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 ـگاک و سنـرکت خـش
  کیخدمات مشاوره در رشته ژئوتکن

 آب، ،یراه و ترابر ،ینیزم یساختمان،کاوشها یدر رشته ها یمانکاریپ 

 زاتیو تجه ساتیصنعت و معدن و تأس 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢٧/۵/٩٧۹١تاریخ ثبت                        ٣١٨٩٧شماره ثبت:                      محل ثبت : تهران

 

 

 مشخصات گواهینامه صالحیت پیمانکاری و مشاوره جدول 

 پایه زمینه فعالیت ردیف پایه زمینه فعالیت ردیف

 ٩ کاوش های زمینی 4 ٩ ساختمان و ابنیه ٩

 4 تاسیسات و تجهیزات  ۵ ٢ آب  ٢

 ۵ صنعت و معدن ۹ ٧ راه ٧

    ٩ مشاوره ژئوتکنیک ٣
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 مقدمه

آغاز نمود و از سال  خود را تحت نام واحد مهندسی آب و خاک فعالیت ٩٧۹1در سال  شرکت خاک و سنگ

 شرکت خاک و سنگ تاکنون بیش ازتحت عنوان شرکت خاک و سنگ به کار خود ادامه داده است.   ٩٧۹١

 ، های برق آبیپروژه بزرگ عمرانی نظیر مطالعات ژئوتکنیک و حفاری سدهای مخزنی و نیروگاه ٢11

گودبرداری و بهسازی  ، ، متروسیلوها  ، هااسکله ،خطوط لوله انتقال نفت و آب ، های آبیاری و زهکشیشبکه

همچنین در راستای گسترش خدمات خود  ، بردههای عمرانی را در سرتاسر کشور به پایان و دیگر طرحزمین 

 اتمامه را با موفقیت بتونل و طرحهای گوناگون دیگری  ، پروژه های سد ، تزریق حفاری ودر عرصه عملیات 

ان این مجموعه با استفاده از دانش روز و بر پایه دست آوردهای جدید مهندسی در زمینه امک رسانده است.

، مدیریت و اجرای پروژه های مهندسی فعالیت می نماید . احترام به حقوق سنجی و مطالعات اولیه ، طراحی

و استفاده از نیروهای جوان ، توانمند و  کارفرمایان و سایر ذینفعان ، تالش در جهت بهبود خدمات مهندسی

این شرکت را در زمره شرکت های قابل اعتماد و شایسته از دید کارفرمایان قرار  ، متخصص در کلیه پروژه ها

، شرکت خاک و سنگ عالوه بر رتبه مشاوره ژئوتکنیک که از  در راستای توسعه فعالیتهای مهندسیداده است . 

و  ، راه، آب و ابنیه  ساختمان، اقدام به اخذ رتبه پیمانکاری در زمینه های  هابتدای تاسیس دارا بود

ساخت و اجرای  درنمود و طی سالیان اخیر تاسیسات و تجهیزات ، صنعت و معدن ،  کاوشهای زمینی،ترابری

  . فعال بوده استگوناگون پیمانکاری پروژه های 
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  اریــمانکـپی واوره ـالحیت مشـامه صـگواهین

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارای گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه کیفیت ،زیست محیطی،ایمنی و بهداشت حرفه ای
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 امه هاـــدیر نـتقاد بود و ـوح یـل
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 مشخصات اعضای هیات مدیره

 

 : مشخصات كلي كادر فني و اجرایي متخصص در شركت خاك و سنگ مطابق جدول زیر مي باشد

 

 

 

 

 

 

 

 : سازماندهی می شود زیر موارددر مشاوره و پیمانکاری  حاضر کلیه فعالیتهای در حال

 

 گود برداری و احداث سازه نگهبانبهسازی زمین ، -٩

 سازه های زیرزمینی و احداث ایستگاههای مترو -٢

 ، راه و راه آهن تونل  -٧

 مطالعات ژئوتکنیک و انجام امور آزمایشگاهی  -4

 شاف و استخراج معدناکت -۵

    مهندسی سد و سازه های آبی -۹

     ابنیه و ساختمان -٣

                                       

 ردیف سمت نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی

ادیاسی اقتصزمین شن کارشناسی ارشد  ۱  رئیس هیئت مدیره  غالمرضا غالمی  

و پی مکانیک خاک دکترای مهندسی  ٢  نائب رئیس هیئت مدیره  مجید مرادی  

همدیر عامل و عضو هیئت مدیر امید امیدیان  کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل   ٣ 

 4 عضو هیئت مدیره محمد رضا سعیدی کارشناسی مهندسی معدن

مدیرت صنعتیکارشناسی  افقی سید علیرضا جعفری ب   5 عضو هیئت مدیره 

 میانگین سابقه )سال( تعداد مدرک تحصیلی ردیف

 ٢5 6 دکترا ۱

 ۱5 ٢5 کارشناسی ارشد ٢

 ۱6 44 کارشناسی ٣

 ۱1 ٣4 کاردانی 4
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بهسازی زمین ،گود برداری و احداث سازه نگهبان -٩  

، اقدام  زیرزمینیشرکت خاک و سنگ با استفاده از تجربیات خود در بخش حفاری ، تزریق و عملیات نگهداری سازه های          

، نیلینگ ، میکرو پایل و تزریق  به انجام عملیات گودبرداری و احداث سازه نگهبان به روش های گوناگون از جمله دیوار برلینی

 J2 ایستگاه  متروی تهران ، 4و  ٧، ٢،  ٩خطوط  . این شرکت در پروژه های متعددی از جمله یاس باغ آسمان ، نموده است

، ایستگاه شهدا و تختی متروی اصفهان مشغول به فعالیت بوده که در ادامه تنها به  دو قطار شهری مشهد خط  B2 و   k2و

    معرفی بخشی از پروژه هایی که درچند سال گذشته به انجام رسیده است خواهیم پرداخت.

 

 پـروژه یــاس بـــاغ آسمــــان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قرارداد  ٨١شروع شد و در سال ٨٨زان امین به نمایندگی از بنیاد تعاون ناجا در سال این پروژه به کارفرمایی موسسه ناجی سا  

تثبیت و زهکشی و ایجاد سازه  تحکیم ، تهیه مصالح ، انجام عملیات خاکبرداری و حمل ،، موضوع قرارداد  . به پایان رسیداصلی 

فونداسیون طرح نیز به این شرکت زیر اجرای بتن مگر  که پس از آنبود دائم نگهبان خاک پروژه مزبور به صورت طرح و اجرا 

. اجرای سازه  است بودهمترمربع  ٧1111متر در زمینی به وسعت  4۹حداکثر عمق خاکبرداری ،  در این طرح . محول گردید

متر مربع  ٢١111متر و سطح دیواره حائل حدود  ٩٢1111بوده که متراژ حفاری نیلها بیش از  )نیلینگ( نگهبان به روش میخ کوبی

در زیر فونداسیون اجرا شده سطح کلی بتن مگر   . گردیدمتر مکعب  یک میلیون بالغ بره حجم خاکبرداری در این پروژ  .می باشد

 .می باشدمتر مربع  ٧1111این طرح 
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 اورانــلس نیــاط وا ــاداری شی -اری ـع تجـروژه مجتمـپ

اداری اطلس مال واقع در جنب ساختمان  مرکزز اسزتراتکیک مجمزع تشزخیص      -مجتمع تجاری  پروژه گود برداری و تحکیم    

، بزه روش طراحزی ، نظزارت و اجزرا      متر ٧۹، با سیستم انکراژ و دیوار برلینی تا عمقو ضلع جنوبی پارک نیاوران  مصلحت نظام

 متر بوده است. ٧4، همچنین در این پروژه عمق آب زیر زمینی انجام پذیرفت
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 یهـر الهــروژه سپهـپ

پروژه عملیات گودبرداری و تثبیت دیواره های گود سپهر الهیه به روش انکراژ و دیوار برلنی بزه کارفرمزایی شزرکت سزرمایه         

. سطح پایدارسازی پروژه انجام پذیرفته است  به روش طرح و ساخت مدرن الهیه ساختمانگذاری توسعه ی سپهر تهران جنب 

. همچنین این پروژه دارای خاک با درجه تحکیم باال بزوده و   متر مکعب می باشد ٩٣۵0111متر و حجم خاکبرداری  ١٧11ر مذکو

 متر میباشد. ٢۵عمق آب زیر زمینی 

  

   

  

 

  

 

 ا ـروژه دریـپ
مایی شرکت مبین سازه پارند در پروژه عملیات گودبرداری و تثبیت دیواره های گود دریا به روش انکراژ و دیوار بتنی به کارفر    

متر و حجم  ٩٢0111اجرا گردیده است . سطح پایدارسازی پروژه مذکور  نبش میدان کوثر تهران بلوار دریا آبادسعادت 

 متر مکعب می باشد.  ٩٣10111خاکبرداری 
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 ر ـــروژه تاالر شهـپ

روش نیلینزگ و منوبزار بزه کارفرمزایی مهاونزت مهندسزی        پروژه عملیات گودبرداری و تثبیت دیواره های گود تاالر شهر بزه     

اجرا گردیده است . سطح پایدارسازی پروژه مزذکور   به روش طرح و ساخت شهرداری شهر تهران در تهران میدان امام خمینی

 متر مکعب می باشد.  ٣۵0111متر و حجم خاکبرداری  ٧0٨۹1

 

 پروژه برجهای دو قلوی شركت مخابرات ایران                                                    

قلو مخابرات به روش انکراژ، نیلینگ و شمع کوبی   عملیات گودبرداری و تحکیم دائمی دیواره های گود پروژه برج های دو       

هزار  ٢11و متر مربع ٩4٢11پایدار سازی  اجرا گردیده است .همچنین اجرای فیسینگ ستاره ای در مجاورت اتوبان همت 

