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ار رع ذم ة ف د العالمي ة اكت منظم
ACTED International Organization, Dhamar Branch

 
ذة اه منق روع مي ل- مش ادة تاهي اع

Rehabilitation of Mangathah water project  - Dhamar

ي ة االول  المرحل
phase One

Three-dimensional view of the tank

1 م ة رق :لوح



خرسانة عادية15سم
Normal Concrete 15cm

منسوب االرض الطبيعية
Ground level

دني لم مع س
Metal Stair

ف الة و التنظي ب االس ابس انابي مح
Copper valves for distribution and
cleaning Pipes

انابيب  تهوية
Ventilation pipes

مانع تسرب مياه
Water Stop

دني اء مع  غط
Metal Cover

 ردميات مدكوكة
جيدا

Backfill well
compacted

زان ة للخ ه  وجانبي ة امامي واجه
Front and side view for the tank

 انبوب االسالة قطر3هنش
Distribution Pipe
dia=3inches

 انبوب المفيض4هنش
Spillway Pipe 4inches

م  اس رس 1:100 مقي

ش ة تفتي غرف
Chamber room
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دي ياج حدي س
Protection iron grid

 ردميات مدكوكة
جيدا

Backfill well
compacted

 ردميات مدكوكة
جيدا

Backfill well
compacted

ش ة تفتي غرف
Chamber room

منسوب االرض الطبيعية
Ground level

انابيب  تهوية
Ventilation pipes دني اء مع  غط

Metal Cover

دني اء مع  غط
Metal Cover

 انبوب المفيض4هنش
Spillway Pipe 4inches

مانع تسرب مياه
Water Stop

زان3هنش ة الخ وب تغذي  انب
Tank feeding Pipe 3inches

 انبوب  غسل وتصفية
 الخزان قطر4هنشـ
Tank washing and

Cleaning Pipe
 4inches

 انبوب االسالة قطر3هنش
Distribution Pipe
dia=3inches

دني لم مع س
Metal Stair

 انبوب  غسل وتصفية
 الخزان قطر4هنشـ
Tank washing and

Cleaning Pipe
 4inches
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زان ة للخــ ه االمامي الواج
The front face of the tank

زان ة للخــ ه الجانبي الواج
The side face of the tank
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اع1.5  م  بارتف
1.5 m height

اء رش وغط ف
اهين ي االتج ف

in both short and long
way

اء رش وغط ف
short and long way
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زان م الخ ي لجس ع عرض مقط
width section for the tank body
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ات الكان

 المقطع الرأسي
Vertical Section

اء رش واغط ف

اء رش واغط ف

ود ي للعم قط االفق  المس
Horizontal section for Column

ود ي للعم ع راس زان ومقط ي للخ قط افق مس
Horizontal section for tank and Vertical section for column
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لم ت الس دة لتثبي قاع
base to fix the stair

زان ي للخ قط االفق المس
Horizontal section for tank

دني اء مع  غط
Metal Cover

دني اء مع  غط
Metal Cover

انابيب  تهوية
Ventilation pipes

 ردميات مدكوكة
جيدا

Backfill well
compacted

ات الكان
Stirrups

ات الكان
Stirrups

ات الكان

خرسانة عادية15سم
Normal Concrete 15cm

ات الكان
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/م10قطر -8 مم ربطكانات

8مم قطر 8ربطتناكا /م-

/م10قطر -8 مم ربطكانات

اة ور باالتج  الجس
ل الطوي

/م10قطر -8 مم ربطكانات

اة ور باالتج  الجس
ير القص

ح مكس

ح مكس
ح مكس

زان ف الخ  منتص

ات الكان ات الكان

ات الكان

ات الكان
Stirrups

ور اطع الجس  مق
beams sections
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ات الكان
Stirrups
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اء رش واغط ف

ات الكان

 المقطع الرأسي
Vertical Section

ات الكان

د زان والقواع ي للخ ع راس مقط
Vertical Section for Tank and Bases
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اهين اءفي االتج رش وغط ف
in both short and long way

خرسانة عادية15سم
Normal Concrete 15cm
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اء رش وغط ف
اهين ي االتج ف

اء رش وغط ف

اع1.5  م  بارتف
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زان م الخ ي لجس ع طول مقط
Long section for the tank body

م ة رق 7:لوح

 
ة110 عة تخزيني ذة بس اه منق روع مي اني لمش رجي خرس زان  ب اء خ انش

ب   مترمكع
Construction of Conncrete Tower Tank for Mangathah
water project with storage capacity of 110 cubic meter

ار رع ذم ة ف د العالمي ة اكت منظم
ACTED International Organization, Dhamar Branch

 
ذة اه منق روع مي ل- مش ادة تاهي اع

Rehabilitation of Mangathah water project  - Dhamar

ي ة االول  المرحل
phase One



ات الكان

مالت ور الس  جس

مسقط القواعـد
Bases Horizontal

Section

اء رش واغط ف

ات الكان

ة انة عادي  خرس
م مك15س  س

د ودي للقواع ي وعم قط افق مس
Bases Horizontal and Vertical Section
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خرسانه عاديه
Normal Concrete

طبقة من الجعم
Sub-base of break stones

منسوب االرض الطبيعي
Ground Levelه

 شد وصل
Union

 انبوب حديد مجلفن قطر3هنش
Galvanic Steel pipes 3 inches

زان سلم الخ ي لـ قط اال فق المس
the Horizontal section for the tank's stair

الجسر الخرساني
Concrete Beam

يرجلفنايز  مواس
م ر1.5  ً تلح  قط
ض       ببع

ت د لتثبي ياخ حدي  اس
اني ود الخرس ل العم لم داخ  الس

اني ود خرس  عم
concrete columnة د حماي  حدي

لم  الس

ش رف التفتي لم وغ يلة الس تفص
Details of stair and Chambers
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