
  

  

  
  
  

  نیکیکهاي ژئوت ي سازهبرخی از تجربیات و کارهاي انجام یافته در خدمات طرح و اجرا
ف نام و مشخصات پروژه وضعیت انجام تصاویر مرتبط

ردی
 

 

 اتمام یافته

گودبرداري (دائمی) به روش نیلینگ پروژه مجتمع تجاري، خدماتی و مسکونی پایدارسازي طرح و اجراي سیستم 
 14نوسازان 

 محل کار: تهران، تقاطع خاوران و ذوالفقاري (اتابک) •

 متر 16مترمربع، عمق گود  8000متر، سطح پایدارسازي  45000مشخصات کار: طول حفاري و نیلینگ  •

  و شرکت آ.س.پ شهر تهرانسازمان نوسازي مشارکت کارفرما:  •

1  

 

 اتمام یافته
  کوه نورپروژه ساختمان گودبرداري به روش نیلینگ پایدارسازي طرح و اجراي سیستم 

 نصف راه، اول کوي اشکانمحل کار: تبریز،  •

 متر 10مترمربع، عمق گود  700متر، سطح پایدارسازي  3000مشخصات کار: طول حفاري و نیلینگ  •

  مهندس بهاريآقاي کارفرما: 
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 اتمام یافته
 پروژه ساختمان سرپرستی بانک ملتگودبرداري به روش نیلینگ پایدارسازي طرح و اجراي سیستم 

 تبریز، جاده شاهگلی، اول کوي سهندمحل کار:  •

 متر 5/9 مترمربع، عمق گود 1800متر، سطح پایدارسازي  6300مشخصات کار: طول حفاري و نیلینگ  •

  تهران سیویلشرکت کارفرما: 
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  نیکیکهاي ژئوت ي سازهبرخی از تجربیات و کارهاي انجام یافته در خدمات طرح و اجرا
ف نام و مشخصات پروژه وضعیت انجام تصاویر مرتبط

ردی
 

 

 اتمام یافته

 پروژه ساختمان اداري، تجاري و مسکونی بیمهگودبرداري به روش نیلینگ پایدارسازي طرح و اجراي سیستم 
 ملت

 14خیابان فاطمی ، خیابان چهل ستون، پالك محل کار: تهران،  •

 متر5/13 مترمربع، عمق گود 900متر، سطح پایدارسازي  1300مشخصات کار: طول حفاري و نیلینگ  •

  شرکت بیمه ملتکارفرما:  •
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 اتمام یافته

 نیلینگ پروژه عتیق تبریزپایدارسازي اجراي سیستم 

 راه منصورتبریز، چهار محل کار:  •

 متر 13مترمربع، عمق گود  2000متر، سطح پایدارسازي  12000مشخصات کار: طول حفاري و نیلینگ  •

  شرکت آذر سدید تبریزکارفرما:  •
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 اتمام یافته

 انجام عملیات خاکبرداري و حفاظت از بدنه خاك در هنگام گودبرداري به روش نیلینگ و میکروپایل

 تقاطع خیابان سقراط و لقماناهواز امانیه، محل کار:  •

متر زیر  6( متر 9مترمربع، عمق گود  1170متر، سطح پایدارسازي  4100مشخصات کار: طول حفاري و نیلینگ  •
 )سطح آب زیرزمینی

  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اهوازکارفرما:  •
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  (ادامه) نیکیکهاي ژئوت ي سازهبرخی از تجربیات و کارهاي انجام یافته در خدمات طرح و اجرا

ف نام و مشخصات پروژه وضعیت انجام تصاویر مرتبط
ردی

 

 

  اتمام یافته

احداث ساختمان مرکزي بیمه  Underpinningطرح و اجرا سیستم پایدارسازي به روش نیلینگ، انکورینگ و 
 ایران 

 روبروي بانک ملی مرکزمحل کار: تبریز،  محل کار:  •

 متر 5/11مترمربع، عمق گود 2000متر، سطح پایدارسازي  9000مشخصات کار: طول حفاري و نیلینگ  •

  شرکت آذر سدید تبریزکارفرما:  •

7  

 
 