متر و عمق آب زیر  ٩۵و همچنین این پروژه دارای خاک دستی به عمق  متر میباشد ٢٢مترمکعب خاکبرداری که حداکثر عمق 

 متر میباشد. ٩٨زمینی 
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 ک(ـدامي )ونـروژه خـپ

ی در خیابان خدامی انجام یافته ، انکراژ و دیوار برلن روش نیلینگ گود ونک به پروژه ی گود برداری و پایدارسازی دیواره های 

، زهکشی و هدایت فاضالب  متر ٢٨تا  ٢۵است. از خصوصیات این پروژه میتوان به زهکشی آبهای زیر زمینی از عمق 

 ، هدایت آبهای کانال زیر زمینی اشاره کرد.  ساختمانهای مجاور و همچنین وجود خاک دستی به عمق سه متر در جبهه ی غرب

 هـودانیـجآروژه ـپ

 تاطراحی و تحکیم دیواره های محل  شرکت ثامن سازه عرش وابسته به موسسه مالی و اعتباری ثامن االئمه )ع( ، ٨١در سال

به در این طرح قریب  . به این شرکت سپرد را تفریحی خود در آجودانیه تهران وورزشی  احداث ساختمان تجاری ،،  متر ٩١عمق 

 کر انجام یافته است.متر حفاری و تزریق و نصب ان ٨٨11
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 ر(ــایش)تدبیــروژه نیــپ
عملیات گود برداری و طراحی نیلینگ و  ، در این طرح در محل پروژه ساختمان اداری نیایش در بلوار سعادت آباد تهران        

به انجام   ٨١سال ید ری در اجرای بتن مگر و آجرچینی بخشی از فونداسیون به شرح ذیل به سفارش شرکت نوسازی و عمران ام

 . رسید

 .طراحی کامل پایدار سازی دیواره گود به روش اجرای میخکوبی خاک  -الف

و حمل خاک  متر ٩4تا عمق مترمکعب ٢٩111به میزان انجام عملیات گودبرداری و خاکبرداری به صورت دستی و ماشینی  -ب

 ای کامل پایدارسازی دیواره گودبرداری به روش اجرای میخکوبی خاکو تهیه مصالح تخصصی و اجر کل گود تا روی تراز بتن مگر

متر  ٩٨11به  نزدیکگذاری و تزریق و همچنین رگالژ ، مش بندی و شاتکریت  متر طول حفاری و نیل ۵٩1٣از طریق حفاری 

 . مربع سطح دیواره

 

 

 

 

 
 تـانک ملـاری بـوعه تجـمجم

برابر با مشخصات و  به وسیله انکراژمتر  ٢٢تا عمق از نوع برلنی تجاری بانک ملت عملیات تحکیم دیواره گود مجموعه         

 . به شرکت خاک و سنگ سپرده شد ٨١ )بنیاد مسکن انقالب اسالمی( در سال شرکت سامان محیط  از سوی محدودیتهای طرح

 : عملیات مزبور شامل موارد ذیل می باشد

 .متر طول ٧1111حداقل ی خود حفار به متراژ تزریق انکرها ، نصب ، اجرای حفاری -الف

 .کشش انکر در هر گمانهو متر طول ٩111تزریق و نصب میلگرد انکرهای معمولی به متراژ  اجرای حفاری ، -ب
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 رانـای نفتي ایـرآورده هـش فـلي پخـركت مـیسات شـمان تاسـازی ساختـبهس

و تاسیسات مرتبط ، اجرای چاه ها و شمع های بتنی مسلح ، بهسازی خاک ،  زل ژنراتوریبازسازی کامل سایت شامل جابجایی د

بازسازی فونداسیون ها و اتاقک دیزل ژنراتورها و مونتاژ مجدد دیزل ژنراتور ترمیم قسمت های ترک خورده ساختمان ، تعمیر و 

بهسازی سایت از جمع موارد اجرایی در این عملیات مربوط به اجرای میکروپایل و افزایش ارتفاع دیوار و دیگر  ،کفسازی سایت 

 .  بوده استپروژه 

 

 

 

 

 پـروژه مـالک اشــتر 

پروژه دانشگاه مالک اشتر واقع در لویزان و کارفرمای محترم مجری پروژه های عمرانی مالک اشتر بوده و طراحی اجرا پروژه بر 

طبقه اجرا  ٩٢متر بوده وجهت احداث ساختمان   ٨ه عمق متر و ب ٣111عهده این شرکت می باشد و اجرای میکروپایل حدود 

 .ست گردیده ا
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های مترو احداث ایستگاه ،سازه های زیرزمینی  -2  
و  J2   ،k2تهران و ایستگاه   M3 متروی تهران ،ایستگاه 4و ٧، ٢،  ٩این شرکت در پروژه های متعددی از جمله خطوط  

B2تگاه شهدا و تختی متروی اصفهان مشغول به فعالیت بوده که در ادامه تنها به معرفی بخشی ، ایس خط دو قطار شهری مشهد

 از پروژه هایی که درچند سال گذشته به انجام رسیده است خواهیم پرداخت. 
    

 هدـری مشـار شهـط دو قطـخ  J2گاه ـروژه ایستـپ
سازه های جانبی و دسترسی(  –رمپ دسترسی  –ن )هسته مرکزی اجرای کلیه عملیات مربوط به حفاری و احداث سازه نگهبا      

خط دو قطار شهری مشهد،   J2سازه جانبی و دسترسی( ایستگاه  –روش زیر زمینی و بخش سازه ) احداث سازه هسته مرکزی 

 . بوده است ١٩از پروژه های این شرکت در سال 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 دـشهری مـار شهـط دو قطـخ  K2گاه ـروژه ایستـپ

به روش زیر زمینی، اجرای رمپ  K2اجرای کلیه عملیات مربوط به حفاری و احداث سازه نگهبان شامل هسته مرکزی ایستگاه  

مرکزی و ایجاد سیستم نگهداری اولیه و کلیه عملیاتی مورد نیاز جهت اجرای به هسته  TODدسترسی و احداث تونل ارتباط از 

   .است بوده شرکت این قطار شهری مشهد از پروژه های ٢خط  واقع در K2 سازه نگهبان ایستگاه
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 هدـری مشـار شهـط دو قطـخ  B2اه ـروژه ایستگـپ

به کارفرمایی قرارگاه سازندگی خاتم  B2پروژه تکمیل عملیات سازه،  نازک کاری،تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه    

ز گردیده است. این ایستگاه به صورت دو طبقه بوده و روش اجرای هسته مرکزی در مشهد مقدس  آغا٩٧١٧االنبیا)ص( در سال 

 –عملیات اجرائی این پروژه شامل اجرای سازه نگهبان و سازه اصلی سازه های جانبی  .می باشد   cut &coverبه صورت  آن

     اجرای نازک کاری ، تأسیسات برقی و  تأسیسات مکانیکی  می باشد.و زیر سازی خیابان 
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 انبيـهای جـران و تونلـته 3ط ـروی خـمت M3گاه ـایستداث ـحا

که بوده  واقع در تقاطع خیابان شهید بهشتی و خیابان میرزای شیرازیمتروی تهران  ٧که بخشی از خط    M3ایستگاه          

متر و تونل های طرفین ایستگاه به طول یک کیلومتر در  ٩۵ارتفاع  متر و٩۹1عملیات کامل احداث ایستگاه به طول ، این پروژه 

 مرکز شهر تهران را شامل می شود. 

 

 

 

 

 

 

 متروی تهران 3خط   M3نمایي از تونل مترو  
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 رانــروی تهــمت 4و  2، 1وط ــخط
عملیات آب بندی و ناتراواسازی ایزن خطزوط را از   ، ن شرکت متروی تهران ای 4و  ٧، ٢، ٩پیش از این در احداث خطوط             

نفوذی و تحکیمی در سگمنتهای بتنی کارگذاشته شده جهت نگهداری تونلهای مترو  طریق حفاری و تزریق به سه روش اتصالی ،

 انجام داده و در احداث این پروژه ملی نقش قابل توجهی داشته است.
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 M3-L3ش ـواكـه

خط سه متروی تهران شامل حفاری و اجرای    M3و L3حد فاصل ایستگاههای   M3L3 پروژه احداث هواکش میان تونلی         

 اجرای سازه اصلی بتنی ، نازک سازه موقت شفت ، حفاری و اجرای سازه موقت گالری ارتباطی شفت هواکش و تونل اصلی ،

  نصب و اجرای تاسیسات  می باشد .  ،کاری

  

 

 

 

 

 

 
 

 هانـدای اصفـدان شهـروژه میـپ

عملیات پایداری و ناتراوا سازی ایستگاه میدان شهدای متروی شهر اصفهان از سوی شرکت مهندسی و ساختمان شمس          

حسن انجام کار این شرکت در اجرای موضوع قرارداد منجر به تنظیم و انعقاد دو  .به این شرکت محول گردید  ٨۹در سالعمران 

متر  و در  ٨۵11متر ، در مرحله دوم  ۵۵11. طی قرارداد اول به میزان  ه استدیگر بین دو شرکت در این ایستگاه شد قرارداد

 متر حفاری و تزریق انجام شد .  ٩111مرحله سوم 
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   تونل ، راه و راه آهن – ٧
 

اه آهن پروژه های متعددی را از قبیل مقاوم سازی پل های راه در زمینه های راه و ر ٧شرکت خاک و سنگ با داشتن رتبه          

کاران شمال را به انجام رسانده و در زمره پیمان –درود و احداث تونل البرز در آزاد راه تهران  –راه آهن قطعه یک و دو محور ساقه 

 . موفق در این زمینه می باشد

 

 رزــل البـتونروژه ـپ

 ٢11متری از سطح دریا و حدود  ٢4۵1متر واقع در تراز ارتفاعی  ۹٧11تونل راه کشور و به طول ترین  تونل البرز به عنوان طویل

