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فصل اول
کليات

 -1-1مقدمه
امروزه آييننامههاي متعددي در خصوص آببندي و زهکشي سازههاي زيرزميني بر اساس
شرايط هيدروژئولوژيک منطقهاي کشورهاي مختلف ارائه گرديده است که از جمله آنها مي توان به
آييننامه  BS-8102کشور انگلستان UFC3-220-O5 ،ايالت متحده آمريکا و فصل پنجم ZTV-ING

آلمان اشاره کرد که در شکل  1-1نمايي از جلد اين آييننامهها نشان داده شده است.
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شکل -1-1آييننامههاي آببندي سازههاي زيرزميني

زهکشي و آببندي يکي از مهمترين بخشهاي طراحي سازههاي زيرزميني که در معرض
نفوذ آب و سياالت قرار دارند بوده که متاسفانه آييننامههاي مرتبط در کشور ما به خوبي به اين
مساله نپرداخته است .درمبحث هفتم مقررات ملي ساختمان با عنوان پي و پي سازي به طور
مختصر به "زهکشي و آببندي ديوارها" اشاره گرديده است .متن صريح اين مبحث به شرح شکل
 2-1با بندهاي مربوطه ارائه شده است:

شکل -2-1مبحث هفتم مقررات ملي ساختمان – زهکشي و آببندي

اين در حالي است که در آييننامههاي معتبر دنيا به طور مفصل به اين موضوع پرداخته شده
و کليه جزئيات طراحي ،اجرايي و کنترل کيفيت آن نيز مورد بحث قرار گرفته است .لذا در اين
نوشتار سعي بر آن شده است تا با ارائه اطالعات از متون آييننامههاي معتبر جهاني و تجربيات
بدست آمده از کارشناسان اين شرکت در سالهاي اخير به ارائه توضيحاتي تکميلي در خصوص
انواع روشهاي آببندي ،طراحي سيستمهاي آببندي و مالحظات اجرايي آن بپردازيم.
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 -2-1هدف
هدف و دامنه کاربرد اين گزارش جهت بيان کلياتي از انواع روشهاي آببندي ،طراحي و
اجراي آن بوده که با توجه به به شرايط هيدرو ژئولوژيکي منطقهاي کشورمان ،نوع سازه زيرزميني
و شرايط مختلف ژئوتکنيکي ،راهکارهاي کارآمد درخصوص طراحي و اجراي زهکشي و آببندي
سازههاي زيرزميني ارائه شده است .بديهي است که در اين گزارش تنها به کليات اشاره شده و ارائه
طرح و روش اجراء براي هر پروژه نياز به طراحي و بررسي کارشناسان مجرب دارد.
تنوع زيادي در سازههاي زيرزميني وجود دارد لذا سازههاي هدف اين مطالعه فضاهاي پائين
تر از سطح زمين در ساختمانها ميباشد که در شکل  3-1دو نمونه از سازههاي زيرزميني نشان
داده شده است.

شکل -3-1سازههاي زيرزميني ساختمان و تونل
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فصل دوم
انواع روشهاي آببندي سازههاي زيرزميني

 -1-2مقدمه
در اين فصل به تشريح مباني و معرفي روشهاي مختلف آببندي و زهکشي سازههاي
زيرزميني پرداخته و مالحظات و دامنه کاربرد کلي هر يک از اين روشها با توجه به شرايط مختلف
زيست محيطي ،ژئوتکنيکي و  ....بيان ميگردد.
در آببندي سازههاي زيرزميني عوامل بسيار زيادي تاثيرگذارند ولي قبل از هر چيز بايد
روشهاي جلوگيري از نفوذ و نشت آب به داخل سازه معرفي گردند .اين روشها در آييننامه

مروري بر آببندي سازههاي زيرزميني

4

شرکت خاک سيال سازه سپنتا

SEPANTA
GROUP

 BS-8102در سه حالت کلي مورد بررسي قرار ميگيرند که شامل تيپ بندي  B ، Aو  Cمي
باشند .تيپهاي اشاره شده شامل موارد ذيل بوده که به تفضيل در ادامه به آنها پرداخته شده است:
 اليه مانع نفوذ سياالت(1تيپ )A سازههاي آببند(2تيپ )B -زهکشي(3تيپ )C

 -2-2ايجاد اليه مانع نفوذ سيال به داخل سازه
سازههايي که با اين روش آببندي ميشوند معموالً از جنس بتن و يا سازههاي بنايي هستند
و در سه حالت اجرايي داخل 4،ميان اليه 5و يا خارجي 6مورد استفاده قرار ميگيرد .شکل 1-2
مقاطعي از اين روشهاي اجرايي را نمايش ميدهد.

شکل -1-2آببندهاي غشائي در هر سه حالت اجرايي

Barrier Protection
Structurally integral
Drained Protection
Internal
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 -1-2-2مالحظات روش آببندي تيپ A
کلياتي که بايد در طراحي آببندي با بهرهگيري از اين روش مد نظر قرار گيرد شامل موارد
ذيل ميباشد:
الف) مشخصات بستر زير اليه در اين روش آببندي داراي اهميت ميباشد.
ب) حرکتها و نشستهاي متقارن و يا نامتقارن بستر ميتواند باعث تخريب کلي سيستم
آببندي به اين روش گردد.
ج) ميزان سازگاري عايق با حرکتهاي پي سازه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
د) رفتار شناسي عايق براساس نوع بکارگيري آن در عملکرد آن اهميت دارد.
ه) نياز به بکارگيري داخلي ،ميان اليه اي و يا خارجي در زمان اجرا نسبت به ميزان و جهت
فشار آب مهم است.
و) تاثيرات زيست محيطي آن بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.
به وجود آمدن ترکها و تغيير شکلهاي سازه و همچنين پيوستگي مصالح اين روش
آببندي از اهميت بااليي برخوردار ميباشد که در ادامه به تفضيل در خصوص اين موارد اشاره شده
است.
 ترک ها و تغيير شکل هاي سازه
يکي از نکات مهمي که در آببندي به اين روش بايد به آن توجه شود ترکهاي ناشي از
تنش فشاري خاک و آب پيرامون پيسازه بوده که تاثير بسيار زيادي روي سيستمهاي آببندي
عليالخصوص غشاءهاي نفوذ ناپذير چسبنده دارد .قبل از استفاده از تيپ  Aآببندي بايد در نظر
داشت که آيا غشاء مورد استفاده کرنش پذيري الزم را پس از بوجود آمدن ترک دارد يا خير .به
عنوان مثال پوششهاي پايه سيماني کريستالي شونده قابليت پر کردن و پوشش دادن ترکهايي تا
ماکزيمم بعد  0/3ميليمتر را دارا مي باشند پس در صورت پيشبيني ترکهاي بزرگتر در سطح
مروري بر آببندي سازههاي زيرزميني
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ديوارههاي حائل بتني قابليت استفاده ندارند .الزم به ذکر است در صورت وجود هرگونه شبهه و يا
احتمال بوجود آمدن ترکهاي غير قابل پيش بيني ناشي از تغييرات ناگهاني شرايط ژئولوژيکي و
سازهاي بايد از روشهاي پشتيبان تزريقي1بهره گرفت.

