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معرفی شرکت

اری شركت پداكو با هدف بومی سازی تکنولوژی روز و ایجاا  ضااای كا
بنا نها ه 1389مناسب تحقیق و توسعه برای اضرا  متخصص  ر سال 

ر ضایینه این شركت با تکیه بر مهندسین  اخلی توانسته است  .شد
. هااای مختلاال تولیااد بااویفه بااه موضقیاات هااای بداای یری  ساات یابااد
امروزه اساتاا ه از تجهیاتاک كنتارل و اباتار  بیاق باروز و مادر   ر
پروژه های ژئوتکنیک، معد ، سد سازی، عیرانی، تونا  هاا، پا  هاا و
گو بر اری ها جهت باا  بار   كیایات و ایینای پاروژه اماری اجتناا 

دساین شركت پداكو توانسته است با  انش و هیت مهن. ناپذیر است
كدور گاا  هاای بلنادی  ر حراوای و سااخت ایان تجهیاتاک پی یاده و 
كارآمد بر ار  و جتو معدو  شاركتی  ر جهاا  باشاد كاه تکنولاوژی و

عالیت هی نین ض.توا  ساخت این  ست اههای پی یده را  اشته باشد
كاه  ر ضیینه ساخت تجهیتاک كنترل و ابتار  بیق باعث شاده اسات

.از خروج ارز زیا ی از كدور جلوگیری شو 
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سیستم های کنترل، مانیتورینگ و ابزار دقیق پروژه های معدنی
Deep Excavation Monitoring Instrumentation

oانحراف سنج
o لودسل انکر
o لودسل نیلینگ
o  کرنش سنج

o   بارسنج
oفشارسنج
oنشست سنج
o شیب سنج

o درزه سنج
oشکاف سنج
o پیزومتر
oرطوبت سنج خاک

oلرزه سنج
oشتاب سنج



مانیتورینگ، کنترل از راه دور معادن
DCS & SCADA-Monitoring-Industrial Automation System
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تجهیزات ابزاردقیق پروژه های سد سازی و معدن
Geotechnical Instrumentation in Earth and Rock-Fill Dams
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یکی از موارد مهم در حین اجرای  پروژه ژئوتکنیک و سد سازی، کنترل، پایش و بررسی مصالح، فرآیندهای اجرایی 
ابزار دقیق برای نظارت بر عملکرد ساخت سازه سدها، پرده آب بند، آب . و نیز تأثیر آن بر محیط پیرامون است

بندی دیواره های تونل،حفاری و تزریق، سازه های نگهبان، پی ها، سازه های مجاور و غیره که ممکن است تحت 
تاثیر روش ساخت قرار گیرند، استفاده می شود و موجب تسهیل در امر نظارت دقیق و کنترل بر این پروژه می 

.شود و همچنین از ایجاد خطرات جانی و مالی به روش اطمینان بخش و چشم گیری جلوگیری می کند
:محصوالت این شرکت در ضمینه سد سازی به شرح ذیل می باشد

Monitoring & Recording Equipment for Groutingانواع ثبات دیجیتال تزریق دوغاب سیمان -1
Geotechnical Digital Inclinometerانواع انحراف سنج های دیجیتال -2

(یونیت سانترال دوغاب سازی)ایستگاه دوغاب سازی مرگزی اتوماتیک -3
Borehole camera systemویدئو متری گمانه و چاه آب عمیق -4
Water Level Meter( سوند)انواع عمق سنج ، ارتفاع سنج سطح آب چاه و گمانه -5
Lugeonدستگاه ثبات دیجیتال تست لوژان -6 Test Interpretation



AK-90ثبات دیجیتال تزریق دوغاب سیمان
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ثبات دیجیتال تزریق دوغاب سیمان
Monitoring & Recording Equipment for 

Grouting

products

PAD-800
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دستگاه انحراف سنج
اینکالینومتر عمودی

Geotechnical Digital Inclinometer System

products

PAD-S6000
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دستگاه انحراف سنج
گمانه های اکتشافی معادن، نفت و گاز

Drilling Borehole Digital Inclinometer

products

PAD-M6000
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products
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دستگاه انحراف سنج افقی
Geotechnical Digital Horizontal Inclinometer

products

PAD-SH6000
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چاه و گمانه های حفاریدستگاه انحراف سنج
Drilling Borehole Digital Inclinometer

products

PAD-6000
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دستگاه دیجیتال تست لوژان
Lugeon Test Interpretation

products

PAD-L100
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یمان دستگاه دو منظوره دیجیتال تست لوژان و ثبات تزریق دوغاب س
Lugeon Test Interpretation & Monitoring

products

PAD-LS200
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ایستگاه دوغاب سازی مرگزی اتوماتیک
یونیت سانترال دوغاب سازی

