خالصه اي از پروژه هاي انجام شده توسط مشاركت راه و ابنیه سپهر و پرهام پی راگا
درزگیري درز انبساط پلهاي بتنی به روش پلیمري
 -1پل كمربندي شمالی آمل (مازندران)
 -2پل ازار رود (مازندران)
 -3پل جمشیدآباد (مازندران)
 -4پل خروجی سلمان شهر (مازندران)
 -5پل نسا رود (مازندران)
 -6پل قدیم شیرود (مازندران)
 -7پل سامیان (موسسه نینوا اردبیل راهدارصنعت)
 -8پل كنگرلو (اردبیل راهدارصنعت)
 -9پل كیا كال (مازندران)
 -10پل اسبچین مازندران(مازندران راهدارصنعت)
 -11تامین مواد ،آموزش و مشاوره جهت درزگیري به روش پلیمري جهت  14پل در استان كرمانشاه جهتت شتركت جتم رستان
غرب.
 -12پل آزاد راه تهران ساوه (اداره كل راهداري و حمل و نقل استان مركزي)
 -13نصب درز انبساط االستومري در پلهاي محور كناره(استان مازندران)
-14پلهاي بزرگ استان كردستان( اداره كل راهداري و حمل و نقل استان كردستان)
 -15پلهاي بزرگ استان ایالم (اداره كل راهداري و حمل و نقل استان ایالم)  2قرارداد
 -16پل خوشگ آببندان( اداره كل راهداري و حمل و نقل استان مازندران عقد قرارداد)
 -17پل هاي بزرگ استان فارس (اداره كل راهداري و حمل و نقل استان فارس)
 -18نصب و تعمیر درز انبساط پل هاي استان خوزستان  3قرارداد  2000مترطول (اداره كل راهتداري و حمتل و نقتل استتان
خوزستان)
 -19تعمیر و اجراي درز انبساط پلیمري پل هاي استان كهکیلویر و بویراحمد  2قرارداد (اداره كل راهداري و حمل و نقل استتان
كهکیلویر و بویراحمد)
 -20تعمیر و اجراي درز انبساط پلیمري پل هاي استان مازندران  2قرارداد (اداره كل راهداري و حمل و نقل استان مازندران)
 -21تعمیر و اجراي درز انبساط پلیمري پل هاي استان آذربایجان شرقی (اداره كل راهداري و حمتل و نقتل استتان آذربایجتان
شرقی)
و...

مقاوم سازي  ،ترمیم سازه ها
 -1ترمیم و مقاوم سازي پل كمربندي هندیجان (اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان)با استفاده از  ، FRPتزریق و كاشت
میلگرد.
 -2ترمیم و مقاوم سازي پل مثلثی آبادان اداره كل راهداري و حمل و نقل استان خوزستان

 -3ترمیم ،مقاوم سازي ،درزگیري و آببندي تونل و ایستگاه مترو صفه و دانشگاه قطار شهري اصفهان با ماستیک پلتی اورتتان
(شركت جهان كوثر)
 -4درزگیري و آببندي سازه هاي ایستگاه طرشت با ماستیک پلی اورتان (شركت بهره برداري مترو تهران)
 -5ترمیم و اصالح  GRCو درزگیري استادیوم  20000نفري علی دایی اردبیل (اداره كل راه و شهرسازي استان اردبیل)
 -6تزریق رزین و مقاوم سازي ایستگاه  8مترو شیراز
 -7تزریق رزین و مقاوم سازي ایستگاه جانبازان مترو شیراز

درزگیري آسفالت
 -1طراحی درزگیري آسفالت به روش سرد اجرا
 -2تامین مواد درزگیري آسفالت براي پیمانکاران گوناگون درزگیري.
 -3درزگیري آسفالت سطوح پروازي فرودگاه همدان
و...

پوشش مخازن
 -1آببندي و پوشش مخازن آب سولفور زدایی سنگ آهن گل گهر سیرجان.
 -2آببندي و پوشش مخازن آب و سپتیک اسید گروه صنعتی بوتان.
 -3آببندي و پوشش مخزن آب شرب و سپتیک تصفیه كارخانه آسان قزوین.
 -4آببندي و پوشش مخزن آب شرب  1000متر مکعبی با مواد نفوذگر واقع در غرب تهران  -كارفرما  :آب و فاضتالب شتهركهاي
غرب تهران .
 -5آببندي و پوشش مخزن آب شرب  1000متر مکعبی با مواد نفوذگر واقع در غرب تهران – كارفرما  :آب و فاضتالب شتهركهاي
غرب تهران.
 -6آببندي و پوشش مخزن آب شرب10000متر مکعبی با مواد نفوذگر واقع در شهریار كرج – كارفرما :آب و فاضالب شهریار.
 -7آببندي و پوشش مخزن آب شرب با مواد نفوذگر واقع در چابهار – كارفرما  :آب و فاضالب چابهار .
 -8آببندي و پوشش مخزن تیکنر در یزد
 -9آببندي و پوشش مخزن آب شرب فرودگاه آبادان.
 -10آببندي و پوشش مخزن آب شرب قوچان با ماستیک كارفرما( :شركت سابیر نیرو).
 -11آببندي و پوشش مخزن آب شرب و سپتیک تصفیه كارخانه آسان قزوین.
 -12آببندي و پوشش مخزن آب شرب 83000متر مکعبی با مواد نفوذگر واقع در تبریز – كارفرما  :آب و فاضالب تبریز .
 -13آببندي و پوشش مخرن آب شرب  10000متر مکعبی با مواد نفوذگر واقع در تاكستان – كارفرما  :آب و فاضالب قزوین
 -14آببندي و پوشش مخزن آب شرب  20000متر مکعبی با مواد نفوذگر واقع در قزوین – كارفرما  :آب و فاضالب قزوین .
 -15آببندي مخازن آب پتروشیمی فجر شركت میم تیم.
 -16آببندي مخزن  3000متر مکعبی اقبال شهرداري منطقه  11تهران

