
 
               

 یتم جدید آ  23تجزیه بهای                                  

 آیتم اساسی  111در ادامه                  

 های راه و باند بفهرست                    

 
 

 
 مبانی فهرست بهای راه و باندکارگروه تدوین                                                                              

 49شهریور –انجمن شرکتهای راهسازی ایران                                                                              
 



 فهرست                                                                          

 

 1      000000000  0000000000000000000000000000000000000      (  عملیات تخریب )  فصل اول  

   8     000000000000000000000000000000000000000000     (   خاکی با دستعملیات )  فصل دوم   

     11      0000000000000000000000000000000000000000000   (عملیات خاکی با ماشین   )فصل سوم    

 72   000000000000000000000000000000000000000000000000000(  حفاری تونل )  فصل چهارم  

   0000000000000000000000000000000000000000000000093 (عملیات بنایی با سنگ ) فصل ششم    

 39  00000000000000000 0000000000000000000000000000) سنگینکارهای فوالدی )     دهمفصل 

 27   0000000000000000000000000000000000000000000000000000 (بتن درجا ) فصل دوازدهم   

 87  000000000000000000000000000000000000000000000000( بتن پیش ساخته ) فصل سیزدهـم    

 88   000000000000000000000000000000000000000  (زیراساس ، اساس و باالست ) فصل چهاردهم   

 31  00000000000000000000000000000000000000000000000000000  (آسفالت )     مـفصل پانزده

 113  0000000000000000000000000000000000000000000000000    ( عایق کاری )    شانزدهمفصل 

 171  000000000000000000(      تاسیسات تونل ها، پل ها ، نقاط مه گیر  و سطوح پروازی ) فصل هفدهم  

  173  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 (متفرقه ) فصل نوزدهم   
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 فصل اول         
 ات تخریبــعملی           
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            101010مبانی تجزیه بهای ردیف 
  .شده سطح کنده ازای به سانتيمتر 5 تا ضخامت به ،با کمپرسور گيری لكه برای خيابانها و ها جاده آسفالت کندن

 (مترمربع: واحد)

 :مترمکعب می باشد 43.2حجم کار روزانه 

                                                                                                          2 8 .      0 96  0 57  4 .2  .      

                                                                                                                                        
4 .2

0 07 8
 7 87  4      

 : ابزار و آالت ماشين

                                   مربوط شيلنگ با)ام اف سی 180 ( دردقيقه مکعب متر 7 حدود باظرفيت کمپرسور  -1
1 8

7 87 8
 0 151                                

                                                                                                           کيلوگرم 4. بر دج چکش  -4
1 8

7 87 8
 0 151    

 :روز مستهلک می گردد ، بنابراین  27عدد و هر بيل در  یک: بيل         . - 

                                                                                                                                  
1

27 8 7 87
 0 000257 

 :روز مستهلک می گردد ، بنابراین  90در  کلنگعدد و هر  یک:  کلنگ  -2      

                                                                                                                                  
1

90 8 7 87
 0 000.79 

 : نيروی انسانی

                                                ساعت در روز                                           8نفر ،  یککارگر ساده  -1
1 8

7 87 8
 0 151  

ساعت در روز                                                                                     8اپراتور کمپرسور یک نفر ،  -4
1 8

7 87 8
 0 151  

ساعت در روز                                                                                           8چکش گير یک نفر ،  -.
1 8

7 87 8
 0 151  
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 مترمربع: واحد                                                                                   (عمليات تخریب:  اول فصل) 101010: شماره ردیف فهرست بها 

 

  .شده سطح کنده ازاي به سانتيمتر 7 تا ضخامت به با کمپرسور، گيري لکه براي خيابانها و جاده ها آسفالت کندن

 
 (ریال)بهاي کل  بهاي واحد مقدار واحد شرح ردیف 

 نيروی انسانی: الف   

 03151 نفر ساعت سادهکارگر  1
  

 03151 نفر ساعت اپراتور کمپرسور 4
  

 03151 نفر ساعت چکش گير .
  

 جمع هزینه نيروی انسانی
 

 ماشين آالت و ابزار: ب   

1 
 اف سی 180 ( دردقيقه مکعب متر 7 حدود باظرفيت کمپرسور

 همربوط شيلنگ با)ام
     03151 دستگاه ساعت

     03151 دستگاه ساعت کيلوگرم 4. بر دج چکش 4

 03000257 عدد بيل .
  

 03000.79 عدد کلنگ 2
  

 جمع هزینه ماشين آالت و ابزار
 

 (ریال)قيمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            101015مبانی تجزیه بهای ردیف 
 (طولمتر: واحد) .(برش خط هر طول حسب بر اندازه گيری) سانتيمتر 7 تا عمق به برش آسفالت با کاتر

 :مترطول می باشد 405حجم کار روزانه 

                                                                                                             200      0 96  0 57  405       

 : لذا کار ساعتی دستگاه برش به شرح ذیل بدست می آید 

                                                                                                                              
405

8
 47 857  47 6       

 : ابزار و آالت ماشين

                                                                                                           )کاتر(آسفالت برش دستگاه  -1
1 8

47 6 8
 0 0.89                                

                                                          .متر طول می باشد 4000روز عمر مفيد دارد که معادل  10یک تيغه  : کاتر برش تيغه  -4

                                                                                                                                  1

10 8 47 6
 0 00028. 

 : نيروی انسانی

                                                     ساعت در روز          8نفر ،  یک (کاتر)آسفالت  برش دستگاه اپراتور -1
1 8

47 6 8
 0 0.89 

ساعت در روز                                                                               1کارگر نقشه برداري یک نفر ،  -4
1 1

47 6 8
 0 0028.  

  ساعت در روز                                                                        037مباشر عمليات خاکی یک نفر ،  -.
1 0 7

47 6 8
 0 00421 
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 طولمتر: واحد                                                                                   (عمليات تخریب:  اول فصل) 101015: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .(برش خط هر طول حسب بر اندازه گيري) سانتيمتر 5 تا عمق به برش آسفالت با کاتر

 
 (ریال)بهاي کل  بهاي واحد مقدار واحد شرح ردیف 

 نيروی انسانی: الف   

 030.89 نفر ساعت (کاتر)آسفالت  برش دستگاه اپراتور 1
  

 .030028 نفر ساعت کارگر نقشه برداري 4
  

 0300421 نفر ساعت مباشر عمليات خاکی .
  

 جمع هزینه نيروی انسانی
 

 ابزارماشين آالت و : ب   

     030.89 دستگاه ساعت )کاتر(آسفالت برش دستگاه 1

     .0300028 عدد کاتر برش تيغه 4

 جمع هزینه ماشين آالت و ابزار
 

 (ریال)قيمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            101017مبانی تجزیه بهای ردیف 
 (مربعمتر: واحد) .سانتيمتر 5 تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قيری به ضخامت تا

 :باشدمترمکعب در روز می  .1حجم کار روزانه حدود 

                                                                                                                               47  0 96 0 57  1.  .      

                                                                                                                                
1.

0 07 8
 .4 7  ..  4      

 : ابزار و آالت ماشين

                                                                                       باراننده بخار اسب 400 حدود قدرت به بولدوزر  -1
1 8

.. 8
 0 0.  

 : نيروی انسانی

                                                                                   ساعت در روز          1نفر ،  یکسر کارگر  -1
1 1

.. 8
 0 00.56 

ساعت در روز                                                                                                      8کارگر یک نفر ،  -4
1 8

.. 8
 0 0. 
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 مربعمتر: واحد                                                                                    (عمليات تخریب:  اول فصل) 101017: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .سانتيمتر 7 تخریب کلی هر نوع آسفالت و اساس قيري به ضخامت تا

 
 (ریال)بهاي کل  بهاي واحد مقدار واحد شرح ردیف 

 نيروی انسانی: الف   

 0300.56 نفر ساعت سر کارگر 1
  

 .030 نفر ساعت کارگر  4
  

 هزینه نيروی انسانیجمع 
 

 ماشين آالت و ابزار: ب   

     .030 دستگاه ساعت باراننده بخار اسب 400 حدود قدرت به بولدوزر 1

 جمع هزینه ماشين آالت و ابزار
 

 (ریال)قيمت واحد کار 
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 دومفصل          
 دست با خاكيات ــعملی     
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            202020مبانی تجزیه بهای ردیف 
 های محل کنار شده،به کنده های خاك ریختن و متر 0 عمق تا سنگی غير های زمين در کنی کانال و کنی پی خاکبرداری،

 )مترمکعب:  واحد(مربوط

نرم بیلی و کلنگی ، زمین کلنگی و زمین دج بررسی می گردد و به برای بررسی این ردیف چهار حالت خاکبرداری با در زمین نرم بیلی ، زمین 

 .در این ردیف جمع بندی می گردد% 01، % 02، % 02، % 51ترتیب با نسبت 

 .روز مستهلک می گردد 02روز و هر کلنگ در  51هر بیل در 

 :گودبرداری و پی کنی تا عمق دو متر در زمينهای نرم بيلی -0

لیتر در نظر گرفته شده و در یک  0.1لیتر را از گود خارج می نماید که متوسط  5الی  0ه یک بیل خاک نرم به حجم ثانی 50کارگر بیل دار هر 

                                      .                                      مترمکعب خاکبرداری می نماید 1.7.0روز 
8 0 96 0900 0 5

21 2000
 5 669  0 

                                                                                                                                 
5 669

8
 0 6125   0    

                                                                                                                                                           
2

0 6125
 2 08  

03 5:                                                                                               خواهیم داشت % 51با اعمال ضریب   2 51  2 027 

                                                                                                                            :           بیل 
2

25 5 669
 0 00080 

22030 2 :                                                                                   خواهیم داشت % 51با اعمال ضریب   2 51  2 222171 

 :و کلنگی گودبرداری و پی کنی تا عمق دو متر در زمينهای نرم بيلی -0

 .فعالیت کارگر کلنگ دار بطور متوسط یک سوم فعالیت کارگر بیل دار می باشد

 ثانیه 52پرتاب در هر نوبت زمان . لیتر خاک کنده شده را برمی دارد و به بیرون گود می ریزد 0.1کارگر بیل دار در هر نوبت بطور متوسط 

                 :       داریم%( 01)و تورم خاک ( .2.0)با توجه به ضریب بازدهی مدیریت و کار . می باشد 
8 0 96 0900 0 5

20 2000 2 15
 5 592  0 

                                                                                                                               
5 592

8
 0 9655   0    

                                                                                                                                                      
2

0 9655
 2 2068  

5073 5                                                                                    :       خواهیم داشت % 02با اعمال ضریب   2 0  2 0370 

     کارگر کلنگ دار                                                                                                               
2

0
 2 2068  0 2660 

57.0 2:                                                                                           خواهیم داشت % 02با اعمال ضریب   2 0  2 2.13 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            202020مبانی تجزیه بهای ردیف 
 های محل کنار شده،به کنده های خاك ریختن و متر 0 عمق تا سنگی غير های زمين در کنی کانال و کنی پی خاکبرداری،

 )مترمکعب:  واحد(مربوط

            :                                                                                                                            بیل 
2

25 5 529
 0 002  

225 2:                                                                                           خواهیم داشت % 02با اعمال ضریب   2 0  2 2223 

                        :                                                                                                               کلنگ 
2

90 
5 529

0

 0 006 

.22 2:                                                                                           خواهیم داشت % 02با اعمال ضریب   2 0  2 2253 

 :کلنگیگودبرداری و پی کنی تا عمق دو متر در زمينهای  -3

با . سانتیمتر عمق را قابل برداشت می کند 52مترمربع در  5.1ضربه بر زمین می زند و با این عمل  12دقیقه ای  1کارگر کلنگ دار در هر نوبت 

 لیتر خاک توسط کارگر بیل دار به خارج گود منتقل می شود ، چون بخشی از خاک در ناهمواری ها باقی  537.1تورم % 01در نظر گرفتن 

1 5خاک بخارج گود منتقل می شود ، لذا                                                  % 1.می ماند   2 5  5222  5 01  537 1     

                                                                                                                                     537 1  2 .1  573      

 :ثانیه ، زمان الزم جهت خارج کردن مصالح برابر است با  52لیتر و زمان پرتاب هر نوبت در  0.1با در نظر گرفتن گنجایش بیل 

                 (                                                                        دقیقه ) زمان الزم جهت هر نوبت کلنگ زنی    
268 20

90 0 5
 8 5  

کارگر بیل دار                                                                                                          
268 90 0 96

2000 2 15 8 5
 0 9605   0    

                                                                                                                                                      
2

0 9605
 2 221  

550 5:                                                                                           خواهیم داشت % 02با اعمال ضریب   2 0  2 5000 

کارگر کلنگ دار                                                                                                           
268 90 0 96

2000 2 15 5
 2 266   0    

                                                                                                                                                      
2

2 266
 0 8281  

3530 2:                                                                                          خواهیم داشت % 02با اعمال ضریب   2 0  2 0151 

                                                                                   :                                                 بیل 
2

25 8 0 9605
 0 002 

225 2:                                                                                           خواهیم داشت % 02با اعمال ضریب   2 0  2 2250 

                                                                                                                     :         کلنگ 
2

90 8 2 266
 0 00266 

22577 2:                                                                                   خواهیم داشت % 02با اعمال ضریب   2 0  2 222105 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            202020مبانی تجزیه بهای ردیف 
 های محل کنار شده،به کنده های خاك ریختن و متر 0 عمق تا سنگی غير های زمين در کنی کانال و کنی پی خاکبرداری،

 )مترمکعب:  واحد(مربوط

 :گودبرداری و پی کنی تا عمق دو متر در زمينهای دج -4

مترمکعب خاکبرداری می نماید ، با اعمال ضریب کار و مدیریت  0.0مترمکعب و بطور متوسط  0.0تا  0در هر ساعت کمپرسور و چکش دج بر 

0 0کار روزانه کمپرسور برابر است با                                                                                   ( .2.0)  2 0.  3  53 050 

                                                                                                                                       
28 129

8
 1 166   0    

                                                                                                                                                   
2

1 166
 0 2061 

50.0 2                       :                                                                خواهیم داشت % 01با اعمال ضریب   2 01  2 51070 

50.0 2:                                                                                                                    چکش دج بر  2 01  2 51070 

 

51070 2کارگر چکش گیر دو نفر هشت ساعت در روز                                                                         0  2 0275 

 زمان برای تمیز کردن زمینه کار %52ثانیه و اعمال  52لیتر و زمان پرتاب هر نوبت  0.1با در نظر گرفتن گنجایش بیل : کارگر بیل دار 

                                                                                                                        
0900 0 5 0 96

20 2 2 2000 2 15
 0 901   0    

                                                                                                                                                     
2

0 901
 2 581 

130 5                           :                                                               خواهیم داشت % 01با اعمال ضریب   2 01  2 1107 

        :                                                                                                                            بیل 
2

25 8 0 901
 0 0022 

2255 2                                                              :                        خواهیم داشت % 01با اعمال ضریب   2 01  2 22515 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            202020مبانی تجزیه بهای ردیف 
 های محل کنار شده،به کنده های خاك ریختن و متر 0 عمق تا سنگی غير های زمين در کنی کانال و کنی پی خاکبرداری،

