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 :و مشخصات پروژه کلیات-الف

در نيروگاه شهدای  ،ر كامل و با رعايت استانداردبطورا  خاكيمخزن  نصب پوشش ژئوتكستايل و ژئوممبران عملياتاست در نظر 

 .شود اجرا و بازديد از محل شرايط واجد پيمانكار توسط پاكدشت )دماوند(

 

 باشد:  مشخصات پروژه به شرح زير مي-ب

  متر 40ر حدود استخباالی طول 

  متر 40استخر حدود باالی عرض 

  متر 7عمق استخر حدود 

  1:1شيب ديواره 

  متر 176طول ترانشه حدود 

  مترمكعب 7500حجم استخر حدود 

  مترمربع با لبه گذاری. 0092اجرای ژئوممبران حدود  عملياتمتراژ 

 لوله خروجي از استخر. اتصال ژئوممبران به 

  و متعلقات مربوطه. 300سايز نصب ولو  زيرسازی، تهيه و 

 تست فشارهوا(انجام تست جوش با استفاده از روش های معمول(. 

  گرديده و الزم  اجرا ابالغبا نظر دستگاه نظارت و با صدور دستوركار حين احداث و آببندی مخزن  مورد نياز جهت كليه مواد

 مي باشند.االجرا 

 رها، تاريخ توليد و انقضای آنها مي بايست قبل از اجرا به رويت دستگاه نظارت تطبيق مواد و متريال مصرفي از جهت سريال نامب

 برسد.

 ه تأييد دستگاه نظارت رسيده باشدنوع متريال همراه با ديتا شيت مربوطه و سازگار با دمای آب از قبل ب. 

 

 دستورالعمل اجرا -ج 
 :مشخصات فني و اجرايي

 و سپس خاكريزی داخل آن. های ژئو تكستايل و ژئوممبران ترانشه جهت خوابانيدن لبه استفاده از -1

ديواره و گرم در هر مترمربع جهت ايجاد بستر مناسب نصب ژئوممبرين در كل كف  500اليه ژئوتكستايل نبافته به وزن  از يک -2

 ها استفاده خواهد شد.و لبه

سانتي متر روی آن در لبه ها  50پس خاكريزی به ضخامت نصب ژئوممبرين و فيكس نمودن آن در لبه ها با اتصال به زمين و س -3

  انجام خواهد شد.

 ميليمتر خواهد بود  1.5به ضخامت  HDPEژئوممبرين مصرفي از نوع  -4

 .ميليمتر باشد 150همپوشاني دو ورق ژئوممبران بايد حداقل  -5

 برای جوشكاری. ASTM-D5820در نظر گرفتن استاندارد  -6

 وص اجرای پروژه:نکاتي چند در خص-د
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  و بالعكس بر عهده و هزينه پيمانكار پروژه خواهد بود. پايينانتقال متريال به به عمق مخزن با توجه 

         شروع عمليات اجرايي منوط به دريافت مجوز انجام كار مطابق باا ضاوابط و سااختار ساازماني كارفرماا و تأيياد نماينادگان وی   

 .مي باشد

     با توجه به ضوابط نيروگاه و ورود و خروج پرسنل پيمانكار ادوات و تجهيزات همراه آنها و متريال مصرفي ماي بايسات حاداقل

 ساعت قبل بصورت رسمي به كارفرما اعالم گردد تا تأخيری از اينرو متوجه طرفين نشود. 24

  مي باشد.همراه با تست آبگيری مخزن مدنظر روز  7مدت زمان انجام كار حداكثر 

 .قبل از شروع عمليات اجرايي كليه نقشه ها و ديتا شيت ها مي بايست تحويل دستگاه نظارت شده و مورد تأييد قرار گرفته باشد 

    

 ترانشه:

  بايد به نحوی باشد كه از آسيب ژئوممبران جلوگيری شودترانشه پر كردن مجدد. 

 

 
 

 نمايش شماتيک ترانشه در باالی استخر

 

 ژئوممبران: پهن کردن

  بايد به نحوی باشد كه از اعمال آسيب به ژئوممبران در هنگام پهن ورق های ژئوممبران تمام تجهيزات مورد استفاده

 .جلوگيری شود

 نبايد به ژئوممبران آسيب برسانند و از بلند شدن آن در حين وزش باد جلوگيری كند ژئوممبران كيسه های شن روی. 

 كشيدن سيگار يا رفتن روی ژئوممبران به نحوی كه سبب آسيب به آن باشد مجاز نيست. 

 روک يا موج غير قابل قبول مي باشدژئوممبران بايد كامالً روی سطح زمين قرار گيرد. هر گونه چ. 

http://farnambaspar.com/geosynthetics/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%85%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://farnambaspar.com/geosynthetics/%D9%88%D8%B1%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%85%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 شروع نصب ژئوممبران بايد از باالی زمين پروژه باشد و در جهت وزش باد ادامه پيدا كند. 

 انبساط و انقباض دمايي ژئوممبران در حين نصب بايد لحاظ شود. 

 جوش ژئوممبران بايد پس از پهن كردن آن در اولين فرصت ممكن صورت پذيرد. 

 ه شودورق ژئوممبران جوش دادنحو مطلوب به  ايد بهباطراف آن  لنياتيپل فاده لوله با توجه به است. 

 


