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درباره شرکت
شرکت مهندسی حفار پایدار تهران یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود می باشد که توسط انوش گرشاسبی در سال
 1380تأسیس گردیده است .این شرکت طی  20سال گذشته با ارائه خدمات فنی و مهندسی در تراز کشوری و در زمینه
طراحی ،مدیریت ،تدارکات و اجراء به کارفرمایان سوابق درخشانی از خود بجا گذاشته است .عالوه بر آن در اشل محدود و با
بکارگیری خالقیت مدیران خود در واحد طراحی ،اقدام به ساخت  -مونتاژ و توزیع ماشین آالت و متعلقات حفاری ،تزریق و
ژئوتکنیک می نماید.
مدیران شرکت پیش از تأسیس نیز دارای  22سال سابقه فعالیت در قالب قراردادهای پیمان مدیریت با پیشگامان عرصه
حفاری و تزریق از جمله شرکت فرانسوی سیف باشی به مدت  8سال و شرکت نوفن به مدت  11سال می باشند .حفار پایدار
تهران تالش دارد تمام پروژه های در دست اجرای خود را با باالترین کیفیت ممکن اجراء کند و مرتبا ارزش بیشتری برای
کارفرمایان ،شرکاء ،جامعه و دیگر ذینفعان ایجاد نماید.
محور اصلی فعالیت های شرکت:
حفاری ،تزریق و ایجاد پرده آب بند در سدهای آبی کشور ،گودبرداری ،نیلینگ و دیگر روشهای پایدارسازی دیواره خاکی،
اجرای میکروپایل تا قطر  12اینچ ،شمع گرد و مستطیل (بارت) و کلیه امور تقویت و تحکیم و تثبیت خاک زیر فونداسیون.
تخصص و توانمندی ها
 .1اجرای دیوار و پرده آببند ،تحکیم ،تثبیت و ارائه خدمات ژئوتکنیک در سدهای آبی کشور
 .2اجرای شمع های بتنی درجا -گرد و مستطیل (بارت)
 .3اجرای ریز شمع (میکروپایل) در زمین های ماسه ای و باتالقی از قطر  2تا  12اینچ
 .4اجرای شمع های کوبیدنی بتنی و فلزی در زمین های سست
 .5اجرای سازه نگهبان و گودبرداری تضمینی تا عمق  43متر به روش دیوار برلنی و انکراژ با مولتی استرند بهمراه سالجر
پایل فلزی و بتنی ،نیلینگ(میخکوبی) ،سازه خرپایی و روشهای دیگر بسته به شرایط خاک محل
.6

تقویت بستر ،تحکیم و تثبیت سازه های در حال نشست

 .7تزریق گروت زیر بیس پلیت و فونداسیون های گسترده و سازه های سنگین توسط پمپ فشار قوی  120بار
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تخریب دیوارهای بتنی مسلح و سوراخکاری دیوارهای بتنی مسلح جهت عبور لوله های تاسیساتی

 .9کرینگ بتن مسلح در ابعاد مختلف (عمودی /افقی)
 .10خدمات تهیه و توزیع دستگاه ها و متعلقات حفاری و ژئوتکنیک
 .11افزایش توان باربری خاک بستر به روش جت گروتینگ (تزریق پرفشار به قطر  40تا  150سانتی متر)
 .12کاهش پتانسیل روانگرایی و تقویت پی انواع سازه ها با استفاده از روش اختالط عمیق
 .13اجرای دپو سنگی
2

خدمات ساخت و توزیع ماشین آالت
 ساخت و تهیه کلیه لوازم ژئوتکنیک
 ساخت ماشین آالت حفاری و تزریق طبق سفارش خریدار
 ساخت گراب حفاری ،ترپان و لوله های ترمی و متعلقات آن
 ساخت دستگاه های لوله کوب هیدرولیکی خود حرکت )دیزلی و برقی( با کورس  3تا  6متر طبق سفارش خریدار
 ساخت دستگاه های لوله کوب اجرای میکروپایل در سایزهای مختلف و به سفارش کارفرما
 تهیه و آماده سازی کلیه مصالح میکروپایل شامل لوله های پرفوره ،سرنیزه و پکرهای مختلف انتگرال  -تاپ پکر و ...
 ساخت و تعمیر لوازم حفاری شمع گرد
چشم انداز
فعالیت در تراز برون مرزی با توسعه قابلیت های انسانی و سازمانی بمنظور ارتقاء و امنیت زندگی انسانها
ارزش ها
 احترام به حقوق و ارزش های مردم
 رعایت اخالق حرفه ای در کار
 اصرار بر کیفیت ،بهداشت و ایمنی ،حفاظت از محیط زیست
 گرامی داشتن خالقیت ،ابتکار و نوآوری
 پیشرفت های فنی و مدیریتی به طور مداوم
خط مشی کیفیت و ایمنی
شرکت حفار پایدار تهران در راستای چشم انداز خود به انجام رساندن و مدیریت پروژه های مهندسی ،تدارک و اجراء با
رعایت مشخصات ،کیفیت و الزامات مورد توافق با کارفرما در چارچوب اهداف سیستم مدیریت کیفیت ،بهداشت و ایمنی و
زیست محیطی متعهد به انجام امور زیر است:
 ایمن سازی محیط کار و پیشگیری از بروز خطا ،عوامل آسیب رسان ،حادثه و تخریب محیط زیست
 تبعیت از قوانین ،مقررات و استاندارد ها
 فراهم کردن منابع الزم و اعمال مدیریت موثر بر آنها
 افزایش آگاهی و آموزش کارکنان
 ایجاد محیط کاری سالم و ایمن
 به حداقل رساندن اختالل در زندگی روزمره افراد جامعه
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ساختار سازمانی

