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و مطالعات مکانیک خاك و ژئوتکنیک و تهیه گزارشات و ارائه مشاوره در زمینه مقاومت و  در سنگ و آبرفت عملیات حفاري -1
 :شامل  مهندسی خاكصحرایی و  و نمونه برداري و انجام کلیه آزمایشات نشت خاك در محل پلها 

 

  SPT آزمایش تعیني مقاومت صحرایي به روش ضربه و نفوذ استاندارد  •

 آزمایش نفوذ پذیري صحرایي  به روش لوفران  •

 آزمایش تعیني مقاومت الكرتیكي به روش ونر •

 آزمایش تعیني دانسیته طبیعي خاك در حمل •

 منونه برداري دست خورده و دست خنورده از خاكها •

 اكهاي ریز دانهخ GS تعیني وزن خمصوص  •

 خاكهاي دست خنورده فشاري تك حموريآزمایش   •

  UU – CD- CUخاكهاي دست خنورده به روشهاي فشاري سه حموري آزمایش •

 بر روي خاكهاي دست خنورده حتكیم آزمایش  •

  بر روي خاكهاي دست خنورده برش كوچكآزمایش  •

 بر روي خاكهاي دست خورده درشت دانه بزرگآزمایش برش  •

آزمایشگاهي بر روي خاكهاي دست خورده با گرادیااي  نفوذ پذیري آزمایش •
  خمتلف

آزمایش دانه بندي و هیدرومرتي و تعیني حد رواني و گام مخريي و تعیني طبقه  •
 بندي خاكها به روش هاي آشتو و یونیفاید

 هتیه لوگهاي زمني شناسي جهت شناسایي الیه هاي خمتلف خاك •

 , كلراید  –آزمایشات شیمیایي خاك و آب شامل تعیني میزان یواي سولفات  •

 آب و خاك PHو تعیني   …

 

و انجام کلیه آزمایشات  عملیات حفاري و نمونه برداري و مطالعات مسیر و تهیه گزارشات و ارائه مشاوره در زمینه طراحی راهها -2

 :الزم شامل

 حفر گمانه هاي مطالعاتي در مسري راههاي اصلي و فرعي  •

منونه برداري از آسفالت و زیر سازي راهها  و تعیني ضخامت الیه هاي  •
 آسفالت و زیر سازي به روشهاي استاندارد

دانه بندي و هیدرومرتي و تعیني طبقه بندي خاكها و تعیني حد رواني و گام  •
 مخريي

 به روش اصالح شده تعیني تراكم الیه هاي خاكریزي •

به روش هاي خشك و اشباع و تعیني تورم یا نشست  CBRتعیني نسبت باربري  •
 خاكها

 :آزمایشات کنترل کیفی عملیات خاکی پروژه هاي راهسازي در دست اجراي اداره کل راه و ترابري استان مرکزي شامل  -3

 تعیني تراكم نسيب الیه هاي خاكریزي •
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 تعیني ضخامت الیه هاي خاكریزي •

 تعیني منابع قرضه از حلاظ كیفي •

تعیني  –تعیني حد رواني و گام مخريي –تعیني رطوبت  –تست هاي دانه بندي  •
تعیني تطویل و تورق  مصاحل مورد استفاده در عملیات  –ارزش ماسه اي 

 خاكي پروژه هاي راهسازي

 تعیني مقاومت مصاحل سنگي در مقابل سایش به روش لوس آجنلس •

 احل  در مقابل محله سولفاهتا به روش ساندنستعیني مقاومت مص •

 تعیني مقاومت مصاحل در برابر خيبندان •

 تعیني درصد شكستگي دانه هاي مصاحل سنگي •

تعیني فرمول كارگاهي و درصد اختالط مصاحل براي بدست آوردن دانه بندي  •
 مناسب

 

 :اداره کل راه و ترابري استان مرکزي شامل آزمایشات کنترل کیفی عملیات بتنی پروژه هاي راهسازي در دست اجراي  -4

 منونه برداري  از بنت تازه در حمل و تعیني اسالمپ بنت •
 نگهداري منونه هاي بنت در حمل مناسب و تعیني مقاومت فشاري •

  تعیني مقاومت فشاري بنت سخت شده به روشهاي غري خمرب •

 تعیني مقاومت مصاحل سنگي در مقابل سایش به روش لوس آجنلس •

 عیني مقاومت مصاحل  در مقابل محله سولفاهتا به روش ساندنست •

 تعیني مقاومت مصاحل در برابر خيبندان •

 تعیني درصد شكستگي دانه هاي مصاحل سنگي •

هتیه طرح اختالط بنت براي بدست آوردن مقاومت هاي مشخصه بنت با مواد  •
 افزودني یا بدون مواد افزودني

 یمانآزمایشات كامل شیمیایي و فیزیكي س •

آزمایشات كشش میلگرد و تعیني  مقاومت كششي و ازدیاد طول با دستگاه  •
 اكستنسیومرت

 

 :پروژه هاي راهسازي در دست اجراي اداره کل راه و ترابري استان مرکزي شامل  آسفالتیآزمایشات کنترل کیفی عملیات  -5

 

 دماي آسفالتدر حمل و تعیني  آسفالت گرم در حملمنونه برداري  از  •
شستشوي آسفالت به كمك بنزین یا ترتاكلرید كربن جهت تعیني درصد قري در  •

 آسفالت

 هتیه منونه و تعیني دانسیته آسفالت به روش مارشال •

 تعیني مقاومت و رواني آسفالت به روش مارشال •

آزمایش دانه بندي مصاحل آسفالت و تعیني درصد شكستگي دانه ها در یك  •
 جبهه و یا دو جبهه

كارگاهي براي قشر هاي خمتلف و تعیني میزان قري هبینه  در  هتیه فرمول •
 آسفالت

 در مقابل سایش به روش لوس آجنلس آسفالت تعیني مقاومت مصاحل سنگي •

 در مقابل محله سولفاهتا به روش ساندنس  آسفالت تعیني مقاومت مصاحل •

 در برابر خيبندان آسفالت تعیني مقاومت مصاحل •

 الص و امولسیونآزمایشات خمتلف قري هاي خ •

 تعیني میزان چسبندگي قري به مصاحل •

 آزمایشات كامل ژئوتكستایلها •
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 :آزمایشات خط کشی جاده ها و تابلوهاي راهنمایی جاده اي شامل -6

  RetroReflectometerآزمایش تعیني بازتابش نور خط كشي با استفاده از دستگاه  •

 آزمایش تعیني بازتابش نور شربنگ تابلوهاي جاده اي •

  رنگ ضخامت سنجيتعیني و  آزمایشات  •

 

  UT – PT- MT-VTآزمایش کنترل کیفی و بازرسی جوش سازه هاي فلزي به روشهاي مختلف  -7

 

 آزمایش کشش ورقه هاي فوالدي -8

 

 
 