 )مترمکعب:  واحد(مربوط

 لذا 

 گودبرداری
 زمین نرم بیلی در

زمین نرم بیلی و 

 کلنگی
 جمع زمین دج زمین کلنگی

 2.51070 2.51070 - - -  کمپرسور

 2.51070 2.51070 - - - چکش دج بر

 2.0275 2.0275 - - - (مینور)چکش گیر

 2.1107 2.5000 2.0370 2.027 کارگر بیل دار

5.3050 

 - 2.0151 2.2.13 - کارگر کلنگ دار

 

نفر کارگر                                                                                                      51سرکارگر به ازاء هر 
2 8021

25
 0 21108 

سرکارگر                                                           1سال به ازاء هر  52مباشر عملیات خاکی با سابقه بیش از 
0 21108

5
 0 0122 

222171 2:                                                                                 بیل   2 2223  2 2250  2 22515  2 225551 

2253 2:                                                                                                               کلنگ   2 222105  2 220005 

 

 

 

 

 

 

 

 



01 
 

 

 مترمکعب: واحد                                                                         (دست با خاکی عمليات:  دوم فصل) 202020: شماره ردیف فهرست بها 

 

 مربوط های محل کنار شده،به کنده های خاک ریختن و متر 0 عمق تا سنگی غیر های زمین در کنی کانال و کنی پی خاکبرداری،

 
 (ریال)بهای کل  بهای واحد مقدار واحد شرح ردیف 

 نيروی انسانی: الف   

 2.51070 نفر ساعت کمپرسور متصدی 5
  

 2.2055 نفر ساعت سال 52مباشر عملیات خاکی با سابقه بیش از  0
  

 2.50023 نفر ساعت سرکارگر 0
 

 5.3050 نفر ساعت ساده کارگر 5 
 

 2.0275 نفر ساعت (مینور) گیر چکش 1 
 

 جمع هزینه نيروی انسانی 
 

 ماشين آالت و ابزار: ب   

5 
 (ام اف سی 532 )دردقیقه  مکعب متر 1 حدود باظرفیت کمپرسور

 مربوط شیلنگ با
     2.51070 دستگاه ساعت

     2.51070 دستگاه ساعت کیلوگرم 00 بر دج چکش 0

 2.225551 عدد بیل 0
  

 2.220005 عدد دوسر کلنگ 5
  

 جمع هزینه ماشين آالت و ابزار
 

 (ریال)قيمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            202420مبانی تجزیه بهای ردیف 
 از استفاده که درمواردی آن تخليه و متر 02 تا دستی وسيله نوع هر با وحمل خاکی عمليات نوع هر از حاصله مواد بارگيری

 )مترمکعب:  واحد(. نباشد ممکن حمل برای ماشين

 .روز کاری مستهلک می گردد 71روز و هر چرخ دستی در  51هر بیل در 

 :متری برابر است با  02لذا زمان رفت و برگشت فاصله  .کیلومتر برساعت می باشد 0.7کیلومتر بر ساعت و سرعت برگشت  5.1سرعت رفت برابر

     (                                                                                                                            متر بر دقیقه)رفت 
5 1 5222

02
 01 

 (                                                                                                                            متر بر دقیقه)برگشت 
0 7 5222

02
 51 

                                   (                                                                      ثانیه)زمان کل رفت و برگشت 
02

01
 

02

51
  02  71 

مترمکعب و زمان الزم جهت پرکردن چرخ  2.251لیتر می باشد ، لذا حجم چرخ دستی برابر  0بیل با حجم  51گنجایش هر چرخ دستی برابر

51                                  .            ثانیه بارگیری می گردد 02ثانیه می باشد و هر چرخ دستی در  5دستی توسط هر بیل   5  02 

 .می باشد 5.01ثانیه و ضریب تورم خاک  51زمان الزم جهت تخلیه هر چرخ دستی برابر 

:                                     زمان بارگیری ، حمل و تخلیه یک مترمکعب خاک برابر است با 
2 15 0 96  65 90 25 

0 025 0900
 0 668   0    

          :                                                                                                                            کارگر ساده 
2

0 668
 2 150  

                                            کارگر                                                                      51سرکارگر به ازاء هر 
2 150

25
 0 0805 

(                                                                                             فقط در زمان بارگیری: )بیل 
90 2 15

0 025 0900 25 8
 0 00216 

ک دارد                                                       در کل زمان بارگیری ، حمل و تخلیه استهال: فرغون 
250 2 15

0 025 0900 65 8
 0 00260 
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 مترمکعب: واحد                                                                         (دست با خاکی عمليات:  دوم فصل) 202420: شماره ردیف فهرست بها 

 
 حمل برای ماشین از استفاده که درمواردی آن تخلیه و متر 02 تا دستی وسیله نوع هر با وحمل خاکی عملیات نوع هر از حاصله مواد بارگیری

 .نباشد  ممکن

 
 (ریال)بهای کل  بهای واحد مقدار واحد شرح ردیف 

 نيروی انسانی: الف   

 2.2301 نفر ساعت سرکارگر 5
  

 5.010 ساعت نفر ساده کارگر 0
  

 2.50023 نفر ساعت سرکارگر 0
 

 5.3050 نفر ساعت ساده کارگر 5 
 

 2.0275 نفر ساعت (مینور) گیر چکش 1 
 

 جمع هزینه نيروی انسانی 
 

 ماشين آالت و ابزار: ب   

     .2.2250 عدد بیل 5

     2.225.0 دستگاه  فرغون 0

 جمع هزینه ماشين آالت و ابزار
 

 (ریال)واحد کار قيمت 
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 فصل سوم        
 

 عملیات خاکی با ماشین       
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                             313130تجزیه بهای ردیف  یمبان

 (متر مکعب : واحد  ) .پخش ، تسطیح ، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی مرطوب برای ساختمان بدنه راه

 :ماشین آالت

 ( D16EX-65E0مدل   کوماتسو) .باراننده بخار اسب 151 حدود قدرت به بولدوزر -1

 .(ارائه گردیده است 3شرح آیتمهای فرمول در مقدمه فصل ) :محاسبه تولید ساعتی بولدوزر

      
16

  
       

6

 
  

   6    

   
 

 
 
 

 
         

1 مترمکعب می باشد                                                                            0.3برابر  1 مقدار   101110طبق آنالیز ردیف   0 3 

 6                                       از جدول مقدمه  فصل سه برای شرایط کار راحت                                                                                    

1 3                                    مترمکعب                                                                                                    6  3 1                  

   :       محاسبات 

 2 1                                                                                                (دقیقه)بر اساس کاتالوگ ماشین و تجربیات کارگاهی 

0    کیلومتر بر ساعت   0                 متر بر دقیقه                                                                 1111  01  51 

4    کیلومتر بر ساعت   4                                       متر بر دقیقه                                       1111  01  00 03 

                         دقیقه                                                                                                  
21

51
 

21

00 03
 1 2  1 01 

 6   .                                                                                                                  شیب برابر صفر در نظر گرفته می شود

1                                          (مدیریت خوب و کارمتوسط) مقدمه فصل سه  1-2-0ضریب راندمان مدیریت و کار از جدول   1 00 

2                                                                    مقدمه فصل سه                                          –ضریب راندمان ماشین   1 35 

0                     :                                        مقدمه فصل سه 2-2-0ضریب تقلیل نیروی کششی در اثر اصطکاک از جدول   1 25 

 1                            مقدمه فصل سه                                                                                               1-1-0از جدول  
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                             313130مبانی تجزیه بهای ردیف 

 (متر مکعب : واحد )  .ساختمان بدنه راهپخش ، تسطیح ، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی مرطوب برای 

1 3                         مترمکعب بر ساعت                   16  6 9  6  6 19  6 17  6 57   6  6  36 9 

 :در نتیجه 

1                                                           )ساعت - دستگاه (باراننده   بخار اسب  151 حدود قدرت به بولدوزر  01 0  1 1010             

  لیتر 15111 حدود ظرفیت به پاش تانکرآب -2      

 .(ارائه گردیده است 0شرح آیتمهای فرمول در مقدمه فصل ): تولید ساعتی تانکر آبپاش محاسبه 

  
01     

  
 

 .ساعت بدست آمده است 1.1111030برای انجام هر لیتر عملیات برابر  101110از آنالیز ردیف 

 لیتر آب می خواهیم  210( مترمکعب ) یعنی برای انجام هر لیتر عملیات این زمان توسط ماشین صرف می شود که ما برای انجام هر واحد کار 

 : ساعت مورد نیاز برای تانکر آبپاش برابر است با  –پس دستگاه ( محاسبات در بخش مواد و مصالح ) 

                                                                                                                              210  1 1111030  1 1100        

 ( GD126A-6کوماتسو مدل ) باراننده  اسب بخار 151با قدرت حدود  گریدر -0

 .(ارائه گردیده است 3آیتمهای فرمول در مقدمه فصل شرح : )محاسبه تولید ساعتی گریدر 

             6000     
6

 
    

 :                  پخش مصالح -0-1

                                                                                                         5                                            .  کیلومتر بر ساعت در نظر میگیریم 5سرعت حرکت با توجه به تجربیات کارگاهی برابر  

 و 45برای دو حالتیکه زاویه تیغه با محور ماشین . متر می باشد 0.3طول تیغه از کاتالوگ کوماتسو در حالت استاندارد برابر ( :    )طول موثر 

 :شتدرجه دارد خواهیم دا 01

                                                                                                                                                 2 0        45   

                                                                                                                                       0 2        01   
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                             313130مبانی تجزیه بهای ردیف 

 (متر مکعب : واحد )  .پخش ، تسطیح ، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی مرطوب برای ساختمان بدنه راه

                                           :میانگین دو عدد فوق را برای محاسبات در این فرمول مالک عمل قرار می دهیم
2 0 0 2

2
 2 0   

         0 1                                                                                      از کاتالوگ برابر است با                (   )میزان همپوشانی 

 :راندمانها

1                   (                     مدیریت خوب و کارمتوسط) مقدمه فصل سه  1-2-0ضریب راندمان مدیریت و کار از جدول   1 00 

2                     ضریب راندمان ماشین                                                                                                             1 35 

 0                                                                                                          تجربیات کارگاهی        –( N) تعداد دفعات عبور 

 سانتیمتر  می باشد  15ضخامت الیه برابر 

 :لذا

5   مترمربع بر ساعت                                           2 0  1 0  1111  1 00  1 35  1 15   
1

0
  000 035  

 :در نتیجه 

1(                           دستگاه ساعت) اسب بخار با راننده جهت پخش مصالح 151با قدرت حدود گریدر   000 035  1 11203 

 :تسطیح و رگالژ بستر  -0-2   

                                                                                                                                        0                                                 .کیلومتر بر ساعت در نظر میگیریم 0سرعت حرکت با توجه به تجربیات کارگاهی برابر  

 0                                                                                                          تجربیات کارگاهی        –( N) تعداد دفعات عبور 

 :بقیه عوامل ثابت و مانند بخش اول لذا

0   مترمربع بر ساعت                                              2 0  1 0  1111  1 00  1 35  1 15   
1

0
  500 2  

 :در نتیجه 

1                   (دستگاه ساعت) تسطیح و رگالژ بستر اسب بخار با راننده جهت  151با قدرت حدود گریدر   500 2  1 11100 

11100 1:                                                                                     لذا جمع دو مورد برابر است با   1 11203  1 11400 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                             313130مبانی تجزیه بهای ردیف 

 (متر مکعب : واحد )  .پخش ، تسطیح ، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی مرطوب برای ساختمان بدنه راه

تن با توجه به اینکه استفاده از غلتک هپکو در کارگاه ها متداول تر  11الستیکی با توان  –غلتک ویبره خودرو کمرشکن چرخ آهنی  -4

 .در نظر گرفته شده است HC111Cاست مبناء محاسبات غلتک هپکو مدل 

 .(ارائه گردیده است 0شرح آیتمهای فرمول در مقدمه فصل : )تولید ساعتی غلتکمحاسبه 

   1111              

S :  کیلومتر بر ساعت در نظر می گیریم 5سرعت حرکت غلتک را برابر. 

   120 2                                                                                                                       (          کاتالوگ  :)   

 متر 1.0:    

120 2                                                                                :( عرض موثر کوبش )      1 0  1 020   

E  :                                                                                                           1   راندمان   2  1 00  1 35 

N  :بارعبور که طبق بررسی های کارگاهی بدست آمده است 11با  برابر است. 

D  : 1.15عمق قشر خاک بعد از متراکم شدن بر حسب متر برابر 

                                                                                                          
1111 5 1 020 1 00 1 35 1 15

11
 31 05 

 : نتیجه  در

1                       ( ساعت  –دستگاه ) تن با راننده  11الستیکی  –غلتک ویبره خودرو کمرشکن چرخ آهنی    31 05  1 1141 

 :مواد و مصالح 

 % 10طبق استعالم های کارگاهی و بررسی شیت های آزمایشگاهی مقدار درصد رطوبت مورد نیاز برای رسیدن به تراکم مطلوب ، : آب  -1

در نظر    ( کاتالوگ کوماتسو ) کیلوگرم برمترمکعب  1011برابر ( غرقاب ) وزن مخصوص ماسه بادی کامال مرطوب شده . می باشد

 .( در نظر گرفته می شود% 11رطوبت موجود ) :می گیریم لذا وزن هر مترمکعب ماسه بادی غرقاب شده برابر است با 

                                                                                                      1 10  1011  144     1 144  0 

 :پرت ، تبخیر و نفوذ آب به قشر زیرین خواهیم داشت% 51با فرض استفاده مساوی از آب رودخانه و آب چاه و قنات و در نظر گرفتن 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                             313130مبانی تجزیه بهای ردیف 

 (متر مکعب : واحد )  .ماسه بادی مرطوب برای ساختمان بدنه راهپخش ، تسطیح ، غرقاب کردن و کوبیدن 

 

5 1آب رودخانه                                                                                                 1 144  1 5  1 110   0 

5 1آب چاه و قنات                                                                                             1 144  1 5  1 110   0 

 :نیروی انسانی 

مباشر عملیات خاکی یک نفر ، دو ساعت در روز                                                                              -1      
1 2

0 01 0
 1 1130 

                                                                                          روز در ساعت 0 ،کارگر ساده یک نفر  -2      
1 0

0 01 0
 1 1010 

                                                            برای گریدر روز در ساعت 2 یک نفر ، کمک نقشه بردار  -0
1 2

0 213 14
 1 111121 

                                                            برای گریدرروز   در ساعت 2 یک نفر ، بردارکارگر نقشه  -4
1 2

0 213 14
 1 111121 
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 مکعبمتر: واحد                                             (     عملیات خاکی با ماشین :فصل سوم ) 313130: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .پخش ، تسطیح ، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی مرطوب برای ساختمان بدنه راه

 
 (ریال ) بهای کل  واحد بهای مقدار واحد شرح ردیف 

 نیروی انسانی: الف 

   1.1130 ساعت –نفر  مباشر عملیات خاکی 1

   1.1010 ساعت -نفر  کارگر ساده 2

   1.111121 ساعت -نفر  کمک نقشه بردار 0

   1.111121 ساعت -نفر  کارگر نقشه بردار 4

  انسانی نیروی هزینه جمع 

 
 ماشین آالت: ب

باراننده بخار اسب 151 حدود قدرت به بولدوزر  1  1.1010 ساعت - دستگاه 
  

با  لیتر 15111 حدود ظرفیت به پاش تانکرآب  2

 راننده
   1.1100 ساعت - دستگاه

 راننده اسب بخار با 151حدود  گریدر به قدرت  0
   1.11400 ساعت - دستگاه

4 
 –غلتک ویبره خودرو کمرشکن چرخ آهنی  

 تن با راننده 11الستیکی 
   1.1141 ساعت - دستگاه

  آالت ماشین هزینه جمع 

 مواد و مصالح: ج 

   1.110 مترمکعب آب رودخانه 1

   1.110 مترمکعب آب چاه و قنات 2

  مواد و مصالح هزینه جمع 

  (ریال ) قیمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                             313130مبانی تجزیه بهای ردیف 

