معرفي شرکت و توانمندي هاي تخصصي

مهندسین مشاور
باران خاک و پي
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 -1تاریخچه
 شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی در سال  1386به منظور انجام کلیه خدمات مرتبط با مهندسی
عمران و ارائه خدمات فنی و مهندسی وآزمایشگاهی توسط جمعی از اعضای هیت عملی و مهندسین مجرب در
امور ژئوتکنیک ،زمین شناسی مهندسی و سازه تاسیس گردیده است.
 این شرکت خدمات اولیه خود را در زمینه حفاری و انجام مطالعات ژئوتکنیک و خدمات آزمایشگاهی آغاز
نموده و تاکنـون بیش از  500پروژه و سی هزار متر حفاری در خاک و سنگ انجام داده و تجهیزات حفاری و
آزمایشگاهی خود را منطبق بر فناوری روز اصالح و تکمیل کرده است.
 با توجه به سوابق مهندسی و مدیریتی فعاالن شرکت ،توانایی انجام کلیه امور حفاری در خشکی و دریایی،
اکتشافات ژئوتکنیک و خدمات مشاوره ژئوتکنیک مانند طراحی پیهای سطحی و عمیق در زمان کوتاهی
محقق گردید و این شرکت هم اکنون مدعی دارا بودن بهترین تیم فنی و تجهیزات برای انجام کلیه خدمات
ژئوتکنیکی با کیفیت بسیار باال و در انواع زمینها میباشد.
 این شرکت دارای گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
با درجه یک و همچنین پروانه خدمات فنی آزمایشگاهی از وزارت مسکن و شهرسازی با پایه یک میباشد.
 چشم انداز شرکت ،قرار گرفتن در مجموعه تخصصی ژئوتکنیک خشکی و دریایی مطرح در بین کشورهای
خاورمیانه است.
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 -2خط مشی کیفیت شرکت
 -1رعایت استانداردهای ملی و بین المللی
 -2حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده با توجه به نیازها و خواسته های کارفرمایان
 -3توسعه فرهنگ کیفیت و بسط ارزش های سازمانی
 -4آموزش هدفمند و کاربردی کارکنان در جهت بهبود مستمر تمامی فرایندها و فعالیت های شرکت و ارتقاء کار
گروهی
 -5ارتقاء روحیه و انگیزه کارکنان از طریق جلب مشارکت آنان و بهبود کیفیت کاری.
 -6پیشگیری و کاهش آلودگی های زیست محیطی و ارائه خدمات دوستدار محیط زیست با حفظ الزامات قانونی
مرتبط با جنبه های زیست محیطی ،ایمنی و بهداشت

 -7پیشگیری از حوادث ،حفظ و ارتقاء ایمنی و سالمت کارکنان
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 -3زمینه های فعالیت
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 -1عملیات حفاری و اکتشافات ژئوتکنیکی در خشکی
 انجام عملیات حفاری دورانی به روش های مختلف شامل مغزه گیری ممتد ،آبشویی و اوگر
 انجام حفاری های خاص از جمله حفاری مخصوص چاه های ارت (تا قطر نیم متـر) ،حفـاری در
انواع خاک ها از جمله باتالق ،خاک های بسیار نرم ،سخت و سنگ
 نمونهگیری خشکی بصورت دست خورده (حجمی و  )SPTو دست نخورده (شلبی ،پیچر ،یـوفر،
مونولیت و  )....در خاک و نمونه گیری دو جداره و سه جداره در زمین های سنگی
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 -1عملیات حفاری و اکتشافات ژئوتکنیکی در خشکی
انجام آزمایش های صحرایی شامل:
 آزمایش نفوذ استاندارد
 آزمایش  CPTو CPTu

 آزمایش پرسیومتر
 آزمایش برش مستقیم برجا
 آزمایش بارگذاری صفحه
 آزمایش لوفران و لوژان
 ازمایش برش پره
 آزمایش  CBRصحرایی
 آزمایش دانسیته در محل
 آزمایش هدایت حرارتی خاک
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 -2عملیات حفاری و اکتشافات ژئوتکنیکی در دریا
 حفاری ساحلی توسط Jack-Up