 پيوستگي در تيپ  Aآببندي
عايقهاي آببند تيپ  Aبايد داراي پيوستگي در پيرامون سازه باشند لذا بايد در نظر داشت
در اين سيستمها نميتوان از چند عايق با جنسهاي متفاوت و يا حتي با مشخصات فني متفاوت
استفاده کرد .همچنين آئين نامهها تاکيد دارند که تا حد امکان از ايجاد بازشوها (لوله هاي خروجي
کفشويها ،کابلهاي ارت و  )...امتناع گردد و در صورت وجود اين بازشوها جهت آببندي آن بايد
از جزئيات و طراحيهاي خاص جداگانهاي استفاده گردد.
در سازههايي که از شمعهاي بتني متصل به فونداسيون استفاده گرديده ،جهت آببندي بايد
از ديتايلهاي خاص که توسط توليدکنندگان مصالح و طراحان سيستم آببندي ارائه ميگردد مورد
استفاده قرار گيرد که در شکل  2-2نمونهاي از آن نشان داده شده است.

شکل -2-2نمونهاي از جزئيات آببندي سر شمعها

Backup injection
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 -2-2-2انواع روشهاي آببندي تيپ A
همانگونه که قبل هم گفته شد عايقهاي آببند تيپ  Aدر  3حالت داخلي ،ميان اليهاي و
خارجي مورد استفاده قرار ميگيرند .جدول  1-2انواع اين عايقها را به تفکيک جنس مورد استفاده
در آنها نمايش ميدهد که نصب و اجراي آنها نيز در آييننامههاي مربوطه تشريح گرديده است .در
ادامه به تفضيل در خصوص هر يک از اين روشها توضيحاتي ارائه خواهد شد:
جدول  -1-2انواع آببندي در تيپ A
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 آببندي هاي غشائي چسبنده /غير چسبنده

1

اين آببندها به دو دسته کلي ژئوممبرانها و آببندهاي غشائي پايه قيري تقسيم ميشوند
که قير تشکيل دهنده دسته دوم از نوع فرآوري شده و مقاوم در برابر حل شدن در آب ميباشد.
ژئوممبرانها غشائي پليمري هستند که به صورت رولهاي با ضخامت مختلف از  0/3تا 5
ميليمتر توليد و به بازار عرضه ميگردد .ژئوممبرانها به لحاظ مشخصات پليمر تشکيل دهنده آن و
مشخصات فيزيکي عملکرد متفاوتي دارند .پليمر هاي تشکيل دهنده ژئوممبرانها به چهار دسته
کلي تقسيم ميشوند:
 -1پلياتيلن ( :)PEبه طور کلي سهم ژئوممبران پلياتيلني نسبت به ساير پليمر بسيار بيشتر
است با اين وجود بسياري از آييننامهها همچون  NHBCانگلستان استفاده از آنها را در گودهاي
ساختماني ممنوع اعالم کرده است .ژئوممبرانهاي پلياتيلني در سه نوع عمده با چگالي زياد
 ،HDPEبا چگالي کم  LDPEو با چگالي خيلي کم  VLDPEتوليد ميگردند .که هرچه چگالي
پلياتيلن کاهش مييابد شاخص سختي ژئوممبران نيز کاهش مييابد و در اصطالح ژئوممبران
نرمتر ميشود .ژئوممبرانهاي  HDPEو  LDPEعمدتا در استخرهاي کشاورزي مورد استفاده قرار
ميگيرند به اين ترتيب که ژئوممبرانهاي  LDPEدر استخرهاي کشاورزي که گوشههاي تيز
بيشتري دارند و يا اختالف دماي شب و روز زيادي دارند مورد استفاده قرار گرفته و ژئوممبران
 HDPEدر استخرهاي با زواياي کندتر مصرف ميشوند.

شکل -3-2استفاده از ژئوممبران  HDPEدر مخازن ذخيره آب کشاورزي

Unubonded and Bonded sheet membranes
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ژئوممبرانهاي  VLDPEکه عمدتاً با نامهاي تجاري  Tunnel linerشناخته ميشوند غالباً
در آببندي تونلها مورد استفاده قرار ميگيرند.
علت عدم استفاده از ژئوممبرانهاي پلياتيلني در پروژههاي ساختماني ضريب انبساط
حرارتي بسيار زياد اين نوع پليمر ميباشد به شکلي که اگر درهنگام بتنريزي دما از زمان نصب
باالتر باشد مقدار زيادي چين و چروک روي ژئوممبران در اثر افزايش طول انبساطي به وجود
خواهد آمد .اين چروکها تحت اثر وزن بتن دچار جمع شدگي شده که پس از اتمام بتن ريزي و با
کاهش دما دچار تنش بسيار زيادي در ژئوممبران ميگردد که اين مسئله از عمر بهره برداري مفيد
آن به شدت ميدهد.

شکل -4-2چين و چروک انبساطي در اثر تغييرات دما روي ژئوممبران HDPE

 -2پيويسي( :)PVCپيويسي که مخفف پلي ونيل کرايد ميباشد مناسبترين ژئوممبران
جهت استفاده در گودهاي ساختماني ميباشد .شاخص نرمي 1بسيار مناسب و همچنين مشخصات
فني و مقاومت در برابر سوراخ شدگي اين پليمر باعث شده بيشترين مقدار مصرف را در سازههاي
زيرزميني داشته باشد .ورق هاي ژئوممبران  PVCمعموالً در رولهاي با عرض  2متر (جهت
سهولت نصب در سطوح قائم) توليد گرديده و مطابق آييننامهها ضخامت حداقل معادل  2ميليمتر
جهت استفاده در آببندي پي سازهها مورد نياز ميباشد.
1

Flexibility
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شکل -5-2استفاده از ژئوممبران  PVCدر پي سازهها

 -3پلي پروپپلين ( :)PPاين نوع از ژئوممبرانها هم به لحاظ مشخصات فني و هم به لحاظ
شاخص نرمي جهت استفاده در سازههاي زيرزميني بسيار مناسب است ولي به دليل قيمت بسيار
زياد آنها معموالً در پروژههاي خاص مورد استفاده قرار ميگيرند.
 -4ايپيديام ( :)EPDM1عمده مصرف اين نوع مصالح در کفي کفشها ،واشرها و الستيک
اتومبيل ميباشد .مقاومت کم نظير اين پليمر در برابر سايش باعث شده اين نوع ژئوممبرانها نيز
در پروژههاي خاص مورد استفاده قرار گيرند.
آببندهاي غشائي پايه قيري نيز معموالً با يک اليه ژئوتکستايل نبافته به عنوان نگهدارنده به
صورت سرد به پروژهها حمل و پس از گرم شدن به صورت چسبنده مورد استفاده قرار ميگيرد.
مالحظات طراحي:
 در پي سازههاي پيچيده قابليت استفاده ندارند .پي سازههايي که شامل شمع  ،شکستگي-هاي متعدد و ...باشند نمي توان از اين روش آببندي استفاده کرد.
 ضخامت و کيفيت اين مصالح در طرح ارائه شده از اهميت زيادي برخوردار است . -اين مصالح نياز به بستر سازي خوبي دارند.