 (متر مکعب : واحد )  .پخش ، تسطیح ، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی خشک برای ساختمان بدنه راه

 :ماشین آالت

 ( D16EX-65E0مدل   کوماتسو) .باراننده بخار اسب 151 حدود قدرت به بولدوزر  -1

 :داریم  636365از آنالیز ردیف 

1 3                    مترمکعب بر ساعت                       16  6 9  6  6 19  6 17  6 57   6  6  36 9 

 :در نتیجه 

1                                                    )ساعت - دستگاه (باراننده        بخار اسب  151 حدود قدرت به بولدوزر  01 0  1 1010             

  لیتر 15111 حدود ظرفیت به پاش تانکرآب -2      

 .(ارائه گردیده است 0شرح آیتمهای فرمول در مقدمه فصل ): تولید ساعتی تانکر آبپاش محاسبه 

  
01     

  
 

 .ساعت بدست آمده است 1.1111030عملیات برابر برای انجام هر لیتر  101110از آنالیز ردیف 

 لیتر آب می خواهیم  400( مترمکعب ) یعنی برای انجام هر لیتر عملیات این زمان توسط ماشین صرف می شود که ما برای انجام هر واحد کار 

 : ا ساعت مورد نیاز برای تانکر آبپاش برابر است ب –پس دستگاه ( محاسبات در بخش مواد و مصالح ) 

                                                                                                                              400  1 1111030  1 1420        

 ( GD126A-6کوماتسو مدل ) باراننده  اسب بخار 151با قدرت حدود  گریدر -0

 .(ارائه گردیده است 3شرح آیتمهای فرمول در مقدمه فصل ): محاسبه تولید ساعتی گریدر 

             6000     
6

 
    

 :                  پخش مصالح -0-1

 :داریم  636365از آنالیز ردیف 

5   مترمربع بر ساعت                                            2 0  1 0  1111  1 00  1 35  1 15   
1

0
  000 035  

 :در نتیجه 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                             313130مبانی تجزیه بهای ردیف 

 (متر مکعب : واحد )  .و کوبیدن ماسه بادی خشک برای ساختمان بدنه راه پخش ، تسطیح ، غرقاب کردن

1(                           دستگاه ساعت) اسب بخار با راننده جهت پخش مصالح 151با قدرت حدود گریدر   000 035  1 11203 

 :تسطیح و رگالژ بستر  -0-2     

 :داریم  636365از آنالیز ردیف 

0   مترمربع بر ساعت                                              2 0  1 0  1111  1 00  1 35  1 15   
1

0
  500 2  

 :در نتیجه 

1                   (دستگاه ساعت) تسطیح و رگالژ بستر اسب بخار با راننده جهت  151با قدرت حدود گریدر   500 2  1 11100 

11100 1                        :                                                             لذا جمع دو مورد برابر است با   1 11203  1 11400 

تر  تن با توجه به اینکه استفاده از غلتک هپکو در کارگاه ها متداول 11الستیکی با توان  –غلتک ویبره خودرو کمرشکن چرخ آهنی  -4

 .در نظر گرفته شده است HC111Cاست مبناء محاسبات غلتک هپکو مدل 

                                                                 :داریم  636365از آنالیز ردیف 
1111 5 1 020 1 00 1 35 1 15

11
 31 05 

 : در نتیجه 

 ( ساعت  –دستگاه ) تن با راننده  11الستیکی  –غلتک ویبره خودرو کمرشکن چرخ آهنی  

                                                                                                                                                  1  31 05  1 1141 

 :مواد و مصالح 

 % 10طبق استعالم های کارگاهی و بررسی شیت های آزمایشگاهی مقدار درصد رطوبت مورد نیاز برای رسیدن به تراکم مطلوب ، : آب  -1

در نظر    ( کاتالوگ کوماتسو ) کیلوگرم برمترمکعب  1011برابر ( غرقاب ) وزن مخصوص ماسه بادی کامال مرطوب شده . می باشد

 .( رطوبت موجود صفر در نظر گرفته می شود) :ه بادی غرقاب شده برابر است با می گیریم لذا وزن هر مترمکعب ماس

                                                                                                       1 10  1011  024     1 024  0 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                             313130مبانی تجزیه بهای ردیف 

 (متر مکعب : واحد )  .راهپخش ، تسطیح ، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی خشک برای ساختمان بدنه 

 :پرت ، تبخیر و نفوذ آب به قشر زیرین خواهیم داشت% 51با فرض استفاده مساوی از آب رودخانه و آب چاه و قنات و در نظر گرفتن 

5 1آب رودخانه                                                                                                 1 024  1 5  1 240   0 

5 1آب چاه و قنات                                                                                             1 024  1 5  1 240   0 

 :نیروی انسانی 

مباشر عملیات خاکی یک نفر ، دو ساعت در روز                                                                             -1      
1 2

0 01 0
 1 1130 

                                                                                         روز در ساعت 0 ،کارگر ساده یک نفر  -2      
1 0

0 01 0
 1 1010 

                                                            برای گریدر روز در ساعت 2 یک نفر ، کمک نقشه بردار  -0
1 2

0 213 14
 1 111121 

                                                            برای گریدرروز   در ساعت 2 یک نفر ، کارگر نقشه بردار -4
1 2

0 213 14
 1 111121 
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 مکعبمتر: واحد                                                               (     عملیات خاکی با ماشین :فصل سوم ) 313130: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .برای ساختمان بدنه راه خشکپخش ، تسطیح ، غرقاب کردن و کوبیدن ماسه بادی 

 
 (ریال ) بهای کل  واحد بهای مقدار واحد شرح ردیف 

 نیروی انسانی: الف 

   1.1130 ساعت –نفر  مباشر عملیات خاکی 1

   1.1010 ساعت -نفر  کارگر ساده 2

   1.111121 ساعت -نفر  کمک نقشه بردار 0

   1.111121 ساعت -نفر  کارگر نقشه بردار 4

  انسانی نیروی هزینه جمع 

 
 ماشین آالت: ب

ساعت - دستگاه باراننده بخار اسب 151 حدود قدرت به بولدوزر 1  1.1010 
  

با  لیتر 15111 حدود ظرفیت به پاش تانکرآب 2

 راننده
ساعت - دستگاه  1.1420   

 راننده بخار با اسب 151گریدر به قدرت حدود  0
ساعت - دستگاه  1.11400   

4 
 –غلتک ویبره خودرو کمرشکن چرخ آهنی 

 تن با راننده 11الستیکی 
ساعت - دستگاه  1.1141   

  آالت ماشین هزینه جمع 

 مواد و مصالح: ج 

   1.240 مترمکعب آب رودخانه 1

   1.240 مترمکعب آب چاه و قنات 2

  مواد و مصالح هزینه جمع 

  (ریال ) قیمت واحد کار 
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 چهارمفصل                                             
 

 تونل فاری ح               
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            404040مبانی تجزیه بهای ردیف 
 (مترمكعب: واحد) .تونل دهانه متری 044 تا حفاری از حاصل مصالح حمل و پایدار زمينهای در حفاری

 :مقدمه
 :بطور کلی عوامل موثر در حفاری تونل به دو دسته تقسیم می شود

 سطح مقطع تونل -1

 (پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ ) شناسی موقعیت زمین   -2

 : سطح مقطع تونل  -1

سیستمهای طبقه بندی متعددی در رابطه با اندازه سطح مقطع تونلها ارائه شده است از آن جمله میتوان به طبقه بندی کلی مندرج در 

 :جدول  زیر که در مقاالت و نشریات علمی و عرف جامعه درج شده است اشاره نمود

 نوع تونل (مترمربع)مقطع تونل  سطح

S<11 کوچک 

11>S>53 متوسط 

S>53 بزرگ 

مترمربع بصورت تمام مقطع حفاری می شوند و این روش  111چون در سنگهای با کیفیت خوب ، تونلهای با سطح مقطع کوچکتر از 

کارائی باالیی برخوردار است لذا تونلهای با سطح مترمربع با هر وضعیت زمین شناسی از  51حفاری برای اجرای تونلهای تا سطح مقطع 

 .مترمربع بعنوان تونلهای بزرگ تعریف شده اند که در جدول زیر منعکس است 51مقطع بزرگتر از 

 (مترمربع ) سطح مقطع  تونل های بزرگ مقطع

    S<033>03 دسته اول

111< دسته دوم S 

 :پارامترهای ژئومکانیکی -2

 می باشد ، (  Q) و بارتن (  RMR) متداول ترین سیستمهای رده بندی سنگها بر اساس کاربردهای مهندسی رده بندی های بنیا ویسکی 

 تنها. در این سیستم ویژگیهای زمین شناختی ، هندسی و خصوصیات مهندسی سنگها بر اساس لرزشگذاری عددی ، مد نظر قرار گرفته اند
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            404040مبانی تجزیه بهای ردیف 
 (مترمكعب: واحد) .تونل دهانه متری 044 تا حفاری از حاصل مصالح حمل و پایدار زمينهای در حفاری

شده است عدم لحاظ وضعیت تنش و بارهای منطقه در رده بندی  RMRبر  Qاختالف میان این دو سیستم که باعث برتری رده بندی 

RMR ای تبدیل مقادیر می باشد ، در صورتیکه این پارامتر یکی از عوامل موثر بر تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونلهاست ، بر 

9                                               :      عددی دو سیستم توسط بنیا ویسکی رابطه ذیل ارائه شده است       44 

بطور کلی روش حفر تونلهای بزرگ مقطع بر اساس پارامترهای متعددی از جمله ، وضعیت زمین شناسی منطقه ، سطح مقطع تونل و 

مسائل اقتصادی انتخاب می شود برای تعیین ارتباط بین فرآیند حفر این دسته از تونلها با دو عامل ویژگیهای ژئومکانیکی ساختگاه و سطح 

پایگاه اطالعاتی روشهای حفر تونلهای بزرگ  TEMD (TUNNEL EXCAVATION METHOD DATAموجود در  مقطع تونل ، تونلهای

بر اساس اندازه سطح مقطع دسته بندی شدند ، سپس با .( مقطع در بخش دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس موجود میباشد

مورد روش  32) نی و آتشباری در مقاطع و شرایط ژئومکانیکی متفاوت مورد انواع حالتهای حفاری به روش چالز 111مطالعه و بررسی 

و از طریق مقایسه و تعیین همبستگی روش حفر با دو عامل فوق ، ( مورد روش تونل پیشاهنگ  23مورد دو مرحله ای  41تمام مقطع ، 

ر و طول پیشروی خود نگهدار در شرایط معیاری برای انتخاب روش حفر هر دسته از تونلها حاصل شد مشخصات حفاری شامل روش حف

 :بصورت جدول زیر خالصه شده است (  TEMD) متفاوت ژئومکانیکی ساختگاه و اندازه سطح مقطع تونل بر اساس پایگاه اطالعاتی 

 سطح مقطع

 (مترمربع )  

 کیفیت توده سنگ در برگیرنده

RMR (Q) 

 (81<Q ) 

07 <RMR 

(11<Q<1993 )

11<RMR<31 

(1993<Q<1921 )

31<RMR<51 
(12.0>Q )07 >RMR 

 بسیار بد بد خوب بسیار خوب

51>S>121 
تمام مقطع با پیشروی 

 متر 1متوسط 

تمام مقطع با پیشروی 

 متر 4متوسط 

پلکانی با پیشروی متوسط 

 متر 2

تونل پیشاهنگ با 

 پیشروی متوسط یک متر

>121 S 

پلکانی با پیشروی 

 متر 1متوسط 

پلکانی با پیشروی 

 متر 4متوسط 

تونل پیشاهنگ با 

 متر 193پیشروی متوسط 

تونل پیشاهنگ با 

 پیشروی متوسط یک متر

 ( :دالیل انتخاب روش حفر تمام مقطع ) نتیجه 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            404040مبانی تجزیه بهای ردیف 
 (مترمكعب: واحد) .تونل دهانه متری 044 تا حفاری از حاصل مصالح حمل و پایدار زمينهای در حفاری

 .ژئومکانیکی قبل از شروع عملیات حفاری می باشد مهمترین و موثرترین عامل در کاهش هزینه های تونلسازی مطالعات زمین شناسی و

 :امروزه تمایل به استفاده از روش حفر تمام مقطع تا حدی که مشخصات هندسی و ژئومکانیکی اجازه بدهد بیشتر است زیرا 

بگونه ای باشد که  طبق اصل اساسی حفاری ، برای کاهش تضعیف مقاومت توده سنگ در برگیرنده تونل قبل از حفاری ضروریست پیشروی -1

بطور دفعی و نه تدریجی حاکم شود ، از این منظر چون پیشروی تمام مقطع باعث توزیع یکنواخت و دفعی ( ثانویه ) شرایط تنش القایی 

 .تنشهای ثانویه می شود ارجهیت دارد

 .به دلیل بزرگی سطح مقطع تونل ، امکان بکارگیری انواع ماشینهای چالزنی و خرجگذاری پیشرفته و مکانیزه وجود دارد  -2

چون در پیشروی مرحله ای برای حفاری در بخش فوقانی به دریل واگن نیز جهت چالزنی پلکانی نیاز است لذا حجم سرمایه گذاری اولیه  -5

 .تباالتر از روش تمام مقطع اس

 :انتخاب تونل نمونه برای انجام آنالیز 

اختصاص به  141111سطح مقطع و مشخصات ژئومکانیکی توده سنگ و با عنایت به اینکه آیتم ) با توجه به موارد ذکر شده در قسمتهای قبل 

 .بابامیدان را برای انجام آنالیز انتخاب می کنیم –محور یاسوج  4زمینهای پایدار دارد ، تونل شماره 

 و ( اصلی ، فرعی ) از آنجائیکه این تونل مربوط به یک راه اصلی با دو خط عبور می باشد لذا به عنوان یک نمونه متوسط برای تونلهای راه 

 .راه آهن قابل قبول خواهد بود 

 :مشخصات زمین شناسی و هندسی تونل مورد اشاره به صورت زیر می باشد 

 مترمربع 15 مساحت مقطع

 متر 2111 طول تونل

 22 شیب تونل

 12 شیب دو طرف جاده

 نعل اسبی و پایین مستطیل شکل شکل مقطع

 مترمربع 41-32 مساحت نیمه باالیی

 مترمربع 55-52 مساحت نیمه پایین

 متر 1193 عرض تونل

  متر 291 ارتفاع دیواره
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            404040مبانی تجزیه بهای ردیف 
 (مترمكعب: واحد) .تونل دهانه متری 044 تا حفاری از حاصل مصالح حمل و پایدار زمينهای در حفاری

 

 (MPa)مقاومت کششی  شماره آزمایش (MPa)مقاومت کششی  آزمایششماره 

1 5953 4 14 

2 395 3 19 

5 592 5 93 

 نتایج آزمایش های برازیلی و مقاومت فشاری تک محوری بر روی نمونه های استوانه ای سنگ آهک