شمال قرار دارد و یکی از مهمترین بخش  -مسیر آزادراه تهران  ۵٢الی  4۹متر پایین تر از تراز ارتفاعی تونل کندوان در کیلومتر 

 ترین تونل مسیر آزادراه و یکی از تخصصی ه کندوان به عنوان طوالنیشمال تونل البرز است که در زیر کو -های آزادراه تهران

 .های احداثی راه استترین بخش
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 رودود  -محور اراك  نـای راه آهـازی پل هـاوم سـروژه مقـپ

ر محور پل ها جهت استفاده افزایش با منظوررود به ومحور اراک تا د ٢و  ٩این پروژه به منظور مقاوم سازی پل های قطعه 

این پروژه توان استفاده از خطوط  اجرایبا  در حال انجام می باشد . و به روش طرح و ساخت سیستم حمل و نقل ریلی کشور

 کاال با سرعت و حجم بیشتری قابل انجام می باشد .ریلی کشور جهت انتقال مسافر و 
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ابنیه و ساختمان -4  
زمینه های فعالیت شرکت خاک و سنگ ، احداث ابنیه و ساختمان سازی است . ساخت سوله در محل سدهای پزاعلم ،   از دیگر   

واحدی مسکونی خیابان غفاری تهران ، مشارکت در احداث پروژه هتزل الروضزتین در    ٧۵کوران بوزان ، لیرو و .... ، احداث پروژه 

 شرکت می باشد. کشور عراق و کربالی معلی از جمله سوابق این 

 لي(ـتین )كربال معـل الروضـروژه هتـپ
متر مربع زیربنزا   ۹10111پروژه احداث فونداسیون، دیوار حایل، ستونهای بتنی و سقف های زیرزمین پروژه الروضتین  در حدود  

اجرا  ١٩کربالی معلی در سال  در ده طبقه که دو طبقه اول بتنی و مابقی طبقات فلزی میباشد به کارفرمایی امید ری شعبه عراق در

 گردید.

 

 

 

   

 لمـرح پاعـوله طـس

  

 

 
     

 رانـاری تهـابان غفـوني خیـدی مسکـواح 33وژه رـپ
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 داد ــوني بامــروژه مسکـپ

ده است . متر مربع ساخته ش ۹٨11متر مربع واقع در منطقه سعادت آباد و با زیر بنای  ٩1٨1پروژه بامداد در زمینی به مساحت 

و توسط پرسنل مجرب انجام شده و این شرکت توانسته است  کلیه مراحل طراحی و اجرای این پروژه در شرکت خاک و سنگ

 .کلیه عملیات اجرایی را با بهترین کیفیت و هزینه بهینه به انجام رساند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اکتشافات و استخراج معدن - ۵
تگاه حفاری تمام هیدرولیک وایرالین و چندین دستگاه مکانیکی وایرالین توانسته است در دس ٢1شرکت خاک و سنگ با داشتن 

حفاری اکتشافات معدنی نقش به سزایی داشته باشد. این شرکت بزا همکزاری شزرکت گونهزام از کشزور ترکیزه کزه سزازنده         

( را RCفی به روش مغزه گیزری و پزودری )  ، آمادگی انجام ساالنه یکصد هزار متر حفاری اکتشا دستگاههای هیدرولیکی میباشد

دارا می باشد. این شرکت در سالهای اخیر در معادن سنگ آهن سنگان ،طالی موته ،اکتشاف در مناطق ساغند ، راور ، ناریگزان و  

شد کزه  متر حفاری را به اتمام رسانده و یا در حال اجرا می با  41111بندر عباس و محدوده های سازمان زمین شناسی بیش از 

    متر نیز رسیده است . ۹۵1عمق حفاریها در برخی موارد به  . متر بوده است ٧11عمق اکثر گمانه های حفاری شده بیش از 
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 از جمله پروژه های شرکت در این زمینه می توان از موارد ذیل نام برد :

 

                        اکتشاف ذخایر اورانیوم در محدوده های مختلف         

                                            اکتشافات سازمان زمین شناسی کشور 

 استخراج معدن سرب و روی انگوران    

 اکتشاف سنگ آهن سنگان         

 استخراج و باطله برداری طالی موته            

 

 

 

 

  

 

 

 

 خواف حفاری اکتشافی در معدن سنگ آهن سنگان                              اصفهانباطله برداری و استخراج معدن طالی موته 

 گورانـروی ان و سربدن ـروژه معــپ

اطی در افزق هزای   پ ، تونلهای تهویه ، دستکهای ارتبپروژه احداث تونل و آماده سازی بخش سولفوره شامل عملیات  احداث رم

+ متزر در  ٢٣٣۵+ متر و ٢٣11زیر زمینی احداث دو تونل در تراز  مختلف و احداث اتاقک های استجراجی در دستک ها و در بخش
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و کامیونت در بخزش     C.H.Dمتر می باشد . عملیات به صورت حفاری و آتش باری و حمل توسط لودر  ٢11فاصله جانبی حدود 

 . و واگن در تونلهای افقی بوده استرمپ و نیز لوکوموتیف 

 

 

 

 

 

 

 مهندسی سد و سازه های آبی - ۹

سد کشور به ارائه خدمات پرداخته است که در این زمینه می توان به عملیات حفزاری و   ۵1این شرکت در احداث بیش از            

شزهریار ، سزد    سد مروک ، سزد کمانزه ، سزد    ، ٩٧۹٢تزریق پرده آب بند و تحکیم سدهایی نظیر سد قیر برای اولین با در سال

،  ، سد شزهرچای ارومیزه   ر بم ، سد گوگردچی )ساروق ( تکاب، سد کرخه ، سد نساء نرماشی ، سد شیروان ، سد گاوشانایوشان

و  ، سد هزایقر  ، سد گلمندره ، سد میمه کور ، سد شهری ، سد آزادی سد سیوندو ، 4و  ٧ی تویسرکان ، سد های کارون سد سراب

 پمپ تزریق اشاره نمود.  ٢1دستگاه حفاری و  ۵1بسیاری نمونه های دیگر با بهره گیری از حدود 
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 ورــری كـزني شهـروژه سد مخــپ
مشخصات  امتر برابر ب ٨١0۵11در این پروژه کلیه عملیات حفاری و تزریق ، آب بندی ، زهکش و سایر عملیات تحکیمی در حدود 

 .فنی پروژه در حال انجام می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مهــزني میـروژه سد مخــپ
مشخصات  متر برابر با ٨٧0٣11کیمی در حدود در این پروژه کلیه عملیات حفاری و تزریق ، آب بندی ، زهکش و سایر عملیات تح

  .فنی پروژه در حال انجام می باشد
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   ندرهــالب گلمــرل سیــروژه سد كنتــپ

مشخصات  امتر برابر ب ٧۵0٣11آب بندی ، زهکش و سایر عملیات تحکیمی در حدود  در این پروژه کلیه عملیات حفاری و تزریق ،

 .فنی پروژه در حال انجام می باشد

 

 

 

 

 

 

 
 رانـرق تهـالب روی شــونل فاضـروژه تــپ

اجه عبداله قرارداد انجام عملیات اجرایی احداث باقی مانده تونل فاضالبروی شرقی تهران حدفاصل میدان خو ٨١در سال         

 انصاری تا میدان حشمتیه و اتصال به منهولهای ساخته شده بین شرکت فاضالب تهران و شرکت خاک و سنگ منعقد گردید

 انجام پذیرفته است  VORTEXو سازه های مربوطه از جمله  متر ٩4٨٣طول  بهعملیات اجرایی احداث تونل با مقطع نیم بیضی 
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 عات ژئوتکنیک و انجام امور آزمایشگاهیمطال -٣
حفاری و  . ، و مکانیک سنگ صحرائی است ، تزریق آزمایشی و اجرایی امور ژئوتکنیک شامل بخشهای حفاری ماشینی و دستی

و  آزمایشهای صحرایی داخل گمانه ها نظیر لوژن تزریق آزمایشی سیمان ، نمونه برداری از اعماق مختلف زمین در شرایط متنوع ،

ارائه گزارشهای خدمات  لفران ، آزمونهای برجای مکانیک سنگ نظیر دیالتومتری و بارگذاری صفحه ای در خاک و سنگ ،

مهندسی ژئوتکنیک در مورد طرحهای عمرانی نظیر سدها ، تونلها ، نیروگاهها ،خطوط انتقال نفت و گاز ، شبک های انتقال آب و 

با بهره گیری از تجهیزات متنوع حفاری به روشهای متریک و وایرالین و  ..بلند مرتبه و . لها ، ساختمانهایآبیاری ، راهها و پ

 .تجربه حفاران و تکنیسینهای مجرب و کار آزموده از خدمات این بخش می باشد 

ل و همچنین در زمینه احداث گالریهای اکتشافی ، ساخت سوله ، احداث جاده های دسترسی ماشین رو و نفر رو ، احداث پ

آسانسورهای کابلی و تله فریک و ... در شرایط بسیار سخت و صعب العبور در پروژه هایی نظیر سد لیرو ، سد کارواندر ، سد 

 و .... این شرکت پروژه هایی را به اجرا رسانده است. 4( ، سد کارون٧پاعلم  سد چم شیر ، سد شهبازان )دز

 

 

 

 

 

                                                                      
      

 
 
 
 
 
 
 

        

 حفاری در داخل گالریهای اکتشافی                     چرخبالی تجهیزات حفاری با جابجای            
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 یجابجایی دستگاه حفار                        تزریق آزمایشی با ثبات دیجیتال  آزمایشاتانجام   

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                 

 

  اری در بدنه سدزحف                               اری در داخل تونل                   زحف                     
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 لت زاویه دارحفاری در حا                                       چرخبالجابجایی دستگاه با               

 

