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مهندسی و اکتشاف صئوتکنیک 

 ساَ تجشتٝ طئٛتىٙیىی، ٔجٕٛعٝ تٝ ٞٓ پیٛستٝ وأّی اص ٘اٌٚاٖ وطتی ٞا، تٝ عٙٛاٖ 35ضشوت طئٛٞیذسا تا 

.  یه تىِٙٛٛطی ٘ٛظٟٛس، آصٔایطٍاٜ ٞای وأُ ٚ ٟٔٙذسی ٞای ٔشتٛط تٝ ایٗ صٔیٙٝ سا عشضٝ وشدٜ است

دفاتش اغّی ضشوت دس ٚ٘ضٚئال لشاس ٌشفتٝ وٝ تٝ ٔا اجاصٜ ٔی دٞذ تٝ سشعت ٚ تا ٞضیٙٝ وٓ ٘سثت تٝ تجٟیض 

. ٘فشات ٚ تجٟیضات دس وٓ تشیٗ صٔاٖ جٟت اعضاْ تٝ ٞش ٘مطٝ ایی الذاْ ٕ٘اییٓ
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 ا٘جاْ  MV ٔتش تا استفادٜ اص واٚضٍش200ٔا ٔی تٛا٘یٓ ٔطاِعات طئٛتىٙیىی صیش سا دس ٔٙاطمی تا عٕك 

: دٞیٓ

  ُواتCPT 

  واتُ ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی

  ٔغضٜ ٌیشی(Coring)  ًٙس

 CPT وف دسیا 

  تشداسی چىطی ٕٝ٘ٛ٘

  ٔغضٜ ٌیشی(Coring)  پیستٖٛ تضي

  ٔغضٜ ٌیشی استعاضی(Vibrocoring )

 SPT 
  ٔخشٚط ِشصٜ ای(Seismic Cone )

  الي تشداسیPS 

:  ٔتخػع دس اجشای عّٕیات ٟٔٙذسی طئٛتىٙیه تشای ٔٛاسد صیش ٔی تاضذGeohidraضشوت 

  سىٛٞای ٘فت ٚ ٌاص

  وطی ٞای صیشدسیایی ِِٝٛ

  تجٟیضات ٔستحىٓ تاالتش

  ٗخطشات صٔی

  پُ ٞا

  تٙذسٌاٜ ٞا

 MVکاوشگز 

ایٗ واٚضٍش، ضٙاٚسی است ٔخػٛظ عّٕیات طئٛفیضیىی ٚ طئٛتىٙیىی وٝ تا لاتّیت یذن وص تٛدٖ لادس 

 . ٔتشی ا٘جاْ دٞذ200است حفاسی تا عٕك 
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 سشٚیس وأّی دس ٘ػة تجٟیضات ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی ٚ حفاسی ا٘جاْ ضذ وٝ وأال واٚضٍش سا لاتُ 2014دس ساَ 

. اطٕیٙاٖ وشد

تٝ طٛس ٘سثی، ا٘ذاصٜ وٛچه ٚ ٞضیٙٝ لاتُ استفادٜ پاییٗ اجاصٜ ٔی دٞذ تا ایٗ وطتی تٝ غٛست لاتُ تٛجٝ 

. ای اص ٘ظش ٞضیٙٝ ٔشلٖٛ تٝ غشفٝ تاضذ
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: ویضگی ها

  ٔتش  350حفاسی تا عٕك 

 3 ٔتش جثشاٖ جاتجایی 

  تشداسی دسٖٚ چاٞی ٕٝ٘ٛ٘/CPT 

 CPT وف دسیا 

  ٔغضٜ ٌیشی(Piston Coring  )

  ٔغضٜ ٌیشی استعاضی(Vibrocoring )

  پیٕایص ٞای طئٛفیضیىی

  پیٕایص ٞای الیا٘ٛس ضٙاسی

  الي تشداسیPS 

  آصٔایطٍاٜ طئٛتىٙیه

 Garzaباالبز 

واستشدٞا ٔطخػات 

 َٛٞٛ٘ٛٔ(MONOHULL )SPT 

 CPTخٛد ٔحشن 

17 Berths  تشداسی ٕٝ٘ٛ٘

 Pile driving ٔتش 24تیطتشیٗ عٕك آب 

 Dredging ٔتش ٔشتع ٔساحت عشضٝ وطتی 190

  تٗ 50تیطتشیٗ ٚصٖ لاتُ تاسٌیشی سٚی عشضٝ 
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 Celtaباالبز 

واستشدٞا ٔطخػات 

ٔذَٚ ساصٜ ایی ٔٙاسة وٝ أىاٖ حُٕ سشیع ٚ تا 

. غشفٝ سا ٔیسش ٔی ساصد

SPT ٚ CPT 

ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی  ٔتش 20تیطتشیٗ عٕك آب 

 Pile Driving ٔتش ٔشتع ٔساحت عشضٝ وطتی 140

 Dredging تٗ 50تیطتشیٗ ٚصٖ لاتُ تاسٌیشی سٚی عشضٝ 
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تجهیشات سمینی 

 . ٚسیّٝ حفاسی لاتُ حُٕ وٝ ٔی تٛا٘ٙذ تش سٚی تاالتشٞای ٔا استفادٜ ضٛ٘ذ12ضأُ 
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صئوفیشیک با قدرت تفکیک پذیزی باال 

  ا٘ذاصٜ ٌیشی عٕك دسیا

  تطخیع ٔخاطشات سطحی

  تشویة طئٛفیضیه ٚ طئٛتىٙیه
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  صئوفیشیکیتجهیشات

  اسىٗ وٙٙذٜ جا٘ثی  (دستٍاٜ سدیاب تٝ ٚسیّٝ أٛاج غٛتی)سٛ٘اس

  ٍٔٙتٛٔتش

 SBP (2-16 KHz )

 Sparker (0.5 – 1.5 KHz )

  تعذی تا تفىیه پزیشی تاال 2ِشصٜ ای دیجیتاِی (200-50 Hz )

 

 

اقیانوط شناسی 

  طشاحی سیستٓ ٞای جٕع آٚسی دادٜ ٞا، ٌستشش ٚ یىپاسچٍی

  پشداصش ٚ تفسیش دادٜ ٞای الیا٘ٛس ضٙاسی ٚ ٞٛاضٙاسی

 

آسمایشگاه  

 :آصٔایطٍاٜ ضشوت ضأُ تجٟیضات پیطشفتٝ دس سطح جٟا٘ی ٚ تا لاتّیتٟای صیش ٔی تاضذ

 

 

 

 



 

 لزسه نگاری صرف کاو

 

 

: قابلیت ها

  ٜآصٔایطات طثمٝ تٙذی ضذ

  آصٔایطات سٝ ٔحٛسی(UU, CIU, CKoU( )ASTM 2850, 4767)   

  ٘شخ ثاتت وش٘ص(ASTM 4186 )

  تحىیٓ افضایطی(ASTM 2435 )

  ٓتشش سادٜ ٔستمی(ASTM 6528 )

  ًٙآصٔایص س

  ٕٝ٘ٛ٘ وٙتشَ وٙٙذٜ سطٛتت اتاق تشای رخیشٜ ساصی

 