چارت سازمانی شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
(افراد کلیدی)
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لیست پروژه ها
تهران:
 مجتمع مسکونی ارکیده  -تحکیم و تثبیت زیر فونداسیون
 مجتمع مسکونی بوعلی(سعادت آباد )  -تحکیم و تثبیت زیر فونداسیون
 خوابگاه دانشجویی کامرانیه – اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ
 مجتمع فرهنگی ورزشی ونک – حفاری و اجرای شمع گرد
 واحد مسکونی گلنار الهیه – حفاری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ
 اجرای دیوار محیطی دانشگاه آزاد تهران(پونک)
 پایدارسازی دیواره های مجتمع تجاری اُپال در  2فاز  -اجرای سازه نگهبان به عمق  30و  43متر
 پایدارسازی دیواره های پروژه بلوار فردوس شرق -اجرای سازه نگهبان به عمق  21متر
 پایدار سازی دیواره های مجتمع تجاری واقع در بلوار فرحزادی -اجرای سازه نگهبان به عمق  20متر
 پایدارسازی دیواره های بیمارستان بین المللی آرمان -اجرای سازه نگهبان به عمق  20متر
 پایدارسازی دیواره های ساختمان مدرسه عالی شهید مطهری -اجرای سازه نگهبان به عمق  14متر
 پایدارسازی دیواره های مجتمع فرهنگی کوثر واقع در بلوار ارتش -اجرای سازه نگهبان به عمق  24متر
 پایدارسازی دیواره های مجتمع تجاری کوهستان -اجرای سازه نگهبان به عمق  24متر
 پایدارسازی دیواره های پروژه سرو شرقی -اجرای سازه نگهبان به عمق  18متر
 پایدارسازی دیواره های پروژه کوی فراز -اجرای سازه نگهبان به عمق  22متر
 پایدارسازی دیواره های پروژه یادگار -اجرای سازه نگهبان به عمق  15متر
 پایدارسازی دیواره های پروژه مجتمع اداری -تجاری یاران -اجرای سازه نگهبان به عمق  17متر
 پایدارسازی دیواره های پروژه بلوار آیت ا ...کاشانی  -اجرای سازه نگهبان به عمق  20متر
 پایدارسازی دیواره های پروژه مجتمع مسکونی شهرک غرب  -اجرای سازه نگهبان به عمق  13.5متر
 پایدارسازی دیواره های پروژه مجتمع مسکونی سه راه آدران -اجرای سازه نگهبان به عمق  12متر
 پایدارسازی دیواره های پروژه ساختمان مسکونی ونک (خیابان پردیس) -اجرای سازه نگهبان به عمق  18متر
 پایدارسازی دیواره های پروژه بلوار فردوس شرق(چهار راه سلیمی) -اجرای سازه نگهبان به عمق  14متر
 پایدارسازی دیواره های پروژه مجتمع مسکونی میرداماد -اجرای سازه نگهبان به عمق  8متر
 پایدارسازی دیواره های پروژه مجتمع مسکونی باقرشهر -اجرای سازه نگهبان به عمق  8متر
 پایدارسازی دیواره های پروژه مجتمع مسکونی اشرفی اصفهانی -اجرای سازه نگهبان به عمق  8متر
 اجرای مهاربند های کابلی سقف ایستگاه مترو شهر آفتاب
شهرستان ها:
 پایدارسازی دیواره های مجتمع تجاری البرز مال(کرج)  -اجرای سازه نگهبان به عمق  28متر
 پاالیشگاه غالت زر هشتگرد  -اجرای میکروپایل جهت تحکیم بستر مناطق نشست کرده
 پایدارسازی دیواره های پروژه بیمارستان شفا خرم آباد (فاز  - )3اجرای سازه نگهبان به عمق  15متر
 شهرک مسکونی چیتگر -کرینگ بتن مسلح و اجرای میکروپایل جهت تحکیم و تثبیت زیر فونداسیون سازه
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پروژه عملیات تحکیم بستر ساختمان کیالن به روش حفاری و تزریق
پایدارسازی دیواره های گود پروژه گلستان اهواز  -اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ
دانشگاه پیام نور آستانه اشرفیه  -اجرای میکروپایل
دانشکده علوم پزشکی اراک (ولی عصر)  -اجرای سازه نگهبان به عمق  18متر
دانشگاه پیام نور الهیجان -اجرای میکروپایل
احداث پرده آببند سد چغاخور چهارمحال و بختیاری
کارخانه آرد و تجارت رودسر -اجرای میکروپایل
پل جاده پاسارگاد شیراز -اجرای شمع گرد
هتل روناس چابکسر  -اجرای میکروپایل
مترو شیراز (قصرالدشت) ایستگاه  1و  -2حفاری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ
سد انحرافی چالوس -احداث دیوار آببند
کارخانه درخشان ماکارون شیراز – اجرای میکروپایل
مجتمع صنایع غذایی پردیس جویبار  -اجرای ریز شمع
جاده ساری ،کیاسر -اجرای شمع های گرد و مستطیل
باتالقهای خمام رشت  -اجرای میکروپایل وزارت نیرو
پروژه آلما گل سیلو گنبد – اجرای میکروپایل
پل صاحب الزمان رودخانه کرخه – اجرای شمع های گرد
دکلهای برق رودسر و منجیل بعد از زلزله -اجرای سازه نگهبان انکرینگ
کانال هدایت آب خور جعفری پتروشیمی بندر امام
شمع های گرد پل آق قال برروی رودخانه آق قال  -گرگان
فاز چهارپتروشیمی بندر امام – اجرای شمع گرد و میکروپایل
احداث دیوار آب بند سد بیدواز  -سبزوار
پل رودخانه خلف آباد – احداث دیوار آببند
احداث پرده آب بند سد زاوین – کالت نادری
پل نادری رودخانه کرخه – اجرای شمع گرد
تونل انحرافی سد کمال صالح – تحکیم ،تثبیت ،حفاری و تزریق
احداث پرده آب بند سد شی کلک چابهار
پروژه الله بزرگ ارومیه – حفاری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ
بیمارستان اراک -حفاری و اجرای سازه نگهبان نیلینگ