                                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 انجام آزمایش برش مستقیم                     انجام آزمایش جکینگ                              
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 :اــایشگاه هــور آزمــام

آزمایشگاههای محلی مانند آزمایشگاههای کنترل کیفیت مصالح نظیر این بخش که انجام آزمونهای آزمایشگاهی و برپایی         

مکانیک خاک ، مکانیک سنگ و شیمی آب و خاک می باشد ثابت بتن ، شامل دفتر فنی و آزمایشگاههای بتن را بر عهده دارد 

آزمایشگاه نجام رسانده اند ، ی متعددی را به اآزمایشگاههای این شرکت با بهره گیری از تجهیزات به روز و دقیق خود پروژه ها

مکانیک خاک یکی از بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاهها در نوع خود در ایران می باشد و آزمایشگاه مکانیک سنگ با داشتن 

 ( در سطح خاور میانه کم نظیر است.SERVOCONTROLدستگاه پیشرفته آزمایش سه محوری سنگ )

  

 لي :ـای محـیشگاههاــي و آزمــرل كیفــایشهای كنتــآزم

این شرکت با بهره مندی از تجهیزات آزمایشگاهی کنترل کیفی مصالح و بتن در پروژه های متعزددی نظیزر مصزالی تهزران           

اقدام به برپایی آزمایشگاه محلی نموده و آمادگی به انجام رساندن پروژه های کنترل کیفی را در پروژه های متنزوع سزاختمانی و   

  عمرانی دارد.
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 و در دست اجرا كارهای انجام شده اهم  مشخصات

الــس رماـارفــک ارــرح کــش روژهــام پـن ردیف  انــاست 

 احداث شبستان و صحن غربی حرم عبدالعظیم 1
آستان مقدس حرم 

 عبدالعظیم حسنی
 تهران 1396

2 
مطالعات ژئوتکنیک . 

مقاومت مصالح طرح سد 

 مخزنی آزارود

حفاری ژئوتکنیک و انجام آزمایش 

 های صحرائی و آزمایشگاهی

شرکت آب منطقه ای 

 مازندران
 مازندران 1396

 زنجان 1396 شرکت سپاسد عملیات حفاری و تزیق سد مخزنی مشمپا 3

 آذربایجان شرقی 1396 شرکت سگال آذر عملیات حفاری و تزیق سد خاکی گلفرج 4

 خراسان رضوی 1396 مجتمع سیمان غرب دنیحمل ماده مع مجتمع سیمان غرب 5

6 

عملیات حفاری و مغزه 

گیری، نمونه برداری، پروژه 

اکتشافات معادن یزد و 

مندون شرکت آلومینای 

 ایران

 یزد 1396 شرکت آلومینای ایران حفاری و مغزه گیری، نمونه برداری،

7 
تونل انتقال توان از پست 

دانشگاه تا میدان نمازی 

 شیراز

 تونل انتقال انرژی احداث
سازمان  -شهرداری شیراز

 قطار شهری شیراز
 فارس 1396

8 
عملیات اجرایی ایستگاه 

عادل آباد شیراز در پروژه 

 متروی شیراز 2خط 

 احداث ایستگاه مترو

قرارگاه سازندگی خاتم 

گروه تخصصی -االنبیا

 موسسه عمران-قائم
 فارس 1395

9 
گودبرداری و اجرای طرح 

گود پروژه پایدارسازی 

 بخارست

 تهران 1395 شرکت نقش نقطه نماد گود برداری و پایدار سازی آن

 البرز ۱٣34 تالون احداث تونل آزاد راه تهران شمال تونل البرز ۱4

 روشنگر ۱۱

طراحی و اجرای عملیات  خاکبرداری ، 
حمل ، تهیه مصالح ، تحکیم، تثبیت و 

مجتمع اجرای سازه نگهبان گود 
 گرفرهنگی روشن

 تهران ۱٣34 شرکت تالن سازه

۱٢ 
عملیات گود برداری و تحکیم 

 گود ساختمان تاالر شهر

طراحی و اجرای عملیات  خاکبرداری ، 
حمل ، تهیه مصالح ، تحکیم، تثبیت و 
اجرای سازه نگهبان گود ساختمان تاالر 

شهر و طراحی و اجرای عملیات 
 ساختمان دائم

شرکت عمران وشهرسازی 
 تهران

 تهران شمال میدان امام خمینی ۱٣34

۱٣ 
عملیات گودبرداری و تحکیم 

 پروژه خیابان خیام
خاکبرداری و تحکی به روش نیلینگ و 

 استرند
 تهران ۱٣34 نمادسازه جنوب
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۱4 
عملیات پیشروی دربخش زیر 

 زمینی معدن انگوران

پیشروی در کارگاه های انجام عملیات 
منشعب از شاخه های چپ یا راستدر 

 بخش زیر زمینی معدن انگوران

شرکت تهیه وتولید مواد 
 معدنی ایران

 زنجان ۱٣34

۱5 
خدمات ژئوتکنیک و مقاومت 
مصالح مططالعات مرحله اول 

 طرح سد مخزنی سجادرود
 انجام مطالعات ژئو تکنیک

شرکت سهامی آب منطقه 
 ای مازندران

۱٣34 
جاده ساری به  ٣ساری کیلومتر 

 قائمشهر

۱6 
اجرای گودبرداری و 
 پایدارسازی  پروژه دریا

گودبرداری تحکیم  دیواره ها به روش 
 دیوار برلنی و انکراژ

 تهران ۱٣3٣ مبین سازه پارند

۱1 
عملیات پایدارسازی ترانشه ها 

 شمال -آزادراه تهران
ت دیشرک پایدارسازی ترانشه ها به روش نیلینگ  ۱٣3٣ 

  لومتراژیشمال ک -آزادراه تهران
044+۱6 

 ۱3+4٢44و

۱0 
 ٢پروژه خط   B2 ایستگاه

 قطار شهری مشهد
تکمیل عملیات سازه،  نازک 

 کاری،تاسیسات برقی و مکانیکی
قرارگاه سازندگی خاتم 

 (االنبیا)ص
 مشهد مقدس ۱٣3٣

انتهر ۱٣3٣ شرکت بهساز کاشان ساختمان مسکونی پروژه بامداد ۱3  

٢4 
مقاوم سازی پلهای راه آهن 

درود قطعه یک –محور ساقه   
مقاوم سازی پلها به منظور افزایش بار 

 تن ٢5محوری تا 
شرکت راه آهن جمهوری 

 اسالمی ایران
رودود -اراک ۱٣3٣  

٢۱ 
مقاوم سازی پلهای راه آهن 

درود قطعه دو –محور ساقه   

مقاوم سازی پلها به منظور افزایش بار 
 تن ٢5 محوری تا

شرکت راه آهن جمهوری 
 اسالمی ایران

رودود -اراک ۱٣3٣  

٢٢ 

 تزریق حفاری، عملیات اجرای
 سد احداث طرح بندی آب و

 و کور شهری مخزنی
 وابسته تأسیسات

عملیات حفاری و تزریق و آب بندی 
 طرح احداث سد مخزنی شهری کور

 ۱٣3٣ شرکت دی
 استان سیستان و بلوچستان ، ایرانشهر

 سرباز –

٢٣ 
ده عملیات حفاری، تزریق و پر

ندرهآب بند ساختگاه  سد گلم  
حفاری و تزریق پرده آب بند ساختگاه 

 سد
شرکت راهسازی و عمرلن 

 ایران
 استان خراسان شمالی ۱٣3٣

٢4 
عملیات حفاری و تزریق ، 
 زهکشی و اصالح سد میمه

 الم شهرستان دهلراناستان ای ۱٣3٣ شرکت جنرال مکانیک حفاری و تزریق، زهکشی و اصالح

٢5 
عملیات حفاری و مغزه گیری 

 ٢منطقه 
هزار متر  54و444حفاری و مغزه گیری 

 سال 5در هر سال به مدت 
شرکت ملی صنایع مس 

 ایران
 مرکز ،شرق،شمال شرق ۱٣3٣

٢6 
خاکبرداری و تحکیم پروژه 

 سپهرالهیه

طراحی و اجرای عملیات گودبرداری و 
روش انکراژو دیوار تثبیت دیواره گود به 

 برلنی

شرکت سرمایه گذاری 
 توسعه سپهر تهران

 تهران ۱٣3٢

٢1 
اجرای پایدارسازی دائمی گود 

پروژه برج های دوقلو  
 ساختمان مرکزی مخابرات

تهیه مصالح و اجرای پایدارسازی دائمی 
گود به روش انکراژ،دیوار بتنی و خاک 
مسلح ژئوگریدی و اجرای فیسینگ 

 ستاره ای

 تهران ۱٣3٢ ون طرحپره
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٢0 
عملیات نصب انشعابات 

 1فاضالب منطقه 
نصب انشعابات خانگی و لوله گذازی 

 توسغه شبکه
 تهران ۱٣3٢ فاضالب تهران

٢3 
 تزریق و حفاری عملیات اجرای

 آزادی مخزنی سد پروژه

ریق عملیات اجرایی حفاری و تز
تحکیمی ، تماسی و پرده آب بند سد 

 متر ۱4444مخزنی آزادی حدود 

خاتم  یقرارگاه سازندگ
قرب کربال موسسه  ایاالنب

 بعثت

 زران کوه شهرستان کرمانشاه ۱٣3٢

 کالت ۱٣3٢ هابآشرکت  مطالعات ژئوتکنیک سد قره تیکان ٣4

٣۱ 
طراحی واجرای سازه نگهبان 

 پروژه خلیج فارس

کامل عملیات  طراحی و اجرای
پایدارسازی گود و اجرای سازه نگهبان 

 به روش نیلینگ

صنعت و ساختمان نیلگون 
 خلیج فارس

 یزد ۱٣3۱

٣٢ 
بهسازی سایت تاسیسات 

شرکت ملی پخش فرآورده 
 های نفتی ایران

عملیات بهسازی خاک و اجرای سازه 
 نگهبان به روش نیلینگ و میکروپایل

 نتهرا ۱٣3۱ زیبا سازی شهر تهران

 پروژه مالک اشتر ٣٣
طراحی و بهسازی و تحکیم خاک به 

 روش میکروپایل
 تهران ۱٣3۱ پروژه عمرانی مالک اشتر

٣4 
 ٢پروژه خط   K2ایستگاه 

 قطار شهری مشهد

حفاری و احداث سازه نگهبان به روش 
زیرزمینی ، اجرای رمپ دسترسی و 
 احداث تونل و سیستم نگهداری اولیه