 حفاری ساحلی توسط سیستم شناور
 حفاری فراساحلی با اسـتفاده از دسـتگاه هـای مجهـز بـه Heave
Compensation

 نمونه گیری در آب های کم عمق ،نیمه عمیق و عمیق با استفاده از

انواع نمونه گیری های وزنـی ( )Gravity Corer or Drop Corerو
نمونه گیری های ارتعاشی ()Vibro Corer
 انجام  CPTuدر دریا بصورت پیوسته و مقطعی
 خــدمات آزمایشــگاهی روی عرشــه (مخصــوص دریــا) شــامل تمــام
آزمایش های فیزیکی و مقاومتی از جمله آزمایش توروین (دسـتی و
مینیاتور) ،نفوذ سنج جیبی ،سه محوری  UUو تک محوری.
 انجام عملیات ژئوفیزیک در بستر دریا
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 -3خدمات آزمایشگاهی خاک و مقاومت مصالح
 انجام آزمایش های فیزیکی ،مقاومتی و نشست خاک

 انجام آزمایش های فیزیکی ،دوام پذیری ،مکانیکی سنگ و سنگ دانه
 انجام آزمایشات مقاومت مصالح شامل:
 انجام آزمایش های فیزیکی و مکانیکی سیمان ،بـتن ،مـالت سـیمان،
آسفالت و قیر


انجام آزمایش های فیزیکی و مکانیکی ،کشش و خردگی میلگرد

 انجام آزمایش های شیمیایی خاک ،سنگ و آب
 انجام خدمات کنترل کیفیت شامل:



کنترل کیفی عملیات خاکی (سد سازی ،راه سازی ،بستر سازی و )......



کنترل کیفی عملیات بتن ریزی ،آسفالت پاشی و سایر عملیات مرتبط

 انجــام آزمــایش هــای غیــر مخــرب بــتن از جملــه چکــش اشــمیت،
التراسونیک ،میلگرد یاب و ....

 انجام عملیات کرگیـری از بـتن و آسـفالت ،خـاک ،سـنگ و ارزیـابی
مقاومتی آنها
 دایر کردن آزمایشگاه مستقر در کارگاه ها
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 -4خدمات مشاوره و طراحی
 محاسبه ظرفیت باربری پی های عمیق و سطحی
 تحلیل خطرات ناشی از خاک های مشکل آفرین:
 پتانسیل روانگرایی

 پتانسیل تورم و فروریختن خاک
 پتانسیل فرونشست
 تحلیل پایداری و طراحی گود و شیروانی خاکی و سنگی:
 تحلیل پایداری با استفاده از روش های عددی و اجزای محدود:
 Geostudio ،Plaxisو Flac
 طراحی نیلینگ  ،انکراژ ،دیوار برلنی و شمع
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 -4خدمات مشاوره و طراحی
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طراحی روش های بهسازی خاک
 میکروپایل
 اختالط عمیق
 تزریق
 ستون سنگی
 تراکم دینامیکی
 ژئوسنتتیک ها
مکانیک سنگ
 تحلیل آزمایشات آزمایشگاهی و تهیه پارامترهای مکانیکی سنگ
 تعیین ظرفیت باربری پی های واقع بر ساختگاه های سنگی
 تحلیل پایداری شیروانی ها و ترانشه های سنگی
 تعیین پایداری تونل های واقع در ساختگاه های سنگی
بررسی ضرایب جانبی زمین در حالت سکون ،محرک و مقاوم در شرایط استاتیکی و دینامیکی
مطالعات لرزه خیزی
مشاوره خدمات ژئوفیزیکی
مشاوره در امور حفاری خشکی و دریایی

 خدمات مشاوره و طراحی-4
:نرم افزار های مورد استفاده
KeyLab Professional
HoleBase SI Professional
Plaxis
GeoStudio
Flac
Abaqus








