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 سوابق اجرایی شرکت مانا صنعت بنیان



 سابقه پروژه شرکت مانا صنعت بنیان

اداری نگین افق نیایش -مجتمع تجاری   

 شرکت نگین افق نیایش:                     کارفرما
 

 مشاورین ژوتکنیک گرانطینمهندسین شرکت        :  دستگاه نظارت
 

 شرکت مانا صنعت بنیان :    پیمانکار آب بندی

 در حال اجرا: پایان              94/05/12: تهران، بزرگراه نیایش             شروع:                     محل
 

اداری نگین افق نیایش به عنوان بزرگترین پروژه آب بندی گود های   -پروژه مجتمع تجاری :         معرفی پروژه
ساختمانی در سطح کشور می باشد و شرکت مانا صنعت بنیان به عنوان پیمانکار اجرای سیستم زهکشی و آب بندی گود  

 .با شرکت نگین افق نیایش همکاری نموده است EPCبه صورت 

 اداری نگین افق نیایش –مجتمع تجاری :                     پروژه
 

 اجرای سیستم زهکش کف گود، اجرای شاتکریت و بستر سازی و اجرای الیه آب بندی گود:                     هدف
 



اداری نگین افق نیایش -مجتمع تجاری   

 سابقه پروژه شرکت مانا صنعت بنیان

 متر                    40         :       عمق گودبرداری
 -20:                      تراز ایستابی

 
 متر مربع 15،000:                     مساحت کف

 متر مربع 25،000    :          مساحت دیوار ها
 

 انکراژ و والر:            روش پایدار سازی
 متر مربع 40،000           :  سطح ایزوالسیون

 متر مربع 15،000:                سطح زهکشی
 متر مربع 2،000:              سطح شاتکریت

 :مراحل اجرایی تجت قرارداد با شرکت مانا صنعت
 تأمین برخی اقالم مصالح، طراحی و اجرای سیستم زهکش•
 (سانتیمتر 10زیر و روی عایق به ضخامت )بتن ریزی کف گود در دو الیه •
 اجرای عملیات شاتکریت در برخی قسمت های دیوار های گود•
 مشاوره، طراحی، تأمین و نصب سیستم ایزوالسیون•
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 نیایش افق نگین اداری تجاری- مجتمع پروژه:

 گود بندی آب الیه اجرای و بسترسازی و شاتکریت اجرای گود، زهکش سیستم اجرای هدف:

12/05/94 شرو : نیایش بزرگراه تهران، محل:  در حال اجرا پایان: 

 معرفی پروژه:
مجتمع تجاری اداری نگین افق نیایش به عنوان بزرگترین پروژه آب بندی گود های ساختمانی در سطح کشور می باشد و شرکت  پروژه

با شرکت نگین افق نیایش همکاری نموده  EPCبه صورت زهکشی و آب ندی گود مانا صنعت بنیان به عنوان پیمانکار اجرای سیستم 

 است.

 مراحل اجرایی تحت قرارداد با شرکت مانا صنعت بنیان:
 تأمین برخی اقالم مصالح ، طراحی و اجرای سیستم زهکش  -1

 بتن ریزی بتن مگرگود در دو الیه )زیر و روی عایق( -2

 اجرای عملیات شاتکریت در برخی قسمت های دیوارهای گود -3

 تأمین مصالح آب بند ، طراحی ، مشاوره و نصب سیستم ایزوالسیون -4

 :آب بندیمح والت 

 VLDPE:AgruFlex-2.00mm-Signal Layer   ور  ژ ومم ری .1

      MANABENT ST 5000 PLUSپوشش عایق بنتونیتی  .2

 MANATEX-NP-PET-500gr/m2الیه م اف  ژ وتکستای   .3

 

 نیایش افق نگین اداری تجاری- مجتمع پروژه:

 گود بندی آب الیه اجرای و بسترسازی و شاتکریت اجرای گود، زهکش سیستم اجرای هدف:
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مجتمع تجاری اداری نگین افق نیایش به عنوان بزرگترین پروژه آب بندی گود های ساختمانی در سطح کشور می باشد و شرکت  پروژه

با شرکت نگین افق نیایش همکاری نموده  EPCبه صورت زهکشی و آب ندی گود مانا صنعت بنیان به عنوان پیمانکار اجرای سیستم 

 است.

 مراحل اجرایی تحت قرارداد با شرکت مانا صنعت بنیان:
 تأمین برخی اقالم مصالح ، طراحی و اجرای سیستم زهکش  -1

 بتن ریزی بتن مگرگود در دو الیه )زیر و روی عایق( -2
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      MANABENT ST 5000 PLUSپوشش عایق بنتونیتی  .2

 MANATEX-NP-PET-500gr/m2الیه م اف  ژ وتکستای   .3

 GCLپوشش عایق بنتونیتی 1.

 VLDPE ژ ومم رین ور 2.

 الیه م اف  ژ وتکستای 3.