Ethylene propylene diene monomer

مروري بر آببندي سازههاي زيرزميني
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 -درهنگام اجراي اين مصالح سطح بايد عاري از هرگونه روان آب باشد.

 آببندهاي غشائي مايع

1

غشاءهاي مايع از دو جزء که يکي از آنها قير و ديگري چسب فرآوري شده و يا االستومر بر
پايه پلي يورتان ميباشد ،تشکيل شده است .اين نوع از غشاءها به دو شکل پاششي به وسيله
پيستولههاي مخصوص و يا با قلمو مورد استفاده قرار ميگيرد که در شکل  6-2نمونهاي از آن
مشاهده ميشود .در صورت استفاده از تيپ  Bآببندي (سازه آببند) امکان استفاده از سمت داخل
جهت کنترل نم و رطوبت وجود داشته به شرط آنکه فشار سر بار الزم توسط پوشش داخلي تامين
گردد.

شکل -6-2استفاده از آببند غشائي مايع در ديواره و پي سازه

Liquid- applied membrane
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مالحظات طراحي:
 داراي پيوستگي مناسب بدون خط همپوشاني قابليت اجرا در جزئيات پيچيده و سخت شکلپذيري و انعطافپذيري مناسب و سازگار با تغيير مکانهاي جزئي سازه مقاومت مناسب در برابر خاکهاي مهاجم با اثر خورندگي روي سازه بستر مورد استفاده بايد فاقد هر گونه روان آب باشد. نياز به بستر سازي خوب دارند. ضخامت اين مصالح کامالً محاسباتي ميباشد. آسفالت ماستيک

1

اين عايقها در فونداسيونهاي با عمق نسبي کم و در سه اليه اجرا ميشوند که از سمت
خارج به داخل دامنهبندي مصالح شني مورد استفاده در آسفالت ريزتر گرديده و در اليه آخر از
مواد ماستيک (چسبنده) استفاده ميشود .اين اليه ميتواند به عنوان يک جايگزين مناسب براي
بتن مگر مورد استفاده قرار گيرد .نمايي از اين نوع مصالح در شکل  7-2نشان داده شده است.

شکل -7-2استفاده از آسفالت ماستيک در پي سازه

Mastic asphalt Membrane
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مالحظات طراحي:
 به دليل چند اليه بودن اين سيستم ريسک کمتري در خارج شدن کل سيستم از آببنديوجود دارد.
 از مقاومت مناسب در برابر عوامل شيميايي تهاجمي آب و خاک برخوردار هستند. استفاده از اين سيستم نياز به بستر خشک دارد. در سطوح قائم نياز به اليه محافظ دارند. -براي استفاده در فونداسيونهاي پيچيده مناسب نيستند.

 آببندي هاي بنتونيتي فعال

1

اين عايقها که عمدتا در بازار با نام  GCL2شناخته شده هستند که در سه نوع مختلف
 Resin bond ، Needle punch، Stitch bondتوليد ميگردد که عمدتا آببنديهاي بنتونيتي
فعالي که به روش دوخت سوزي توليد ميگردند در آببندي سازههاي زيرزميني مورد استفاده قرار
ميگيرند .اين نوع GCLها متشکل از دو اليه ژئوتکستايل يکي بافته و ديگري نبافته بوده که به
روش خاصي به نام دوخت سوزني به يکديگر متصل ميشوند .بين اين دو اليه ژئوتکستايل از خاک
رس بنتونيت سديم طبيعي استفاده شده که عالوه بر نفوذ پذيري بسيار کم ،به محض تماس اين
نوع خاک با آب متورم گرديده و اجازه نفوذ آب را نميدهد .خاک رس بنتونيت سديم که از
فرسايش سنگهاي آتشفشاني حاصل ميگردد که از شاخه رسهاي مونت موريلونيت با نفوذپذيري
بسيار کم و شاخص تورم بسيار زياد شرايط خوبي را جهت آببندي درحالت مدفون به وجود
ميآورد .

مروري بر آببندي سازههاي زيرزميني
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عملکرد اين مدل از عايقها به گونه اي است که پس از برخورد با آب متورم شده و با پر
کردن فاصله بين بستر و بتن سازه اجازه حرکت آب در راستاي عمودي و افقي را نميدهد .

شکل -8-2استفاده از  GCLدر پي سازه

مالحظات طراحي:
 عايقهاي بنتونيتي فعال به دليل تورمپذيري رس بنتونيت قابليت خود ترميمي دارند. با بتن تازه سازگار بوده و همواره ژئوتکستايل نبافته آن بايد به سمت بتن تازه باشد (علتايجاد چسبندگي بين  GCLو بتن ميباشد)
 اجراي اين عايقها با حداقل بستر سازي ميسر خواهد بود. خاک رس بنتونيت همانند تمامي رسها به مواد آلي مانند نفت ،گازوئيل و ...و همچنينانواع نمک ها حساس بوده و ضريب نفوذ آن به شدت افزايش مييابد .همچنين وجود
سيکل رفت و برگشتي آب ميتواند تاثير مخربي روي  GCLداشته باشد.

 آببنديهاي کريستالي شونده
اين دسته از عايقها به صورت مالت ويا دوغاب درکارگاه توليد و روي سطوح بتني مورد نظر
پرداخت ميگردد .پس از استفاده از اين روش ،الزم است که سطوح پرداخت شده به نحو مناسبي
مروري بر آببندي سازههاي زيرزميني

15

شرکت خاک سيال سازه سپنتا

SEPANTA
GROUP

نگهداري شوند .در شکل  9-2نمونهاي از اجراي اين مصالح نشان داده شده است .کريستالسازي
اين مصالح بگونهاي است که در روزهاي اول مصرف با جذب آب و توليد کريستالهاي پيش رونده
ترکها و منافذ بتن را بسته و مانع نفوذ آب به داخل سازه ميگردند.

