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خدمات آزمایشگاهی، ژئوتکنیک، بازرسی و آموزش

•  تعیین پارامترهای طراحی سازه ای
•  تعیین نوع پی، عمق پی گذاری، اصلاح پی

•  طبقه بندی خاک و سنگ
•  نشست خاک، الاستیک و تحکیمی
•  تعیین پارامترهای دینامیکی خاک

•  اصلاح و تعیین پتانسیل روانگرایی خاک 
•  طراحی گودبرداری در زمین های ناپایدار

•  پایدارسازی فونداسیون ها
•  مطالعات لرزه زمین ساخت

ــی، آب، راه و ســایر فضاهــای  •  مطالعــه و طراحــی تونل هــای معدن
ــداری ــتم های نگه ــی سیس ــی و طراح زیرزمین

•  مطالعه و طراحی پی، تهیه نقشه های اجرایی و سازه ای پی
•  شناخت لایه  های زیر سطحی

•  نظارت کارگاهی پروژه های ژئوتکنیکی، معدنی و عمرانی
•  تحلیل پایداری شیروانی ها

•  ابزاربندی و رفتارنگاری
•  تهیه ی نقشه های زمین شناسی

•  آنالیز قیمت و تهیه اسناد مناقصه ژئوتکنیک

آزمایش های برجای خاک
•  برش مستقیم بزرگ مقیاس

•  بارگذاری صفحه ای
•  پرسیومتری

•  ژئوفیزیک دانهول
•  برش پره ای

CPT و SPT  •
•  نفوذپذیری )لوفران، پورینگ تست و ...(

•  ژئوالکتریک
ــا  ــال ت ــورت دیجیت ــر بص ــل وانک ــش نی •  کش

فشــار 60 تــن

آزمایش های برجای مکانیک سنگ
•  دیلاتومتری

•  جکینگ )بارگذاری صفحه ای(
•  برش مستقیم برجا روی سطوح ناپیوستگی

•  لوژان
)HTP و HF( شکست هیدرولیکی •

•  حفاری گالری های اکتشافی
•  بارگذاری نقطه ای

بهسازی زمین
•  تحکیم دینامیکی

Nailing میخ کوبی   •

Micro Piling ریز شمع  •
Anchoring مهاری  •

•  تزریق )نفوذی-شیمیایی-  تراکمی- شکافتنی- 
فشار بالا(

•  انجــام عملیــات تزریــق بــا اســتفاده از ثبــات 
دیجیتــال در ســنگ و آبرفــت )مانشــت تیــوب(

•  ایجاد پرده دیافراگم
•  تراکم لرزه ای جایگزینی

•  پیش بارگذاری
•  دیواره های زیرزمینی

•  اختلاط خاک

ژئوتکنیک
مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک ساختگاهها

توانایی های شرکت در زمینه عملیات حفاری و 
آزمایش های صحرایی

این شرکت دارای 27 دستگاه حفاری بوده و تا کنون بالغ بر صد هزار متر حفاری ژئوتکنیکی و معدنی را انجام داده است.



Concrete Technology &
 Strength Of Materials

مصالح ساختمانی
ب. عایق ها و پلیمرها الف. آزمایشگاه مصالح ساختمانی

ISIRI 13277-1 , ISIRI 13277-2  واتراستاپ  •
GM  ژئوممبران  •

GT  ژئوتکستایل  •
•  نئوپرن 

•  رول بلاک 
FTM نوار چسب لوله های گاز  •

ISIRI 3885 ایزوگام  •
•  ماستیک

ISIRI 25 آزمایشات کاشی سرامیکی  •
ISIRI 755-1 , ISIRI 755-2 موزاییک داخلی و خارجی  •