 

 Q (درصد )   RMR (درصد )   RQD پارامتر

 3921 51 11 مقدار

 ژئومکانیکی توده سنگپارامترهای 

 :طراحی الگوهای چالزنی و آتشباری 

سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری رعایت شده  411در الگوهای طراحی شده این متن ضوابط مربوط به نشریه : توجه 

 .مقاله مربوطه رجوع نموددر اینجا اشاره ای مختصر به این الگوها می نماییم ، جهت اطالعات تکمیلی می توان به .است

علیرغم پیشرفت سامانه های مکانیزه در حفر فضاهای زیر زمینی ، عملیات چالزنی و آتشباری بدلیل اقتصادی بودن و نیز قابلیت کاربرد در 

ساندن هزینه و به شرایط سخت زمین شناسی مورد استفاده قرار می گیرد ، لذا طراحی بهینه الگوهای چالزنی و آتشباری در جهت به حداقل ر

در این مقاله سعی شده است که از میان الگوهای آتشباری طراحی . حداکثر رساندن ایمنی کار و راندمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است 

بابامیدان در استان کهکیلویه و بویراحمد ، با استفاده از روشهای مختلف از جمله روش تجربی نیترو نوبل  –شده برای تونل اصلی محور یاسوج 

عیین ، تئوری انتقال انرژی و استفاده از پارامترهای ژئومکانیکی منطقه و با تغییر پارامتر قطر چال مناسب ترین قطر ، اقتصادی ترین الگو ت

 .شود

 .مپیوتری برای طراحی استفاده شده استهمچنین از روش دستی و کا

الگوی مختلف طراحی گردید که تعدادی از آنها به دالیل مهندسی ، اقتصادی و اجرایی مورد تایید قرار نگرفت و  53بر اساس روشهای یاد شده 

 .انتخاب شد( تمام مقطع )  25از میان آنها الگوی شماره 

 .کیلوگرم می باشد 211953عدد ، میزان ماده منفجره  14عداد چال میلیمتر ، ت 31قطر چال  25در الگوی شماره 

 :اطالعات مورد نیاز جهت طراحی پارامترهای الگوی آتشباری 

 . کیلوگرم بر مترمکعب می باشد سایر خواص توده سنگ در جدول ذیل آمده است 2511عمده سنگ منطقه سنگ آهک با چگالی : الف 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            404040مبانی تجزیه بهای ردیف 
 (مترمكعب: واحد) .تونل دهانه متری 044 تا حفاری از حاصل مصالح حمل و پایدار زمينهای در حفاری

 

 مقدار پارامتر مربوط به سنگ

 115*991 (ثانیه  –کیلوگرم بر مترمربع ) امپدانس 

 5 11*1941 (مگاژول بر مترمربع ) انرژی سطح مخصوص 

 5311 (متر بر ثانیه ) سرعت امواج در سنگ 

 

 :در جدول زیر است نوع ماده منفجره دینامیت اخگر با مشخصات مندرج : ب 

 

 پارامتر
 چگالی

 (کیلوگرم بر مترمکعب )

 سرعت انفجار

 (متر بر ثانیه ) 

 امپدانس 

 (ثانیه  –کیلوگرم بر متر مربع ) 

 انرژی مخصوص 

 (مگاژول بر کیلوگرم ) 

 4925 115*5913 4311 1311 مقدار

 

 :جزئیات طراحی الگوی پیشنهادی بصورت زیر می باشد
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            404040مبانی تجزیه بهای ردیف 
 (مترمكعب: واحد) .تونل دهانه متری 044 تا حفاری از حاصل مصالح حمل و پایدار زمينهای در حفاری

 

 

 نوع چالها

1 2 5 4 3 5 

برش و  مجموع

 نزدیک
 دیواره سقف کف

پیشروی 

 افقی

پیشروی 

 عمودی

 14 11 11 5 11 1 11 تعداد چالها

  5915 5915 5915 5915 5915 5915 ( m)طول هر چال 

  5 5 5 5 5 5 ( m) طول حفاری شده 

  15 (مترمربع ) سطح مقطع تونل 

 حجم حفاری شده در هر سیکل

 (مترمکعب )  
249  

 211929 92995 51955 11919 53954 35913 31913 (کیلوگرم ) ماده منفجره در هر بخش 

 ماده منفجره مصرفی در هر چال 

 (کیلوگرم ) 
5921 5912 2911 1912 191 3941  

  42 41 59 23 41 31 (میلیمتر ) قطر فشنگ ماده منفجره 

 طول تقریبی فشنگ ماده منجره

 (میلیمتر )  
511 511 511 511 511 511  

  1311 1311 1311 1311 1311 1311 وزن مخصوص دینامیت اخگر

  1952 1939 1934 1922 1911 1992 (کیلوگرم ) وزن تقریبی هر فشنگ 

  9 5 5 9 9 5 تعداد فشنگ در هر چال

  1 1 1 1 1 1 الکتریکیفوری در هر چالتعداد چاشنی 

تعداد چاشنی الکتریکی فوری در هر 

 بخش
11 1 11 5 11 11 14 

 

 جزئیات طراحی الگوی اقتصادی پیشنهادی
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            404040مبانی تجزیه بهای ردیف 
 (مترمكعب: واحد) .تونل دهانه متری 044 تا حفاری از حاصل مصالح حمل و پایدار زمينهای در حفاری

 : ابزار و آالت ماشين

 ساعت در روز    1: جامبو دریل دو بوم یک دستگاه با اپراتور ، راد و سر مته  -1

متر                                              5ساعت  1مترمربع و عمق پیشروی در  15سطح مقطع تونل 
1 1

15 5 1 59 1 13
 1 152                                                                                                                    

                                                                                                431KVAدیزل ژنراتور  -2
1 1

15 5 1 59 1 13
 1 152 

                                         در روز چهار ساعت: دوربین نقشه برداری همراه با ژالون ، منشور و سه پایه  -5
1 4

15 5 1 59
 1 1255 

:                                                                                         ماشین لندرور یا مشابه با راننده  -4
1 4

15 5 1 59
 1 1255 

:                                                                     لیتر با راننده  21111تانکر آبپاش به ظرفیت  -3
1 1

15 5 1 59 1 13
 1 152 

جهت جابجایی مواد ناریه                                                                      : تن با راننده  193وانت  -5
1 2

15 5 1 59
 1 1115 

دستگاه انفجار چاشنی                                                                                                        -1
1 2

15 5 1 59
 1 1115 

 : اسب بخار با راننده  231لودر با قدرت حدود  -1

 : تن با راننده  15کامیون کمپرسی  -9

 . (ارائه گردیده است 5نحوه محاسبات در مقدمه فصل )   :تن پر شود 15طول می کشد تا کمپرسی محاسبه مدت زمانی که 

 11 1                                                                .     می باشد 1911ضریب جام برای حالت دشوار  WA411-3در لودر کوماتسو 

 13 1                     (      برای حالت دشوار . ) شکل فقط شامل سیکل ثابت می باشد  Vسیکل کاری لودر برای حالت بارگیری 

                                                           . (       رجوع شود 5به مقدمه فصل ) با اعمال ضرایب راندمان 
1 13

1 59 1 13
 1 43     

struck                                                                             1ظرفیت جام لودر در حالت     5 5  1 11  2 11  5 

 15لذا حداکثر بار مجاز کامیون کمپرسی . تن بر مترمکعب می باشد 195برابر ( شکسته شده ناشی از انفجار ) وزن مخصوص سنگ خرد شده 

                                                                                                                                 تن برابر است با           
15

1 5
 11  5  

             در نتیجه تعداد سیکل کاری لودر که الزم است تا کمپرسی پر شود                                                    
11

2 11
 5 35  4 

4                 .                                   دقیقه می باشد 3915مدت زمانی که طول می کشد تا کمپرسی پر شود برابر   1 43  3 1 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            404040مبانی تجزیه بهای ردیف 
 (مترمكعب: واحد) .تونل دهانه متری 044 تا حفاری از حاصل مصالح حمل و پایدار زمينهای در حفاری

249                                   برابر است با   5حجمی که منفجر شده با اعمال ضریب ازدیاد حجم از مقدمه فصل   1 3  515 3  5 

               .                                    سرویس می باشد 5194لذا تعداد سرویس مورد نیاز برای تخلیه سنگ شکسته برابر 
514

11
 51 4 

 : با فرض اینکه تنها یک کمپرسی این عملیات را انجام دهد ، سیکل کاری کمپرسی برابر است با 

                                           
 

 1
  1  

 

 2
  2  3 1 

223
21 1111

51

 1 13 
223

21 1111
51

 1 53  1 53     

 : کند زمانی که طول می کشد تا کمپرسی حجم مواد منفجره را تخلیه  
                                                                                                                      1 53  51 4  525 31     3 59   

1 3 4 51                                                        و زمان الزم تا لودر واقعا در حال کار باشد برابر        215 92     5 51   

. دو کمپرسی قادر به تخلیه حجم منفجر شده خواهد بود ساعت برای فرآیند انفجار 4ساعت با احتساب در نظر گرفتن  1پس در محدوده زمانی 

ساعت  1دو کمپرسی را در مجموع با توجه به نتیجه بدست آمده یک کمپرسی جوابگو نبوده و دو کمپرسی بکار میگیریم و ساعت کارکرد هر 

دستگاه ساعت مورد نیاز کمپرسی                              : لحاظ می نماییم  دستگاه ساعت مورد نیاز لودر    
1

249 1 59 1 13
 1 152 

 : نيروی انسانی

                     یک نفر ، چهار ساعت در روز                          : سال  11نقشه بردار با سابقه بیش از  -1
1 4

15 5 1 59
 1 1255 

یک نفر ، چهار ساعت در روز                                                                       : کمک نقشه بردار  -2
1 4

15 5 1 59
 1 1255 

یک نفر ، چهار ساعت در روز                                                                       : نقشه بردار کارگر  -5
1 4

15 5 1 59
 1 1255 

ساعت در روز                                                                                       1دو نفر ، : سر کارگر  -4
2 1

15 5 1 59
 1 1951 

ساعت در روز                                                                                      1نفر ،  1: کارگر ساده  -3
1 1

15 5 1 59
 1 5123 

               ساعت در روز                                                                       1دو نفر ، : کارگر ماهر  -5
2 1

15 5 1 59
 1 1951 

ساعت در روز                                                                       1نفر ،  2: تکنسین متخصص تونل  -1
2 1

15 5 1 59
 1 1951 

                              ساعت در روز                                                            1یک نفر ، : آتشبار  -1
1 1

15 5 1 59
 1 1455 

ساعت در روز                                                                                  1یک نفر ، : کمک آتشبار  -9
1 1

15 5 1 59
 1 1455 

                                              ساعت در روز                                    1یک نفر ، : تکنسین برق  -11
1 1

15 5 1 59
 1 1455 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            404040مبانی تجزیه بهای ردیف 
 (مترمكعب: واحد) .تونل دهانه متری 044 تا حفاری از حاصل مصالح حمل و پایدار زمينهای در حفاری

 :مواد و مصالح 

. (       درصد بیشتر از الگوی بهینه در نظر گرفته میشود 13) ساعت  1برای هر پاس انفجار در : دینامیت  -1
211 29 1 13

249
 1 299 

درصدبیشتر از  13عدد برای الگوی بهینه الزم است که  14ساعت ،  1برای هر پاس انفجار در : متری  1چاشنی الکتریکی با سیم  -2

.                                                                                           ه می شودالگوی بهینه در نظر گرفت
14 1 13

249
 1 519 

آلمان از نوع  VDE 1211ایران یا  ISIRI 511 (15 )با استاندارد  مطابق کابل زمینی سه و نیم سیم با عایق و روکش ترموپالستیک -5

NYY  میلیمتر مربع                                                    5*121+11 مقطع به و ولت 1111 نامیبا ولتاژ
231 2

15 231
 1 124 

:                                                                     پالستیکی باروکش میلیمتر 195قطر  دوالبه تابیده تلفن سیم -4
131

249
 1 5 

ساعت می باشد  293لیتر بر ثانیه آب مصرف می نماید و زمان کار مداوم با جامبو دریل  191هر بوم جامبو دریل حدود : آب رودخانه  -3

5511 3 2لذا                                                                                            2 2  19111     19 1  5 

                                                                                                                                              
19 1

15 5 1 59
 1 1132 

 ( 111111آیتم )  کائوچو کلرو - آلکید رزینرنگ سرد با : رنگ اسپری پالستیک ترافیک   -5

  .متر طول می باشد 52مترمربع برابر  15با مساحت محیط تونل 

:    مساحت هر چال برابر است با . عدد می باشد 14میلیمتر و تعداد چالها  31قطر تقریبی هر چال 
  1 132

4
 1 95  11 5    2 

14      :                                                                و مساحت کل چالها برابراست با   1 95 11 5  1 15454   2   

52لذا مساحت رنگ شده برابراست با      .سانتیمتر  می باشد 11عرض رنگ اجرا شده در محیط   1 1 1 15454  5 55   2  

             مترمربع را پوشش می دهد لذا 19531هر لیتر سطحی برابر  111111طبق مفروضات رنگ سرد از ردیف 
5 55

1 531
 2 15      

13 1 3 1 15 2                                        : درصد افت و ریز و تبدیل به واحد به کیلوگرم داریم  3با احتساب   5 2      

 درصد مقدار فوق را لحاظ می نماییم      13برای اجرای خط کشی بوده لذا در این ردیف  111111در تجزیه بهاء ردیف 

                                                                                                                                       
5 2 1 13

15 5 1 59
 1 114     

 : حمل مصالح

    299 1      دینامیت                                                                                                                      حمل  -1

 519 1(                                                                                                             عدد ) حمل چاشنی الکتریکی  -2
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 مترمكعب: واحد                                                                                 (تونل حفاری:  چهارم فصل) 404040: شماره ردیف فهرست بها 

 

  .تونل دهانه متری 111 تا حفاری از حاصل مصالح حمل و پایدار زمینهای در حفاری

 
 (ریال)بهای کل  بهای واحد مقدار واحد شرح ردیف 

 نيروی انسانی: الف   

 191255 نفر ساعت سال سابقه 11نقشه بردار با بیش از  1
  

 191255 نفر ساعت بردارکمک نقشه  2
  

 191255 نفر ساعت کارگر نقشه بردار 5
 

 191951 نفر ساعت سر کارگر 4 
 

 195123 نفر ساعت کارگر ساده 3 
 

 191951 نفر ساعت ماهر کارگر 5 
 

 191951 نفر ساعت تکنسین متخصص تونل 1 
 

 191455 نفر ساعت آتشبار 1 
 

 191455 نفر ساعت کمک آتشبار 9 
 

 191455 نفر ساعت تکنسین برق 11 
  

 جمع هزینه نيروی انسانی
 

 ماشين آالت و ابزار: ب   

     19152 دستگاه ساعت جامبو دریل دو بوم 1

     19152 دستگاه ساعت 431KVAدیزل ژنراتور  2

 191255 دستگاه ساعت دوربین نقشه برداری 5
  

 191255 دستگاه ساعت ماشین سواری لندرور یا مشابه با راننده 4
  

 19152 دستگاه ساعت لیتری با راننده 21111تانکر آبپاش به ظرفیت  3
  

 191115 دستگاه ساعت تن با راننده 193وانت  5
  

 191115 دستگاه ساعت دستگاه انفجار چاشنی 1
  

 19152 دستگاه ساعت اسب بخار با راننده 231لودر با قدرت حدود  1
  

 19152 دستگاه ساعت تن با راننده 15کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود  9
  