6

پروژه های در دست اجراء
شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
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انجام عملیات میکروپایل (ریزشمع)
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه پاالیشگاه غالت زر هشتگرد

کارفرما  :شرکت صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :هشتگرد
هدف  :تحکیم بستر مناطق نشست کرده با اجرای میکروپایل (ریزشمع)
درصد پیشرفت عملیات  95 :درصد
تاريخ شروع عملیات  :سال 1398
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پروژه های خاتمه یافته
شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
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انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع اداری -تجاری بلوار فردوس شرق

کارفرما  :جناب آقای امیر عبداللهی

عمق گودبرداری  14 :متر

طراح و مجری  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

سطح ديواره ها  1398 :مترمربع

موقعیت پروژه  :بلوار فردوس شرق -چهار راه سلیمی

درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد

هدف  :اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ و سالجر معلق

تاريخ انجام عملیات  :سال 1397
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انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه بیمارستان شفا (فاز )3

کارفرما  :جناب آقای دکتر فکوری

عمق گودبرداری  15 :متر

مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

سطح ديواره ها  800 :مترمربع

موقعیت پروژه  :خرم آباد  -خیابان پیروزی

درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد

هدف  :انجام پایداری موقت با روش نیلینگ و انکراژ و سالجر پایل

تاريخ انجام عملیات  :سال 1396
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انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع تجاری – اداری یاران

کارفرما  :جناب آقای قربان بخشی صوفیانی

عمق گودبرداری  17 :متر

مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

سطح ديواره ها  2600 :مترمربع

موقعیت پروژه  :تهران -اتوبان فتح

درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد

هدف  :اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ (مولتی استرند) و سالجر پایل تاريخ انجام عملیات  :سال 1396
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انجام عملیات ژئوتکنیک
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه آبگیر پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس

کارفرما  :شرکت نفت ستاره خلیج فارس

هدف  :انجام مطالعات ژئوتکنیک

مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد

مشاور :شرکت مهندسین مشاور حرا پویا

تاريخ انجام عملیات  :سال 1395

موقعیت پروژه  :استان هرمزگان-شهرستان بندرعباس-
خونسرخ ،جنب شهرک شهید رجائی -سایت آبگیر پاالیشگاه
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انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع تجاری اُپال فاز 2

مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

عمق گودبرداری  43 :متر

مشاور :شرکت مهندسین مشاور ایران استن

سطح ديواره ها  8500 :مترمربع

موقعیت پروژه  :تهران -میدان کتاب

درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد

هدف  :انجام پایداری موقت با روش نیلینگ و انکراژ با مولتی استرند تاريخ انجام عملیات  :سال 1395

14

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع تجاری – اداری توپاز

کارفرما  :جناب آقای جالل صبورنیا

عمق گودبرداری  20 :متر

مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

سطح ديواره ها  2680 :مترمربع

مشاور  :شرکت مهندسین مشاور ایران استن

درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد

موقعیت پروژه  :تهران -خیابان آیت ا ...کاشانی

تاريخ انجام عملیات  :سال 1395

هدف  :اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ

15

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع تجاری – اداری آرال

مجری طرح :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

عمق گودبرداری  21 :متر

موقعیت پروژه :استان تهران -بلوار فردوس شرق

سطح ديواره ها  2200 :مترمربع

هدف  :انجام پایداری موقت با اجرای دیوار برلنی و نیلینگ و انکراژ

درصد پیشرفت عملیات 100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1395

16

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع مسکونی یادگار

مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

عمق گودبرداری  15 :متر

موقعیت پروژه  :تهران -اتوبان یادگار شمال -بلوار شهرداری مساحت ديواره ها  3395.59 :مترمربع
هدف  :اجرای دیوار برلنی ،نیلینگ و انکراژ