 
 
  
  
  
  
 

  اتمام یافته

هاي گود در حین گودبرداري به روش نیلینگ، انکورینگ و انجام عملیات خاکبرداري و پایدارسازي دیواره
Underpinning 

 تهران میدان ونک، خیابان مالصدرامحل کار:  •

 متر 13مترمربع، عمق گود  900متر، سطح پایدارسازي  2600مشخصات کار: طول حفاري و نیلینگ  •

 وابسته به بانک توسعه صادرات ایران گذاري سفیران تهران شرکت توسعه صادرات و سرمایهکارفرما:  •
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  اتمام یافته
 )1381(سال 

 (دائمی) به روش نیلینگ در محله دیداسپایدارسازي ترانشه طرح و اجراي سیستم 

 محل کار: تبریز، شهرك باغمیشه، محله دیداس •

 مترمربع  4000متر، سطح پایدارسازي  9000مشخصات کار: طول حفاري و نیلینگ  •

 متر 35حداکثر ارتفاع ترانشه پایدار شده:  •

  کارفرما: شرکت دیداس •
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  (ادامه) نیکیکهاي ژئوت ي سازهانجام یافته در خدمات طرح و اجرابرخی از تجربیات و کارهاي 

ف نام و مشخصات پروژه وضعیت انجام  تصاویر مرتبط
ردی

 

 

 اتمام یافته

 ساختمان اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسکوسیستم بهسازي زمین به روش میکروپایل در طرح 

 اسکو، سازمان ثبت اسناد و امالكمحل کار:  •

 متر 740مشخصات کار: حفاري، جایگذاري و تزریق میکروپایل به طول  •

  سازمان ثبت اسناد و امالك استان آذربایجان شرقیکارفرما:  •
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 اتمام یافته

هاي مشرف به  سیستم پایدارسازي ترانشه و مطالعات مرحله اول و دوم و طراحیمطالعات ژئوتکنیک 
 مهر منطقه طرزیلوي ارومیههاي مسکن  گانه تعاونی هاي نه سایت

 محل کار: ارومیه، منطقه طرزیلو •

 11000، نیلینگ دائمی (به طول کلی ها مشخصات کار: سیستم پایدارسازي ترکیبی از اصالح هندسی ترانشه •
 4000متر بعالوه سیستم دیوار خاك مسلح به مساحت کلی  25تا  15متر مربع  و ارتفاع  3000متر) و مساحت 

 متر 10تفاع متوسط مترمربع و ار

  غربی کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازي استان آذربایجان •
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 انجام یافته

ناسی سیستم پایدارسازي و رفتارنگاري دیواره مشرف به نوار نقاله و ش طرح و مطالعات ژئوتکنیک و زمین
 مجتمع مس سونگون در 22CV02شکن سنگ

 شرقی استان آذربایجانمحل کار: معدن مس سونگون، شهرستان ورزقان  •
برم، زهکشی عمقی  – مشخصات کار: سیستم پایدارسازي ترکیبی شامل اصالح هندسی دیواره به روش شیب  •

 و سطحی و پایدارسازي  سطوح با پتانسیل هوازدگی باال
حجم عملیات خاکبرداري و  -متر  240حداکثر ارتفاع ترانشه:  -هکتار  18مساحت محدوده پایدارسازي شده:  •

 نگبرداري:س
 تهران -کارفرما: شرکت ملی صنایع مس سونگون ایران 
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  (ادامه) نیکیکهاي ژئوت ي سازهبرخی از تجربیات و کارهاي انجام یافته در خدمات طرح و اجرا

ف نام و مشخصات پروژه وضعیت انجام تصاویر مرتبط
ردی

 

 

 انجام یافته

 پیمانکار فرعی – زاد به روش نیلینگ  دیواره ورزشگاه شهداي فرحپایدارسازي همکاري در اجراي سیستم 

 محل کار: تهران، اتوبان یادگار امام، نبش فرحزاد •

 مترمربع 12000متر، سطح پایدارسازي  4000مشخصات کار: حفاري و نیلینگ  •

  کارفرما: شهرداري تهران
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