 

 مح والت زهکشی:

 MANATEX-NP-PET-500gr/m2الیه فیلتراسیون ژ وتکستای   -1

  شیاردار    UPVCلوله   -2

 گراول     -3

    متر40 عمق گودبرداری:

        متر مربع 15.000  مساحت کف:

  متر مربع 25.000  مساحت دیوارها: 

     انکراژ و والر روش پایدارسازی:

  متر مربع40.000سطح ایزوالسیون: 

  متر مربع   15.000سطح زهکشی:   

  متر مربع2000سطح شاتکریت:  

   شرکت نگین افق نیایش کارفرما:

   شرکت مهندسین مشاور ژ وتکنیک گرانطین مشاور ژ وتکنی :

 نیایش افق نگین    شرکت پیمانکار اص ی:

 شرکت مانا صنعت بنیان پیمانکار آب بندی/ زهک /شاتکریت:

 .................... پیمانکار گودبرداری:

 

 مح والت زهکشی:
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  شیاردار    UPVCلوله   -2

 گراول     -3

    متر40 عمق گودبرداری:
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 نیایش افق نگین اداری تجاری- مجتمع پروژه:

 گود بندی آب الیه اجرای و بسترسازی و شاتکریت اجرای گود، زهکش سیستم اجرای هدف:

12/05/94 شرو : نیایش بزرگراه تهران، محل:  در حال اجرا پایان: 

 معرفی پروژه:
مجتمع تجاری اداری نگین افق نیایش به عنوان بزرگترین پروژه آب بندی گود های ساختمانی در سطح کشور می باشد و شرکت  پروژه

با شرکت نگین افق نیایش همکاری نموده  EPCبه صورت زهکشی و آب ندی گود مانا صنعت بنیان به عنوان پیمانکار اجرای سیستم 

 است.

 مراحل اجرایی تحت قرارداد با شرکت مانا صنعت بنیان:
 تأمین برخی اقالم مصالح ، طراحی و اجرای سیستم زهکش  -1

 بتن ریزی بتن مگرگود در دو الیه )زیر و روی عایق( -2

 اجرای عملیات شاتکریت در برخی قسمت های دیوارهای گود -3

 تأمین مصالح آب بند ، طراحی ، مشاوره و نصب سیستم ایزوالسیون -4

 :آب بندیمح والت 

 VLDPE:AgruFlex-2.00mm-Signal Layer   ور  ژ ومم ری .1

      MANABENT ST 5000 PLUSپوشش عایق بنتونیتی  .2

 MANATEX-NP-PET-500gr/m2الیه م اف  ژ وتکستای   .3
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 :طراحی، مشاوره و اجرای سیستم زهکش کف گود به شرح مراحل ذیل
 کانال کنی و رگالژ•
 kg/cm2  250 گرماژپهن کردن الیه فی تراسیون ژ وتکستایل به •
 mm  200 شیار زده شده به قطر  UPVCاجرای لوله •
 گراول ریزی اطراف و روی لوله ها•
 رگالژ ک ی کف گود•
سانتیمترجهت ایجاد بستر مناسب ن ب  10ضخامت حداقل به  kg/m3  200 عیاراجرای مرح ه اول بتن مگر به •

 سیستم ایزوالسیون
سانتیمتر پس از ن ب سیستم ایزوالسیون  10ضخامت حداقل به  kg/m3  200 عیاراجرای مرح ه دوم بتن مگر به •

 و به عنوان الیه محافظ
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 طراحی، مشاوره و اجرای سیستم زهکش کف گود



 لزوم ایجاد سیستم زهکش به علت باال بودن سطح آب در کف گود  

 سابقه پروژه شرکت مانا صنعت بنیان
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 کانال کنی -1 اجرای الیه فیلتر ژئوتکستایل در بستر کانال -2

   UPVCلوله گذاری با استفاده از لوله های  -3

 سابقه پروژه شرکت مانا صنعت بنیان
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 گراول ریزی کانال های زهکش

 آماده سازی بستر نصب سیستم عایق  -اجرای بتن مگر  بلوکاژ زیر بتن مگر

 سابقه پروژه شرکت مانا صنعت بنیان

اداری نگین افق نیایش -مجتمع تجاری   



 :طراحی و اجرای سیستم دو الیه آب بندی گود
   GCLاجرای الیه •
 خمیر بنتونیت در محل های همپوشانی /اجرای پودر•
   VLDPEاجرای الیه عایق ژ وممبرین •
   T-Jointتست خطوط جوش عایق ژ وممبرین و محل های •
 اجرای الیه محافظ ژ وتکستایل•
 کنترل کیفیت اجرای سیستم عایق توسط چ  لیست های مربوطه •
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 اجرای الیه محافظ ژئوتکستایل
در محل همپوشانی الیه  ASTM-D-6102مطابق استاندارد 

 . از پودر بنتونیت استفاده می گردد GCLهای 
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 : VLDPE نصب عایق ژئوممبرین 
سانتیمتر مطابق با   10-12رعایت فاصله هم پوشانی حداقل 

 استاندارد های موجود  و 
 Cometجوش دادن ورق ها با استفاده از دستگاه 

 T Joint) (اجرای وصله با جوش فیوژن در محل های تقاطع 
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 VLDPEانجام عملیات تست کانال هوا  در محل جوش عایق ژئوممبرین 
 باشدمیزان افت فشار نباید کمتر از میزان استاندارد تعریف شده 

تهیه شناسنامه خطوط جوش 
 ژئوممبرین
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محافظت از بتن بوسیله نوار های پشم شیشه به 
 دلیل بتن ریزی در هوای سرد

سانتیمتر بر روی عایق اجرا  10بتن ریزی به ضخامت حداقل 
و همچنین  GCLشده جهت تأمین فشردگی الزم برای الیه های 
 VLDPEمحافظت از الیه های عایق ژئوممبرین 
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 لیست های مربوط به هر بخشچک با کنترل کیفیت مراحل اجرایی 
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