شکل -9-2استفاده از مواد کريستالي شونده در پي سازه

مالحظات طراحي:
 اين مصالح در طول عمر سازه قابليت کريستال سازي داشته و به فعاليت آببندي خودادامه ميدهند.
 به علت جذب شديد آب امکان مخلوط کردن آن بتن وجود ندارد. در ترميم پروژههاي آببند نشده قابليت استفاده دارد. قابليت استفاده داخلي1را دارند. اين مصالح تنها ترکهاي با عرض ماکزيمم  0/3ميليمتر را ميتواند پوشش دهند. -قابليت آببندي بتن هاي معيوب همانند سطوح شنزده  ،حفرهها عميق و غيره را ندارند.

Negative side
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 عايقهاي پايه سيماني چند اليه
عايقهاي پايه سيماني چند اليه معموالً از ترکيب سيمان و نوع خاصي از چسب تهيه گرديده
که به صورت دوغابي و در چند مرحله روي بتن پرداخت ميگردد که در شکل  10-2اجراي اين
نوع مصالح نشان داده شده است.

شکل -10-2استفاده از مواد پايه سيماني چند اليه در پي سازه

مالحظات طرح :
 در عايقهاي غشائي بيشترين مقدار فشار منفي را تحمل ميکنند . مقاوم در برابر نفوذ شديد آب قابل استفاده در بستر هاي پيچيده و پروفيل هاي سخت نياز به بستر سازي مناسب -در صورت مصرف خارجي ميتواند در مقابل شرايط تهاجمي محيطي مقاومت کند.

مروري بر آببندي سازههاي زيرزميني
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1

يکي از روشهاي آببندي در سازههاي زيرزميني ايجاد پوستهاي بتني با ضخامت و مقدار
تسليح طراحي شده براي فشار هيدرواستاتيک آب و فشار جانبي خاک ميباشد .بتن مورد استفاده
در اين سازهها بايد از نوع مسلح بوده و طراحي آن براساس يکي از آييننامههاي معتبر همچون BS

 1992و يا  ACIانجام پذيرد .در اين روش آببندي نيز همانند روش قبلي بايد دقت داشت تا حد
امکان از ايجاد بازشو در فونداسيون و ديوارههاي حائل خودداري شود و در بازشوهاي اجتناب ناپذير
بايد از جزئيات طراحي شده خاص استفاده کرد.

 -1-3-2انواع روشهاي آببندي تيپ B
 پايدارسازي آببند
در اين روش قبل از اجراي گودبرداري از يکي از روشهاي پايدار که خود مانع نفوذ آب به
داخل سازه ميشود استفاده ميکنند .سازههايي همچون ديوار ديافراگمي آببند 2،شمعهاي سکانت

3

(تودرتو) ،شيت پايلها4و  ...از جمله اين روشها ميباشند.

شکل -11-2نمونهاي از پايدارسازي آببند به روش شمعهاي سکانت (تودرتو)

Structurally integral
Diaphragm wall
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صفحات فلزي شيت پايل معموالً به وسيله چکشهاي ديزلي ،هيدروليکي و يا چکشهاي
ويبره در خاکهاي با قابليت جابهجايي1همانند ماسهها کوبيده ميشوند و شمعهاي متداخل نيز با
استفاده از باکت2و يا روتاري(3بسته به شرايط خاک) که به دستگاه حفاري ملحق ميگردند حفر
ميگردد .در اجراي اين نوع از سازهها ،دو شمع غير مسلح با مصالح بتن پالستيک (بتن ريزدانه به
همراه مقدار مشخصي بنتونيت) به صورت چسبيده به هم ساخته شده و بين آنها شمعي سازهاي
اجرا ميگردد.
درساخت پردههاي آببند از روشهاي متنوعي استفاده ميشود که يکي از آنها به روش برش
خاک 4مشهور است .در برشهاي با عمق متوسط با دستگاههايي به نام ترنچر 5کانالهاي نسبتاً
عميقي را پيرامون محل احداث پروژه حفر کرده و سپس با مشگذاري و بتنريزي آن را پر
ميکنند .در پروژههاي با عمق نسبي بيشتر الزم است دستگاههاي حفاري کانالي عميق را پيرامون
پروژه حفر کرده و جهت جلوگيري از ريزش ديوارهها با بنتونيت دوغابي پرگردد.

شکل -12-2پرده آببند به روش برش قالبي خاک

مروري بر آببندي سازههاي زيرزميني
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 آببند سازي سازه اصلي
آببندسازي بتن فونداسيون و ديوارههاي حائل يک سازه نيز يکي از روشهاي آببندي
سازههاي زيرزميني به شمار مي رود .متاسفانه اين تفکر که تنها با بهرهگيري از يک نوع افزودني
خاص امکان آببند سازي سازه وجود دارد کامالً غلط است .در آببند سازي بتن فاکتورهايي
همچون کنترل نسبت آب به سيمان ،طرح اختالط مناسب مصالح ،استفاده از دانه بندي با مصالح
فيلتر (پرکننده مثل خاک سنگ) ،کنترل کارايي بتن ،استفاده از سيمان با کيفيت در ساخت بتن
(نسبت آهک آزاد مجاز که جهت کنترل آن از پزوالن ها استفاده ميگردد) و همچنين اجراي آن
شامل کنترل ارتفاع بتنريزي (ماکزيمم  1/20متر مطابق آييننامه آبا) و ويبراسيون مناسب بتن و
 ....نقش اساسي دارند.
ضمناً استفاده از واتر استاپ 1در درزهاي سرد و درزهاي انقطاع چه در سطوح افقي
(فونداسيون) و چه در سطوح قائم (ديوارهها) ضروري ميباشد.