 جمع هزینه ماشين آالت و ابزار
 

 مواد و مصالح: ج   

 19299 کیلوگرم دینامیت  1
 

  

 19519 عدد متری 1چاشنی الکتریکی با سیم  2
  

5 

 مطابق کابل زمینی سه و نیم سیم با عایق و روکش ترموپالستیک

آلمان از نوع  VDE 1211ایران یا  ISIRI 511 (15 )با استاندارد 

NYY میلیمتر  5*121+11مقطع  به و ولت 1111 با ولتاژ نامی

 مربع

 19124 متر طول
  

 195 متر طول پالستیکی باروکش میلیمتر 195قطر  دوالبه تابیده تلفن سیم 4
  

 191132 مترمکعب آب رودخانه 3
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 19114 کیلوگرم ترافیک پالستیک اسپری رنگ 5
  

 جمع هزینه مواد و مصالح
 

 حمل مصالح: د   

     19299 کیلوگرم دینامیتحمل   1

 19519 عدد حمل چاشنی الکتریکی 2
  

 جمع هزینه حمل مصالح
 

 (ریال)قيمت واحد کار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

 

 

 

 

      فصل ششم       

 

 عملیات بنایی با سنگ       
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                         606060مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کيلومتر-متر مکعب: واحد  ) .کيلومتر 06 تا متر کيلو یك از بيش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 :ماشين آالت

 .داف استفاده نموده ایم( چرخ  6) تن  11از مشخصات کمپرسی: کامیون کمپرسی  -1

 .بدست می آید 161160کیلومتر برابر  11کیلومتر تا  1حمل برای بیش از  101111  توجه به آنالیز ردیفبا 

 

 

 

 

 

 

 

 کيلومتر-مکعبمتر: واحد                       (          عمليات بنایی با سنگ:  ششم فصل) 606060: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .کیلومتر 11 تا متر کیلو یك از بیش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 
 (ریال ) بهای کل  واحد بهای مقدار واحد شرح ردیف 

 
 ماشين آالت: ب

باراننده تن  11حدود ظرفیت به کمپرسی کامیون 1 ساعت - دستگاه   161160 
  

  آالت ماشين هزینه جمع 

  (ریال ) قيمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                         606060مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کيلومتر-متر مکعب: واحد  ) .کيلومتر 06 تا متروکيل 06 از بيش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 :ماشين آالت

 : تن با راننده  11کامیون کمپرسی  -1

 .بدست می آید 161100کیلومتر برابر  01کیلومتر تا  11حمل برای بیش از  101110با توجه به آنالیز ردیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کيلومتر-مکعبمتر: واحد                       (          بنایی با سنگعمليات :  ششم فصل) 606060: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .کیلومتر 01 تا متر کیلو 11 از بیش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 
 (ریال ) بهای کل  واحد بهای مقدار واحد شرح ردیف 

 
 ماشين آالت: ب

باراننده تن  11حدود ظرفیت به کمپرسی کامیون 1 ساعت - دستگاه   161100 
  

  آالت ماشين هزینه جمع 

  (ریال ) قيمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                        606060مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کيلومتر-متر مکعب: واحد  ) .متروکيل 06 از بيش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 :ماشين آالت

 :  تن با راننده 11 کامیون کمپرسی -1

 .بدست می آید 1611100کیلومتر برابر  01حمل برای بیش از  101110با توجه به آنالیز ردیف 

 

 

 

 

 

 

 

 کيلومتر-مکعبمتر: واحد                       (          عمليات بنایی با سنگ:  ششم فصل) 606060: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .متر کیلو 01 از بیش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 
 (ریال ) بهای کل  واحد بهای مقدار واحد شرح ردیف 

 
 ماشين آالت: ب

باراننده تن  11حدود ظرفیت به کمپرسی کامیون 1 ساعت - دستگاه   1611100 
  

  آالت ماشين هزینه جمع 

  (ریال ) قيمت واحد کار 
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 مدهفصل         
 

 سنگین فوالدی کارهای      
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100101مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  42بادبندهای پلهای فلزی به دهانه تا تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و 

  :بخش ساخت  –الف 

  :مراحل کار عبارتند از 

 . جابجائی ورقهای فلزی از محل تخلیه به محل برشکاری ، گونیا کردن ورقها و برش لبه های اضافی  -1

و سایر قطعات ، انتقال ورقها به محل سوراخکاری و انجام  ( cutting sheet)انجام عملیات برشکاری ورقها مطابق نقشه های برش  -2

 . سوراخکاریهای مورد نیاز برای آن بخش از قطعات که نیاز به سوراخکاری دارند 

 .   ( shop dwg)بر اساس نقشه های کارگاهی ... ( پخ زنی و ) انجام عملیات لبه سازی ورقها  -3

 . انتقال ورقهای برش خورده و لبه سازی شده به محل دپو ورقهای آماده شده  -4

 . تهیه و ساخت شاسی مورد نیاز بهمراه شابلون مربوطه جهت مونتاژ اولیه قطعات بال و جان  -5

ینکه با توجه به طول و جوشکاری آنها ، توضیح ا... ( بال ها ، جان و استیفنرهای آن و ) مونتاژ اولیه قطعات در طولهای مورد نیاز  -6

متر میباشد ابتدا مونتاژ و جوشکاری قطعات بال و جان بصورت  6متر میباشد و طول ورقها که  12ساخت تیرها که معموال حدود 

جوشکاری و طبق مشخصات انجام  WPSدر این مرحله جوشکاری های الزم در تعداد پاسهای مشخص شده در . مجزا انجام میشود 

 . ستهای جوش مطابق روش مدون تصویب شده بعمل می آید ضمناً ت. میشود 

 .تهیه و ساخت شاسی مورد نیاز بهمراه شابلون مربوطه جهت مونتاژ تیر متشکل از جان و بالها  -7

مونتاژ نهایی جان و بالها و سپس انجام جوشکاری های مورد نیاز بهمراه تستهای جوش در مراحل مختلف ، در این مرحله از کار  -8

الزم است تیرها به دفعات جابجا و برگردانده شود تا جوشکاریها مطابق روش مصوب بدون پیچیدگی در قطعه و با حذف  عموماً

 . تنشهای پس ماند صورت پذیرد

انجام ترمیمهای مورد نیاز برای قسمتهایی که در تستهای جوش تایید نشده اند و پس از اصالحات الزم انجام تستهای مجدد و اخذ  -9

 . هایی قطعات تایید ن

انجام عملیات ضد زنگ که معموالً پس از اجرای سندبالست بعمل می آید  و یا ممکن است پس از سند بالست ، عملیات رنگ آمیزی  -11

 . بصورت کامل انجام شود 

 . دپوی تیرهای ساخته شده در محل مورد نظر  -11
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100101مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  42تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه تا 

 .حمل به محل نصب بارگیری و انتقال تیرهای ساخته شده روی تریلی جهت  

 :شامل عوامل مختلفی میباشند که عبارتند از  : نیروی انسانی

 کمک برشکار  –برشکار      

 (جهت عملیات سوراخکاری ) دریل کار      

 کمک مونتاژ کار –مونتاژ کار      

 کمک جوشکار  –جوشکار     

 استاد کار آهنگری و جوشکاری      

 کمک نقاش –نقاش کارهای اسکلت     

نفر نقاش و  1نفر کمک ،  3نفر جوشکار و  6نفر دریل کار ،  2نفر کمک ،  2نفر مونتاژ کار و  3نفر کمک ،  2نفر برشکار و  3یک تیم متشکل از 

 . د تن ساخت را مطابق شرح بندهای مذکور انجام میدهن 44( ساعت  192) نفر استاد کار بطور میانگین ماهیانه  3نفر کمک بهمراه  1

  .بمنظور ساده سازی آنالیز کار ، عوامل نیروی انسانی مشابه تجمیع شده و بصورت زیر محاسبه گردیده اند 

ساعت در ماه                                                              192، سه نفر  درجه یک فلزی اسکلت کار استاد  -1    
3 192

44111
 1 1131 

ساعت در ماه                                                                       192نفر  14، یک درجه اسکلت جوشکار -2    
14 192

44111
 1 1611 

ساعت در ماه                                                                                     192نفر  9کمک جوش کار ،  -3     
9 192

44111
 1 1393 

ساعت در ماه                                                                                              192نقاش ، یک نفر  -4     
1 192

44111
 1 11436 

ساعت در ماه                                                                                 192متصدی کمپرسور یک نفر  -5     
1 192

44111
 1 11436 

 

 :بشرح زیر میباشد ( ساعت   192) تن ساخت میانگین ماهیانه   44با توجه به راندمان فوق الذکر که بمیزان  :ماشین آالت  

یک دستگاه                                                                                       راننده بابا کفی  تن 11 جرثقیل -1
1 192

44111
 1 11436 

           (                                                                 درصد  51) یک دستگاه  راننده با تن 31 جرثقیل -2
1 5 192

44111
 1 11218 

دو سری                                                                             مصرفی گاز و هوا با اتوماتیک برش دستگاه -3
2 192

44111
 1 11873 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100101مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  42تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه تا 

شش دستگاه                                                                                                  آمپر 411 جوش موتور -4
6 192

44111
 1 1262 

  دو دستگاه                                                                                                 رادیال یا ایستاده دریل -5
2 192

44111
 1 11873 

یک دستگاه                                          مربوطه شیلنگ با( ام اف سی 251) دقیقه در مترمکعب 7 کمپرسور -6
1 192

44111
 1 11436 

استفاده از رکتیفایر بهمراه ژنراتور یا برق شبکه در کارخانجات و بعضی کارگاهها ممکن است صورت  جهت عملیات جوشکاری توضیح اینکه

 .پذیرد ولی در جهت هماهنگی با عوامل بکار رفته در آنالیز فهرست پایه ، از همان موتور جوش استفاده شده است 

بشرح زیر ( بازیافت منظور گردیده % 41که ) لونهای مورد نیاز    مصالح مصرفی برای ساخت تیر ورقها و همچنین شاسی ها و شاب :مصالح 

 : میباشد 

بمیزان متوسط ( یا مشابه  6*2برای ورقهای ) رواداری مثبت ساخت ورقها در کارخانه : ورق فلزی با ضخامتهای مختلف بهمراه ناودانی و نبشی 

 افه عرض ، اضافه طول و همچنین ناگونیائی ورقهاست که پرت آن معادل سانتی متر در طول میباشد که شامل اض 9سانتی متر در عرض و  4

                                                                                                                       . درصد میباشد  5/3
214 619

211 611
 1 135 

 . میباشد  %5ر ت میانگین برابناشی از برشکاری ورقها نیز بصور پرت

بابت بازیافت ، معادل چهار %  41وزن کل تیر ورقها میباشد با کسر % 7همچنین بابت آهن آالت مصرفی جهت شاسی ها و شابلونها که بمیزان 

17 1                                                                                       . درصد مصالح مورد مصرف منظور میگردد   1 6  1 14 

درصد ، که این درصد پرت برای ورق که عمده مصالح مصرفی است (  5/3+  5+  4)  =5/12بنابراین جمع مصالح اضافی مصرفی عبارتست از  

 . لحاظ می گردد ... (  ناودانی ، نبشی و) و سایر آهن آالت 

 . سهم ورق منظور شده است % 85و ( بصورت مساوی ) سهم ناودانی و نبشی % 15همچنین از کل مصالح بطور میانگین 

125 1 85 1                                                                                    ورق سیاه با ضخامتهای مختلف -1  1 9562 

125 1 175 1                                                                                                       انواع ناودانی    -2  1 1844 

125 1 175 1  نبشی                                                                                                          انواع -3  1 1844 

 درصد از نوع خاص  51درصد از نوع معمولی  و  51الکترود مصرفی که  %(4بمیزان ) الکترود برای ساخت تیر ورق و شاسی و شابلون  -4
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100101مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  42تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه تا 

15 1 14 1.                                                                                      برای جوشهای نفوذی می باشد          1 142 

142 1 5 1الکترود معمولی                                                                                                    -4-1  1 121  

142 1 5 1الکترود مخصوص                                                                                                  -4-2  1 121    

     kg     10115                                ضد زنگ                                                                                                    -5      

 :  نصب تیرها و بادبندها -ب
پس از رسیدن محموله های تیرهای ساخته شده به محل نصب ، ابتدا در محلی مناسب تخلیه و دپو گردیده تا بتدریج برای 

 . نصب در موقعیت مورد نظر انتقال داده شوند 

 . برای مونتاژ تیرها به اندازه دهانه مورد نظر باید محلی مناسب در زیر دهانه آماده سازی ، هموار و تسطیح گردد 

اجرا شود و همچنین ... ( مانند بالشتکهای بتنی یا ) و بسته به مورد تکیه گاههای مناسب زیر سری جهت استقرار و مونتاژ تیرها 

مسیر و محل استقرار مناسب جهت جرثقیل سنگین باید فراهم گردد ، که این عملیات مطابق دستور کار و با تایید دستگاه 

 . خت خواهد بود نظارت از فصول مربوطه قابل پردا

عملیات اتصال تیرها و تبدیل به طول متناظر دهانه روی زمین و بوسیله اتصاالت طبق نقشه انجام می گردد و سپس بلند کردن 

 . تیرها و استقرار روی پایه ها صورت گرفته و در نهایت مهارهای بین تیرها و سایر اتصاالت تا تکمیل عملیات انجام می گردد 

 192با ساعت کار ماهیانه ) تن جمعاً پنج ماه  311جارب متفاوت در چند پروژه برای نصب تیرهای یکدستگاه پل نمونه با وزن کل با توجه به ت

 :منظور تیم و تجهیزات نصب پل شامل افراد و ماشین آالت ذیل میباشد  زمان مورد نیاز است و بدین( ساعت 

 نفر 4نفر و کمک در مجموع  3نفر ، مونتاژ کار  2، جوشکار نفر  4نفر ، نصاب پل  2استاد کار نصاب اسکلت 

 :نیروی انسانی 

                                                                                نفر 2 درجه یک فلزی اسکلت کار استاد -1
2 5 192

311111
 1 1164 

نفر                                                   9( جوشکار ، نصاب و مونتاژکار ) جوشکار اسکلت درجه یک  -2
9 5 192

311111
 1 1288 

                                       نفر                                                            4کمک جوشکار اسکلت  -3
4 5 192

311111
 1 1128 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100101مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .ارتفاع متر در هر  42تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه تا 

متصدی کمپرسور یک نفر                                                                                                  -4
1 5 192

311111
 1 1132 

 :ماشین آالت 

                                                                                    تن با راننده یک دستگاه 51جرثقیل  -1
1 5 192

311111
 1 1132 

                                                                           دستگاه یک راننده با کفی با تن 11 جرثقیل -2
1 5 192

311111
 1 1132 

                                                        پر دو دستگاه                               آم 411موتور جوش  -3
2 5 192

311111
 1 1164 

192 5 1                                                                          یک دستگاه kva 351 ژنراتور برق  -4

