
مانیتورینگ انفجار 

عملیات لرزه نگارى سطحى و درون چاهى 

گستره وسیعى از تجهیزات 

داده بردارى با روش هاى نوین 

مشاوره و پشتیبانى در طراحى پروژه 

کاربرد: 

تعیین تیپ خاك 
تعیین مدول هاى االستیسیته 
مطالعات ساختگاهى سد و تونل 

تعیین خواص مکانیکى خاك و توده سنگ 

روش لرزه نگارى از جمله روش هاى ژئوفیزیکى است 

که به بررسى خواص زیرسطحى با استفاده از امواج مکانیکى 

مى پردازد. به منظور اجراى پروژه هاى لرزه نگارى، شرکت پیشگام تجهیز 

با فراهم نمودن تیمى از کارشناسان خبره و تجهیز گروه به دستگاه هاى مدرن از 

کمپانى هاى معتبر در این مسیر گام نهاده است. مجموعه تجهیزات این شرکت با قابلیت هاى متفاوت، امکان انجام کمپانى هاى معتبر در این مسیر گام نهاده است. مجموعه تجهیزات این شرکت با قابلیت هاى متفاوت، امکان انجام 

پروژه هاى مختلف را فراهم نموده است. مطالعات لرزه نگارى سطحى، درون چاهى، پایش امواج لرزه و پایش 

ارتعاشات سازه از جمله این پروژه ها مى باشد. همچنین مطالعه و مدل سازى انتشار امواج حاصل از انفجار، مطالعه 

تعیین تیپ خاك و محاسبه مدول هاى االستیسیته، مطالعه توموگرافى لرزه اى جهت شناسایى ساختارهاى 

زیرسطحى و طراحى عملیات لرزه نگارى ترکیبى از خدمات قابل ارائه مى باشد. عالوه بر این، مجموعه متنوع 

تجهیزات این شرکت به همراه دانش تلفیق روش هاى مختلف لرزه نگارى با سایر روش هاى ژئوفیزیکى از جمله  

    ژئوالکتریک و رادار نفوذى زمین از نقاط قوت این مجموعه است که دسترسى به نتایج دقیق تر با ضریب    

               اطمینان باالتر را ممکن مى سازد. با تکیه بر تجهیزات متنوع و پشتوانه پرسنل متخصص،                  اطمینان باالتر را ممکن مى سازد. با تکیه بر تجهیزات متنوع و پشتوانه پرسنل متخصص،   

                       مطالعات  لرزه نگارى خود را با اطمینان به ما بسپارید... 

  

خدمات لرزه نگارى 
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تجهیزات و امکانات: 
  SPSEISw لرزه نگار 4 کاناله مدل

ABEM ساخت شرکت MK6 لرزه نگار 24 کاناله مدل

Seistronix ساخت شرکت RAS-24 لرزه نگار 12 کاناله مدل

SPS-3 سوند درون چاهى سه مولفه پکردار مدل

1- ارزیابى معادن شن و ماسه 

2- ارزیابى نهشته هاى نمک 

اکتشاف 
 معدن 

1- تعیین پارامترهاى دینامیکى خاك و تعیین مدول هاى االستیسیته 

2- اندازه گیرى سرعت موج برشى و تعیین تیپ خاك 

3- شناسایى سطوح بحرانى در زمین لغزش 

ژئوتکنیک 

1- پایش ابنیه تاریخى به منظور بررسى تاثیر فعالیت هاى عمرانى روى آن ها 

2- مطالعات آلودگى خاك و هندسه انتشار آلودگى 
محیط زیست 
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