ISIRI 7 , ISIRI 7122 آجر و پنل رسی سبک غیر باربر  •
ISIRI 2909-2 بلوک سقفی  •

ISIRI 7782 بلوک دیواری بتنی  •
ISIRI 70-1 بلوک سیمانی سبک غیرباربر  •

ISIRI 5695  و ISIRI 5694  سنگ ساختمانی  •



خدمات آزمایشگاهی، ژئوتکنیک، بازرسی و آموزش

آزمایشگاه مقاومت مصالح
تکنولوژی بتن

الف. آزمون های کیفیت مصالح سنگی
 ASTM C-289, ــح ــی مصال ــی قلیائ ــل و انفعال ــیل فع ــن پتانس •  تعیی

 586,1260,1293
ASTM C-33 آزمایش های مصالح سنگی بتن  •

ASTM C-136 دانه بندی  •
ASTM C-88 آزمایش سلامت مصالح  •

•  تعیین مواد زیان آور بتن
ASTM C-40 تعیین مواد آلی  •

ASTM C-142 تعیین مواد رسی و سست  •
•  آزمایش مقاومت سایش برش لس آنجلس

ASTM C-127,128 وزن مخصوص مصالح ریزدانه و درشت دانه  •
BS 812 تعیین درصد سوزنی و پولکی  •

BS 812 مقاومت در مقابل ضربه و فشار  •
ASTM D5821 درصد شکستگی  •
ASTM D2419 ارزش ماسه ای  •

ASTM C123 ذرات سبک  •
ب.  آزمونهای سیمان

ASTM C-187 تعیین غلظت نرمال  •
ASTM C-191 تعیین زمان گیرش  •

ASTM C-151 سلامت سیمان بروش اتوکلاو  •
ASTM C-204 )تعیین نرمی )بلین  •

ASTM C-114 آزمایش کامل شیمیایی جهت تعیین تیپ سیمان  •
ASTM C-109 آزمایش مکانیکی تعیین مقاومت فشاری سیمان  •

•  آزمایش مقاومت خمشی و کششی سیمان
ASTM 1240 :آزمون های کامل میکروسیلیس  •

1. دانه بندی      2. شاخص مقاومتی     3. دانسیته      4. نرمی 

ج. آزمونهای بتن
ACI تهیه طرح اختلاط بتن بر اساس روش  •

ــاوم در  ــی – مق ــاوم حرارت ــن هــای خــاص )مق ــلاط بت ــه طــرح اخت •  تهی
ــایش و ...( ــه س ــیمیایی-مقاوم ب ــده ش ــای خورن ــط ه محی

ISIRI 3206 - ISIRI 490 تعیین مقاومت فشاری-خمشی بتن  •
ــر مقاومــت، نفــوذ پذیــری،  ــا ب ــر آنه ــی و تاثی •  آزمایــش مــواد افزودن

ISIRI 3203 -2 , 3203-6  گیــرش و روانــی بتــن
•  آزمایش نفوذ پذیری بتن برای سازه های آبی

•  تعیین مقاومت تسریع شده بتن
ISIRI 19227 , ASTM 666 تعیین دوام بتن در مقابل ذوب و یخبندان  •

I3.5 EN 12390-8 آزمون تعیین میزان نفوذ یون کلر  •
ASTM C72 تعیین مقاومت بتن با روش مغزه گیری  •

ــتفاده از  ــا اس ــرب ب ــورت غیرمخ ــن بص ــاری بت ــت فش ــن مقاوم •  تعیی
ASTM C805, ASTM E164 چکــش اشــمیت

ــت  ــتگاه Pundit جه ــا دس ــی ب ــی و عرض ــواج طول ــرعت ام ــن س •  تعیی
تشــخیص و تعییــن تــرک و عیــوب ســنگ و بتــن و موقعیــت میلگــرد در 

ASTM C597 بتــن
ــن و  ــرد بت ــت میلگ ــی و ضخام ــت، چگال ــق، موقعی ــر دقی ــن قط •  تعیی
شــبکه بنــدی میلگردهــای داخــل بتــن در ســقف و دیوار و فونداســیون 

)Scholar ــتگاه )دس
د. آزمونهای آب مصرفی در بتن و افزودنی های بتن

کلیــه آزمونهــای آب مصرفــی در بتــن و افزودنــی هــای بتــن مشــتمل بــر 
روان کننــده هــا، حباب زاهــا، گیــر کننــده هــا،و ... در ایــن آزمایشــگاه 

انجــام مــی پزیــرد.