درصد پیشرفت عملیات 100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1395

17

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع مسکونی سرو شرقی

مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

عمق گودبرداری  18 :متر

موقعیت پروژه  :تهران -سعادت آباد-سرو شرقی

سطح ديواره ها  2232 :مترمربع

هدف  :اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ و سالجر پایل

درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1394

18

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع تجاری-اداری بوعلی

مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

عمق گودبرداری  22 :متر

موقعیت پروژه  :تهران -سعادت آباد -بلوار جوریکی

مساحت ديواره ها  2090 :مترمربع

هدف  :اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ و سالجر پایل

درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1394

19

انجام عملیات میکروپایل (ریزشمع)
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه شهرک مسکونی چیتگر

کارفرما  :شرکت گسترش صنعت ایران
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :تهران -بلوک  D3شهرک مسکونی چیتگر
هدف  :تحکیم و تثبیت زیر فونداسیون سازه با انجام کرینگ بتن مسلح و اجرای میکروپایل
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1394

20

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع تجاری-تفریحی البرز مال

کارفرما  :شرکت توسعه و عمران بهناد بنا

عمق گودبرداری  28 :متر

مشاور :شرکت مهندسین مشاور آرشیویرا

سطح جداره  3885 :متر مربع

مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد

موقعیت پروژه  :استان البرز -گلشهر -خیابان بهشتی

تاريخ انجام عملیات  :سال 1393

هدف :اجرای دیوار برلنی ،انکراژ با مولتی استرند وشمع درجا

21

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع تجاری  -پارکینگ طبقاتی کوهستان

مشاور :شرکت مهندسین مشاور طرح و آبادی و تدبیر

عمق گودبرداری  24 :متر

مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

سطح ديواره ها  2128 :مترمربع

موقعیت پروژه  :تهران -بلوار کوهستان

درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد

هدف  :اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ

تاريخ انجام عملیات  :سال 1392

22

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع تجاری اُپال فاز 1

کارفرما  :آقای مهندس نائینی

عمق گودبرداری  30 :متر

مشاور :شرکت مهندسین مشاور ایران استن

سطح جداره ها  3600 :مترمربع

مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد

موقعیت پروژه  :تهران -میدان کتاب

تاريخ انجام عملیات  :سال 1392

هدف  :اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ

23

انجام عملیات پایداری دائم بوسیله انکراژ

مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مرکز تجاری صبا

کارفرما  :موسسه بیمه صبا
مشاور :آقای دکتر رسول میرقادری
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :تهران -خیابان کارگر  -میدان حر
هدف  :تقویت دیوار بتنی چاله پله برقی برای پایداری
دائم با روش دوخت به خاک
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1392

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی)

مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع فرهنگی کوثر

کارفرما  :مجتمع فرهنگی کوثر
مشاور :شرکت مهندسی رهاب بتن خاک
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :تهران -شهرک قائم -ضلع شمال
هدف  :اجرای سازه نگهبان نیلینگ
عمق گودبرداری  8 :متر
مساحت جداره ها  1700 :مترمربع
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1392

24

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی)
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مدرسه عالی شهید مطهری

کارفرما  :مدرسه عالی شهید مطهری
مشاور :شرکت ایستا ایلیا
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :تهران -میدان بهارستان -روبروی
مجلس شورای اسالمی
هدف  :اجرای سازه نگهبان نیلینگ
عمق گودبرداری  14 :متر
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1392

25

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه بیمارستان بین المللی آرمان

کارفرما :شرکت بیمارستان بین المللی آرمان
مشاور :شرکت مهندسین مشاور گروه 4
مجری طرح :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه :تهران -خیابان سئول -بیمارستان
آرمان
هدف  :انجام پایداری موقت با روش نیلینگ و انکراژ
عمق گودبرداری  20 :متر
پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1392
انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع تجاری پاسداران

کارفرما  :آقایان مهندسین دانشور و شاه حسینی

عمق گودبرداری  24 :متر

مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

سطح شاتکريت  2942 :متر

موقعیت پروژه  :تهران -خیابان پاسداران

درصد پیشرفت عملیات 100 :درصد

هدف  :انجام پایداری موقت با روش نیلینگ و انکراژ

تاريخ انجام عملیات :سال 1391

26

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه ساختمانی اداری -تجاری خیابان ترکمنستان

کارفرما  :شرکت توسعه اقلیم سبز
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :تهران -خیابان ترکمنستان
هدف  :اجرای سازه نگهبان نیلینگ به عمق  16متر
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1390،1389

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع تجاری مهران کرج

کارفرما  :حاج آقا محمد شوشتری

هدف  :انجام عملیات نیلینگ و انکراژ

مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

سطح شاتکريت 4790 :مترمربع

موقعیت پروژه  :استان البرز -کرج – میدان مهران

تاريخ انجام عملیات :سال 1389

27

عمق  17 :متر

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه واحد مسکونی گلنار الهیه

کارفرما  :مهندس حسینی
مشاور :شرکت مهندسین مشاور پویش سنگ ایستا
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :تهران -الهیه
هدف  :اجرای سازه نگهبان نیلینگ و انکراژ با 4000
متر حفاری و  9000متر مربع شاتکریت
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1389