تم قرارگاه سازندگی خا
 االنبیا)ص(

 مشهد مقدس ۱٣3۱

٣5 
 ٢پروژه خط   J2 ایستگاه

 قطار شهری مشهد

حفاری و احداث سازه نگهبان به روش 
زیرزمینی ، اجرای رمپ دسترسی و 
 احداث تونل و سیستم نگهداری اولیه

قرارگاه سازندگی خاتم 
 االنبیا)ص(

 مشهد مقدس ۱٣3۱

٣6 
 متر واحد 5444احداث 

 مسکونی
ث واحد مسکونیعملیات احدا  

وزارت مسکن و شهرسازی 
 کشور عراق

 استان میسان عراق ۱٣3۱

 عملیات ژئوتکنیک تکمیلی لیرو طرح ژئوتکنیک مطالعات ٣1
نوسعه منابع آب و نیروی 

 ایران
 بازفت بخش شهرکرد ۱٣3۱

 ٢حفاری و مغزه گیری گل گهر ٣0
انجام عملیات حفاری و مغزه گیری در 

 ٢ن گل گهرمحدوده اکتشافی سنگ آه

تهیه و تولید مواد معدنی 
 ایران

 کرمان ۱٣3۱

٣3 
عملیات حفاری و مغزه گیری 

 اکتشافی معادن مس
عملیات حفاری و مغزه گیری اکتشافی تا 

 متر 054عمق 
شرکت ملی صنایع مس 

 ایران
۱٣3۱ 

مرکز،شرق،،شمال شرق،استان 
خراسانرضوی و شمالی و جنوبی، 
 سمنان،سمنان،مرکزی قم ،تهران

 پلرودمطالعات ژئوتکنیک سد  44

عملیات ژئوتکنیک شامل ، انجام حفاری 
همراه با نمونه گیری و انجام آزمایش 

های صحرائی و آزمون های 
 آزمایشگاهی

توسعه منابع آب و نیروی 
 ایران

 گیالن ۱٣3۱
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4۱ 
ره حفاری تونل در بخش سولفو

 معدن انگوران
حفاری تونل در بخش سولفوره معدن 

 انگوران
تهیه و تولید مواد معدنی 

 ایران
 زنجان ۱٣3۱

4٢ 
مجتمع اداری تجاری اطلس 

 مال
 تهران ۱٣34 ستاره اطلس ایرانیان گود برداری و احداث سازه نگهبان

 مجتمع اداری تجاری خدامی 4٣
 گود برداری و احداث سازه نگهبان

 
 تهران ۱٣34 پردیس آرماتور

44 
طراحی و اجرای نیلینگ پروژه 

 آجودانیه
 تهران ۱٣34 شرکت ثامن سازه عرش مترمربع 4044تحکیم  دیواره ها معادل 

45 
خاکبرداری و تحکیم مجتمع 

 نگین آرژانتین

عملیات حفاری و اجرای نیلینگ و انکراژ 
 و شمع کوبی

 تهران ۱٣34 بهساز کاشانه

46 
کیم مجتمع خاکبرداری و تح

 جماران

 گود برداری و احداث سازه نگهبان

 

مسکن گستر)سرمایه گذاری 
 مسکن تهران(

 تهران ۱٣34

41 
لوله گذاری و نصب انشعابات 

               خانگی فاضالب در مناطق
۱4-۱۱-۱٢-۱6 

 تهران ۱٣34 شرکت فاضالب تهران شبکه فاضالب

40 
عملیات حفاری و مغزه گیری 

 مس اکتشافی معادن
متر حفاری و مغزه گیری  5444

 اکتشافی
شرکت ملی صنایع مس 

 ایران
 خراسان رضوی ۱٣34

 پروژه هتلهای الروضتین 43
فونداسیون و دیوارهای حائل ستونهای 

 بتنی و سقف زیرزمین
 کربالی معلی ۱٣34 امیدری شعبه عراق

مسکونی –ساختمان اداری  پروژه غفاری 54  تهران ۱٣34 - 

5۱ 
ژئوتکنیک لیرو مرحله  مطالعات

 دوم

انجام عملیات حفاری های مطالعات 
ژئوتکنیک و آزمایش های برجای 

صحرائی و حفر گالریهای اکتشافی و 
 آزمایشهای برجای مکانیک سنگ

توسعه منابع آب و نیروی 
 ایران

 بازفت ۱٣34

5٢ 
مطالعات آبهای زیرزمینی 

 معادن مس تفت

ی عملیات ژئوتکنیک شامل ، انجام حفار
همراه با نمونه گیری و انجام آزمایش 

های صحرائی و آزمون های 
 آزمایشگاهی

 تفت یزد ۱٣34 صنایع مس ایران
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5٣ 
حفاری تونل در بخش سولفوره 

 معدن انگوران
حفاری تونل در بخش سولفوره معدن 

 انگوران
عدنی تهیه و تولید مواد م

 ایران
 زنجان ۱٣34

54 
عملیات تحکیم و زهکشی 

 اتوبانک ملت

عملیات تحکیم دیواره گود مجموعه 
تجاری بانک ملت بوسیله آنکراژ برابر 

 نقشه و مشخصات مربوطه
 تهران ۱٣03 شرکت سامان محیط

55 
ساختمان تجاری و اداری 

 سعادت آباد
 عملیات گودبرداری و اجرای نیلینگ

 
 رانی تدبیرگروه توسعه عم

 
 تهران ۱٣03

56 
احداث کنارگذر بزرگراه امام 
 علی به بزرگراه زین الدین

 تهران ۱٣03 ناجی سازان امین عملیات زیرسازی و راهسازی

51 

احداث باقیمانده تونل 
فاضالبروی شرقی تهران )حد 
فاصل میدان خواجه عبداله تا 

 میدان حشمتیه(

عملیات اجرائی احداث تونل، عملیات 
اخت شفت های دسترسی در مسیر س

پروژه، احداث شفت ورتکس در میدان 
خواجه عبداله، احداث شفت منهول و 
اتصال به شبکه فاضالب، عملیات 
 اجرائی ساخت لوله های ونت و ....

 شرکت فاضالب تهران

 
 تهران ۱٣03

50 
احداث هواکش میانی 

M3L3   متروی  ٣خط
 تهران

 احداث هواکش
 شرکت راه آهن شهری
 تهران و حومه ) مترو(

 تهران ۱٣03

 اکتشافات ذخایر اورانیوم 53
همکاری اکتشافی معدن اورانیوم 

 مس ساغند
شرکت اکتشافات و تأمین مواد 

 اولیه صنعت هسته ای ایران
 اراک ۱٣03

 خراسان رضوی ۱٣03 شرکت ملی فوالد ایران اکتشاف در سنگ معدن سنگان اکتشافات سنگ آهن سنگان 64

6۱ 
فاری و مغزه گیری اکتشافی  ح

 سنگان
 خراسان رضوی ، خواف ۱٣03 شرکت ملی فوالد ایران اکتشاف در معادن سنگ آهن

6٢ 
مطالعات ژئوتکنیک مسیر تونل 

 و انتقال آب کوهدشت

عملیات ژئوتکنیک شامل ، انجام حفاری 
همراه با نمونه گیری و انجام آزمایش 

های صحرائی و آزمون های 
 آزمایشگاهی

وسعه منابع آب و نیروی ت
 ایران

 کوهدشت لرستان ۱٣03

6٣ 
ژئوتکنیک و آزمایش های 

برجای مکانیک سنگ سد چم 
 شیر

عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های 
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 
مکانیک خاک و سنگ و آزمایشات بر 
 جای مکانیک سنگ و احداث گالری

 گچساران ۱٣03 آب منطقه ای فارس

64 
مطالعات ژئوتکنیک سد بهجت 

 آباد

انجام حفاری اکتشافی و آزمایش های 
 صحرائی  و آزمون های آزمایشگاهی

 قزوین –بهجت آباد  ۱٣03 آب منطقه ای قزوین
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 سد مخزنی دالکی 65
عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های 

آزمون های آزمایشگاهی  صحرائی و
 مکانیک خاک و سنگ

 بوشهر ۱٣03 ب منطقه ای بوشهرآ

66 
 اکتشاف ذخایر اورانیوم

 
 ناریگان ۱٣03 انرژی اتمی مهندسی حفاری اکتشافی

 حفاری و تزریق سد سرابی 61

پرده  ,عملیات حفاری و تزریق اجرایی
تزریق تحکیمی در  ,اببندی پی سد

ر کالهک تزریق تحکیمی د ,کالورت سد
 بتنی پی سد

 تویسرکان ۱٣03 راهسازی و عمران ایران

60 
مطالعات ژئوتکنیک طرح 

 رحمت

عملیات حفاری های مطالعات ژئوتکنیک 
و آزمایش های برجای صحرائی  و 
 آزمایشهای برجای مکانیک سنگ