Rock mechanic laboratory



خدمات آزمایشگاهی، ژئوتکنیک، بازرسی و آموزش

• آزمایــش ســه محــوری ســنگ بــا قطــر 47 الــی 83 میلیمتــر قطــر 
70MPa ســنگ تــا فشــار جانبــی

• آزمایش تک محوری و تعیین مدول یانگ و نسبت پوآسون 
• آزمایــش بــرش مســتقیم در ســطوح ضعیــف )درزه( و اره بــر تــا 

ابعــاد بــزرگ مقیــاس 30×30 و کوچــک مقیــاس10×10
• تعیین مقاومت بار نقطه ای سنگ

• تعیین مقاومت کششی )آزمایش برزیلین(
• آزمایش دوام سنگ

• آزمایش کرنش و فشار تورمی در سنگ
• تعیین سرعت موج در سنگ )امواج طولی و عرضی( 

• آزمایش مقاومت خمشی سنگ

ــذب  ــل، ج ــیته، تخلخ ــی سنگ)دانس ــات فیزیک ــن خصوصی • تعیی
آب و ...(

• مطالعه پتروگرافی و مقاطع نازک میکروسکوپی در سنگ
• مطالعه ژئوشیمیایی

• آزمایش سرشار

مکانیک سنگ
آزمایشگاه مکانیک سنگ

• Triaxial testing of rocks with diameters from 38 to 83 mm 
and lateral pressure up to 70 MPa

• Uniaxial testing and measurement of elastic moduli of 
the rock )Young's modulus and Poisson’s ratio( 

• Direct shear testing of rock discontinuities )saw cut and 
natural joint surfaces( at small )10×10 cm2( and Large 
)30×30 cm2( scale dimensions  

• Point Load Test
• Determination of tensile strength of rocks )Brazilian test(
• Rock durability test

• Swelling/consolidation and swelling pressure 
• Determining the elastic wave velocities in rock( 

scompressional and shear waves(
• Bending strength of rock beams
• Determining of rock physical properties)density, porosity, 

water absorption, etc(
• Petrography of rock using thin sections 

Rock mechanic laboratory



Soil mechanic laboratory



خدمات آزمایشگاهی، ژئوتکنیک، بازرسی و آموزش

• آزمایشــات فیزیــک خــاک ) دانــه بنــدی، حــدود اتربــگ، حــد 
)... و  مخصــوص  وزن  انقبــاض، 

دانــه  و درشــت  ریزدانــه  محــوری خاک هــای  آزمایــش ســه   •
9" تــا   )U.U. - C.U. - C.D.(

• آزمایش تک  محوری
• آزمایــش بــرش مســتقیم خاک هــای ریزدانــه و درشــت دانــه 
6×6 وU.U. - C.U. - C.D.( 30×30( و تعییــن مقاومــت برشــی 

ــا اســتفاده از بــرش پــره ای زهکشــی نشــده ب
• آزمایش تحکیم )تورم - فشار تورمی - رمبندگی(

ــه  ــف، تجزی ــری مضاع ــول، هیدرومت ــن ه ــی )پی ــش واگرای • آزمای
ــپ( ــیمیایی، کرام ش

ــار  ــا ب ــه ب ــه و ریزدان ــت دان ــای درش ــری خاکه ــش نفوذپذی • آزمای
ــا "9 ــر ت ــار متغی ــت و ب ثاب
C.B.R آزمایش تراکم و •

• آزمایش کامل شیمی خاک
• تعییــن خصوصیــات فیزیکــی خــاک )دانســیته، حــدود اســتحکام، 