شکل -13-2تيپ  Bآببندي – آببندي سازه اصلي

water stop
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بايد دقت داشت مصالحي که به نام آببند کننده بتن در بازار موجود است متشکل از فوق
روان کننده (جهت افزايش کارايي بتن و کاهش نسبت آب به سيمان) و نمک آلي چرب جهت آب
گريزي بتن ميباشد که به تنهايي و با استفاده صرفاً يک ماده آببند کننده نمي توان توقع حصول
آببندي کامل داشت.
انواع واتر استاپ
واتراستاپها در  3تيپ کلي توليد ميشوند که در ادامه به طور مختصر به آنها اشاره ميشود.
1

 -1واتر استاپ هاي غير فعال:

الف) واتر استاپهاي پليمري که غالباً جنس  PVCنرم در توليد آنها مورد استفاده قرار
ميگيرد و در اشکال مختلفي مانند شکل دمبلي (استفاده در درزهاي سرد) ،شکل حباب دار
(استفاده در درزهاي انقطاع) و  Eشکل که فقط دندانههاي آن در بتن مدفون ميشود وجود دارد.
ب) واتر استاپهاي فلزي از جنس فوالد که عالوه بر نقش آببندي در درزهاي سرد مقاومت
برشي نيز ايجاد ميکنند.
 -2واتر استاپ هاي فعال بنتونيتي ،هيدروفيليکي و يا دوغابهاي کريستالي شونده:
اين نوع از آببندها در برخورد با آب متورم شده و يا با ساخت کريستال فضاهاي خالي بين
درز سرد بتن را پر ميکنند و مانع نفوذ آب به داخل سازه ميگردند.
 -3شيلنگهاي تزريق رزين:
اين مصالح قبل از بتنريزي در درزهاي سرد نصب شده و قسمت نازل آن در محل خارج از
بتن نصب ميگردد که پس از بتن ريزي با تزيق رزينهاي متورم شونده خاص (مثل ترکيبات پلي
يورتان) درز سرد را کامالً پر کرده و مانع نفوذ آب به داخل سازه ميگردند.

POSSIVE SECURTARY

مروري بر آببندي سازههاي زيرزميني
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شکل -14-2انواع واتر استاپ

 -4-2زهکشي

1

زهکشي به معني مديريت مسير براي عبور و جمعآوري آب در محلي براي پمپ کردن به
خارج از سازه ميباشد .قبل از هرگونه توضيح در مورد زهکشي الزم است تعاريف واژههاي مورد
استفاده در آن ارائه گردد:
الف) فشار هيدرواستاتيک آب :به اضافه فشار وارد بر سازه در اثر ايجاد سطح ايستايي آب در
قسمت پشت ديوارههاي حائل گفته ميشود .
ب) زهکشيهاي حفره دار 2:نوعي از مصالح پليمري که با شکل شانه تخم مرغي و به صورت
رول در قسمت پشت ديوارههاي حائل باعث انتقال و زهکشي آب به پائين ترين نقطه در سازه
ميگردند .در شکل  15-2نمونهاي از اين زهکشها نشان داده شده است.

شکل 15-2زهکش هاي حفره دار
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ج) زهکشي هاي سطحي :به روشي شامل حفر کانال ،شيب بندي و انتقال آب به محلي
جهت جمع آوري و پمپاژ اطالق ميشود.
2

د) زهکشيهاي عمقي :به زهکشهايي شامل حفرچاههاي نقطهاي 1،چاههاي عميق،
چاههاي نقطهاي مکنده3و  ...که به صورت قائم و عمود بر کف پي سازه کار زهکشي و جمع آوري
آب را انجام ميدهند زهکشي عمقي گفته ميشود.

 -1-4-2انواع روشهاي آببندي تيپ C
زهکشي بطور کلي به دو دسته تقسيم ميشود :
الف) زهکشي داخلي
در اين روش آب از سمت داخل سازه توسط زهکشهاي حفره دار جمع آوري و به کانالهاي
پيشساخته گالوانيزه و يا پلياتيلني منتقل شده و در يک حوضچه داخلي( 4سامپ) جمع آوري
ميگردد و از آنجا به خارج از سازه منتقل ميشود استفاده از اين روش مشروط به خصوصيات
شيميايي و ميزان اثر تهاجمي آب روي سازه بوده و با تشديد اين اثر به دليل بروز آسيبهاي جدي
روي سازه امکان استفاده از اين روش وجود ندارد.
ب) زهکشي خارجي
در اين روش با پايين آوردن سطح آب زيرزميني (زير سطحي) از ايجاد تراز ايستايي آب
پشت ديوارههاي حائل جلوگيري به عمل مي آيد .استفاده از اين روش نيز با محدوديت هايي همراه
است .نشستهاي تحکيمي در اثر پايين آوردن سطح آب خصوصا در خاک هاي مسئله دار ،تاثيرات

well points
Deep wells
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زيست محيطي ناشي از تغيير در سطح آب و اختالل در فرآيندهاي هيدروژئولوژيکي منطقه از
جمله آثار بسيار مخربي است که قبل از هرگونه فعاليت اجرايي بايد بررسي گردد.
جدول صفحه بعد روشهاي مختلف زهکشي خارجي را نسبت به عمق تاثير نمايش ميدهد.
جدول  -2-2انتخاب روش زهکشي با توجه به سطح ايستابي

مروري بر آببندي سازههاي زيرزميني
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فصل سوم
طراحي روش آببندي سازههاي زيرزميني

 -1-3مقدمه
در طراحي آببندي سازههاي زيرزميني بسته به نوع سازه و اهداف آببندي ،آييننامههاي
مختلفي به عنوان مرجع طراحي قرار ميگيرند .در همه اين آييننامهها برخي عوامل در طراحي
آببندي سازههاي زيرزميني از اهميت بسزايي برخودار است .از جمله اين عوامل مهم مي توان به
سطح تراز آب زيرزميني ،درجه اهميت سازه ،شرايط ژئوتکنيکي و جنس خاک ،وضعيت توپوگرافي
و مدت زمان بهرهبرداري اشاره نمود .در ادامه توضيحاتي در مورد اين عوامل به اختصار ارائه
ميگردد.

مروري بر آببندي سازههاي زيرزميني
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 -2-3عوامل موثر برطراحي روش آببندي سازههاي زيرزميني
 -1 -2-3سطح آب زيرزميني
مهمترين عامل در طراحي روش آببندي سازه زيرزميني ،تراز ايستايي آب ميباشد .بر طبق
آييننامه  BS-8102سطح آب را به سه دسته کلي تقسيم بندي ميکنند:
الف) سطح آب باال :شرايطي که سطح آب از تراز کف فونداسيون باالتر قرار گيرد.
ب) سطح آب متغير :شرايطي که سطح آب در ترازي پايين تر از کف فونداسيون متغير باشد.
ج) سطح آب پايين  :شرايطي که سطح آب از تراز کف فونداسيون پايين تر قرارگيرد.
جدول زير رابطه بين نوع تيپ آببندي مورد استفاده را با سطح آب زيرزميني نمايش
ميدهد.
جدول  -1-3تيپ آببندي بر اساس سطح آب زيرزميني