311111
 1 1132 

                             مربوطه یک دستگاه   شیلنگ با( ام اف سی 251) دقیقه در مترمکعب 7 کمپرسور  -5
1 5 192

311111
 1 1132 

                                                                                           وانت دو تن با راننده دو دستگاه   -6
2 5 192

311111
 1 1164                  

 :مصالح 

  kg    10125                                                                                     (HV  808      HV 1109 )پیچ و مهره سخت -1

    kg     10115  الکترود معمولی نیم درصد                                                                                                       -2

 : حمل مصالح

1844 1 1844 1 9562 1(                                                       کیلوگرم )  سازه فلزی مصالح حمل -1  1 125 

125 1 121 1 126 1(                                                        کیلوگرم )  مهره و پیچ و الکترود حمل -2  1 172 

 10115     (                                                                                                          کیلوگرم ) حمل ضد زنگ  -3

 :توضیحات 

 . راندمان نیروی انسانی و ماشین آالت با لحاظ کردن زمانهای مورد نیاز برای ساخت شاسی و شابلونهای مربوطه منظور شده است  -1

 تیرفور ، چین بالک، مینی سنگ ، دریل مگنت و دستی ، پیستوله ، ( فرز)بابت هزینه سایر تجهیزات و ابزار کار مانند دستگاه سنگ  -2

 .هزینه ماشین آالت منظور میگردد % 4در مجموع ... ، هوا برش دستی ، گرمکن الکترود ، انبر جوش ، ماسک ، عینک و 

بهای مصالح % 2در مجموع ...  برش ، صفحه سیمی ، مته و سنگ بابت هزینه سایر اقالم مصرفی مانند صفحه سنگ ساب ، صفحه -3

 .منظور میگردد 

 
 

 



34 
 

 کیلوگرم: واحد                                                                        (     سنگین فوالدی کارهای:  دهم فصل) 100101: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .متر در هر ارتفاع 24تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه تا 

 
 (ریال ) بهای کل  واحد بهای مقدار واحد شرح ردیف 

 نیروی انسانی: الف 

   101195 ساعت –نفر  فلزی درجه یک اسکلت کار استاد  1

   101899 ساعت -نفر  جوشکار اسکلت درجه یک  2

   101521 ساعت -نفر  کمک جوشکار اسکلت  3

   1011756 ساعت -نفر  متصدی کمپرسور  4

   1011436 ساعت -نفر  نقاش  5

  انسانی نیروی هزینه جمع 

 
 ماشین آالت: ب

   101132 ساعت - دستگاه تن با راننده 51جرثقیل   1

   1011218 ساعت - دستگاه راننده با تن 31 جرثقیل  2

   1011756 ساعت - دستگاه راننده با کفی با تن 11 جرثقیل  3

   101326 ساعت - دستگاه آمپر 411موتور جوش   4

   1011873 ساعت - دستگاه مصرفی گاز و هوا با اتوماتیک برش دستگاه  5

   1011873 ساعت - دستگاه رادیال یا ایستاده دریل  6

7 
 اف سی 251) دقیقه در مترمکعب 7 کمپرسور 

 مربوطه شیلنگ با( ام
   1011756 ساعت - دستگاه

   101164 ساعت - دستگاه وانت دو تن با راننده  8

   101132 ساعت - دستگاه 351KVAژنراتور برق   9

11 
درصد از هزینه  )هزینه سایر تجهیزات و ابزار کار  

(ماشین آالت      
   4 درصد

  آالت ماشین هزینه جمع 

 مواد و مصالح: ج 

ورق سیاه  1    109562 کیلوگرم 

انواع ناودانی  2    101844 کیلوگرم 

انواع نبشی  3    101844 کیلوگرم 

الکترود معمولی  4    10126 کیلوگرم 



45 
 

الکترود مخصوص  5    10121 کیلوگرم 

پیچ و مهره سخت  6    10125 کیلوگرم 

ضد زنگ  7    10115 کیلوگرم 

(مصالح  بهای از درصد) مصرفی اقالم سایر هزینه  8    2 درصد 

  مواد و مصالح هزینه جمع 

 حمل مصالح: د 

   10125 کیلوگرم سازه فلزی مصالح حمل  1

   10172 کیلوگرم مهره و پیچ و الکترود حمل  2

   10115 کیلوگرم حمل ضد زنگ  3

   

  (ریال ) قیمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100104مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  63تا  42 های بیش از تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه

  :بخش ساخت  –الف 

  :مراحل کار عبارتند از 

 . جابجائی ورقهای فلزی از محل تخلیه به محل برشکاری ، گونیا کردن ورقها و برش لبه های اضافی  -1

و سایر قطعات ، انتقال ورقها به محل سوراخکاری و  ( cutting sheet)انجام عملیات برشکاری ورقها مطابق نقشه های برش  -2

 . ز به سوراخکاری دارند انجام سوراخکاریهای مورد نیاز برای آن بخش از قطعات که نیا

 .   ( shop dwg)بر اساس نقشه های کارگاهی ... ( پخ زنی و ) انجام عملیات لبه سازی ورقها  -3

 . انتقال ورقهای برش خورده و لبه سازی شده به محل دپو ورقهای آماده شده  -4

 . جان  تهیه و ساخت شاسی مورد نیاز بهمراه شابلون مربوطه جهت مونتاژ اولیه قطعات بال و -5

و جوشکاری آنها ، توضیح اینکه با توجه به طول ... ( بال ها ، جان و استیفنرهای آن و ) مونتاژ اولیه قطعات در طولهای مورد نیاز  -6

متر میباشد ابتدا مونتاژ و جوشکاری قطعات بال و جان  6متر میباشد و طول ورقها که  12ساخت تیرها که معموال حدود 

جوشکاری و طبق  WPSدر این مرحله جوشکاری های الزم در تعداد پاسهای مشخص شده در . شود بصورت مجزا انجام می

 . ضمناً تستهای جوش مطابق روش مدون تصویب شده بعمل می آید . مشخصات انجام میشود 

 .تهیه و ساخت شاسی مورد نیاز بهمراه شابلون مربوطه جهت مونتاژ تیر متشکل از جان و بالها  -7

یی جان و بالها و سپس انجام جوشکاری های مورد نیاز بهمراه تستهای جوش در مراحل مختلف ، در این مرحله از کار مونتاژ نها -8

عموماً الزم است تیرها به دفعات جابجا و برگردانده شود تا جوشکاریها مطابق روش مصوب بدون پیچیدگی در قطعه و با حذف 

 . تنشهای پس ماند صورت پذیرد

ی مورد نیاز برای قسمتهایی که در تستهای جوش تایید نشده اند و پس از اصالحات الزم انجام تستهای مجدد و انجام ترمیمها -9

 . اخذ تایید نهایی قطعات 

انجام عملیات ضد زنگ که معموالً پس از اجرای سندبالست بعمل می آید  و یا ممکن است پس از سند بالست ، عملیات رنگ  -11

 . ود آمیزی بصورت کامل انجام ش

 . دپوی تیرهای ساخته شده در محل مورد نظر  -11
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100104مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  63تا  42 های بیش از فلزی به دهانهتهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای 

 .بارگیری و انتقال تیرهای ساخته شده روی تریلی جهت حمل به محل نصب   

 :شامل عوامل مختلفی میباشند که عبارتند از  : نیروی انسانی

 کمک برشکار  –برشکار        

 (سوراخکاری جهت عملیات ) دریل کار       

 کمک مونتاژ کار –مونتاژ کار       

 کمک جوشکار  –جوشکار    

 استاد کار آهنگری و جوشکاری      

 کمک نقاش –نقاش کارهای اسکلت     

نفر نقاش و  1نفر کمک ،  3نفر جوشکار و  6نفر دریل کار ،  2نفر کمک ،  2نفر مونتاژ کار و  3نفر کمک ،  2نفر برشکار و  3یک تیم متشکل از 

 . تن ساخت را مطابق شرح بندهای مذکور انجام میدهند  41( ساعت  192) نفر استاد کار بطور میانگین ماهیانه  3نفر کمک بهمراه  1

  .بمنظور ساده سازی آنالیز کار ، عوامل نیروی انسانی مشابه تجمیع شده و بصورت زیر محاسبه گردیده اند 

ساعت در ماه                                                             192، سه نفر  درجه یک فلزی اسکلت کار استاد  -1    
3 192

41111
 1 1144 

ساعت در ماه                                                                      192نفر  14، یک درجه اسکلت جوشکار -2    
14 192

41111
 1 1672  

ساعت در ماه                                                                                     192نفر  9کمک جوش کار ،  -3     
9 192

41111
 1 1432 

ساعت در ماه                                                                                                192نقاش ، یک نفر  -4     
1 192

41111
 1 1148 

                 ساعت در ماه                                                                  192متصدی کمپرسور یک نفر  -5     
1 192

41111
 1 1148 

 

 :بشرح زیر میباشد ( ساعت   192) تن ساخت میانگین ماهیانه   41با توجه به راندمان فوق الذکر که بمیزان  :ماشین آالت  

یک دستگاه                                                                                        راننده بابا کفی  تن 11 جرثقیل -1
1 192

41111
 1 1148 

(                                                                            درصد  51) یک دستگاه  راننده با تن 31 جرثقیل -2
1 5 192

41111
 1 1124  

دو سری                                                                               مصرفی گاز و هوا با اتوماتیک برش دستگاه -3
2 192

41111
 1 1196 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100104مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  63تا  42 های بیش از تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه

شش دستگاه                                                                                                 آمپر 411 جوش موتور -4
6 192

41111
 1 1288 

  دو دستگاه                                                                                                  رادیال یا ایستاده دریل -5
2 192

41111
 1 1196 

یک دستگاه                                           مربوطه شیلنگ با( ام اف سی 251) دقیقه در مترمکعب 7 کمپرسور -6
1 192

41111
 1 1148 

استفاده از رکتیفایر بهمراه ژنراتور یا برق شبکه در کارخانجات و بعضی کارگاهها ممکن است صورت  جهت عملیات جوشکاری توضیح اینکه

 .پذیرد ولی در جهت هماهنگی با عوامل بکار رفته در آنالیز فهرست پایه ، از همان موتور جوش استفاده شده است 

بشرح زیر ( بازیافت منظور گردیده % 41که ) لونهای مورد نیاز    مصالح مصرفی برای ساخت تیر ورقها و همچنین شاسی ها و شاب :مصالح 

 : میباشد 

بمیزان متوسط ( یا مشابه  6*2برای ورقهای ) رواداری مثبت ساخت ورقها در کارخانه : ورق فلزی با ضخامتهای مختلف بهمراه ناودانی و نبشی 

 سانتی متر در طول میباشد که شامل اضافه عرض ، اضافه طول و همچنین ناگونیائی ورقهاست که پرت آن معادل  9سانتی متر در عرض و  4

                                                                                                                       . د میباشد درص 5/3
214 619

211 611
 1 135 

 . میباشد  %5ر ناشی از برشکاری ورقها نیز بصورت میانگین براب پرت

بابت بازیافت ، معادل چهار %  41وزن کل تیر ورقها میباشد با کسر % 7ابلونها که بمیزان همچنین بابت آهن آالت مصرفی جهت شاسی ها و ش

17 1                                                                                       . درصد مصالح مورد مصرف منظور میگردد   1 6  1 14 

درصد ، که این درصد پرت برای ورق که عمده مصالح مصرفی است و (  5/3+  5+  4)  =5/12عبارتست از  بنابراین جمع مصالح اضافی مصرفی 

 . لحاظ می گردد ... ( ناودانی ، نبشی و ) سایر آهن آالت 

 . سهم ورق منظور شده است % 85و ( بصورت مساوی ) سهم ناودانی و نبشی % 15همچنین از کل مصالح بطور میانگین 

125 1 85 1ورق سیاه با ضخامتهای مختلف                                                                                     -1  1 9562 

125 1 175 1انواع ناودانی                                                                                                           -2  1 1844 

125 1 175 1انواع نبشی                                                                                                            -3  1 1844 

 ع خاص درصد از نو 51درصد از نوع معمولی  و  51که الکترود مصرفی  %(4بمیزان ) الکترود برای ساخت تیر ورق و شاسی و شابلون  -4
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100104مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  63تا  42 های بیش از تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه

15 1 14 1.                                                                                      برای جوشهای نفوذی می باشد          1 142 

142 1 5 1الکترود معمولی                                                                                                    -4-1  1 121  

142 1 5 1الکترود مخصوص                                                                                                  -4-2  1 121    

     kg     10115              ضد زنگ                                                                                                                      -5      

 : تیرها و بادبندهانصب  -ب

پس از رسیدن محموله های تیرهای ساخته شده به محل نصب ، ابتدا در محلی مناسب تخلیه و دپو گردیده تا بتدریج برای نصب در موقعیت 

 . مورد نظر انتقال داده شوند 

 . برای مونتاژ تیرها به اندازه دهانه مورد نظر باید محلی مناسب در زیر دهانه آماده سازی ، هموار و تسطیح گردد 

اجرا شود و همچنین مسیر و محل ... ( مانند بالشتکهای بتنی یا ) و بسته به مورد تکیه گاههای مناسب زیر سری جهت استقرار و مونتاژ تیرها 

استقرار مناسب جهت جرثقیل سنگین باید فراهم گردد ، که این عملیات مطابق دستور کار و با تایید دستگاه نظارت از فصول مربوطه قابل 

 . اخت خواهد بود پرد

ار عملیات اتصال تیرها و تبدیل به طول متناظر دهانه روی زمین و بوسیله اتصاالت طبق نقشه انجام می گردد و سپس بلند کردن تیرها و استقر

 . روی پایه ها صورت گرفته و در نهایت مهارهای بین تیرها و سایر اتصاالت تا تکمیل عملیات انجام می گردد 

با ساعت کار ماهیانه ) تن جمعاً پنج و نیم ماه  311تجارب متفاوت در چند پروژه برای نصب تیرهای یکدستگاه پل نمونه با وزن کل با توجه به 

 :منظور تیم و تجهیزات نصب پل شامل افراد و ماشین آالت ذیل میباشد  زمان مورد نیاز است و بدین( ساعت  192

 نفر 4نفر و کمک در مجموع  3نفر ، مونتاژ کار  2نفر ، جوشکار  4 نفر ، نصاب پل 2استاد کار نصاب اسکلت 

 :نیروی انسانی 

                                       نفر                                            2فلزی درجه یک  اسکلت کار استاد -1
2 5 5 192

311111
 1 117 

نفر                                                  9( جوشکار ، نصاب و مونتاژکار ) جوشکار اسکلت درجه یک  -2
9 5 5 192

311111
 1 1317  

    نفر                                                                                               4کمک جوشکار اسکلت  -3
4 5 5 192

311111
 1 1141 

متصدی کمپرسور یک نفر                                                                                                  -4
1 5 5 192

311111
 1 1135 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100104مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  63تا  42 های بیش از تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه

 :ماشین آالت 

تن با راننده یک دستگاه                                                                                     61جرثقیل  -1
1 5 5 192

311111
 1 1135 

دستگاه                                                                            یک راننده با کفی با تن 11 جرثقیل -2
1 5 5 192

311111
 1 1135 

آمپر دو دستگاه                                                                                          411موتور جوش  -3
2 5 5 192

311111
 1 117 

192 5 5 1                                                                          یک دستگاه kva 351 ژنراتور برق  -4