ــم( ــم و مینیم ــیته ماکزیم ــدی، دانس دانه بن
CBR ظرفیت باربری خاک •

• آزمایش تراکم

•  Soil physical tests )grain size, Specific Weight, …(

• Triaxial tests on fine and coarse grained soils )C.D. – 
C.U. – U.U.( from 1.5 up to 9 in diameter

• Uniaxial tests

• Direct shear testing of fine )6×6 and 10×10 cm2( and 
coarse )30×30 cm2( grained soil )under natural moisture 
and saturated, slow and fast conditions( 

• Determining of undrained shear strength by vane shear 
test

•  Consolidation test )swelling, swelling pressure, collapse(

• Soil dispersion test )pinhole, double hydrometer, 
chemical analysis, crumb(

• Permeability test of fine and coarse grained soil by 
falling and constant head 

• Compaction test and California Bearing Ratio )C.B.R(

• Comprehensive chemical analysis of soil

• Determining of soil physical properties )density, water 
content,  grain size(

مکانیک خاک
آزمایشگاه مکانیک خاک

Soil mechanics laboratory



Petroleum Geomechanic tests



خدمات آزمایشگاهی، ژئوتکنیک، بازرسی و آموزش

آزمایش های ژئومکانیک نفت
آزمایش های ژئومکانیک نفت

• آزمونهــای فیزیکــی ســنگ مشــتمل بــر دانســیته و تخلخــل بر روی 
ســنگ مخزن

• تشریح میکروسکپی سنگ مخزن
 )Brazilian( آزمون کشش برزیلی •

 Uniaxial Compressive( آزمــون مقاومــت فشــاری تــک محــوری •
Strength( بــه جهــت تعییــن مقاومــت تــک محــوری و مدولهــای االســتیک 

ســنگ )مــدول یانــگ، نســبت پواســون( در شــرایط محیــط و مخــزن
 Triaxial Compressive( آزمــون مقاومــت فشــاری ســه محــوری •
Strength(بجهــت تعییــن پارامترهــای مقاومتی ســنگ )چســبندگی 

و زاویــه اصطــکاک داخلــی( در شــرایط محیــط و مخــزن

• Density, porosity and petrography of reservoir rocks
• Indirect Brazilian tensile strength test under ambient 

and reservoir conditions
• Uniaxial Compressive Strength of reservoir rocks under 

ambient and reservoir conditions
• Triaxial Compressive Strength of reservoir rocks under 

ambient and reservoir conditions
• Determination of elastic moduli of reservoir rocks under 

ambient and reservoir conditions
• Biot Coefficient Determination using Petrophysical 

Approach
• Fracture Toughness of reservoir rocks under ambient 

•  آزمــون اولتراســونیک )Ultrasonic( بجهــت تعییــن ســرعت 
ــنگ ــوج در س م

ــرایط  ــنگ )Fracture Toughness( در ش ــی س ــون چقرمگ •  آزم
محیــط و مخــزن

)Hydraulic Fracturing( آزمون شکست هیدرولیکی  •
•  آزمون ضریب بایوت به روش پتروفیزیکی

•  ضریب انبساط خطی سنگ مخزن

and reservoir conditions using CCNBD and Bending 
methods

• Wave velocities in reservoir rocks under ambient and 
reservoir conditions

• Thermal Expansion of reservoir rocks
• Hydraulic Fracturing of reservoir rocks under ambient 

and reservoir )under construction(
• Creep test of reservoir rocks under ambient and 

reservoir conditions )under construction(











Advanced NDT



خدمات آزمایشگاهی، ژئوتکنیک، بازرسی و آموزش

• بازرســی حیــن ســرویس تانــک هــای ذخیــره بــه روش اتوماتیــک 
توســط ربــات

• انجام Corrosion map به صورت اتوماتیک
ــی  ــرای خوردگ ــه ای )P.E.C( ب ــی ضرب ــان گرداب ــش جری • آزمای

