تجهیزات مورد نیاز برای جت گروتینگ
تجهیزات اصلی برای اجرای عملیات جت گروتینگ عبارتند از :
تجهیزات اختالط  ،پمپ با فشار باال  ،پمپ مخلوط تزریق ( ، )Single Fluid , Double Fluidتجهیزات
حفاری قدرتمند  ،سیستم ثبت اطالعات کامپیوتری یا دستی ،وسایل ارتباطی بین ایستگاه دوغاب
.

سازی و محل تزریق .

برای دستیابی به باصرفه ترین و دقیق ترین مدل از این تکنولوژی  ،می بایست از ماشین آالت
اتوماتیک و قابل اطمینانی استفاده کرد تا عملیاتی قابل کنترل و بی نقص را اجرا نمود .

.

تنها با در اختیار داشتن چنین تجهیزاتی است که میتوان به آمارهای بی نظیری از قبیل حجم تولید و
تزریق دوغاب از  100تا  400لیتر در دقیقه ،امکان پمپ کردن دوغاب ،مایع تزریق از فواصل حدود
یکصد متر دورتر از محل جت گروتینگ و نیز امکان استفاده از  1تا  3دوغاب یا مایع تزریق با
.

فشارهای مختلف و بصورت همزمان دست یافت .

همچنین با بکارگیری تجهیزات حفاری و پمپ تزریق مدرن میتوان بصورت تمام اتوماتیک و
کامپیوتری حفاری و تزریق نمود تا از خطاهای انسانی قابل وقوع اجتناب گردد .از جمله اینکه با ایجاد
ارتباط دیجیتال بین ماشین حفاری و سیستم تزریق  ،در صورت تغییر در فشار یا موارد مورد نظر ،
تزریق بصورت خودکار متوقف شده و بدین صورت اجرای صحیح عملیات تضمین می گردد .
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تجهیزات شرکت مهندسی ابزارسنگ در خصوص جت گروتینگ


دریل واگن هیدرولیک

Comacchio MC12

مدل سال  6012ساخت کشور ایتالیا



دریل واگن هیدرولیک

Comacchio MC8

مدل سال  6012ساخت کشور ایتالیا



سیستم سانترال ساخت دوغاب METAX JM30

مدل سال  6012ساخت کشور ایتالیا



دستگاه جت گروتینگ

 METAX MP5مدل سال  6012ساخت کشور ایتالیا

Comacchio MC8 & MC12
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1300 dNm

حداکثر گشتاور ایجاد کننده در حفاری

290 rpm

حداکثر تعداد دوران راد در حفاری

DEUTZ TCD 4.1

نوع موتور دیزل

154 HP
5500 dNm

حداکثر توان موتور دستگاه
نیروی پیشران حفار

5500 dNm

نیروی عقب کش حفار

12000 kg

وزن دستگاه بدون دکل بلند

2.10 m

حداکثر عرض دستگاه

0.40 m

عرض نوار شنی

350 lit
150 lit

حجم مخزن روغن هیدرولیک
حجم مخزن گازوئیل

36 %

قابلیت حرکت بر روی زمین تا زاویه شیب

1.5 km/h

حداکثر سرعت حرکت دستگاه روی زمین

Jet Grouting

Comacchio MC12

Jet Grouting

4

Comacchio MC12 - Jet Grouting Procedure

Jet Grouting
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1100 dNm

حداکثر گشتاور ایجاد کننده در حفاری

190 rpm

حداکثر تعداد دوران راد در حفاری

JOHN DEERE

نوع موتور دیزل

115 HP
5000 dNm

حداکثر توان موتور دستگاه
نیروی پیشران حفار

5000 dNm

نیروی عقب کش حفار

7500 kg

وزن دستگاه بدون دکل بلند

2.00 m

حداکثر عرض دستگاه

0.40 m

عرض نوار شنی

300 lit
140 lit

حجم مخزن روغن هیدرولیک

36 %
1.5 km/h

حجم مخزن گازوئیل
قابلیت حرکت بر روی زمین تا زاویه شیب
حداکثر سرعت حرکت دستگاه روی زمین

Comacchio MC8
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Comacchio MC8
Jet Grouting
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Comacchio MC8

Jet Grouting
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Manual / Automatic
30
m3/h
1800 l/min
1450
liter
4000
kg
3.2
m3
6 * 2.5 * 2.6 m
kg

9000

سیستم ساخت و کنترل دوغاب
حداکثر ظرفیت میکس( با نسبت  1به )1
حداکثر توان پمپ نمودن مخلوط
حداکثر ظرفیت بار سیستم در میکسر
حداکثر ظرفیت باسکول سیستم
حداکثر ظرفیت بار سیستم در مخزن
حدود ابعاد ( ارتفاع – عرض – طول )
وزن سیستم ساخت دوغاب

مجهز به کنترل پنل دیجیتال قابل برنامه ریزی برای  10مولفه از مواد
قابلیت برنامه ریزی تا  60فرمول بر روی کارت حافظه برای ترکیبات مختلف مواد
قابلیت مدیریت زمان اختالط برای هر فرمول در حین اختالط و نیز زمان کل اختالط
مدیریت ترکیبات با وزن کردن مرحله ای مواد توسط تجهیزات لود سل موجود در سیستم

Central Mixer JM30
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800
bar
500 l/min
430 HP
12500 kg
6 * 2.5 * 2.6 m

حداکثر فشار خروجی
حداکثر دبی خروجی
حداکثر توان موتور
وزن مجموعه
ابعاد سیستم (ارتفاع*عرض*طول)
مجهز به کنترل از راه دور و نیز پنل دستی
مجهز به سیستم ثبت فشار و حجم تزریق

توانایی تامین فشار تزریق باال بصورت پیوسته توسط گیربوکس  8دنده
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