بچینگ پالنت

PAD-U10
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دستگاه انحراف سنج و شیب سنج درجا

In-place Tilt Meters and Inclinometer 

System

products
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عانحراف سنج دیجیتال بمنظور نصب بر روی دستگاه حفاری شم

products
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سیستم کنترل، مانیتورینگ و ثبات دیتای ماشین آالت حفاری، تزریق و بهسازی خاک
Control, Monitoring & Data acquisition for Soil Improvement
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ق تجهیزات و در پروژه های عمرانی و بخصوص پروژه های بهسازی خاک به جهت باال بردن کیفیت و سرعت عملیات نیاز به مانیتورینگ و کنترل دقی
جت گروتینگ-شمع درجا -سپر کوبی -انواع شمع کوب ها  و شمع ریزی (DSM)-ماشین آالتی همچون انواع دستگاه ستون های اختالط عمقی خاک

(Jet Grouting)  ع برای کنترل شرکت پداکو سیستم اتوماسیون و مکانیزه جام. استفاده شده در پروژه می باشد... انواع دستگاه های حفاری و تزریق و
کار، کیفیت و نظارت، مانیتوریگ و پبت کلیه اطالعات برای این چنین پروژه هایی طراحی کرده است که مزایایی چون تسهیل در امر نظارت، باالبردن
متری در پروژه سرعت بخشیدن در انجام پروژه و همچنین با توجه به مکانیزه شدن قسمت های مختلف و ثبت اتوماتیک اطالعات، باعث شده نفرات ک

می گردد به شرح پارامترهایی که در این سیستم گراف های آنها ترسیم، مانیتور و ثبت.ها استفاده شود و باعث کاهش هزینه انجام پروژه نیز می شود
:ذیل می باشد

فشار تزریق دوغاب - Flow(lit/min)جریان دوغاب - Dip(deg) & Azimuthزاویه و انحراف حفاری - Depth (cm)عمق حفاری و تزریق 
(Pressure(bar- دمای دوغاب(Temp(C -شار ف-( سیمان، آب، بنتونبت، مواد افزودنی)میزان مواد تزریق شده-میزان دوغاب تزریق شده به لیتر

 Rotational)سرعت چرخش محورها دستگاه - Speed(cm/min)سرعت حفاری و تزریق -به آمپر  DSMجریان مصرفی موترها -هیدرولیک دستگاه 
Speed(RPM - میانگین سرعت پایین رفتن -مجموع زمان(Penetration rotation speed (cm/min - میانگین سرعت باال آمدن(Withdrawal 

rotation speed(cm/min - مقدار سیمان کیلو گرم بر متر(Cement (kg/meter





پروژه های سد سازی

سد  اریا •

سد سیاه بیده•

سد كوهرنگ•

سد كانی گویفا •

سد بیدیر•

سد كانی سیب پیراندهر•

سد ماشکید سیستا  و بلوبستا •

سد مدپا زنجا •

سد شهری كور ایراندهر•

سد بتنی غلتکی باغا  بوشهر•

سد گیوی•

سد سییره•

سد رو بار لرستا •

سد كنجان م ایال •

سد مییه  هلرا •

سد بوما  بانه•

سد با خانلو بتوین•

سد سومار•

سد كهیر•

سد بیدواز اساراین•

سد سر شت•

سد مییه•
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پروژه های کشورهای خارجی که دستگاه ساخت این شرکت در آنها استفاده شده است 

oایتالیایی الکتروكنسولت نظارک شركت-سد  رالوک كدور عراقELC - Electroconsult

oسد و یVedi  پییانکار شركت متاق كایم–كدور ارمنستا- Metagh kaym ساهاكیا- Sahakyan نظارک شركت ضرانسوی آرتلیا

Artelia

o  پییانکار شركت–سد راغو  كدور تاجیکستا–SES  نظارک شركت سامانیا
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پروژه های معدن

سربدیهمعد  •

معد  به  كوره زاهدا •

معد  سرمدک كرما •

معد  میدوک كرما •

معد  بیدستر زاهدا •

معد  سنگ آهن مركتی باضق•

معد  گ  گهر•

معد  سر  و روی مهدی آبا •

معد  مس شا ا •

هرمعد  اكتداضی صاوب  یوا  مد ین ش•

معد  حال زر كوه شهرستا  بروه•
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دیگر  پروژه های

تبریت1پروژه خط •

تبریت2پروژه خط •

پروژه مترو اصاها •

پا ید اه نات سن ین بدم•

نیروگاه برق بدم•

مآ  شیرین كن و نیروگاه برق مپنا بد•
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