مروري بر آببندي سازههاي زيرزميني
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 -2-2-3درجه اهميت سازه زيرزميني
سازههاي زيرزميني به لحاظ درجه اهميت کاربري بر اساس آييننامه  BS-8102به سه دسته
کلي تقسيم ميشوند.
الف) درجه اهميت کم :پارکينگ هاي با بتن نمايان 1،پاسيوها ،نورگيرها و کارگاههاي بدون
وسايل الکتريکي از اين دسته به حساب مي آيند .در اين نوع کاربري از سازهها وجود مقدار کمي
نشت آب و رطوبت مجاز ميباشد.
ب) درجه اهميت متوسط :موتورخانهها ،انباريها کارگاههاي مجهز به وسايل الکترونيکي،
محل پرورش گياه و  ...در اين دسته قرار ميگيرند که در اين نوع کاربري از سازهها وجود هرگونه
روان آب مجاز نبوده ولي نم زدگي و رطوبت قابل قبول ميباشد.
ج) درجه اهميت زياد :فضا هاي مسکوني ،تجاري يا اداري و انبارهاي مخصوص نگهداري مواد
غذايي و  ...در اين دسته قرار ميگيرند .قسمتهايي از سازه که با درجه اهميت زياد هستند بايد
فاقد هرگونه روان آب و نم و رطوبت باشند .جدول زير درجه بندي سازهها را براساس آييننامه BS-

 8102نمايش ميدهد:
جدول  -2-3درجه بندي سازههاي زيرزميني نسبت به درجه اهميت

Expose
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 -3-2-3شرايط ژئوتکنيکي و جنس خاک
يکي ديگر از عوامل مهم مورد بررسي اليهبندي جنس خاک منطقهاي است که پروژه در آن
واقع گرديده است .بديهي است بررسي نوع خاک و مشخص شدن نفوذپذيري افقي و عمودي خاک
در هر اليه ميتواند روش زهکشي و يا آببندي گود را تغيير دهد .بعنوان مثال روشهاي مبتني بر
زهکشي در خاک هاي ريزدانه با نسبت رس زياد چه به لحاظ ايجاد مشکالت نشست تحکيمي در
سازههاي مجاور و چه به لحاظ اقتصادي غير منطقي است.

شکل -1-3تاثير جنس خاک بر انتخاب روش آببندي پي سازه

 -4-2-3وضعيت توپوگرافي زمين
از مواردي که خصوصا در شهرهاي پر بارش اهميت زيادي دارد وضعيت توپوگرافي زمين
ميباشد .در چنين شرايطي آييننامههاي طراحي ايجاد زهکشي سطحي جهت کنترل روان آبها و
به حداقل رسانيدن تاثير آن بر روي ديوارههاي حائل را الزامي ميدانند.

مروري بر آببندي سازههاي زيرزميني
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شکل -2-3حفر کانال جهت جمع آوري روان آبهاي سطحي

 -5-2-3درجه اهميت کاربري و مدت زمان بهرهبرداري از سازه
واضح است روش و هزينهاي که جهت حصول آببندي در سازههاي زيرزميني با درجه
اهميت زياد (بيمارستانها ،ساختمانهاي تجاري ،نيروگاهها و  )...مصرف ميگردد با روش و
هزينهاي که در سازههاي موقت مورد استفاده قرار ميگيرد بسيار متفاوت است .

 -3-3اصول طراحي
در راستاي طراحي روش آببندي سازههاي زيرزميني ابتدا بايد مشخص کرد طراح سازه
فشار هيدرواستاتيک آب را پشت ديوارهاي حائل در نظر گرفته است يا خير .عدم لحاظ فشار
هيدرواستاتيک آب در طراحي سازه زيرزميني به اين معني است که حتما اين فشار بايد بوسيله
يکي از روشهاي زهکشي از پشت ديوارههاي حائل برداشته شود .با پايين آمدن سطح آب مي توان
از يک روش ساده براي کنترل رطوبت و جلوگيري از انتقال آن به داخل سازه استفاده کرد .ولي در
صورتي که طراح سازه اين فشار را در نظر گرفته باشد و ميزان سختي ديوارههاي حائل را جهت
مروري بر آببندي سازههاي زيرزميني
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کنترل ترکهاي سازه بتني به ميزان کافي افزايش داده باشد آنگاه ميتوان از روشهاي عايقبندي
بدون زهکشي استفاده کرد .با توجه به نوع طراحي آببندي سازههاي زيرزميني به طور کلي 2
روش طراحي در آببندي سازههاي زيرزميني وجود دارد.

 -1-3-3روشهاي طراحي مبتني بر عايق بندي کامل

1

در اين روشها سازه را به مخزني تشبيه ميکنند که در آب قرار گرفته و بايد جلوي نفوذ آب
به داخل آن گرفته شود .الزم به ذکر است هر متر سطح ايستايي آب فشاري معادل
 0/1 Kg/cm2در جهت باال ايجاد ميکند که تقريباً معادل مجموع بار مرده و زنده يک طبقه از
ساختمان است .پس در سطح آب باال ،افزايش سطح آب ميتواند طراحي سازه را دستخوش
تغييرات زياد از جمله استفاده از روشهاي کنترل باالزدگي2مانند بهرهمندي از شمع و ميکروپايل
کند .با اين وجود در صورت استفاده از اين روش در آببندي سازه زيرزميني مطابق جدول  1-3در
صورت استفاده از آببندهاي غشايي حتي بايد از بتن آببند نيز استفاده کرد.
همانگونه که از جدول مذکور نيز مشخص است ،آييننامه  BSدر سطوح آب باال نقش
آببندهاي غشائي را بيشتر در زمينه حفاظت از سازه در برابر شرايط تهاجمي شيميايي محيطي
دانسته و به لحاظ آببندي بر بتن آببند بيشتر تمرکز ميکند .بديهي است ضخامت حداقل 30
سانتيمتر بتن در سازههاي زيرزميني باعث شده آببندسازي آن نسبت به استفاده از غشاهاي
آسيب پذير با ضخامت ماکزيمم  1سانتيمتر قابل اعتمادتر باشد .ولي با اين حال نبايد نقش
محافظت از سازه را در آببندهاي غشايي ناديده گرفت .در شکل  3-3نمايي از عملکرد غشاء
آببند و بتن آببند نشان داده شده است.
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شکل -3-3نمايي شماتيک از بتن آببند و آببند غشائي

 -2-3-3روش هاي مبتني بر زهکشي

1

در اين روش با توجه به در نظر گرفتن سطح ايستايي آب پايينتر از فونداسيون و طراحي
ديواههاي حائل بدون فشار هيدرواستاتيک آب مقداري از هزينههاي مربوط به بتن مصرفي کاسته
ميشود .ولي اين موضوع مستلزم آن است که بدانيم امکان اجراي زهکشي درخاک منطقه با شرايط
هيدروژئولوژيکي و زيست محيطي وجود دارد يا خير در صورت امکان احداث زهکشي ميتوان
نسبت به تراز ايستايي آب و جنس خاک روش زهکشي را مشخص نمود:

شکل -4-3انتخاب روش زهکشي بر اساس جنس خاک و سطح ايستايي آب

Draining
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پس از مشخص شدن روش زهکشي ،با توجه به نقشههاي معماري محل جانمايي چالههاي
آسانسور مشخص و از نقشههاي تاسيسات محل قرارگيري ميلههاي ارت 1و در صورت وجود
جانمايي مخازن جمع آوري آب 2جهت شستشوي پارکينگ مشخص شده تا با سيستم زهکشي
تداخلي ايجاد نکند .در شکل زير نمايي از زهکشي عميق و سطحي يکي از پروژههاي اجرا شده
ديده ميشود.