 -17آببندي مخزن  1000متر مکعبی امیریه شهرداري منطقه  11تهران
و...

تصفیه خانه ها
 -1آببندي تصفیه خانه شهرك صنعتی اشتهارد با پوشش ضد حاللهاي نفتی (شهركهاي صنعتی تهران).
 -2آببندي تصفیه خانه فاضالب در سنندج با ماستیک ضد حاللهاي نفتی ( FRشركت سختاب مشاور).
-3آببندي تصفیه خانه آب شرب شهرستان همدان (شركت آب و فاضالب).
-4آببندي تصفیه خانه جاللیه تهران با ماستیک پلی یورتان (آب و فاظالب تهران).
-5آببندي تصفیه خانه فاضالب جنوب تهران به وسیله ماستیک پلی اورتان (آب و فاضالب تهران).
 -6آببندي تصفیه خانه فاضالب كارخانه آسان قزوین.
 -7آببندي تصفیه خانه فاضالب گروه صنعتی بوتان.
 -8آببندي تصفیه خانه فاضالب شهر فشم
و...

تونلها و كانالها
 -1آببندي و درزبندي تونل جمع آوري آبهاي سطحی تهران با ماستیک پلی اورتان (مشاور الر).
 -2آببندي و درزبندي كانال پرورش ماهی قصر شیرین (مشاور مهاب قدس).
 -3آببندي و درزبندي كانال انتقال آب شرب ارومیه (مشاور مهاب قدس).
 -4آببندي كانالهاي آبیاري دشت مغان (شركت آب و فاضالب ).
 -5آببندي و درزبندي تونل جمع آوري آبهاي تهران در جمشیدیه
 -6آببندي و درزبندي كانال انتقال آب اهواز (دشت آزادگان)(پارس گرما).
 -7آببندي و درزبندي تونل دسترسی و سطح نیروگاه زیر زمینی لوارك (مشاور الر).
 -8آببندي و درزبندي كانال انتقال آب سد گنج افروز (مشاور مهاب قدس)

سازه ها
 -1آببندي و درزگیري استادیوم ورزشی سنندج با ماستیک پلی اورتان (مشاور فرآیند معماري).
 -2آببندي و درزگیري استادیوم ورزشی یزد با ماستیک پلی اورتان (مشاور فرآیند معماري).
 -3آببندي و درزگیري استادیوم ورزشی كرج با ماستیک پلی اورتان (مشاور فرآیند معماري).
 -4درزگیري و آببندي سازه هاي ایستگاه مترو دانشگاه شریف با ماستیک قیرپلیمري سرد ریز ( SE20شتركت بهتره بترداري
مترو تهران)

 -5درزگیري سازه هاي ایستگاه مترو شریعتی با ماستیک پلی اورتان (شركت جهان كوثر)
 -6درزگیري و آببندي تونل و ایستگاه مترو صفه و دانشگاه قطار شهري اصفهان با ماستیک پلی اورتان (شركت جهان كوثر)
 -7درزگیري و آببندي سازه هاي ایستگاه طرشت با ماستیک قیرپلیمري سرد ریز ( SE20شركت بهره برداري مترو تهران)
 -8آببندي و درزگیري استادیوم  20000نفري علی دایی اردبیل (اداره كل راه و شهرسازي استان اردبیل)
و ...

فرودگاهها
 -1درزبندي اپرون فرودگاه عسلویه بوسیله ماستیک ضد حاللهاي نفتی FR
 -2ترمیم و اجراي پوشش اپوكسی  -پلی اورتان هولرینگ بتنی فرودگاه تبریز.
 -3تامین مواد بیتوپالست فرودگاه قشم.
 -4درزگیري آسفالت سطو ح پروازي فرودگاه همدان.

ترمیم و مقاوم سازي بتن
 -1ترمیم بتن سازه هاي سنگ شکن سیمان آبیک (شركت ملی ساختمان)
 -2ترمیم بتن اسکلت ساختمان هتل آزاد ي تهران
 -3ترمیم بتن اسکلت ساختمان مركزي ایرانسل
 -4ترمیم بتن سازه هاي مخازن سولفور زدایی سنگ آهن گل گهر سیرجان (شركت سماگ)
و ...

بااحترام
مشاركت راه و ابنیه سپهر و پرهام پی راگا