)C.U.I( ــق ــر عای زی
)A.E.T( آزمایش انتشار آکوستیک •

)U.T-I.P( پیگ رانی هوشمند توسط آلتراسونیک •
)A.C.F.M(  اندازه گیری فرکانس جریان متناوب •

)L.R.U.T( آلتراسونیک با تکنیک دامنه بلند •

)S.R.U.T( آلتراسونیک با تکنیک دامنه کوتاه •
 Phased Array UT )P.A.U.T( •

Time Of Flight Diffraction )T.O.F.D( •
• آزمایش تیوب ها به روش جریان گردابی 

• آزمایــش جریــان گردابــی توســط پــروب هــای چرخشــی داخلــی 
)I.R.I.S(

• پوشش های کامپوزیتی فشار باال
• مدیریت یکپارچگی دارایی توسط  نرم افزار

• In-service tank inspection as a robotic inspection                   

• Automated corrosion  mapping                                                                 

• Pulsed Eddy Current )P.E.C( for Corrosion Under 
Insulation  )C.U.I(   

• Acoustic Emission Testing)A.E.T(                                                                 

• UT Intelligent Pigging )U.T-I.P(                                                                      

• Alternative  Current  Frequency  Measurement )A.C.F.M(          

• Long Range Ultrasonic Technique )L.R.U.T(                                          

• Short Range UltrasonicTesting )S.R.U.T(                                              

• Phased Array UT )P.A.U.T(                                                                                 

• Time Of Flight Diffraction )T.O.F.D(                                                           

• Eddy current and remote field  testing for tube 
inspect ion

• Internal Rotating Inspection System )I.R.I.S(                                      

• Composite  wrapping                                                                                         

• Visual Asset Integrity Management )Visual  A.I.M(

بازرسی پیشرفته
خدمات آزمایش های غیرمخرب پیشرفته







Calibration



خدمات آزمایشگاهی، ژئوتکنیک، بازرسی و آموزش

کالیبراسیون
مهندســین مشــاور آزمونــه فــوالد بــا دارا بــودن گواهینامــه تائیــد 
صالحیت ISIRI-ISO / IEC 17025انجام خدمات کالیبراسیون 
ــران  ــی تائیــد صالحیــت ای ــز مل ــی و ســرعت از مرک ــرو، جابجای نی
آمادگــی دارد خدمــات زیــر را در زمینــه کالیبراســیون بــه تمامــی 

ــه دهــد: ســازمان ها ارائ

• کالیبراســیون نیــرو در قالــب اندازه گیــری نیــروی کششــی و 
فشــاری در کلیــه تجهیــزات

• نیروسنجی آزمایشگاهی و یا کاربردی در صنایع و کارخانه ها

• کالیبراسیون جک بتن شکن تا 300 تن

• کالیبراســیون دســتگاه های نیروســنجی از 10 تــا 000 ,100 
ــی ــت کشش ــرم در حال کیلوگ

• کالیبراســیون دســتگاه های نیروســنجی از 10 تــا 000 ,300 
ــاری ــت فش ــرم در حال کیلوگ

• اندازه گیری جابجایی از یکصدم تا 1000 میلیمتر جابجایی

• اندازه گیــری ســرعت از یکصــدم میلیمتــر در دقیقــه تــا 100 
ــه ــر در دقیق میلیمت

Azmouneh Foulad Consulting Engineers Company 
)AFCE( with the aid of having the certificate of 
accreditation for ISIRI-ISO / IEC 17025 from NACI, 
Iran for giving services in the field of calibration for 
force, displacement, and speed is honored to provide 
the following calibration services as follows:

• Calibration of force for all tension / Compression testing 
machines-calibration of the force measuring system

• Laboratory and field force measurement applied in 
factories and different industries 