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع تجاری پونک

مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :تهران -پونک
هدف  :انجام عملیات نیلینگ و انکراژ
عمق گودبرداری  17 :متر
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1388

28

انجام عملیات میکروپایل (ریز شمع)
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه انبار ذخیره گندم آلما گل سیلو

کارفرما  :شرکت آلما گل سیلو
مشاور :شرکت مهندسین مشاور نوفن تحکیم
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :استان گلستان -شهرستان گنبد
هدف  :انجام عملیات تحکیم بستر با اجرای  8500متر طول میکروپایل (لوله کوبی)  3و  4اینچ
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1388

29

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ و استرات

مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع مسکونی آریاشهر

کارفرما  :شرکت باران
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :تهران -آریاشهر
هدف :انجام عملیات نیلینگ و انکراژ و استرات
عمق گودبرداری  10 :متر
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1388

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع اداری الله بزرگ

کارفرما  :شرکت الله بزرگ
مشاور :بنیاد تعاون ناجا
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :استان آذربایجان غربی -ارومیه
هدف  :انجام عملیات نیلینگ و انکراژ به متراژ
 2600متر طول حفاری
عمق گودبرداری  12 :متر
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1388

30

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه بیمارستان اراک

کارفرما  :بسیج سازندگی اراک
مشاور :شرکت مهندسین مشاور گروه 4
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :استان مرکزی-شهرستان اراک
هدف  :انجام عملیات نیلینگ با اجرای 6626
مترطول نیل و انکر و سطح شاتکریت
4800مترمربع
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1388 ،1387

31

انجام عملیات نیلینگ (میخکوبی) و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه دانشگاه آزاد اسالمی

کارفرما  :دانشگاه آزاد اسالمی
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :تهران
هدف  :انجام عملیات پایداری موقت به روش نیلینگ با 4000
مترطول حفاری و سطح  1900متر مربع مش بندی و شاتکریت
درصد پیشرفت عملیات 100 :درصد
تاريخ انجام عملیات :سال 1387

انجام عملیات میکروپایل (ریزشمع)
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه بهسازی خاک مجتمع صنایع غذایی پردیس جویبار

کارفرما :شرکت صنایع غذایی پردیس (چای گلستان)

هدددف  :تحکييیم و کنتييرل روانگرایييی زمييین بييا اج يرای روش

مشاور :شرکت مهندسین مشاور آر  -سا

میکروپایل (تعداد  400عدد المان  3اینچ با عمق  9و  12متر)

مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد

موقعیت پروژه  :استان مازندران -ساری

تاريخ انجام عملیات  :سال 1387

32

انجام عملیات میکروپایل (ریزشمع)
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع مسکونی بوعلی (سعادت آباد)

کارفرما  :شرکت بهسازان پی پارسیان
مشاور :شرکت مهندسین مشاور دریا خاک پی
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :تهران -سعادت آباد
هدف  :حفاری و تزریق  100گمانه  3اینچ در
عمق  13متر
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1387

انجام عملیات شمع بتنی درجا
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع فرهنگی ورزشی ونک

کارفرما  :شهرداری تهران
مشاور :شرکت مهندسین مشاور زمیران
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :تهران – میدان ونک
هدف  :اجرای  24عدد شمع بتنی به قطر 110
سانتی متر و عمق  12متر
درصد پیشرفت عملیات 100 :درصد
تاريخ انجام عملیات :سال 1387

33

انجام عملیات میکروپایل (ریزشمع)
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه درخشان ماکارون شیراز

کارفرما  :شرکت درخشان ماکارون پارس
مشاور :شرکت هفت شهر
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :استان فارس -شهرستان زرقان
هدف  :تقویت بستر با انجام عملیات میکروپایل به تعداد  258گمانه و متراژ  2064متر طول
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1386

34

انجام عملیات میکروپایل (ریزشمع)
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه هتل روناس چابکسر

کارفرما  :آقای پرواره
مشاور :آقای مهندس اخوان
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :استان گیالن -شهرستان چابکسر
هدف  :تقویت بستر خاکی با روش میکروپایل و تعداد
 143گمانه
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1385

مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه دانشگاه پیام نور آستانه اشرفیه

نام کارفرما  :دانشگاه پیام نور
مشاور :شرکت پیمان پرد
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
هدف  :اجرای ریز شمع بمنظور تحکیم و تثبیت زیر
فونداسیون سازه
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1385

35

انجام عملیات میکروپایل (ریزشمع)
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه دانشگاه پیام نور الهیجان

کارفرما  :دانشگاه پیام نور
مشاور :شرکت پیمان پرد
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :استان گیالن – شهرستان الهیجان
هدف :اجرای میکروپایل جهت تحکیم و تقویت شالوده
درصد پیشرفت عملیات 100 :درصد
تاريخ انجام عملیات :سال 1384

انجام عملیات حفاری و تزریق تحکیمی
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه تونل انحراف سد کمال صالح