 همدان ۱٣03 قرارگاه سازندگی قائم)عج(

 ٢مطالعات ژئوتکنیک سد باغان 63

ک شامل ، انجام حفاری عملیات ژئوتکنی
همراه با نمونه گیری و انجام آزمایش 

های صحرائی و آزمون های 
 آزمایشگاهی

 آب منطقه ای بوشهر

 
 برازجان ۱٣03

 تهران ۱٣00 ناجی سازان امین گود برداری و احداث سازه نگهبان پروژه یاس باغ آسمان 14

1۱ 
خاکبرداری و تحکیم مجتمع 

 الهیه
ای نیلینگ و انکراژ عملیات حفاری و اجر

 و شمع کوبی
 

 سامان محیط
 تهران ۱٣00

 استخراج طالی موته 1٢
استخراج و حمل ماده معدنی باطله 

 برداری
شرکت تهیه و تولید مواد 

 معدنی ایران
 اصفهان ۱٣00

 مطالعات پسمانگور انارک 1٣
مطالعات ژئوتکنیک، زمین شناسی و 

زمین آب شناسی عمقی در محدوده دو 
 ه تالمسی و گداربرنجیساختگا

پسمانداری صنعت هسته ای 
 ایران

 انارک ۱٣00

 شهبازان ٣سد دز  14

عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های 
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 

 مکانیک خاک و سنگ

توسعه منابع آب و نیروی 
 ایران

 دزفول ۱٣00

15 
مطالعات ژئوتکنیک سد و 

 سامانه انتقال آب ماربر

م عملیات مطالعات ژئوتکنیک، انجا
حفاری و تزریق سیمان، منابع قرضه و 
 آزمایش های آزمایشگاهی طرح ماربر

 آباده -فارس ۱٣00 آب منطقه ای فارس

16 
اکتشاف و استخراج طالی 

 موته
 حفاری و اکتشاف و استخراج

تهیه و تولید مواد معدنی 
 ایران

 اصفهان ۱٣00

11 
و تونل  M3احداث ایستگاه 

 ٣طرفین آن در خط  های
 متروی تهران

متر تونل  3۱4و  M3احداث ایستگاه 
 طرفین آن

شرکت راه آهن شهری 
 تهران و حومه ) مترو (

 تهران ۱٣01
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10 
 مطالعات ژئوتکنیک

 سد خرسان یک

انجام عملیات حفاری های مطالعات 
ایش های برجای ژئوتکنیک و آزم

صحرائی  و حفر گالریهای اکتشافی و 
 آزمایشهای برجای مکانیک سنگ

توسعه منابع آب و نیروی 
 ایران

 لردگان ۱٣01

13 
و پل  نصب انکربولتهای سرریز

4بزرگ سد کارون  
 4کارون ۱٣01 سامان محیط حفاری و نصب انکر بولت و تزریق

04 
مطالعات ژئوتکنیک و ردیابی 

 ررنگی سد ششپی

انجام عملیات مطالعات ژئوتکنیک، 
تزریق مواد رنگی و مطالعات و 

 برداشتهای ردیابی رنگی
 سپیدان ۱٣01 آب منطقه ای فارس

0۱ 
حفاری گمانه ها ی پیزومتری 

 ٣منطقه دهزیر ، کارون 

عملیات ژئوتکنیک شامل ، انجام حفاری 
همراه با نمونه گیری و انجام آزمایش 

 های صحرائی و آزمون های
 آزمایشگاهی

توسعه منابع آب و نیروی 
 ایران

 )ایذه خوزستان (  ٣سد کارون  ۱٣01

0٢ 
حفاری اکتشافی و آزمایشات 
برجای مکانیک سنگ سد 

 ٣خرسان 

عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های 
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 
مکانیک خاک و سنگ و آزمایشات بر 

 جای مکانیک سنگ

و نیروی  توسعه منابع آب
 ایران

 چهار محال و بختیاری -لردگان  ۱٣01

0٣ 
اکتشافات سازمان زمین 

 شناسی کشور
حفاری و مغزه گیری در پروژه های 

 اکتشافی
سازمان زمین شناسی و 

 اکتشافات معدنی
۱٣06 

 کرمان-یزد
 سیستان

 اندیمشک ۱٣06 شرکت سابیر انجام آزمایشهای برجای مکانیک سنگ سد بختیاری 04

05 
حفاری مغزه گیری اکتشافی 

 سازمان زمین شناسی

متر  6444حفاری و مغزه گیری به متراژ 
استانهای یزد ، کرمان و سیستان و 

 بلوچستان

 چاه پلنگ و بزمان -زاغ دره  ۱٣06 سازمان زمین شناسی کشور

06 
مطالعات ژئوتکنیک طرح سد و 

 شبکه حاجیلر چای

مطالعات ژئوتکنیک و تزریق و آزمایش 
ایگاه سد و محل بند انحرافی و مسیر ج

 انتقال و منابع قرضه

آب منطقه ای آذربایجان 
 شرقی

 خاروانا ۱٣06

01 
بی صحرای آسد و نیروگاه 

 پاکستان

عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های 
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 

 مکانیک خاک و سنگ

 مهندسین مشاور
 تماوان

 پاکستان ۱٣06

 لیروژئوتکنیک  مطالعات 00

انجام عملیات حفاری های مطالعات 
ژئوتکنیک و آزمایش های برجای 
 صحرائی  و حفر گالریهای اکتشافی

توسعه منابع آب و نیروی 
 ایران

 بازفت ۱٣06

03 
مترو  4حفاری و تزریق خط 

 تهران

عملیات حفاری و تزریق سه گانه با 
پوشش نگهداری و سگمنتی قطعه 

 Q4یه تا ایستگاه حدفاصل پایانه افسر

 تهران ۱٣05 فرآمد سازه پارت
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 سد شور 34

عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های 
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 

 مکانیک خاک و سنگ

توسعه منابع آب و نیروی 
 ایران

 مسجد سلیمان ۱٣05

 ایوشان 3۱
حفاری و تزریق کالورت و زیر انجام 

 هسته ای سد مخزنی ایوشان
 کیلومتری بروجرد55 ۱٣05 موسسه امام علی

 طرح سد مخزنی منگل 3٢

عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های 
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 

 مکانیک خاک و سنگ

 آمل ۱٣05 آب منطقه ای مازندران

3٣ 
       طرح سد مخزنی شرفشاه          

 ) سومار (

عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های 
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 

 مکانیک خاک و سنگ

 کرمانشاه -سومار  ۱٣05 آب منطقه ای کرمانشاه

 سد مراش و حاج قشالق 34
عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های 

صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 
 مکانیک خاک و سنگ

 ای زنجان آب منطقه
 

 زنجان ۱٣05

35 
مطالعات ژئوتکنیک ساختگاه 

 سد ماشکید

عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های 
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 

 مکانیک خاک و سنگ

آب منطقه ای سیستان و 
 بلوچستان

 سیستان و بلوچستان ۱٣05

36 
مطالعات ژئوتکنیک سد 

 مخزنی قایشقورشاق

نجام آزمایش های عملیات ژئوتکنیک و ا
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 

 مکانیک خاک و سنگ

آب منطقه ای آذربایجان 
 شرقی

 شهرستان بستان آباد ۱٣05

31 
مطالعات ژئوتکنیک طرح 
 تکمیلی سد مخزنی باراجین

عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های 
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 

 مکانیک خاک و سنگ

 قزوین –باراجین  ۱٣05 قزوین آب منطقه ای

30 
حفاری وتزریق در پروژه سد 

 شهریار

عملیات حفاری و تزریق به منظور 
 آببندی پی سد

 میانه ۱٣05 شرکت ساختمانی تابلیه

33 
مطالعات ژئوتکنیک شهری 

 ) نهنگ (               کور

عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های 
 صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی

 مکانیک خاک و سنگ

آب منطقه ای سیستان و 
 بلوچستان

 سرباز سیستان و بلوچستان ۱٣05

۱44 
عملیات حفاری و تزریق سد 

 ساروق

انجام حفاری و تزریق تحکیمی و پرده 
 آب بند

 تکاب ۱٣04 خدمات زیربنایی

۱4۱ 
اجرای عملیات حفاری و تزریق 

 سد هایقر
اجرای عملیات حفاری و تزریق گالری و 

 شی از تکیه گاههابخ
 فیروزآباد-شیراز ۱٣04 موسسه فجر

۱4٢ 
حفاری اکتشافی و آزمایشات 
مکانیک سنگ بر جای رودبار 

 لرستان

عملیات ژئوتکنیک شامل ، انجام حفاری 
همراه با نمونه گیری و انجام آزمایش 

های صحرائی و آزمون های 
آزمایشگاهی و آزمایشات بر جای 

 مکانیک سنگ

ب و نیروی توسعه منابع آ
 ایران

 الیگودرز ۱٣04
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۱4٣ 
مطالعات ژئوتکنیک پروژه 

 ) بندر مقام ( ٣پارس 

عملیات ژئوتکنیک شامل ، انجام حفاری  
با نمونه گیری و انجام آزمایش های 
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 

 مکانیک خاک و سنگ

 بندر مقام ۱٣04 آب و آبخیزداریجهاد 

 مارون ) آریوبرزن ( ۱44
انجام حفاری و تزریق تحکیمی و پرده 

 بندآب
 بهبهان ۱٣04 شرکت خدمات زیربنایی

۱45 
عملیات حفاری و تزریق سد 

 ) نرماشیر (      نساء
 بم کرمان ۱٣04 آب منطقه ای کرمان عملیات حفاری و تزریق اجرائی

۱46 
یک سد مطالعات ژئوتکن

 مخزنی زارم رود

عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های 
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 

