیه   –تهران :       محل  

 ر حال اجراپایان : د      1391 تابستانشروع : 

  : تمحصوال  

1- JUTA : Junifol - HDPE - Geomembrane 1.5mm ..……. 2000 m2 ورق ژئوممبرین                    -1   

2- MSB : Geonet 161 ………………….……………………….…. 2000 m2 2- )شبکه زهکش پلیمری)ژئونت  
3- MSB : GTX - PET - 300gr - LG  ……………………….……. 6000 m2 ه سوزنی ژئوتکستایل       الی -3  

 

           مترمربع 2000:            سطح ایزوالسیون  

 بخش خصوصکارفرما :   

               بهین شرکت مانا صنعت:    بندی آب پیمانکار

 

 

 

درحین اجراپروژه  نمای  نمای کاردرابتدای پروژه  
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 پروژهمعرفی  -1

راز آبهای زیر زمینی و نفوذ آب به محدوده گود با توجه به باال بودن ت

به صورت یکپارچه  و زهکشی ، اجرای سیستم قابل اطمینان آب بندی پروژه

د تا تراز های گوداسیون و امتداد آن بر روی دیوارفون ینزیر دربخش

بهمراه  الیه آب یندتک که بر همین اساس سیستم  زمین طبیعی الزامی بود

 در این پروژه اجرا شده است.سیستم زهکش 

  : متر 18 -متر 11عمق گودبرداری 

 روش پایدارسازی : نیلینگ و انکرینگ 

 : مترمربع 700 حدود مساحت کف 

 : مترمربع 1300 حدود مساحت دیواره 

 

 ماشین آالت وابزارهای مورداستفاده -2
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                                          میخ و چاشنی هیلتی -

 اه جوش اکسترودستگ  -

                                                     تفنگ هیلتی -

 سشوار حرارتی -

                                                            جرثقیل -

COMETدستگاه جوش  -
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 اجرا پروژه در حین
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