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 تهران جنوبدر  ساختمانی خالهن حمل

در این صفحه گردآوری شده و تقدیم کاربران میگردد. امکان  حمل نخاله در جنوب تهران لیست جامع ارائه دهندگان خدمات

ات ساختمانی در و ضایع ارائه دهندگان خدمات فنی در زمینه ی تخلیه نخاله و جمع آوری پسماند عمرانی جستجو و ارتباط با

 .جنوب تهران، فراهم است

صورت می گیرد که در این خصوص الزم است تا  … معموال حمل نخاله در جنوب تهران با نیسان، کامیونت، کمپرسی، ایسوزو و

مات فنی دهندگان خد متفاوت مندرج در سایت، به بررسی تجهیزات و ابزار فنی هر کدام از ارائه کاربران گرامی در میان آگهی های

نیز صفحه ی جداگانه ای برای جستجوی سراسری این خدمات در  حمل نخاله ساختمانی تهران بپردازند. جهت جستجوی خدمات

 .تهران بزرگ معرفی خدمات تقدیم حضور کاربران شده است

تا ارزیابی کیفیت عملکرد افراد فنی کار از نظر  همچنین به مانند تمامی خدمات فنی ای مندرج در سایت فنی کارا، الزم است

خواهشمندیم تا با شرکت در  الزم نیز صورت بپذیرد. لذا از کاربران گرامی سایترضایت سنجی های  مشتریان به عمل بیاید و

 کاربران کمک کنند تا بتوانند بهترین افراد فنی را برای خدماتی که مدنظرشان رضایت سنجی هایی که به عمل می آید، به سایر

حمل نخاله ساختمانی  :وانید مراجعه کنید بهمیت هست، انتخاب نمایند. همچنین در صورتی که در سایر مناطق تهران هستید،

و برای مناطق مرکز  حمل نخاله در غرب تهران همچنین حمل نخاله ساختمانی شمال تهران :تهران شمالی مناطق و  شرق تهران

 را می توانید مالحظه بفرمایید حمل نخاله ساختمانی مرکز تهران تهران نیز به صورت مشاهده

 انواع خدمات حمل نخاله در جنوب تهران

 حمل نخاله و تخلیه نخاله در جنوب تهران 

 حمل نخاله با کارگر در جنوب تهران 

 تهران اجاره باکس نخاله در جنوب 

 حمل نخاله در باکس مخصوص تخلیه نخاله ساختمانی 

 جمع آوری نخاله ساختمانی به صورت مکانیزه 

 تلفن جمع آوری نخاله ساختمانی 

 حمل نخاله توسط شهرداری 

 خاور حمل نخاله، نیسان حمل نخاله و کمپرسی حمل نخاله 

 تهیه و توزیع و حمل مصالح ساختمانی از قبیل: سیمان، گچ، آجر، ماسه، شن، خاک رس، پوکه معدنی و … 

 حمل نخاله با انواع ماشین های نیسان و بادسان و خاور و کمپرسی و ایسوزو 
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 اجاره باکس نخاله و حمل و تخلیه ی آن طبق موعد مقرر و با هماهنگی مشتری 

 جهت تخلیه و حمل نخاله در جنوب تهرانماشین آالت و تجهیزات الزم 

  از نظر ماشین آالت، معموال تخلیه نخاله و حمل نخاله با نیسان، خاور، ایسوزو، بادسان، کمپرسی و انواع کامیونت دیگر

 .قابل انجام است

 م به پسماندهای عملیات عمرانی در یک فضای مناسب و اقدا جهت نگهداری ضایعات ساختمانی و اجاره باکس نخاله

 بار پر شدن باکس های مخصوص مربوطه حمل نخاله پس از هر

 انجام خدمات گودبرداری و حمل نخاله توسط بابکت و با کارگر 

 جمع آوری و حمل نخاله با کارگر 

 حداقل بروز آزار و آسیب برای سایرین، عملیات  با استفاده از شوتینگ نخاله ساختمانی، می توان به شکلی مطلوب و با