 مکانیک خاک و سنگ

 جنوب شرق ساری ۱٣04 آب منطقه ای مازندران

۱41 
مطالعات ژئوتکنیک و 

آزمایشات برجای ساختگاه سد 
 هایقر

مطالعات ژئوتکنیک و تزریق و آزمایش 
رافی و مسیر جایگاه سد و محل بند انح

 انتقال و منابع قرضه

 فارس ۱٣04 آب منطقه ای فارس

۱40 
مطالعات ژئوتکنیک ساختگاه 

 سد گزل دره
 الر تهران ۱٣04 آب منطقه ای تهران حفاری ژئوتکنیک

۱43 
ساماندهی مطالعات ژئوتکنیک 

 آبراهه کارون

انجام عملیات حفاری های مطالعات 
ژئوتکنیک و آزمایش های برجای 

آزمایش ی  و تزریق آزمایشی و صحرائ
 های آزمایشگاهی

 خوزستان ۱٣04 آب منطقه ای خوزستان

۱۱4 
خدمات مشاوره ژئوتکنیک و 

 مقاومت مصالح

خدمات مشاوره ، ژئوتکنیک و مقاومت 
مصالح و آزمایشات بر جای مکانیک 

 سنگ سد و مصالح ساختمانی

آب منطقه ای سیستان و 
 بلوچستان

۱٣04 
بلوچستان ، ایرانشهر استان سیستان و 

 شهری کور

 چابهار ۱٣0٣ جهان کوثر حفاری و تزریق سیمان حفاری و تزریق سد زیردان ۱۱۱

 بروجرد ۱٣0٣ جهان کوثر حفاری و تزریق سیمان حفاری و تزریق سد مروک ۱۱٢

۱۱٣ 
عملیات حفاری و تزریق سد 

 کمانه

انجام حفاری و تزریق اجرائی پرده آب 
 بند

 سمیرم اصفهان ۱٣0٣ اکمهندسی آب و خ

۱۱4 
عملیات ژئوتکنیک سد مخزنی 
 نیمرود گزینه باال دست نیمرود

عملیات ژئوتکنیک شامل ، انجام 
 آزمایشات بر جای مکانیک سنگ

 سله بن فیروز کوه ۱٣0٣ آب منطقه ای تهران

 سد پارسیان گورک ۱۱5

عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های 
شگاهی مکانیک صحرائی و آزمون های آزمای

 خاک و سنگ و تزریق آزمایشی

 فارس ۱٣0٣ آب منطقه ای فارس

 سد ژاوه ۱۱6
عملیات ژئوتکنیک و آزمایشات بر جای 

 مکانیک سنگ

توسعه منابع آب و نیروی 
 ایران

 کردستان ۱٣0٣
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۱۱1 
سد تبارک مطالعات ژئوتکنیک 

 د بارزوآبا

انجام عملیات حفاری های مطالعات 
ژئوتکنیک و آزمایش های برجای 

آزمایش صحرائی  و تزریق آزمایشی و 
 های آزمایشگاهی

 شیروان ۱٣0٣ آب منطقه ای خراسان

۱۱0 
عملیات ژئوتکنیک حفاری و 

تزریق پروژه متروی تهران خط 
 ٢و۱

عملیات ژئوتکنیک شامل ، انجام حفاری 
 و اجرائی و تزریق آزمایشی

 متروی تهران ۱٣0٢ شرکت متروی تهران

۱۱3 
حفاری و تزریق پروژه گتوند 

 علیا

 

عملیات ژئوتکنیک شامل ، انجام حفاری 
 و تزریق آزمایشی و اجرائی

 

 شرکت مهندسی سپاسد

 
۱٣0٢ 

 شوشتر  شهر گتوند

 

۱٢4 
عملیات تزریق تحکیمی سد 

 گتوند

انجام حفاری و تزریق تحکیمی و 
 آزمایش 

وسعه منابع آب و نیروی ت
 ایران

 گتوند ۱٣0٢

۱٢۱ 
آزمایش های مکانیک سنگ 

 برجا سد گتوند علیا

عملیات ژئوتکنیک شامل ، انجام 
 آزمایشات بر جای مکانیک سنگ

توسعه منابع آب و نیروی 
 ایران

 شوشتر  شهر گتوند ۱٣0٢

۱٢٢ 
مطالعات ژئوتکنیک و آزمایش 
های برش برجای مکانیک 

 سنگ سازبن

لیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های عم
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 
مکانیک خاک و سنگ و آزمایشات بر 

 جای مکانیک سنگ .

توسعه منابع آب و نیروی 
 ایران

 استان ایالم ۱٣0٢

۱٢٣ 
مطالعات ژئوتکنیک خط انتقال 

 آب کوهدشت

عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های 
ایشگاهی صحرائی و آزمون های آزم

مکانیک خاک و سنگ و آزمایشات بر 
 جای مکانیک سنگ

 کوهدشت ۱٣0٢ امور آب استان لرستان

 سد سیاه جوی رامیان ۱٢4

انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک برای 
مطالعات مرحله اول سد و منابع قرضه 

 شامل آزمایشات صحرائی 

 رامیان ۱٣0٢ اداره آب گلستان

۱٢5 
 بخشهای اول و تونل نوسود

 دوم

عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های 
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 

 مکانیک خاک و سنگ

توسعه منابع آب و نیروی 
 ایران

 کرمانشاه ۱٣0۱

۱٢6 
حفاری و تزریق پرده آببند سد 

 سیوند

عملیات ژئوتکنیک شامل ، انجام حفاری 
 و تزریق آزمایشی و اجرائی .

شرکت عمرانی و صنعتی 
 گرماپارس 

 سعات شهر ،فارس ۱٣0۱

۱٢1 
مطالعات ژئوتکنیک مجتمع مس 

 سرچشمه

عملیات ژئوتکنیک و آزمایش های صحرائی 
و آزمون های آزمایشگاهی مکانیک خاک و 

 سنگ

 سرچشمه کرمان ۱٣0۱ مجتمع مس سرچشمه

۱٢0 
مطالعات ژئو تکنیک بند های 

دره دزدان و  –انحرافی دره لکو 
 دره دائی

یک و آزمایش های صحرائی عملیات ژئوتکن
و آزمون های آزمایشگاهی مکانیک خاک و 

 سنگ

 چغاگرگ  -الیگودرز  ۱٣0۱ آب منطقه ای تهران

۱٢3 
، مطالعات  4سد کارون 

 تکمیلی مرحله دوم

عملیات ژئوتکنیک و آزمایش های 
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 

 مکانیک خاک و سنگ

توسعه منابع آب و نیروی 
 ایران

4۱٣0  دهدز –ایذه  
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۱٣4 
عملیات مطالعات ژئوتکنیک 

 سد دو یرج

عملیات ژئوتکنیک و آزمایش های 
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 

مکانیک خاک و سنگ و احداث گالری 
 اکتشافی

 دهلران ۱٣04 آب منطقه ای غرب

۱٣۱ 
سد کوران  مطالعات ژئوتکنیک
 بوزان

عملیات ژئوتکنیک شامل ، آزمایشات بر 
 جای مکانیک سنگ

توسعه منابع آب و نیروی 
 ایران

 سیمره، لرستان  ۱٣04

۱٣٢ 
حفاری و تزریق پروژه شهر 

 چای

عملیات ژئوتکنیک شامل ، انجام حفاری 
 و تزریق آزمایشی و اجرائی

آب منطقه ای  -جهاد نصر
 آذربایجان غربی

 شهر چای – ارومیه ۱٣04

 تهران ۱٣13 وزارت راه حفاری و تزریق ٢تونل کندوان  ۱٣٣

 حفاری و تزریق پروژه شیروان ۱٣4
عملیات ژئوتکنیک شامل ، انجام حفاری 

 و تزریق آزمایشی و اجرائی
 شیروان ۱٣13 آب منطقه ای خراسان

۱٣5 
مطالعات ژئوتکنیک ساختگاه 

 سد و نیروگاه تنگ معشوره
 آزمایشی سد و نیروگاهحفاری و تزریق 

توسعه منابع آب و نیروی 
 ایران

 نورآباد لرستان ۱٣13

۱٣6 
د حفاری و تزریق نیروگاه س

 کرخه
فاری عملیات ژئوتکنیک شامل ، انجام ح
 و تزریق آزمایشی و اجرائی

 اندیمشک ۱٣13 شرکت مهندسی سپاسد

 سد کوچری ۱٣1

عملیات ژئوتکنیک و آزمایش های 
ی آزمایشگاهی صحرائی و آزمون ها

 مکانیک خاک و سنگ

 گلپایگان ۱٣13 آب منطقه ای تهران

۱٣0 
عملیات ژئوتکنیک حفاری و 

 نیروگاه 61۱ تزریق گالری

 ٣ارون ک

عملیات ژئوتکنیک شامل ، انجام حفاری 
 و تزریق آزمایشی و اجرائی

 ایذه ۱٣13 شرکت سابیر

 4حفاری اکتشافی سد کارون  ۱٣3

م آزمایش های عملیات ژئوتکنیک و انجا
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 
مکانیک خاک و سنگ و آزمایشات بر 

 جای مکانیک سنگ

توسعه منابع آب و نیروی 
 ایران

 ده دز –ایذه  ۱٣13

 تهران ۱٣11 وزارت راه حفاری و تزریق ۱تونل کندوان ۱44

۱4۱ 
سد دوستی مطالعات ژئوتکنیک 

 مراحل اول و دوم

ای مطالعات انجام عملیات حفاری ه
ژئوتکنیک و آزمایش های برجای 

آزمایش و تزریق آزمایشی و   صحرائی
 و دیالتومتری های آزمایشگاهی

 سرخس ۱٣11 آب منطقه ای خراسان

۱4٢ 
سد  مطالعات ژئوتکنیک
 گرمرود آمل

عملیات ژئوتکنیک شامل ، انجام حفاری 
همراه با نمونه گیری و انجام آزمایش 

ی های صحرائی و آزمون ها
 آزمایشگاهی

 آب منطقه ای مازندران

 
 آمل ۱٣16
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 استــان ســال کــارفـرما شــرح کــار نـام پــروژه ردیف