کارفرما  :شرکت آب نیرو و شرکت پورنام
مشاور :شرکت مهندسین مشاور الر
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :استان مرکزی -شهرستان شازند
هدف  :اجرای  6000مترطول حفاری و تزریق
تحکیمی و تماسی تونل انحراف
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1384

36

انجام عملیات میکروپایل (ریزشمع)
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه کارخانه آرد و تجارت رودسر

کارفرما :کارخانه آرد و تجارت رودسر
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
مشاور :شرکت آرد ساختمان
موقعیت پروژه  :استان گیالن -شهرستان رودسر
هدف  :اجرای  12000مترطول ریزشمع (میکروپایل) جهت تحکیم و تثبیت زیر فونداسیون سازه
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1383
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انجام عملیات دیوار آب بند
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه دیوار آببند سد بیدواز

کارفرما  :شرکت آب منطقه خراسان

هدف  :انجام عملیات حفاری دیوار آب بند

مشاور  :شرکت طوس آب

درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد

مجری  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران

تاريخ انجام عملیات  :سال 1381

موقعیت پروژه  20 :کیلومتری اسفراین
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انجام عملیات پرده آ ب بند
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه احداث پرده آببند سد زاوین

کارفرما :سازمان آب منطقه ای خراسان
مشاور :شرکت طوس آب
مجری  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :استان خراسان95 -کیلومتری
مشهد -کالت
هدف :انجام عملیات احداث پرده آب بند
درصد پیشرفت عملیات 100 :درصد
تاريخ انجام عملیات :سال 1381

انجام عملیات میکروپایل (ریزشمع)
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه پتروشیمی بندر امام خمینی (ره)

کارفرما  :شرکت پتروشیمی تهران بستون
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :استان خوزستان -بندر امام (ره)-
سایت 4
هدف  :اجرای ریز شمع (میکروپایل) جهت تقویت
بستر لوله خط انتقال  1600پی آرجی
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1381
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پروژه های مشارکت در اجراء

40

انجام عملیات شمع درجا  -بارت و شمع گرد
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه محور رانشی لغزشی ساری -کیاسر

کارفرما  :وزارت راه و ترابری
مشاور :شرکت وینه سار
مجری طرح  :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران (پیمان مدیریت با شرکت شوسه)
موقعیت پروژه  :استان مازندران -محور ساری-کیاسر
هدف  :تحکیم محور ساری با اجرای میکروپایل -کیاسر با اجرای 110عدد شمع گرد درجا به قطر  1متر و عمق  12متر و
 45عدد شمع مستطیل (بارت) با ابعاد  240*80سانتی متر و عمق  15مترطول
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1386
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انجام عملیات نیلینگ و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه ورودی تونل قطار شهری شیراز
کارفرما :قطار شهری
مشاور :منابع طبیعی محیط زیست
مجری طرح :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
(پیمان مدیریت با شرکت شوسه)
موقعیت پروژه  :استان فارس -مترو شیراز
هدف  :اجرای نیلینگ و انکراژ با انجام  2300متر
حفاری در قطعه  6و  7مترو
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1386

عملیات احداث کانال
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه کانال هدایت آب خور جعفری

کارفرما :پتروشیمی ماهشهر -سایت 4
مشاور :شرکت تهران بستون
مجری طرح :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :استان خوزستان -شهرستان
ماهشهر
هدف  :احداث کانال هدایت آب خور جعفری
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1380
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اجرای دیوار آب بند و تزریق تحکیمی
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه سد گیالن غرب

کارفرما  :آب منطقه ای
(مشارکت در اجراء)
هدف پروژه  :تحکیم تونل انحراف و اجرای دیوار آب بند
تاريخ انجام عملیات 1381 :
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انجام عملیات نیلینگ و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه مجتمع مسکونی ارکیده
مشاور :شرکت پی آزما
مجری طرح :شرکت مهندسی حفار پایدار تهران
موقعیت پروژه  :تهران – ابتدای جاده کن سولقان
هدف  :کنترل نشست و تامین ظرفیت باربری الزم ساختمان با اجرای عملیات حفاری و تزریق
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1380

انجام عملیات تزریق تحکیمی و تماسی
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه دیوار آب بند سد شی کلک چابهار

کارفرما  :وزارت نیرو
مشاور :شرکت آب و خاک
مدير اجرايی  :انوش گرشاسبی
موقعیت پروژه  :استان سیستان و بلوچستان -چابهار
هدف  :انجام عملیات حفاری ،تزریق تحکیمی و
تماسی
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1379
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انجام عملیات تزریق نیلینگ و انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه انکراژ خوابگاه دانشجویی کامرانیه

کارفرما  :دانشگاه شهید بهشتی تهران
مشاور :شرکت ایران خاک
مجری  :انوش گرشاسبی
موقعیت پروژه  :تهران -دانشگاه شهید بهشتی
هدف  :اجرای عملیات حفاری ،نیلینگ و انکراژ
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1378

انجام عملیات انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه انکراژ دکل های برق فشار قوی خمام رشت

کارفرما  :وزارت نیرو
مشاور :دفتر فنی وزارت نیرو
مدير اجرايی  :انوش گرشاسبی
موقعیت پروژه  :باتالق های خمام رشت
هدف :احداث گمانه های انکراژ در باتالق های خمام
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1369
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انجام عملیات انکراژ
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه انکراژ دکل های فشار قوی رودبار و منجیل بعد از زلزله

