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عمران  سازه کاشیگرى

                                                            نام         تعداد دستگاه
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7

10

22

21

37

43

56

11

13

:PVDماشـین آالت جهت اجراى            
 این شرکت با دارا بودن سه دستگاه PVD کوب و سه دستگاه
  دریل واگن به عنوان تنها مجرى تخصصى اجراى PVD در

 ایران مى باشد.

                     ویژگى هاى دستگاهPVD کـوب:
 1- سرعت  اجراى  باال:  به طورى که هر دستگاه در یک روز به طور
میانگین  بیش  از 5000  متر طول PVD  مى تواند نصب کند.

 2- قابلیت نصب PVD تا عمق30 متر 
 3- قابلیت مانیتور کردن نصب با کمک  دستگاه داراى سنسور

اتوماتیک
4- نیروى پیش رانش به صورت فشارى و ویبره

(Push + Vibration force) 
 همچنین در زمین هایى که خاك بسیار متراکم (SPT زیاد)
 باشد و یا بستر اجراى PVD کوبى به وسیله روش هایى نظیر
 تراکم دینامیکى متراکم شده باشد، ابتدا با استفاده از دریل
 واگن پنوماتیک پیش حفارى (Preboring) صورت مى گیرد،
در  PVD کوبى مصالح  PVD سپس با استفاده از دستگاه 

زمین نصب مى گردند.
 

                ماشـین آالت جهت اجـراى
                   پیـش بارگذارى  :

 شرکت عمران سازه کاشیگرى در راستاى اجراى طرح هاى
 توسعه اى و اهداف بلند مدت استراتژیک خود و همچنین به
 جهت بکارگیرى ماشین آالت در پروژه هاى خاکریزى و پیش
 بارگذارى داراى بیش از 200 دستگاه  ماشین آالت سنگین و
 نیمه سنگین و بیش از100 دستگاه ماشین آالت سبک و
و نگهدارى  صحیح،  بهره بردارى  و  بوده  عمرانى   تجهیزات 
  تعمیر ماشین آالت و تجهیزات را در اولویت فعالیت هاى خود

قرار داده است.
 این شرکت با بکارگیرى نیروى متخصص و باتجربه و مدیریت
و بردارى  بهره  ماشین آالت،  موثر  انتخاب  زمینه  در   کارا 
 نگهدارى بهینه آن ها، سرویس و تعمیر و نگهدارى پیشـگیرانه و
 دوره اى و خروج ماشین هاى فرسوده از ناوگان شرکت، در جهت
و تعمیر  و کاهش هزینه هاى  راندمان ماشین آالت   افزایش 

 نگهدارى آن ها تالش هاى گسترده اى را آغاز نموده است.
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پروژة تحکیم بستر مخازن ذخیرة نفت خام در بندر جاسک |  متراژ حدوداً 900.000 متر طولPVD  |  سال 1398



زهکش هاى عمودى پیـش ساخته
(PVD)   

           پیش بارگذارى:
 پیش بارگذاري، بارگذاري موقتی است که در محل احداث راه ها و سازه ها به منظور اصالح خاك هاي زیرسطحی اعمال می شود. در
 روش پیش بارگذارى بر روى محدوده طرح بارگذارى شده و فرصت کافى داده مى شود تا خاك تحکیم پیدا کرده و مقاوم شود. وقتی
 که الیه رسی عادي تحکیم یافته با قابلیت فشردگی زیاد درعمق محدودي از سطح زمین قرار گرفته باشد، استفاده از پیش بارگذاري
 براي حذف نشست هاي بعد از احداث قابل توصیه می باشد. البته مى توان با نصب زهکش هاى عمودى پیش ساخته در زمین، سرعت

 تحکیم را باال برد.

  معرفى  و 
                       خط مشى
شرکت  عمران  سازه کاشیگرى

 شرکت عمران سازه کاشیگرى (سهامى خاص) در
منظور به  و  ثبت  بندرعباس  در شهر   سال 1381 
 اجراى پروژه هاى عمرانى تأسیس  و  فعالیت خود  را  آغاز
 کرد.  این شرکت طى دو دهه فعالیت در عرصه داخلى
 با بکارگیرى توان باالى نیروهاى انسانى متخصص،
 ماشین آالت،  تجهیزات پیشرفته و نیز توان قابل توجه
 مالى در اجراى پروژه  هاى ملى بخصوص در زمینه
 راه سازى، بندرسازى، معدن، ژئوتکنیک و نفت و گاز
 در سطح کشور به موفقیت هاى چشم گیرى دست
 یافته است. به پاس این موفقیت ها به دریافت رتبه در
 رشته هاى آب و ابنیه و رتبه یک در رشته راه و ترابرى
 از سازمان مدیریت و برنامه  ریزى کشور نائل و به یکى
 از توانمندترین پیمانکار عمرانى ایران تبدیل شد.

 شرکت عمران سازه کاشیگرى به منظور اجراى
 پروژه هاى بزرگ عمرانى در سطح ملى و بین المللى
 با  اتکا بر تجربه و دانش فنى، روش هاى مدرن مدیریتى،
 تجهیزات و ماشین آالت کارآمد، به منظور سازندگى و
 توسعه اعتالى محیط زندگى شهروندان ایفاى نقش
 مى کند. در این راستا رویکرد مستمر شرکت، ارتقاء
 سطح کیفیت خدمات به منظور دستیابى به ارزش

آفرینى و خلق پروژه هاى عام المنفعه مى باشد
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Fill Preloading and application

              
 متشکل از یک هسته پالستیکى و دو الیه ژئوتکستایل به
 عنوان فیلتر مى باشد که به منظور افزایش سرعت تحکیم در
 خاك هاى با قدرت زهکشى کم مورد استفاده قرار مى گیرد.
 با تشکیل و افزایش اضافه فشار آب حفره اى به دلیل فشار بار
 اعمالى، جریان آب به صورت جانبى به نزدیکترین زهکش
 جریان مى یابد و به سطح زمین منتقل مى شود و سبب
 افزایش نشست تحکیمى در خاك مى گردد. PVD ها سبب
 کوتاه  تر شدن مسیر زهکشى و کاهش زمان پیش بارگذارى

 مى شوند.

Preloading without PVD

Preloading with PVD

 Installation Steps

                مزایا :
1- بهم زدن کم و اختالل حداقلى در الیه هاى خاك

 2- زهکشى آب تضمین شده
3- زمان تحکیم کم به دلیل فاصله کم بین زهکش ها

4- هیچ آبى در طى فرایند نصب نیاز نیست.
 5- مقرون به صرفه ترین روش بهسازي خاك

              کاربردها:
 1- بهسازى و تحکیم بستر مخازن، پاالیشگاه ها، جاده ها،

راه آهن، بندرگاه ها، فرودگاه ها و ...
2- مناسب در پروژه هاى استحصال زمین از دریا 
 3-کاهش پتانسیل روانگرایى 

 Instrumentation for field monitoring during
preloading

 Typical time-settlement curves for different
combinations of ground improvement


