Geotextile Woven
Geotextile woven juga disebut geotextile woven adalah sejenis Geosynthetics.GTM
Geotextile Indonesia supplier kompetitif woven geoextile harga
Send Inquiry

Apa Itu Woven Geotextile
Geotekstil woven tenun terbuat dari benang datar serat polipropilena dan polipropilena,
yang terdiri dari setidaknya dua kelompok benang paralel (atau benang datar). Satu
kelompok disebut benang warp di sepanjang arah jangka panjang alat tenun, dan kelompok
lain disebut benang weft. Warp dan weft terjalin menjadi bentuk kain dengan peralatan
rajutan dan teknologi yang berbeda, yang dapat ditenun menjadi ketebalan dan kepadatan
yang berbeda sesuai dengan rentang aplikasi yang berbeda. Umumnya, geotekstil tenun
tipis dan memiliki kekuatan tarik yang kuat (bujur lebih besar dari garis lintang) baik dari
arah vertikal maupun horizontal, dan memiliki stabilitas yang baik.
Jenis Geotextile Woven:

PP Fiber Geoextile Woven

PET Filamen Geotextile Woven
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Fungsi Geotextile Woven
Geotextile Woven terutama digunakan untuk penguatan, isolasi, penyaringan,
pengeringan dan banyak digunakan di air conservancy, jalan Raya, rel kereta api dan
bidang lainnya.

Perlindungan
Mencegah tanggul dari gerusan oleh angin, gelombang, pasang dan hujan, dan
digunakan untuk perlindungan tepian, perlindungan lereng, pelindung dasar, dan
pencegahan erosi tanah.

www.geotextilewoven.com

Penguatan
Digunakan dalam proyek geosintetik seperti jalan raya, rel kereta api, bandara,
bendungan batu, pemecah gelombang, dinding penahan, penimbunan, pembatas, dll.,
Untuk menghilangkan tekanan tanah, meningkatkan modulus tanah, membatasi slip
tanah, dan meningkatkan stabilitas

Filtrasi
Digunakan untuk lapisan filter tanggul, bendungan, sungai dan batu pesisir cepat,
kemiringan tanah, dinding penahan, untuk mencegah partikel pasir lewat, dan untuk
memungkinkan air atau udara lewat dengan bebas.

Pemisahan
Pemisahan bahan struktur bumi yang berbeda dengan kain pengerjaan tanah untuk
membentuk antarmuka yang stabil, sesuai dengan persyaratan untuk memainkan
karakteristik mereka sendiri dan peran keseluruhan.

Fungsi Pemblokiran
Fungsi menempatkan anyaman geotekstile secara horizontal dalam saluran cairan
yang mengalir dengan partikel yang ditangguhkan untuk memblokir partikel lumpur
halus dan memungkinkan cairan untuk melewatinya.

www.geotextilewoven.com

Diafragma Kekuatan Tarik
Geotekstil woven tenun yang digunakan bersama dengan geomembran dapat
bertindak sebagai diafragma tekanan antara dua bahan dengan tekanan yang berbeda

Penjualan Panas Geotextile Woven

Uncategorized

Geotextile Non Woven Fabric
Rated 0 out of 5
£10.00 Add to cart

Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Geotextile Woven
Dalam video ini, kami metode pemasangan geotextile woven.
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Click Here

Keuntungan dari Penggunaan
Woven Geotextile
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1.Proyek konservasi air: geotekstil woven tenun dapat digunakan dalam proyek-proyek
seperti :seawalls, tanggul sungai, tanggul sungai, tanggul danau untuk memenuhi standar
proyek; proyek berm, proyek irigasi pengurasan air; impermeabilitas reservoir dan proyek
penguatan risiko; pekerjaan reklamasi; peleton lembut; kain tanah karung pasir pembilasan
tas; pencegahan dan penyelamatan banjir;
2.Rekayasa jalan: woven geotekstil tenun dapat digunakan dalam proyek seperti
perawatan penguatan dasar lunak; perlindungan kemiringan; permukaan jalan lapisan
struktur jahitan anti-reflektif; sistem drainase; zona isolasi hijau;
3.Teknik kereta api:anyaman geotextile dapat digunakan dalam proyek-proyek seperti
proyek penguatan tempat tidur dasar kereta api; lapisan penguatan kemiringan tanggul;
terowongan yang melapisi waterproofing, lapisan kerja drainase; kain tanah drainase blind
parit;
4.Airport : anyaman geotextile dapat digunakan dalam proyek-proyek seperti penguatan
landasan pacu, pondasi aspal dan lapisan struktur jalan, jalan bandara dan sistem drainase;
5.Proyek pembangkit listrik:anyaman geotextile dapat digunakan dalam proyek-proyek
seperti proyek dasar pembangkit listrik tenaga nuklir;

Artikel Geotextile Woven
Kami memilih artikel woven geotextile untuk Anda. Artikel ini meliputi perbedaan geotextile
woven dan geotextile tenun, spesifikasi woven geotextile, ukuran geotextile kain woven…
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Apa Perbedaan Geotextile Dan Geomembrane
Geomembrane dan geotextile sering digunakan dalam konstruksi teknik sipil. Ada
perbedaan antara geotextile dan geomembrane.

Kami menyediakan kain geotextile terbaik di industri geosynthetics
GTM geotextile Indonesia adalah sebuah pabrik geotextile woven. Anda dapat menemukan
spesifikasi teknis geotextile woven, harga geotextile woven dan woven geotextile ukuran.
Contact Us Today
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