کارفرما :وزارت نیرو
مشاور :دفتر فنی وزارت نیرو
مدير اجرايی  :انوش گرشاسبی
موقعیت پروژه :استان گیالن
هدف :حفاری و انکراژ دکل های برق
درصد پیشرفت عملیات 100 :درصد
تاريخ انجام عملیات :سال 1369

عملیات تحکیم بستر به روش کوبش (تراکم)
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه المهدی بندرعباس

کارفرما :کارخانه آلومینیوم هرمزگان
موقعیت  :بندرعباس -خونسرخ
هدف  :تحکیم بستر با استفاده از تراکم دینامیکی

تاريخ انجام عملیات  :سال 1364
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انجام عملیات دیوار آب بند
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه احداث دیوار آببند تونل انحرافی سد چالوس

کارفرما  :وزارت نیرو
مشاور :شرکت مهاب قدس
مدير اجرايی  :انوش گرشاسبی
موقعیت پروژه  :استان مازندران -کیلومتر 20جاده چالوس  -تهران
هدف  :اجرای بارت در بندهای تونل انحراف
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1362
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انجام عملیات شمع درجا
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه احداث شمع های پل آق قال

کارفرما  :وزارت راه و ترابری گرگان
مشاور :دفتر فنی وزارت راه
مدير اجرايی  :انوش گرشاسبی
موقعیت پروژه  :شهرستان گرگان  -آق قال
هدف  :اجرای شمع گرد
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1361
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انجام عملیات شمع درجا
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه احداث شمع های پل نادری

کارفرما  :وزارت راه و ترابری
مشاور :دفتر فنی وزارت راه
مدير اجرايی  :انوش گرشاسبی
موقعیت پروژه  :استان خوزستان-شهرستان
اندیمشک
هدف  :حفاری شمع گرد ،قفسه گذاری و بتن ریزی
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1361

انجام عملیات شمع درجا
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه احداث شمع های پل خلف آباد

کارفرما  :وزارت راه و ترابری
مشاور :دفتر فنی وزارت راه
مدير اجرايی  :انوش گرشاسبی
موقعیت پروژه  :استان خوزستان -شهرستان رامشیر
هدف  :آرماتوربندی و بتن ریزی شمع های پل
خلف آباد بر روی رودخانه خلف آباد
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1360
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اجرای عملیات شمع درجا

اجرای پرده آب بند

مشخصات عمومی و اجرایی طرح :

مشخصات عمومی و اجرایی طرح :

پروژه احداث شمع های پل صاحب الزمان

پروژه احداث پرده آببند سد چغاخور

کارفرما  :وزارت راه و ترابری

کارفرما  :وزارت نیرو

مشاور :دفتر فنی وزارت راه

مشاور :شرکت مهاب قدس

مدير اجرايی  :انوش گرشاسبی

مدير اجرايی  :انوش گرشاسبی

موقعیت پروژه  :استان خوزستان – شهرستان دزفول

موقعیت پروژه  :استان چهارمحال و بختیاری-

هدف  :آرماتوربندی و بتن ریزی شمع های پل

شهرستان بروجن

صاحب الزمان بر روی رودخانه کرخه

هدف :احداث پرده آببند سد چغاخور

درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد

درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد

تاريخ انجام عملیات  :سال 1360

تاريخ انجام عملیات  :سال 1360

اجرای پرده آب بند
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه احداث پرده آببند سد تبریز

کارفرما  :آب منطقه ای
مدير اجرايی  :انوش گرشاسبی
موقعیت پروژه  :آذربایجان شرقی
هدف :احداث پرده آببند سد تبریز
تاريخ انجام عملیات  :سال 1360

50

انجام عملیات شمع درجا
مشخصات عمومی و اجرایی طرح :
پروژه احداث شمع های پل جاده پاسارگاد

کارفرما  :وزارت راه و ترابری
مشاور :دفتر فنی وزارت راه
مدير اجرايی  :انوش گرشاسبی
موقعیت پروژه  :استان فارس -ده بید
هدف  :آرماتوربندی و بتن ریزی شمع های پل جاده پاسارگاد
بر روی رودخانه
درصد پیشرفت عملیات  100 :درصد
تاريخ انجام عملیات  :سال 1360
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انبار مرکزی
شرکت حفار پایدار تهران

52

انبار و تعمیرگاه مرکزی
شرکت حفار پایدار تهران با در اختیار داشتن فضای تعمیراتی بالغ بر  5000متر مربع شامل تعمیرگياه مرکيزی و انبيار هيای
روباز و سرپوشیده واقع در جاده ساوه به ارائه خدمات ساخت  -مونتاژ ،سرویس و نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آالت
حفاری و تزریق می پردازد .این شرکت در راستای تحکیم اهداف و زنجیره ارزش های خود در حوزه تخصصی ماشيین آالت و
تجهیزات نیز با اتکا به دانش ،خالقیت و مهارت پرسنل مجرب اقدام به ارائه خدمات مشاوره فنی و تخصصی به منظور انتخاب
بهینه ماشین آالت برای همکاران و درخواست کنندگان می نماید.
حفار پایدار در طول فعالیت خود حجم قابل توجهی از دستگاههای ژئوتکنیک ،حفاری و تزریق را در اختیار کارفرمایيان قيرار
داده است.
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لیست ماشین آالت موجود در انبار مرکزی