E-Tabs
SAP
Geo-Slope
Mat Lab
Ansys
AutoCAD
SolidWorks
Primavera
MS Project
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 -5خدمات ابزار دقیق و رفتارنگاری
خدمات رفتار نگاری با عملیات نصب و پایش ابزار دقیق در پروژه های بزرگ مانند سد ،تونـل ،پـل و  ...در حـین
ساخت و بهره برداری از خدمات ویژه این مهندسین مشاور می باشد .ابـزار دقیـق در پـروژه هـا ،کیفیـت فنـی و
پایداری سازه را تضمین می نماید.
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 -6خدمات ژئوفیزیک
 انجام عملیات لرزه نگاری دو بعدی و سه بعدی (از جمله دان هول ،انکساری و انعکاسی کم عمق)
 انجام عملیات ژئوالکتریک (برداشت تک بعدی ،دو بعدی و سه بعدی)
 گراویمتری و میکروگراویمتری )(Gravimetry
 ژئورادار ()GPR
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 -7اجرای پروژههای تحکیم بستر و پایدارسازی جداره
گودهای شهری
 نیلینگ
 انکراژ
 میکروپایل
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 -8اجرای روشهای بهسازی خاک
 تزریق پرفشار ()Jet Grouting
 میکروپایل
 ستون سنگی
 اختالط عمیق خاک

 تراکم ارتعاشی
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 -9طراحی ،ساخت و تعمیر دستگاههای حفاری
و آزمایشگاهی
 طراحی و ساخت ماشینآالت حفاری ،تجهیزات و سازههای وابسته
 تعمیر دستگاههای حفاری
 ساخت و تولید تجهیزات آزمایشگاهی
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 -4پرسنل و تجهیزات


در شرکت مهندسین مشاور باران خاک و پی بالغ بر  15نفر نیروی متخصص با مدارک دانشگاهی دکترای
تخصصی ،کارشناسی ارشد و کارشناسی در گرایش های مهندسی عمران ،مهندسی ژئوتکنیک ،مهندسی سازه
های دریایی ،مهندسی معدن ،زمین شناسی مهندسی و زمین شناسی نفت مشغول به فعالیت می باشند.

 همچنین بالغ بر  20نفر تکنسین متخصص در امور حفاری ،مکانیکی و تراشکاری درشرکت مهندسین مشاور
باران خاک و پی مشغول به فعالیت می باشند.
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 -4پرسنل و تجهیزات
چارت سازمانی
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 -4پرسنل و تجهیزات
تجهیزات حفاری ،بهسازی و پایدارسازی گود
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دستگاه ها و تجهیزات حفاری
ژئوتکنیکی
دستگاه های حفاری شامل دستگاه B53
آمریکایی SKV4 ،روسی XU-300 ،و XY-1
چینی.
پمپ های آب مخصوص عملیات حفاری
ژئوتکنیکی
متعلقات حفاری شامل انواع مختلف نمونه گیرها،
تجهیزات درون چاهی ،انواع سرمته ها ،انواع راک
بیت ها.
دستگاه های حفاری مخصوص حفاری در فضای
بسته ،مانند تونل ها ،گالری ها ،مغارها
دستگاه های نمونه گیری از بتن و آسفالت در
همه جهات (از سقف و کف).
انواع مختلف نمونه گیری ها در شرایط و زمینه
های گوناگون شامل حجمی ،وزنی و ارتعاشی.
















تجهیزات پایدارسازی گود و بهسازی خاک
دستگاه حفاری کرلیوس ،راسل ،دریل واگن ( )DTHچرخ
زنجیری و الستیکی
دستگاه حفاری هیدرولیک Casagrandr-C8
دستگاه اجرای تزریق پرفشار )METAX-MP7 (JG
دستگاه ویبروفالت مخصوص اجرای ستون ها شنی
شمع کوب مخصوص میکروپایل
ست کامل پمپ تزریق
دستگاه اجرای ستون اختالط عمیق ()DSM
کمپرسور هوا ،دیزل ژنراتور و پمپ آب
جرثقیل  40تن Link- Belt
دستگاه شاتکریت
جک های بارگذاری  50تا  100تن  OCTو
ENERPACK
تیرهای عکس العمل بارگذاری شمع با ابعاد مختلف

 -4پرسنل و تجهیزات
تجهیزات ابزار دقیق و آزمایش ها
 مجهز به جدیدترین دستگاه های آزمایشات آزمایشگاهی 