شکل -5-3پالن زهکشي سطحي و عميق

مروري بر آببندي سازههاي زيرزميني
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فصل چهارم
مالحظات اجرايي

 -1-4مقدمه
در اين فصل به ارائه برخي از مالحظات اجرايي در آببندي سازههاي زير زميني اشاره خواهد
شد .يکي از مهمترين عواملي که سبب کارآمد شدن سيستم آببندي و يا زهکشي سازههاي زير
زميني ميشود ،اجراي درست و اصولي آن توسط شرکتها و افراد مجرب ميباشد .آييننامههاي
مختلفي از جمله  NHBCبه طور مفصل به مالحظات اجرايي پرداخته است .در ادامه به طور
مختصر به برخي از فاکتورهاي مهم در اجراء سيستمهاي آببندي اشاره شده است.
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 -2-4مشخصات فني و کيفيت محصوالت
با توجه به گستردگي و وجود انواع محصوالت آببندي در بازار جهاني و ايران ،الزم است که
مشخصات فني محصول مورد استفاده به نحوي باشد که توصيههاي ارائه شده در بخش طراحي را
ارضا نمايد .به عنوان مثال محصول  GCLبراي کاربريهاي مختلف نظير آببندي گود ،زيست
محيطي ،محافظت و  ....توليد گرديده و مورد استفاده قرار ميگيرد .بديهي است که هزينه توليد و
مشخصات فني هر يک از کاربريهاي اين محصول متفاوت ميباشد و عدم رعايت مشخصات فني
سبب اختالل در عملکرد آببندي ميشود .براي کنترل اين مورد در فعاليتهاي عمراني،
آزمايشگاههاي معتبر در سرتاسر دنيا به بررسي مشخصات فني اين محصوالت پرداختهاند که از
معتبرترين آنها ميتوان به  BBAو  SKZاشاره نمود.

شکل -1-4نمايي از لوگو  BBAو SKZ

 -3-4بارگير ،حمل و تخليه
بر اساس محصول انتخاب شده جهت آببندي و يا زهکشي الزم است که در شرايط حمل آن
دقت کافي به عمل آيد .جهت جلوگيري از هرگونه آسيب در زمان حمل ،معموالً شرکت توليد
کننده روش و چگونگي بارگيري و تخليه آن را طي دستورالعملي به مصرف کننده ارائه مينمايد.
حمل نامناسب محصوالت ممکن است سبب اختالل در عملکرد محصول در زمان بهره برداري شود.
به طور مثال حمل نامناسب عايقهاي بنتونيتي فعال ممکن است سبب تجمع و يا پراکندگي پودر
بنتونيت در محصول گرديده که به سبب آن در زمان بهرهبرداري کارايي مناسبي را ندارد.
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 -4-4انبارداري و شرايط نگهداري
شرايط انبارداري و نگهداري محصوالت آببند کننده بسيار حائز اهميت ميباشد .عواملي
همچون رطوبت و نم ،دما ،تابش نور خورشيد ،چيدمان مصالح و  .....ازجمله عواملي هستند که
حتماً بايد در انبارداري و نگهداري محصوالت رعايت شوند .در شکلهاي زير نمونهاي از اين عوامل
براي محصوالت مختلف نشان داده شده است.

شکل -2-4نمايي از چيدمان رولهاي محصوالت غشايي

شکل -3-4انبارداري و نگهداري در سالنهاي سرپوشيده
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35

شرکت خاک سيال سازه سپنتا

SEPANTA
GROUP

 -5-4بسترسازي
با توجه به طراحي آببندي و زهکشي ،مطابق محصول و نوع طراحي الزم است که بستر
سازي مناسب صورت پذيرد تا محصول مورد استفاده به سبب بستر سازي نامناسب دچار خرابي
نشود .روند و نحوه آماده سازي بستر با توجه به نوع و مشخصات فني محصول متفاوت بوده و
شرکت توليد کننده محصول بايد بستر سازي مناسب را طي دستورالعملي به مصرف کننده ارائه
نمايد .بعضي محصوالت آببندي نظير بتن نياز به بستر سازي خاصي نداشته و صرفاً بايد
مالحظاتي در خصوص عدم تغيير مشخصات اجزاء بتن مانند آب و  ...در زمان گيرش صورت
پذيرد.

 -6-4نصب و اجراء
مالحظات نصب و اجراء محصوالت آببندي و زهکشي با توجه به مقتضيات پروژه و همچنين
نوع محصول تعيين ميگردد .با توجه به اينکه در زمان نصب و اجراء يک سيستم آببندي ممکن از
از چندين محصول بهره برده شود يا سازهاي که آببندي ميشود داراي پيچيدگي بوده و يا شرايط
زيست محيطي نامناسبي وجود داشته باشد ،الزم است که يک تيم کارشناسي به دقت
دستورالعمل مراحل نصب و اجراء را ارائه نموده تا هر يک از عوامل مذکور سبب خلل در عملکرد
سيستم آببندي نگردد.

 -7-4بازشوها و معارضات
وجود بازوشوها و معارضات نظير شمع ،چاله آسانسور ،وجود آب ،دماي باال محيط و  ...بايد به
دقت در طراحيها و دستورالعمل اجرايي ديده شود تا سيستم آببندي عملکرد مناسبي داشته
باشد.
مروري بر آببندي سازههاي زيرزميني
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 -8-4کنترل و پايش درستي اجراء
در هر سيستم آببندي الزم است که کنترلها و نظارتهاي دقيقي بر محصوالت قبل از
استفاده ،در حين اجراء و در زمان اتمام و بهرهبرداري صورت پذيرد تا ميزان کاراريي سيستم
آببندي را مشخص نمايد .به همين منظور الزم است که در صورت هر گونه مشکل اجرايي و
خرابي محصول به سرعت ترميم و پيشبينيها و بازطراحيهاي الزمه در زمان اجراء جهت دستيابي
به يک سيستم آببندي بدون نقص صورت پذيرد.

