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  اسم األختراع
A method of making a sheet-pile wall and a wall made by said 

method.   

   طريقة لصنع جدار ركيزة أساس وجدار يصنع وفقا لهذه الطريقة ( عربى)اسم األختراع 

   96:عدد الجريدة   10/07/1982  تاريخ النشر

   10/11/1982  تاريخ منح البراءة

  عدد االدعاءات
 

  ملخص الوصف الفنى

A composite sheet-pile wall comprising piles driven into the 

ground in spaced relationship and a screen of sheet piles 

connecting said piles. The piles and the sheet piles are connected 

together by interlocks. The wall is made by first driving in the 

pile and then placing the screen as a whole, either by driving in 

the sheet piles all at the same time, or driving them in 

incrementally and alternately at least two at a time, and in such a 

manner that, in plan view, the respective interlocks are located 

on a curved line.   

ملخص الوصف الفنى 

 ( عربى)

يضم ركائز مغروزة في االرض في عالقة متباعدة جدار مركب من ركائز لوحية 

اللوحية التي توصل الركائز فيما بينها، توصل الركائز والركائز  الركائز  وشبكة من

يصنع الجدار بغرز الركيزة اوال ثم توضع  بواسطة عناصر تشابك،  اللوحية معا

د والتناوب على بالتزاي جميع الركائز في ان واحد او بغرزها  الشبكة كجبلة اما بغرز

    .في مظهر مسطح تقع عناصر التشابك على خط منحنى ازواج متتالية وبحيث اه
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