 دستگاه سه محوری
 دستگاه برش
 دستگاه تحکیم
 دستگاه نفوذپذیری
 دستگاه CBR
 دستگاه تک محوری
 دستگاه چکش اشمیت
 دستگاه التراسونیک
 دستگاه بار نقطه ای و 000
 مجهز به جدیدترین دستگاه های آزمایشات صحرایی
 دستگاه پرسیومتر
CPT , CPTU 
 دستگاه نفوذ استاندارد ()SPT
 دستگاه برش مستقیم برجا
 تجهیزات آزمایش لوفران و لوژان
 دستگاه مخروط ماسه جهت آزمایش دانسیته در محل
 دستگاه  CBRصحرایی
 تجهیزات اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی خاک
 تجهیزات بارگذاری صفحه
 دستگاه برش پره
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مجهز به جدیدترین دستگاه های ابزار دقیق













پیزومتر کاساگرانده
انحراف سنج
دبی سنج مثلثی (سرریز مثلثی)
شتاب نگار
خط کش قرائت تراز آب دریاچه
پیزومتر الکتریکی
فشارسنج کلی
پیزومتر داخل سنگ
نشست سنج هیدرولیکی
درز سنج الکتریکی
درزسنج مکانیکی
دستگاه قرائت اتوماتیک تزار آب دریاچه

 -4پرسنل و تجهیزات
تجهیزات حفاری ساحلی و فراساحلی
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جک آپ با توانایی حفاری تا عمق آب  20متری
شناور مجهز به سیستم Heave Compensation
مجموعه کامل دستگاه  CPTuوندربرگ به همراه تمام ملحقات و سیستم ثبت دیجیتال
انواع نمونه گیر های دریایی از قبیل نمونه گیرهای وزنی ( ،)Gravity Corer or Drop Corerنمونه
گیرهای ارتعاشی ( )Vibro Corerو نمونه گیرهای حجمی ()Grab Corer
تجهیزات آزمایشگاهی مخصوص کارهای دریایی بر روی عرشه
تجهیزات مخصوص ژئوفیزیک دریایی

 -4پرسنل و تجهیزات
تجهیزات حفاری ساحلی و فراساحلی
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 -5نماینده انحصاری شرکت Cathie Associates
شرکت باران خاک و پی در زمینـه اکتشـافات دریـایی و فراسـاحلی نفـت و گـاز،
نماینده انحصاری شرکت فرانسوی  Cathie Associatesمی باشد .تخصص ایـن
شرکت عبارت است از:
 اکتشافات و حفاری های نفت و گاز
 ارائه مشاوره در زمینه مطالعات ژئوتکنیک پاالیشگاه های نفتی و گازی

34

 -5نماینده انحصاری شرکت Cathie Associates
 رفتارنگاری شمع های دریایی در سکوهای نفت و گاز و نیروگاه های بادی دریایی در هر دو قسمت
باالی سطح آب و زیر آب

 مشاور تخصصی شرکت های بزرگ استخراج نفت و گاز  Totalو Shell Global
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 -12برنامه مدیریت کیفیت
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 -6همکاری ها
 توانایی انجام مجموعه کامل پـروژه هـای تحقیقـات ژئـوتکنیکی ،کنتـرل و نظـارت تخصصـی ژئـوتکنیکی و
همچنین اجرای خدمات بهسازی و تحکیم جدار گود و تحکیم بستر ،مـی کـوبی و اجـرای شـمع و پـی در

همکاری با شرکت سامان پی و شرکت بسپار پی ایرانیان.
 مشاور تخصصی شرکت های پیمانکار گودبرداری ،بهسازی خاک ،اجرای شمع و پـی و مـی کـوبی از قبیـل

شرکت سامان پی و شرکت بسپار پی ایرانیان.
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 -7خالصه سوابق
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 -7خالصه سوابق
 منتخبی از مطالعات ژئوتکنیکی انجام شده توسط مهندسین مشاور باران خاک پی
معدن ،تونل،
مترو و تاسیسات
زیرزمینی
ابزار دقیق و
رفتارنگاری

پل ،راه و خطوط
لوله

مجتمع های اداری و
تجاری ،برج های
مسکونی و مجتمع
های آموزشی و
بهداشتی

مخازن نفتی
بناهای فرسوده،
تاریخی و
باستانی
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نیروگاه،
پاالیشگاه،
فرودگاه و
بیمارستان