 سد سیمرهمطالعات ژئوتکنیک  ۱4٣

انجام عملیات حفاری های مطالعات 
ژئوتکنیک و آزمایش های برجای 

آزمایش و تزریق آزمایشی و   صحرائی
و آزمایشهای برجای  های آزمایشگاهی

 مکانیک سنگ

توسعه منابع آب و نیروی 
 ایران

 دره شهر ۱٣15

۱44 
سد شیرین مطالعات ژئوتکنیک 

 دره

انجام عملیات حفاری های مطالعات 
ژئوتکنیک و آزمایش های برجای 

آزمایش و تزریق آزمایشی و  صحرائی
 های آزمایشگاهی

 بجنورد ۱٣14 آب منطقه ای خراسان

۱45 
مطالعات ژئوتکنیک سد گراتی 

 اسفراین

عملیات ژئوتکنیک و انجام آزمایش های 
صحرائی و آزمون های آزمایشگاهی 

 مکانیک خاک و سنگ

آب منطقه ای خراسان 
 شمالی

 اسفراین -گراتی  ۱٣1٣

 سد درونگرمطالعات ژئوتکنیک  ۱46

انجام عملیات حفاری های مطالعات 
ژئوتکنیک و آزمایش های برجای 

ایش آزمو تزریق آزمایشی و   صحرائی
 های آزمایشگاهی

 درگز ۱٣1٣ آب منطقه ای خراسان

۱41 
سد شهید مطالعات ژئوتکنیک 

 رجایی ساری

انجام عملیات حفاری های مطالعات 
ژئوتکنیک و آزمایش های برجای 

آزمایش و تزریق آزمایشی و   صحرائی
 های آزمایشگاهی

 ساری ۱٣1٢ آب منطقه ای مازندران
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 پیمانکاری موجود دستگاهها و تجهیزاتاهم 

 ردیف نام دستگاه تعداد ردیف نام دستگاه تعداد

 ۱ بولدوزر ٣ ٢٢ اسکریپر ٢

 ٢ لودر 0 ٢٣ لیفتراک ٣

 ٣ بیل مکانیکی 1 ٢4 دریل واگن ۱٢

 4 خودرو وانت ۱5 ٢5 کمپاکتور دایناپاک ٢

 5 جرثقیل 4 ٢6 دامپر 1

 6 تراکتور 5 ٢1 بونکر سیمان دوقلو 3

 1 کامیون کمپرسی ٣4 ٢0 بتونیر ٢

 0 گریدر ٢ ٢3 ویبراتور 5

 3 غلطک خودرو هپکو ٢ ٣4 344کمپرسور  0

 ۱4 آبپاش ٣ ٣۱ موتور ژنراتور ۱٣

 ۱۱ بچینگ ٣ ٣٢ موتور جوش 5

 ۱٢ جامبو دریل ٢ ٣٣ کانتینر انبار 0

 ۱٣ پمپ آب 5٣ ٣4 کانتینر انبار سیمان 4

 ۱4 پمپ تزریق سیمان ٣4 ٣5 جک سقفی ٢5

5 
وربین نقشه برداری د

 توتال
 ۱5 پمپ شاتکریت ٢4 ٣6

 ۱6 موتور پمپ طبقه ای دیزل 5 ٣1 دستگاه ثبات دیجیتالی 0

 ۱1 موتورپمپ کفکش درونچاهی 6 ٣0 خودروی سواری ۱5

 ۱0 کیلو وات 64موتور برق دیزل  ٣ ٣3 تراک میکسر ۱4

 ۱3 کیلو وات ٢44موتور برق دیزل  5 44 رکتیفایر ۱5

 ٢4 موتور برق بنزینی 6 4۱ بابکت 4

 ٢۱ میکسر ٣4 4٢ تانکر آبپاش 4
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 دستگاههای حفاری موجود در شركت خاك و سـنگ و كـاربـری آنهابخشي از فهرست 

 کلیه دستگاهها قادر به حفاری در تمامی جهات و با هر زاویه دلخواه می باشد

 شركتفهرست تجهیزات و لوازم تزریق موجود در 

 تعداد ساخت شرکت مدل نوع دستگاه یا ماشین آالت ردیف

 34 النگیر  -TRIDO پمپ آب ۱

 ٣4 ای . ال . پی ZBE پمپ تزریق سیمان ٢

 ٢۱ کریلیوس  مکانیکیدیجیتال و ثبات تزریق  ٣

 ٢4 پمپ ایران - موتور پمپ طبقه ای چینی دیزل 4

 کــــاربـــــــری تعداد ساخت شرکت مـــدل نوع دستگاه ردیف

۱ 
 دستگاه حفاری

 روتاری)وایرالین(
 متر ۱544حفاری تا عمق  ٢ HYDX-5A هیدرولیک

 ۱۱4 - - دستگاه حفاری روتاری ٢
در گالریها با عمق کم و در آبرفت و سنگ 

 متر٢5تا 

 0 پنجگامان DTH دستگاه حفاری  ضربه ای ٣
حفاری بدون مغزه برای تزریق و آتشباری 

 در گالریها

4 

دستگاه حفاری روتاری 

 برقی
D200 متر54حدود  5 کریلیوس 

 0 جگامانپن DTH دستگاه حفاری  ضربه ای 5
حفاری بدون مغزه برای تزریق و آتشباری 

 در گالریها

6 

دستگاه حفاری هیدرولیک 

 مبیل
AC-5-

100 
ACKER ۱ 

متر و جابجایی ٢44قابلیت حفاری  به عمق 

 سریع
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 شركت خاك و سنگو سنگ  تجهیزات آزمایشگاه مکانیک خاكبخشي ازفهرست 

 های برجای مکانیک سنگ شركت خاك و سنگفهرست تجهیزات آزمایش

 

 مشخصات ردیف

 تجهیزات کامل انجام آزمایشهای فیزیکی خاک  ۱

 تجهیزات کامل آزمایشهای مکانیکی و مقاومتی خاک  ٢

 تجهیزات کامل آزمایشهای شیمیایی آب ، خاک و سنگ  ٣

 تجهیزات کامل آزمایشهای فیزیکی سنگ 4

  تجهیزات کامل آزمایشهای مکانیکی و مقاومتی 5

 تجهیزات نمونه گیری دست نخورده خاک 6

 تجهیزات کامل انجام آزمایشهای صحرایی خاک  1

 تعداد نام و مشخصات دستگاه ردیف

 ۱ (Borehole Slotter)دستگاه آزمایش شکاف زن گمانه ای   ۱

 ۱ (Incremental Extensometer – Increx) دستگاه آزمایش کشیدگی سنج  ٢

 ۱ (Inclinometer)دستگاه آزمایش شیب سنج   ٣

 ٢ (Insitu Direct Shear Test)دستگاه آزمایش برش مستقیم برجا   4

5 
 Plate Load)تن   044ای )جکینگ( با حداکثر فشار دستگاه آزمایش بارگذاری صفحه

Test) 

۱ 

6 
 Plate Load)تن  ۱444ای )جکینگ( با حداکثر فشار صفحهدستگاه آزمایش بارگذاری 

Test) 

۱ 

 ٢ (Dilatometer)میلیمتر  36بار و قطر ۱44دستگاه آزمایش دیالتومتر با حداکثر فشار  1

 ۱ (Dilatometer)میلیمتر  1٣بار و قطر ٢44دستگاه آزمایش دیالتومتر با حداکثر فشار  0
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 بتن شركت خاك و سنگ تجهیزات آزمایشگاهبخشي از فهرست 

 نام و مشخصات دستگاه نام و مشخصات دستگاه

 تنی ۱4جک بتن شکن  میکسر بتن کوچک و بزرگ

بن ماری مخصوص آزمایش قلیایی بتن با استاندارد 
۱٢64ASTMC 

 ٢44اینچ تا شماره  ٣الکهای دانه بندی از شماره 

 ۱٢3٣بن ماری آزمایش قلیایی بتن با استاندارد 

ASTMCح شدهاصال 
 (IMPACT) دستگاه افت در اثر ضربه

 (CRASHINGست لوازم افت در اثر فشار) یکساله ۱٢3٣ژرمیناتور آزمایش 

 دستگاه بلین سیمان پیکنومتر

 (FLOW TABLEمیز روانی )دستگاه  حوضچه بتن

 دستگاه حمام بتن با ارزش ماسه ای SEست کامل لوازم آزمایش 

 قیف مارش سیمان لوازم جذب آب چگالی مصالح

 ۱5*۱5*۱5قالب بتن مکعبی  مولد دانسیته مصالح

 ٣4*۱5قالبهای بتن سیلندری  کمپراتور لوازم اندازه گیری طول بتن

 قالبهای مقاومت فشاری سیمان تایی ٣عدد  4هر کدام  ۱٢64و  ۱٢3٣قالبهای 

 شیمي شركت خاك و سنگتجهیزات آزمایشگاه بخشي از فهرست 

 نام و مشخصات دستگاه دستگاهنام و مشخصات 

 MILTONROYاسپکتروفتومتر  دستگاه تعیین میزان مکش رطوبت و نقطه پژمردگی

 CORNINGفیلم فتومتر MAGNETIC SIRERهیترهای الکتریکی و 

 HERAEW کوره الکتریکی بورتهای اتوماتیک و عادی

تجهیزات روتین آزمایشگاهی نظیر 
OVENوSHAKERوسانتریفیوژ 

و  404۱دیجیتالی  ترازوی
4044۱SARTRIOUS 

 تجهیزات روتین آزمایشگاهی نظیر سیکانور ، هود و ...
 40444۱ترازوی الکترونیکی

SARTRIOUS 

 MEMMERTحمام آبی  مانند انواع ارلن ،بشر،بالن ژوژه ،پیپت Aلوازم روتین آزمایشگاه کالس

 