• Calibration of concrete strength testing setups up to 
300 tons

• Calibration of force measurement devices from 10 to 
100,000 kg in tensile mode

• Calibration of force measurement devices from 10 to 
300,000 kg in compression mode

• Calibration of displacement from 0.01 to 1000 mm
• Calibration of velocity from 0.01 to 100 mm/min
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خدمات آزمایشگاهی، ژئوتکنیک، بازرسی و آموزش

آموزش و مشاوره
آموزش و مشاوره

خدمات قابل ارائه مهندسین مشاور آزمونه فوالد با دارا بودن:
• رتبــه اول مرکــز آموزشــی در ســطح ملــی از اداره کل امــور آمــوزش 

و ترویــج ســازمان ملــی اســتاندارد ایران
• کارشناســان دارنده مدارک ســطح 2 و 3 بر اســاس استانداردهای 
 CSWIPو SNT-TC-1A و ISO-9712 و DIN-EN-473 اروپایــی

در زمینــه آزمایش هــای غیرمخــرب
)IWE( مهندسان بین المللی جوش •

• کارشناســان رســمی اســتاندارد در زمینه هــای فنــی مهندســی، 
مقاومــت مصالــح، متالــورژی و کالیبراســیون

• ممیزین و سرممیزین بین المللی سیستم های مدیریت
ــه  ــردی را ب ــه ف ــر ب ــی منحص ــی و عمل ــای علم ــاوره و آموزش ه مش

ــد. ــرار می ده ــود ق ــران خ ــار دانش پذی ــر در اختی ــرح زی ش

• آمــوزش آزمایش هــای مقاومــت مصالــح و متالــورژی بــا تاییــد 
ــران ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل س

ــات  ــاس الزام ــر اس ــز ب ــوش و فل ــرب ج ــای غیرمخ ــش ه • آزمای
SNT-TC-1A

• آمــوزش بازرســی های فنــی و تخصصــی ویــژه جــوش، مخــازن 
تحــت فشــار و بویلرهــا بــر اســاس اســتانداردهای بیــن المللــی 
ــرد در  API، AWS و ASME و دیگــر اســتانداردهای مــورد کارب

پروژه هــای صنعتــی
ــر  ــر نظ ــکاری و زی ــا هم ــعه ب ــر اش ــت در براب ــای حفاظ • آموزش ه

ــران ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان ــعه س ــر اش ــت در براب ــور حفاظ ام
• آمــوزش و مشــاوره در زمینــه پیــاده ســازی سیســتم های مدیریت 

کیفیــت از جمله:
ISIRI-ISO/IEC 17025, ISIRI-ISO 3834, ISIRI-ISO/IEC 17020

Training and consulting services
Azmouneh Foulad Consulting Engineers Company )AFCE( 

with having:
• The first rank of educational center in the nation from 

the Department of Education and Standardization of the 
National Iranian Standard Organization

• Experts possessing level II & Level III certificates of 
non-destructive testing according to ISO-9712,DIN-EN-
473,SNT-TC-1A)ASNT(&CSWIP.

• International Welding Engineers )IWE(
• Official experts of Iranian National Standard Organization 

in the fields of technology and engineering, strength of 
materials, metallurgy, and calibration

• International Auditor & leader Auditor of various 
management systems.

AFCE provides unique scientific and practical consulting 
and training to its trainees as follow

Available Services:
• Training services in the field of metallurgy and strength 

of materials according to Iranian National Standard 
Organization requirements

• Weld and steel non-destructive tests according to SNT- 
TC-1A requirements

•  Non-destructive testing of welds, pressure vessels 
and boilers technical inspection training according to 
AWS, APIand ASME international standards and other 
applicable industrial standards

• Radiation protection trainings under the supervision of 
Atomic Energy Organization of Iran

• Consulting and training in the field of setting up the 
quality management systems such as:

ISIRI-ISO/IEC 17020, ISIRI-ISO3834and ISIRI-ISO/IEC 
17025 
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