 -7خالصه سوابق

 پراکندگی پروژه های انجام شده در سطح کشور
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 -8منتخبی از کارفرمایان
 سازمان مشاوره فنی و مهندسی شهرداری تهران
 مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران
 شرکت ASP
 شرکت ارتباطات سیار
 شرکت هیرگان انرژی
 شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان
 شرکت سهامی آب منطقه ای استان کرمانشاه
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 -9گواهی نامه ها ،عضویت ها و افتخارات
 اخذ گواهینامه پایه یک صالحیت خدمات مشاوره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 اخذ پروانه اشتغال به کار پایه یک خدمات فنی آزمایشگاهی وزارت راه و شهرسازی
 عضویت در جامعه مهندسان مشاور ایران در گروه تخصصی ژئوتکنیک و مقاومت مصالح ،انجمن
ژئوتکنیک ایران و انجمن بتن ایران

 اخذ گواهینامه  ISO 9001:2015سیستم مدیریت کیفیت از

TϋV Group

 اخذ گواهینامه

 ISO 14001:2015سیستم مدیریت محیط زیست از TϋV Group

 اخذ گواهینامه

 ISO 18001:2007سیستم سالمت حرفه ای و مدیریت ایمنی ازTϋV Group



اخذ گواهینامه  HSE- MSسیستم سالمت ،ایمنی و مدیریت محیط زیست ازTϋV Group

45

 -9گواهی نامه ها ،عضویت ها و افتخارات
عضویت در لیست شرکت های معتمد ( )AVLو بانک اطالعاتی آن ها
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شرکت نفت و گاز پارس
شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)
گروه مپنا (مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران)
شرکت نفت فالت قاره ایران
شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت
شرکت ملی صنایع مس ایران
شرکت مهندسی و ساخت نارگان
شرکت مهندسی و ساخت ناموران
شرکت مهندسی و ساخت سازه
شرکت مهندسی ساختمان بانک ملت
شرکت مهندسی ساخت و فرآوری صنایع غیرآهنی (نیپک)
شرکت نیرپارس
شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)
شرکت نفت خزر
شرکت پدیکس
شرکت مکران
شرکت ساپک
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 -10سایر فعالیت ها
حضور در بیست و یکمین نمایشگاه نفت ،گاز و پتروشیمی به همراه همکار فرانسوی خود شرکت
Cathie Associates
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 -10سایر فعالیت ها
حضور در پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
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 -11ویژگی های شاخص
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 -12برنامه مدیریت کیفیت
 برنامه مدیریت کیفیت (:)QMP
خدمات ژئوتکنیکی شرکت ،دارای برنامه ای برای آموزش و بهبود پیوسته است که به کلیه پروژه ها و فرایند
عملیات آنها در سطح عملیاتی و دفتری و همچنین کلیه سیستم ها اعمال می شود .نتیجه برنامه مدیریت
کیفیت ،تحویل موثر ،نظارت و خدمات با فرایندهای موثر و کارآمد و برآوردن اهداف مجموعه شرکت است.
 کنترل کیفیت (:)QC
شرکت مهندسین مشاور باران خاک پی ،دارای فرایندها ،عملیات و فعالیت هایی است که در طول فرایند
انجام پروژه برای کنترل و تضمین رسیدن کیفیت به سطح استاندارد تعیین شده در سطح گروهی انجام می
شود.
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 -12برنامه مدیریت کیفیت
 برنامه کنترل کیفیت مخصوص پروژه (برنامه :)PSQC
برنامه مخصوص پروژه ،توسط تیم طراحی ژئوتکنیکی مدیریت شده و توسعه می یابد و کیفیت تک تک مولفه
های پروژه را تضمین می کند.
 تضمین کیفیت (:)QA
سیستم کنترل و ارزیابی شرکت مهندسین مشاور باران خاک پی ،تضمین می کند که موارد کنترل کیفیت
( )QCدر طول فرایند تحویل پروژه به انجام می رسد و تیم پروژه ،برنامه کنترل کیفیت مخصوص پروژه
( )PSQC Planرا انجام می دهند.
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