311111
 1 1135 

                             مربوطه یک دستگاه   شیلنگ با( ام اف سی 251) دقیقه در مترمکعب 7 کمپرسور  -5
1 5 5 192

311111
 1 1135 

                                                                                            وانت دو تن با راننده دو دستگاه   -6
2 5 5 192

311111
 1 117                 

 :مصالح 

  kg    10125                                                                                       (HV  808      HV 1109 )پیچ و مهره سخت -1

    kg     10115                                  الکترود معمولی نیم درصد                                                                         -2

 : حمل مصالح

1844 1 1844 1 9562 1                (                                         کیلوگرم ) سازه  فلزی مصالح حمل -1  1 125 

125 1 121 1 126 1               (                                           کیلوگرم ) مهره  و پیچ و الکترود حمل -2  1 172 

 10115                                                   (                                                               کیلوگرم ) حمل ضد زنگ  -3

 :توضیحات 

 . راندمان نیروی انسانی و ماشین آالت با لحاظ کردن زمانهای مورد نیاز برای ساخت شاسی و شابلونهای مربوطه منظور شده است  -1

دستی ، پیستوله ، تیرفور ، چین بالک ، ، مینی سنگ ، دریل مگنت و ( فرز)بابت هزینه سایر تجهیزات و ابزار کار مانند دستگاه سنگ  -2

 .هزینه ماشین آالت منظور میگردد % 4در مجموع ... هوا برش دستی ، گرمکن الکترود ، انبر جوش ، ماسک ، عینک و 

بهای مصالح % 2در مجموع ...  برش ، صفحه سیمی ، مته و سنگ بابت هزینه سایر اقالم مصرفی مانند صفحه سنگ ساب ، صفحه -3

 .میگردد منظور 
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 کیلوگرم: واحد                                                                        (     سنگین فوالدی کارهای:  دهم فصل) 100104: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .متر در هر ارتفاع 36تا  24های بیش از  تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه

 
 (ریال ) بهای کل  واحد بهای مقدار واحد شرح ردیف 

 نیروی انسانی: الف 

   101214 ساعت –نفر  فلزی درجه یک اسکلت کار استاد  1

   101989 ساعت -نفر  جوشکار اسکلت درجه یک  2

   101573 ساعت -نفر  کمک جوشکار اسکلت  3

   101148 ساعت -نفر  متصدی کمپرسور  4

   101148 ساعت -نفر  نقاش  5

  انسانی نیروی هزینه جمع 

 
 ماشین آالت: ب

   101135 ساعت - دستگاه تن با راننده 61جرثقیل   1

   101124 ساعت - دستگاه راننده با تن 31 جرثقیل  2

   101183 ساعت - دستگاه راننده با کفی با تن 11 جرثقیل  3

   101358 ساعت - دستگاه آمپر 411موتور جوش   4

   101196 ساعت - دستگاه مصرفی گاز و هوا با اتوماتیک برش دستگاه  5

   101196 ساعت - دستگاه رادیال یا ایستاده دریل  6

7 
 اف سی 251) دقیقه در مترمکعب 7 کمپرسور 

 مربوطه شیلنگ با( ام
   101183 ساعت - دستگاه

   10117 ساعت - دستگاه رانندهوانت دو تن با   8

   101135 ساعت - دستگاه 351KVAژنراتور برق   9

11 
درصد از هزینه  )هزینه سایر تجهیزات و ابزار کار  

(ماشین آالت      
   4 درصد

  آالت ماشین هزینه جمع 

 مواد و مصالح: ج 

ورق سیاه  1    109562 کیلوگرم 

انواع ناودانی  2    101844 کیلوگرم 

انواع نبشی  3    101844 کیلوگرم 
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الکترود معمولی  4    10126 کیلوگرم 

الکترود مخصوص  5    10121 کیلوگرم 

پیچ و مهره سخت  6    10125 کیلوگرم 

ضد زنگ  7    10115 کیلوگرم 

(مصالح  بهای از درصد) مصرفی اقالم سایر هزینه  8    2 درصد 

  مواد و مصالح هزینه جمع 

 حمل مصالح: د 

   10125 کیلوگرم سازه فلزی مصالح حمل  1

   10172 کیلوگرم مهره و پیچ و الکترود حمل  2

   10115 کیلوگرم حمل ضد زنگ  3

   

  (ریال ) قیمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100106مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  24تا  63 های بیش از تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه

  :بخش ساخت  –الف 

  :مراحل کار عبارتند از 

 . جابجائی ورقهای فلزی از محل تخلیه به محل برشکاری ، گونیا کردن ورقها و برش لبه های اضافی  -1

و سایر قطعات ، انتقال ورقها به محل سوراخکاری و انجام  ( cutting sheet)انجام عملیات برشکاری ورقها مطابق نقشه های برش  -2

 . ز به سوراخکاری دارند سوراخکاریهای مورد نیاز برای آن بخش از قطعات که نیا

 .   ( shop dwg)بر اساس نقشه های کارگاهی ... ( پخ زنی و ) انجام عملیات لبه سازی ورقها  -3

 . انتقال ورقهای برش خورده و لبه سازی شده به محل دپو ورقهای آماده شده  -4

 . جان  تهیه و ساخت شاسی مورد نیاز بهمراه شابلون مربوطه جهت مونتاژ اولیه قطعات بال و -5

و جوشکاری آنها ، توضیح اینکه با توجه به طول ... ( بال ها ، جان و استیفنرهای آن و ) مونتاژ اولیه قطعات در طولهای مورد نیاز  -6

متر میباشد ابتدا مونتاژ و جوشکاری قطعات بال و جان بصورت  6متر میباشد و طول ورقها که  12ساخت تیرها که معموال حدود 

جوشکاری و طبق مشخصات انجام  WPSدر این مرحله جوشکاری های الزم در تعداد پاسهای مشخص شده در . شود مجزا انجام می

 . ضمناً تستهای جوش مطابق روش مدون تصویب شده بعمل می آید . میشود 

 .تهیه و ساخت شاسی مورد نیاز بهمراه شابلون مربوطه جهت مونتاژ تیر متشکل از جان و بالها  -7

یی جان و بالها و سپس انجام جوشکاری های مورد نیاز بهمراه تستهای جوش در مراحل مختلف ، در این مرحله از کار مونتاژ نها -8

عموماً الزم است تیرها به دفعات جابجا و برگردانده شود تا جوشکاریها مطابق روش مصوب بدون پیچیدگی در قطعه و با حذف 

 . تنشهای پس ماند صورت پذیرد

ی مورد نیاز برای قسمتهایی که در تستهای جوش تایید نشده اند و پس از اصالحات الزم انجام تستهای مجدد و اخذ انجام ترمیمها -9

 . تایید نهایی قطعات 

انجام عملیات ضد زنگ که معموالً پس از اجرای سندبالست بعمل می آید  و یا ممکن است پس از سند بالست ، عملیات رنگ آمیزی  -11

 . ود بصورت کامل انجام ش

 . دپوی تیرهای ساخته شده در محل مورد نظر  -11
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100106مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  24تا  63 های بیش از فلزی به دهانهتهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای 

 .بارگیری و انتقال تیرهای ساخته شده روی تریلی جهت حمل به محل نصب     

 :شامل عوامل مختلفی میباشند که عبارتند از  : نیروی انسانی

 کمک برشکار  –برشکار      

 (سوراخکاری جهت عملیات ) دریل کار      

 کمک جوشکار  –جوشکار  کمک مونتاژ کار –مونتاژ کار      

 استاد کار آهنگری و جوشکاری     

 کمک نقاش –نقاش کارهای اسکلت     

نفر نقاش و  1نفر کمک ،  3نفر جوشکار و  6نفر دریل کار ،  2نفر کمک ،  2نفر مونتاژ کار و  3نفر کمک ،  2نفر برشکار و  3یک تیم متشکل از 

 . تن ساخت را مطابق شرح بندهای مذکور انجام میدهند  41( ساعت  192) نفر استاد کار بطور میانگین ماهیانه  3نفر کمک بهمراه  1

  .بمنظور ساده سازی آنالیز کار ، عوامل نیروی انسانی مشابه تجمیع شده و بصورت زیر محاسبه گردیده اند 

ساعت در ماه                                                             192، سه نفر  درجه یک فلزی اسکلت کار استاد  -1    
3 192

41111
 1 1144 

ساعت در ماه                                                                      192نفر  14، یک درجه اسکلت جوشکار -2    
14 192

41111
 1 1672  

ساعت در ماه                                                                                     192نفر  9کمک جوش کار ،  -3     
9 192

41111
 1 1432 

                              ساعت در ماه                                                                  192نقاش ، یک نفر  -4     
1 192

41111
 1 1148 

ساعت در ماه                                                                                   192متصدی کمپرسور یک نفر  -5     
1 192

41111
 1 1148 

 :بشرح زیر میباشد ( ساعت   192) تن ساخت میانگین ماهیانه   41با توجه به راندمان فوق الذکر که بمیزان  :ماشین آالت  

یک دستگاه                                                                                        راننده بابا کفی  تن 11 جرثقیل -1
1 192

41111
 1 1148 

یک دستگاه                                                                                                 راننده با تن 31 جرثقیل -2
1 192

41111
 1 1148 

(                                                                            درصد  51) یک دستگاه  راننده با تن 51 جرثقیل -3
1 5 192

41111
 1 1124  

دو سری                                                                               مصرفی گاز و هوا با اتوماتیک برش دستگاه -3
2 192

41111
 1 1196 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100106مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  24تا  63 های بیش از تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه

شش دستگاه                                                                                                آمپر 411 جوش موتور -4
6 192

41111
 1 1288 

 دو دستگاه                                                                                                   رادیال یا ایستاده دریل -5
2 192

41111
 1 1196 

یک دستگاه                                           مربوطه شیلنگ با( ام اف سی 251) دقیقه در مترمکعب 7 کمپرسور -6
1 192

41111
 1 1148 

ممکن است صورت استفاده از رکتیفایر بهمراه ژنراتور یا برق شبکه در کارخانجات و بعضی کارگاهها جهت عملیات جوشکاری توضیح اینکه 

 .پذیرد ولی در جهت هماهنگی با عوامل بکار رفته در آنالیز فهرست پایه ، از همان موتور جوش استفاده شده است 

بشرح زیر ( بازیافت منظور گردیده % 41که ) مصالح مصرفی برای ساخت تیر ورقها و همچنین شاسی ها و شابلونهای مورد نیاز     :مصالح 

 : میباشد 

بمیزان متوسط ( یا مشابه  6*2برای ورقهای ) رواداری مثبت ساخت ورقها در کارخانه : زی با ضخامتهای مختلف بهمراه ناودانی و نبشی ورق فل

 سانتی متر در طول میباشد که شامل اضافه عرض ، اضافه طول و همچنین ناگونیائی ورقهاست که پرت آن معادل  9سانتی متر در عرض و  4

                                                                                                                       . شد درصد میبا 5/3
214 619

211 611
 پرت135 1 

 . میباشد  %5ر ناشی از برشکاری ورقها نیز بصورت میانگین براب

بابت بازیافت ، معادل چهار %  41وزن کل تیر ورقها میباشد با کسر % 7همچنین بابت آهن آالت مصرفی جهت شاسی ها و شابلونها که بمیزان 

17 1                                                                                       . درصد مصالح مورد مصرف منظور میگردد   1 6  1 14 

درصد ، که این درصد پرت برای ورق که عمده مصالح مصرفی است و (  5/3+  5+  4)  =5/12بنابراین جمع مصالح اضافی مصرفی عبارتست از  

 . لحاظ می گردد ... ( ناودانی ، نبشی و ) سایر آهن آالت 

 . سهم ورق منظور شده است % 85 و( بصورت مساوی ) سهم ناودانی و نبشی % 15همچنین از کل مصالح بطور میانگین 

125 1 85 1ورق سیاه با ضخامتهای مختلف                                                                                     -1  1 9562 

125 1 175 1انواع ناودانی                                                                                                           -2  1 1844 

125 1 175 1انواع نبشی                                                                                                            -3  1 1844 

درصد از نوع خاص  51درصد از نوع معمولی  و  51که الکترود مصرفی  %(4بمیزان ) الکترود برای ساخت تیر ورق و شاسی و شابلون  -4

15 1 14 1.                                                                                      برای جوشهای نفوذی می باشد   1 142 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100106مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  24تا  63 های بیش از تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه

142 1 5 1الکترود معمولی                                                                                                    -4-1  1 121  

142 1 5 1الکترود مخصوص                                                                                                  -4-2  1 121    

     kg     10115                                            ضد زنگ                                                                                        -5      

 : ها و بادبندها نصب تیر -ب

پس از رسیدن محموله های تیرهای ساخته شده به محل نصب ، ابتدا در محلی مناسب تخلیه و دپو گردیده تا بتدریج برای نصب 

 . در موقعیت مورد نظر انتقال داده شوند 

 . برای مونتاژ تیرها به اندازه دهانه مورد نظر باید محلی مناسب در زیر دهانه آماده سازی ، هموار و تسطیح گردد 

اجرا شود و همچنین ... ( مانند بالشتکهای بتنی یا ) و بسته به مورد تکیه گاههای مناسب زیر سری جهت استقرار و مونتاژ تیرها 

ثقیل سنگین باید فراهم گردد ، که این عملیات مطابق دستور کار و با تایید دستگاه مسیر و محل استقرار مناسب جهت جر

 . نظارت از فصول مربوطه قابل پرداخت خواهد بود 

عملیات اتصال تیرها و تبدیل به طول متناظر دهانه روی زمین و بوسیله اتصاالت طبق نقشه انجام می گردد و سپس بلند کردن 

 . تیرها و استقرار روی پایه ها صورت گرفته و در نهایت مهارهای بین تیرها و سایر اتصاالت تا تکمیل عملیات انجام می گردد 

با ساعت ) ماه  ششتن جمعاً  311ند پروژه برای نصب تیرهای یکدستگاه پل نمونه با وزن کل با توجه به تجارب متفاوت در چ

 : منظور تیم و تجهیزات نصب پل شامل افراد و ماشین آالت ذیل میباشد  زمان مورد نیاز است و بدین( ساعت  192کار ماهیانه 

 نفر 4نفر و کمک در مجموع  3مونتاژ کار  نفر ، 2نفر ، جوشکار  4نفر ، نصاب پل  2استاد کار نصاب اسکلت 

 :نیروی انسانی 

نفر                                                                                 2فلزی درجه یک  اسکلت کار استاد -1
2 6 192

311111
 1 1177 

نفر                                                  9( جوشکار ، نصاب و مونتاژکار ) جوشکار اسکلت درجه یک  -2
9 6 192

311111
 1 1346  

    نفر                                                                                               4کمک جوشکار اسکلت  -3
4 6 192

311111
 1 1154 

متصدی کمپرسور یک نفر                                                                                                  -4
1 6 192

311111
 1 1138 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100106مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  24تا  63 های بیش از تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه

 :ماشین آالت 

تن با راننده یک دستگاه                                                                                     81جرثقیل  -1
1 6 192

311111
 1 1138 

دستگاه                                                                            یک راننده با کفی با تن 11 جرثقیل -2
1 6 192

311111
 1 1138 

آمپر دو دستگاه                                                                                         411موتور جوش  -3
2 6 192

311111
 1 1177 

192 6 1                                                                          یک دستگاه kva 351 ژنراتور برق  -4