 .سرانجام رسانید ی ضایعات ساختمانی را بهجداساز

 هم زنجیر شده تشکیل شده که با سه نوع  شوتینگ نخاله ساختمانی، از استوانه های پالستیکی )پالستیک پلیمری( به

ساخت و ساز )ساخت طبقات، چیده شدن دیوار و نصب نما( به تخلیه نخاله  پایه نصب آن، می توان در تمام مراحل

 .کند کمک

 ساختمان که ناظر و مدیریت آن پروژه طراحی  نگ نخاله ساختمانی، در دو مکان نما و مسیر های تخلیه نخاله هرشوتی

 طراحی و نصب شوتینگ در نما، هزینه ها و اتالف وقت چند باره جابجایی نخاله کرده باشند، می تواند نصب شود. با

 .انجام می شود حمل نخاله بسرعت توسط پرسنل در حال کار ، به حداقل خواهد رسید و عملیات

 دانستنی های مفید و مرتبط

 ،درصد کل مصالحی  ۱۵تا  ۱۰برابر با  تحقیقات نشان می دهد که مقدار ضایعات بوجود آمده در عملیات های عمرانی

 .رود است که در عملیات ساختمانی به کار می

 آید، بسیار بیشتر از میزانی است که  مل بوجود مینتیجه تحقیقات نشان می دهد مقدار نخاله ساختمانی ای که در ع

 .گرفته می شود توسط برآوردکنندگان )مترورها( در نظر

 فراوانی برای کاهش مقدار ضایعات ساختمانی و  با توجه به تنوع قابل توجه در بین انواع کارگاه های عمرانی، امکان

 .پروژه های دیگر وجود دارد استفاده مجدد از ضایعات در

 گاز سمی سولفید هیدروژن منتشر می  خی از اجزای ضایعات ساختمانی همچون دیوار خشک در فرایند دفن، از خودبر

 .اشکال می نمایند کنند؛ بنابراین برای محیط زیست ایجاد

 که در آن ها چگونگی دسته بندی نخاله ها در سراسر دنیا، معموالً دولت ها و مقامات محلی قوانینی را وضع می کنند 

 داده شده است. برخی از مواد خطرناک بدون این که توسط دستگاه نظارت مورد قبل از حمل آن ها به محل دفن شرح

حمل و دفن مناسب مواد سمی همچون  تأیید قرار بگیرند، اجاره حمل به محل دفن را نخواهند داشت. عالوه بر این بر

 .رسیدگی می کنند سرب، آزبست، یا مواد رادیواکتیو نیز

 ضایعات از ماشین های مخصوص حمل  امکان بازیافت بسیاری از اجزای نخاله های ساختمانی وجود دارد. برای حمل

 خرد کرده و در پروژه های ساختمانی مورد استفاده دوباره قرار داد. ضایعات استفاده می شود. قلوه سنگ ها را می توان

 .چوب را نیز می توان بازیافت کرد



 بازیافت نخاله های ساختمانی را در  در کشور کویت، وزارت دارایی مجوز ساخت نخستین کارخانه جالب است بدانید

تن در روز  ۲٬۵۰۰داده است. این کارخانه دارای ظرفیت تولید « زیست شرکت صنایع حفاظت محیط»خاورمیانه به 

ضایعات ساختمانی، در  .کندبه این شرکت در ازای کاهش خطرات زیست محیطی، پرداخت های مالی می  است. دولت

تبدیل می شوند که می توان در کارهای عمرانی در کنار ماسه الک  اثر فرایند بازیافت به شن هایی با اندازه های مختلف

 .استفاده کرد شده از آن

 داخل آن طراحی شده است و شامل سه  باکس نخاله، به صورت مخصوص برای تخلیه و نگهداری ضایعات ساختمانی در

گونه ای که از ارتفاع کم، امکان ریختن ضایعات ساختمانی به درون آن  به ی بلند تر و یک لبه ی کوتاه تر است بهل

 .باشد ممکن

همچنین در صورتی که به دنبال ارائه دهندگان خدمات حمل نخاله تهران هستید و مناطق فعالیت برای شما اهمیتی ندارد، می 

 .مراجعه بفرمایید حمل نخاله تهران توانید به صفحه ی
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