شکل -4-4نمايي از کنترل کيفي محصوالت غشايي آببند

 -9-4نگهداري و مراقبت
پس از اجراي سيستم آببند و زهکشي الزم است که مسئوالن پروژه تمامي نکات و موارد
الزم را جهت نگهداري و مراقب از سيستم آببندي را طي دستورالعملي که از سوي طراحان و
توليد کنندهگان سيستم آببندي و زهکشي ارائه ميشود ،رعايت نمايند .براي مثال ميتوان به
شکستگي لولههاي زهکش پس از نصب (به سبب آن پر شدن و گرفتگي لولهها) ،پارگي محصوالت
مروري بر آببندي سازههاي زيرزميني
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غشايي بر اثر برخورد اجسام تيز (مانند ميلگرد ،ستون و  ،)...ترکهاي به وجود آمده در بتن و ديگر
موارد اشاره نمود.

شکل -5-4نمايي از شکستگي کانال زهکش

 -10-4ترميم
در صورت بروز هر گونه مشکل در حين اجراء و يا پس از اتمام کار الزم است که مشکل به
وجود آمده به خوبي توسط طراحان سيستم آببند مورد بررسي قرار گرفته و راهحل الزم در
خصوص آن به صورت کارشناسانه اعالم شود .با توجه به اينکه وجود يک مشکل کوچک در برخي از
سيستمهاي آببندي سبب اختالل در عملکرد کل سيستم آببندي ميشود ،الزم است که طرح
ترميمي با دقت نظر بيشتري طراحي و اجراء گردد.
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فصل پنجم
جمع بندي و نتيجهگيري

 -1-5مقدمه
در گزارش ارائه شده توسط اين کارشناسان اين شرکت به بررسي انواع روشهاي آببندي و
زهکشي ،مختصري بر انواع روشهاي طراحي و دستورالعمل اجرايي اشاراتي مختصر گرديد .لزوم
کارا بودن سيستمهاي آببندي درستي و رعايت اصول الزم برطبق آيين نامهها و در برخي موارد
قضاوت مهندسي در هر يک از عوامل مذکور ميباشد.
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 -2-5جمعبندي و نتيجهگيري
با توجه به موارد ذکر شده مشخص است هرکدام از روشها و تيپ بندي هاي  A,B,Cدر
جايگاه خود قابليت استفاده داشته و نياز به طراحي دقيق دارند و هرگونه طراحي و استفاده
نادرست و يا بهرهمندي از محصوالت با مشخصات فني ناکافي ،سبب کاهش عمکرد و يا عدم کارا
بودن سيتم آببندي ميشود .آييننامههاي معتبر دنيا نقش آببندي به روش غشائي (تيپ  )Aرا
بيشتر در جهت محافظت از سازه در مقابل شرايط تهاجمي 1،آببند هاي سازه اي (تيپ  )Bرا
درجهت کنترل آب و مقاومت در برابر نفوذ و زهکشي(تيپ )Cرا درجهت هدايت و مديريت آب
زيرزميني معرفي ميکنند  .بايد دقت داشت در بسياري مواقع اجراي يک روش آببندي مناسب
مستلزم اجراي زهکشي به صورت موقت است .در زهکشي دائم وجود برق اضطراري ،پمپهاي
يدک وکالً انجام تعمير و نگهداري امري اجتناب ناپذير خواهد بود و اين درحالي است که در
طراحي زهکشي موقت عمليات زهکشي تا زمان اجراي قسمت بتني سازه زيرزميني مد نظر قرار
ميگيرد.

Aggressive
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فصل ششم
مراجع

1- BS 8102 Code of practice for protection of below ground structures against
water from the ground: 2009
2- UFC-3-220-05 Dewatering and ground water control: 2004
3- Chapter 5-4 of NHBC Standard – Waterproofing of basements and other
below ground structures: 2017
4- BS 13491 Geosynthetic barrier characteristics required for use as a fluid
barrier and associated underground structures: 2013
5-Tile 5-5 of ZTV-ING – Tunnelbau – Abdichtung: 2007
6-ACI 515.2R-13 Guide to selecting protective treatments for concrete: 2013
7-BS 1992 Design of concrete structures: 2004
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پيوست  – 1پروژهها
رديف

نام پروژه

روش همکاري

آدرس

1

پروژه پايا

مشاور و طراح سيستم ايزوالسيون

لواسان – بلوار امام خميني
(ره)

2

پروژه آپادانا (بيمه معلم)

ارائه طرح ترميمي سازه انجام شده

اصفهان – خيابان آپادانا

3

پروژه چيذر

طراحي ،تامين مصالح و اجراء

تهران – خيابان چيذر

4

پروژه هتل پل

طراح ومشاور

اصفهان – خيابان چهار باغ

5

پروژه مجتمع اقامتي دانشگاه آزاد اسالمي

طراحي و مشاوره سيستم
ايزوالسيون

مشهد – خيابان پاسداران

6

پروژه بانک پاسارگاد

طراحي و مشاوره سيستم
ايزوالسيون

تهران – خيابان ميرداماد

7

پروژه ميکا  -آرش

طراحي سيستم زهکشي و آببندي

تهران – خيابان نلسون
ماندال – خيابان آرش

8

پروژه اپل مال

طراحي زهکشي ،آببندي و نظارت

تهران – تقاطع خيابان
ميرداماد و وليعصر

9

پروژه آبشار

ارائه طرح ترميمي ،تامين مصالح و
اجراء

اصفهان – خيابان آبشار

10

پروژه گلشهر

مشاوره و طراحي زهکشي و
آببندي

تهران – جردن – خيابان
گلشهر

11

پروژه نوين عاطفي

مشاوره و نظارت

تهران – نلسون ماندال -
عاطفي

12

پروژه جاويد

طراحي و مشاوره

تهران – جنت آباد

13

پروژه دروس

طراحي و مشاوره

تهران  -دروس

14

پروژه برجهاي دو قلو ميکا

طراحي و مشاوره

تهران – شهر زيبا

15

پروژه مجتمع ساختماني نسيم

طراحي و مشاوره

تهران – سعادت آباد

16

پروژه هورشيد

طراحي ،مشاوره و نظارت

تهران – سعادت آباد
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پيوست  – 2نمونه عکسهاي پروژه

حفر چاه هاي زهکشي در ضلع شمال و جنوب

ورود آب با دبي  2اينچ بر ثانيه

رگالژ و شيب بندي کف

حفر کانال هاي کف

اجراي ژئو تکستايل فيلتر و اولين اليه بتن مگر

استفاده از لوله هاي زهکشي و شن ريزي کانالها

مروري بر آببندي سازههاي زيرزميني

43

شرکت خاک سيال سازه سپنتا

SEPANTA
GROUP

اجراي GCL

اجراي ژئوتکستايل و ژئوممبران

اجراي بتن اليه دوم بتن مگر

کرم بندي کف
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