دستگاه حفاری  SR60مدل  1 ،2010دستگاه
دستگاه حفاری توهو ژاپن با عمق حفاری  600متر 1 ،دستگاه
دستگاه حفاری  DHژاپن با عمق حفاری  300متر 1 ،دستگاه
دستگاه حفاری روتاری  GMCپرتابل  5 ،دستگاه
دستگاه حفاری  KSKژاپن با عمق حفاری  300متر 1 ،دستگاه
دستگاه حفاری روتاری کوکن 5 ،دستگاه
دستگاه حفاری روتاری  2 ،D750دستگاه
دستگاه حفاری راسل پرتابل  5 ،دستگاه
دستگاه حفاری دیامی  2 ،دستگاه
دستگاه حفاری کاساگراندا با قطر حفاری  1.5و عمق حفاری  54متر 1 ،دستگاه
دستگاه حفاری سویلمک  102با قطر حفاری  1.2و عمق حفاری  38متر 1 ،دستگاه
دستگاه حفاری کالورت  626با قطر حفاری  1.2و عمق حفاری  38متر 1 ،دستگاه
دستگاه حفاری سویلمک  RTSپرتابل با قطر حفاری  1.2و عمق حفاری  30متر 1 ،دستگاه
دستگاه حفاری  MANفرانسوی پرتابل با قطر حفاری  1.2و عمق حفاری  24متر 1 ،دستگاه
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جرثقیل بوم خشک زنجیری لینک بلت  45تن 1 ،دستگاه
جرثقیل بوم خشک زنجیری وستینگهاوس  45تن 1 ،دستگاه
جرثقیل بوم خشک زنجیری روسی  20تن 1 ،دستگاه
دریل واگن چرخ زنجیری اینگرسولرند  2، 350دستگاه
دریل واگن چرخ زنجیری اینگرسولرند  2 ، 315دستگاه
دریل واگن چرخ زنجیری هلمن  2 ، Lدستگاه
دریل واگن چرخ زنجیری اطلس  2 ، 401دستگاه
دریل واگن چرخ زنجیری اطلس  2 ، 601دستگاه
دریل واگن چرخ زنجیری مدل 2 ، LM100دستگاه
دریل واگن چرخ زنجیری راک  1 ، 422دستگاه
دریل واگن چرخ الستیکی فارس  2 ، 115دستگاه
بیل مکانیکی کوماتسو  2 ، 220دستگاه
کمپرسی بنز مایلر  10چرخ  3 ،دستگاه
کمپرسی ولوو  2 ، N10دستگاه
کمپرسور اینگرسولرند  4 ، 1200دستگاه
کمپرسور اینگرسولرند  5 ، 950دستگاه
کمپرسور اینگرسولرند  4 ، 825دستگاه
کمپرسور اینگرسولرند  3 ، 750دستگاه
کمپرسور تبریز  2 ، 175دستگاه
کمپرسورکمپیدرو  2 ، 175دستگاه
ژنراتور  2 ، 150 KVAدستگاه
ژنراتور  2 ، 75 KVAدستگاه
پمپ گل حفاری بن رویال 8 ،دستگاه
ست کامل تزریق کریلیوس 6 ،ست
پمپ تزریق کالویو هیدرولیک و بادی 6 ،دستگاه
پمپ تزریق کریلیوس دِبی متغیر 2 ،دستگاه
پمپ تزریق پرتابل آلمانی 1 ،دستگاه
پمپ تزریق گروت ماردونی 3 ،دستگاه
پمپ تزریق پرتابل دستی 2 ،دستگاه
میکسر اولیه و ثانویه تزریق 6 ،ست کامل
پمپ شات کریت آلیو  6 ،260دستگاه
دستگاه شات کریت ترپاش 5 ،دستگاه
دستگاه شات کریت خشک پاش 5 ،دستگاه
دستگاه لوله کوب خود حرکت میکروپایل 4 ،دستگاه
دستگاه های جوش رکتیفایر  10 ،دستگاه
پمپ های آب سانتر فیوژ 4 ،دستگاه
چکش های  500تنی لوله ژوئن  2 ،دستگاه
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دستگاه رزوه زنی میلگرد 3 ،دستگاه
دستگاه کویل باز کن استرند 3 ،دستگاه
جک کشش ( Enerpacحداکثر  200تن) 4 ،دستگاه
گراب حفاری سایز  2 ، 60دستگاه
گراب حفاری سایز  2 ، 80دستگاه
باکت های حفاری سایز  60تا  15 ، 150عدد
راد حفاری  3متری سایز  1000 ، 50متر
راد حفاری  1.5متری سایز  400 ، 50متر
راد حفاری  3متری سایز  800 ، 42متر
راد حفاری  1.5متری سایز  400 ، 42متر
راد حفاری  3متری سایز  200 ، 76متر

 کلیه متعلقات مورد نیاز در پروژه های ژئوتکنیک ،حفاری و تزريق
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