311111
 1 1138 

                             مربوطه یک دستگاه   شیلنگ با( ام اف سی 251) دقیقه در مترمکعب 7 کمپرسور  -5
1 6 192

311111
 1 1138 

                                                                                           وانت دو تن با راننده دو دستگاه   -6
2 6 192

311111
 1 1177                

 :مصالح 

  kg    10125                                                                                      (HV  808      HV 1109 )پیچ و مهره سخت -1

    kg     10115                          الکترود معمولی نیم درصد                                                                                -2

 : حمل مصالح

1844 1 1844 1 9562 1                (                                        کیلوگرم ) سازه  فلزی مصالح حمل -1  1 125 

125 1 121 1 126 1               (                                          کیلوگرم ) مهره  و پیچ و الکترود حمل -2  1 172 

 10115                                                         (                                                       کیلوگرم ) حمل ضد زنگ  -3

 :توضیحات 

 . راندمان نیروی انسانی و ماشین آالت با لحاظ کردن زمانهای مورد نیاز برای ساخت شاسی و شابلونهای مربوطه منظور شده است  -1

دستی ، پیستوله ، تیرفور ، چین بالک ، ، مینی سنگ ، دریل مگنت و ( فرز)بابت هزینه سایر تجهیزات و ابزار کار مانند دستگاه سنگ  -2

 .هزینه ماشین آالت منظور میگردد % 4در مجموع ... هوا برش دستی ، گرمکن الکترود ، انبر جوش ، ماسک ، عینک و 

بهای مصالح % 2در مجموع ...  برش ، صفحه سیمی ، مته و سنگ بابت هزینه سایر اقالم مصرفی مانند صفحه سنگ ساب ، صفحه -3

 .میگردد منظور 
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 کیلوگرم: واحد                                                                        (     سنگین فوالدی کارهای:  دهم فصل) 100106: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .متر در هر ارتفاع 48تا  36های بیش از  تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه

 
 (ریال ) بهای کل  واحد بهای مقدار واحد شرح ردیف 

 نیروی انسانی: الف 

   101221 ساعت –نفر  فلزی درجه یک اسکلت کار استاد  1

   101118 ساعت -نفر  جوشکار اسکلت درجه یک  2

   101586 ساعت -نفر  کمک جوشکار اسکلت  3

   101148 ساعت -نفر  متصدی کمپرسور  4

   101148 ساعت -نفر  نقاش  5

  انسانی نیروی هزینه جمع 

 
 ماشین آالت: ب

   101138 ساعت - دستگاه تن با راننده 81جرثقیل   1

   101124 ساعت - دستگاه راننده با تن 51 جرثقیل  2

   101148 ساعت - دستگاه راننده با تن 31 جرثقیل  3

   101186 ساعت - دستگاه راننده با کفی با تن 11 جرثقیل  4

   101365 ساعت - دستگاه آمپر 411موتور جوش   5

   101196 ساعت - دستگاه مصرفی گاز و هوا با اتوماتیک برش دستگاه  6

   101196 ساعت - دستگاه رادیال یا ایستاده دریل  7

8 
 اف سی 251) دقیقه در مترمکعب 7 کمپرسور 

 مربوطه شیلنگ با( ام
   101186 ساعت - دستگاه

   101177 ساعت - دستگاه وانت دو تن با راننده  9

   101138 ساعت - دستگاه 351KVAژنراتور برق   11

11 
درصد از هزینه  )هزینه سایر تجهیزات و ابزار کار  

(ماشین آالت      
   4 درصد

  آالت ماشین هزینه جمع 

 مواد و مصالح: ج 

ورق سیاه  1    109562 کیلوگرم 

انواع ناودانی  2    101844 کیلوگرم 
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انواع نبشی  3    101844 کیلوگرم 

الکترود معمولی  4    10126 کیلوگرم 

الکترود مخصوص  5    10121 کیلوگرم 

پیچ و مهره سخت  6    10125 کیلوگرم 

ضد زنگ  7    10115 کیلوگرم 

(مصالح  بهای از درصد) مصرفی اقالم سایر هزینه  8    2 درصد 

  مواد و مصالح هزینه جمع 

 حمل مصالح: د 

   10125 کیلوگرم سازه فلزی مصالح حمل  1

   10172 کیلوگرم مهره و پیچ و الکترود حمل  2

   10115 کیلوگرم حمل ضد زنگ  3

   

  (ریال ) قیمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100102مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  30تا  24 های بیش از تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه

  :بخش ساخت  –الف 

  :مراحل کار عبارتند از 

 . جابجائی ورقهای فلزی از محل تخلیه به محل برشکاری ، گونیا کردن ورقها و برش لبه های اضافی  -1

و سایر قطعات ، انتقال ورقها به محل سوراخکاری و انجام  ( cutting sheet)انجام عملیات برشکاری ورقها مطابق نقشه های برش  -2

 . سوراخکاریهای مورد نیاز برای آن بخش از قطعات که نیاز به سوراخکاری دارند 

 .   ( shop dwg)بر اساس نقشه های کارگاهی ... ( پخ زنی و ) انجام عملیات لبه سازی ورقها  -3

 . محل دپو ورقهای آماده شده انتقال ورقهای برش خورده و لبه سازی شده به  -4

 . تهیه و ساخت شاسی مورد نیاز بهمراه شابلون مربوطه جهت مونتاژ اولیه قطعات بال و جان  -5

و جوشکاری آنها ، توضیح اینکه با توجه به طول ... ( بال ها ، جان و استیفنرهای آن و ) مونتاژ اولیه قطعات در طولهای مورد نیاز  -6

متر میباشد ابتدا مونتاژ و جوشکاری قطعات بال و جان بصورت  6متر میباشد و طول ورقها که  12دود ساخت تیرها که معموال ح

جوشکاری و طبق مشخصات انجام  WPSدر این مرحله جوشکاری های الزم در تعداد پاسهای مشخص شده در . مجزا انجام میشود 

 . آید  ضمناً تستهای جوش مطابق روش مدون تصویب شده بعمل می. میشود 

 .تهیه و ساخت شاسی مورد نیاز بهمراه شابلون مربوطه جهت مونتاژ تیر متشکل از جان و بالها  -7

مونتاژ نهایی جان و بالها و سپس انجام جوشکاری های مورد نیاز بهمراه تستهای جوش در مراحل مختلف ، در این مرحله از کار  -8

شود تا جوشکاریها مطابق روش مصوب بدون پیچیدگی در قطعه و با حذف  عموماً الزم است تیرها به دفعات جابجا و برگردانده

 . تنشهای پس ماند صورت پذیرد

انجام ترمیمهای مورد نیاز برای قسمتهایی که در تستهای جوش تایید نشده اند و پس از اصالحات الزم انجام تستهای مجدد و اخذ  -9

 . تایید نهایی قطعات 

 پس از اجرای سندبالست بعمل می آید  و یا ممکن است پس از سند بالست ، عملیات رنگ آمیزی انجام عملیات ضد زنگ که معموالً -11

 . بصورت کامل انجام شود 

 . دپوی تیرهای ساخته شده در محل مورد نظر  -11



44 
 

   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100102مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  30تا  24 های بیش از تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه

 .بارگیری و انتقال تیرهای ساخته شده روی تریلی جهت حمل به محل نصب    

 :شامل عوامل مختلفی میباشند که عبارتند از  : نیروی انسانی

 کمک برشکار  –برشکار        

 (جهت عملیات سوراخکاری ) دریل کار       

 کمک جوشکار  –جوشکار   کمک مونتاژ کار –مونتاژ کار       

 استاد کار آهنگری و جوشکاری      

 کمک نقاش –نقاش کارهای اسکلت     

نفر نقاش و  1نفر کمک ،  3نفر جوشکار و  6نفر دریل کار ،  2نفر کمک ،  2نفر مونتاژ کار و  3نفر کمک ،  2نفر برشکار و  3یک تیم متشکل از 

 . تن ساخت را مطابق شرح بندهای مذکور انجام میدهند  41( ساعت  192) نفر استاد کار بطور میانگین ماهیانه  3نفر کمک بهمراه  1

  .ر ساده سازی آنالیز کار ، عوامل نیروی انسانی مشابه تجمیع شده و بصورت زیر محاسبه گردیده اند بمنظو

ساعت در ماه                                                             192، سه نفر  درجه یک فلزی اسکلت کار استاد  -1    
3 192

41111
 1 1144 

ساعت در ماه                                                                      192نفر  14، یک درجه اسکلت جوشکار -2    
14 192

41111
 1 1672  

ساعت در ماه                                                                                     192نفر  9کمک جوش کار ،  -3     
9 192

41111
 1 1432 

ساعت در ماه                                                                                                192نقاش ، یک نفر  -4     
1 192

41111
 1 1148 

ساعت در ماه                                                                                   192متصدی کمپرسور یک نفر  -5     
1 192

41111
 1 1148 

 :بشرح زیر میباشد ( ساعت   192) تن ساخت میانگین ماهیانه   41با توجه به راندمان فوق الذکر که بمیزان  :ماشین آالت  

یک دستگاه                                                                                        راننده بابا کفی  تن 11 یلجرثق -1
1 192

41111
 1 1148 

یک دستگاه                                                                                                 راننده با تن 31 جرثقیل -2
1 192

41111
 1 1148 

یک دستگاه                                                                                                 راننده با تن 51 جرثقیل -3
1 192

41111
 1 1148 

دو سری                                                                               مصرفی گاز و هوا با اتوماتیک برش دستگاه -3
2 192

41111
 1 1196 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100102مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  30تا  24 های بیش از تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه

شش دستگاه                                                                                                 آمپر 411 جوش موتور -4
6 192

41111
 1 1288 

  دو دستگاه                                                                                                  رادیال یا ایستاده دریل -5
2 192

41111
 1 1196 

یک دستگاه                                           مربوطه شیلنگ با( ام اف سی 251) دقیقه در مترمکعب 7 کمپرسور -6
1 192

41111
 1 1148 

ممکن است صورت  استفاده از رکتیفایر بهمراه ژنراتور یا برق شبکه در کارخانجات و بعضی کارگاههاجهت عملیات جوشکاری توضیح اینکه 

 .پذیرد ولی در جهت هماهنگی با عوامل بکار رفته در آنالیز فهرست پایه ، از همان موتور جوش استفاده شده است 

بشرح زیر ( بازیافت منظور گردیده % 41که ) مصالح مصرفی برای ساخت تیر ورقها و همچنین شاسی ها و شابلونهای مورد نیاز     :مصالح 

 : میباشد 

بمیزان متوسط ( یا مشابه  6*2برای ورقهای ) رواداری مثبت ساخت ورقها در کارخانه : ورق فلزی با ضخامتهای مختلف بهمراه ناودانی و نبشی 

 سانتی متر در طول میباشد که شامل اضافه عرض ، اضافه طول و همچنین ناگونیائی ورقهاست که پرت آن معادل  9سانتی متر در عرض و  4

                                                                                                                       . د میباشد درص 5/3
214 619

211 611
 پرت135 1 

 . میباشد  %5ر ناشی از برشکاری ورقها نیز بصورت میانگین براب

بابت بازیافت ، معادل چهار %  41وزن کل تیر ورقها میباشد با کسر % 7بلونها که بمیزان همچنین بابت آهن آالت مصرفی جهت شاسی ها و شا

17 1                                                                                       . درصد مصالح مورد مصرف منظور میگردد   1 6  1 14 

درصد ، که این درصد پرت برای ورق که عمده مصالح مصرفی است (  5/3+  5+  4)  =5/12ت از  بنابراین جمع مصالح اضافی مصرفی عبارتس

 . لحاظ می گردد ... ( ناودانی ، نبشی و ) و سایر آهن آالت 

 . سهم ورق منظور شده است % 85و ( بصورت مساوی ) سهم ناودانی و نبشی % 15همچنین از کل مصالح بطور میانگین 

125 1 85 1ورق سیاه با ضخامتهای مختلف                                                                                     -1  1 9562 

125 1 175 1انواع ناودانی                                                                                                           -2  1 1844 

125 1 175 1انواع نبشی                                                                                                            -3  1 1844 

درصد از نوع خاص  51درصد از نوع معمولی  و  51که الکترود مصرفی  %(4بمیزان ) الکترود برای ساخت تیر ورق و شاسی و شابلون  -4

15 1 14 1.                                                                                      برای جوشهای نفوذی می باشد   1 142 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100102مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  30تا  24 های بیش از تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه

142 1 5 1الکترود معمولی                                                                                                    -4-1  1 121  

142 1 5 1الکترود مخصوص                                                                                                  -4-2  1 121    

     kg     10115                  ضد زنگ                                                                                                                  -5      

 : ها و بادبندها نصب تیر -ب

، ابتدا در محلی مناسب تخلیه و دپو گردیده تا بتدریج برای  پس از رسیدن محموله های تیرهای ساخته شده به محل نصب

 . نصب در موقعیت مورد نظر انتقال داده شوند 

 . برای مونتاژ تیرها به اندازه دهانه مورد نظر باید محلی مناسب در زیر دهانه آماده سازی ، هموار و تسطیح گردد 

اجرا شود و همچنین ... ( مانند بالشتکهای بتنی یا ) رار و مونتاژ تیرها و بسته به مورد تکیه گاههای مناسب زیر سری جهت استق

مسیر و محل استقرار مناسب جهت جرثقیل سنگین باید فراهم گردد ، که این عملیات مطابق دستور کار و با تایید دستگاه 

 . نظارت از فصول مربوطه قابل پرداخت خواهد بود 

عملیات اتصال تیرها و تبدیل به طول متناظر دهانه روی زمین و بوسیله اتصاالت طبق نقشه انجام می گردد و سپس بلند کردن 

 . تیرها و استقرار روی پایه ها صورت گرفته و در نهایت مهارهای بین تیرها و سایر اتصاالت تا تکمیل عملیات انجام می گردد 

با ساعت ) ماه  ششتن جمعاً  311ند پروژه برای نصب تیرهای یکدستگاه پل نمونه با وزن کل با توجه به تجارب متفاوت در چ

 : منظور تیم و تجهیزات نصب پل شامل افراد و ماشین آالت ذیل میباشد  زمان مورد نیاز است و بدین( ساعت  192کار ماهیانه 

 نفر 4نفر و کمک در مجموع  3مونتاژ کار  نفر ، 2نفر ، جوشکار  4نفر ، نصاب پل  2استاد کار نصاب اسکلت 

 :نیروی انسانی 

نفر                                                                                 2فلزی درجه یک  اسکلت کار استاد -1
2 6 192

311111
 1 1177 

نفر                                                  9( جوشکار ، نصاب و مونتاژکار ) جوشکار اسکلت درجه یک  -2
9 6 192

311111
 1 1346  

    نفر                                                                                               4کمک جوشکار اسکلت  -3
4 6 192

311111
 1 1154 

متصدی کمپرسور یک نفر                                                                                                  -4
1 6 192

311111
 1 1138 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

 100102مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کیلوگرم:  واحد ) .متر در هر ارتفاع  30تا  24 های بیش از تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه

 :ماشین آالت 

تن با راننده یک دستگاه                                                                                    111جرثقیل  -1
1 6 192

311111
 1 1138 

 به شرایط محیط می توان دو دستگاه چرثقیل با تناژ پایین تر نیز استفاده نمود با توجه

ه                                                                           دستگا یک راننده با کفی با تن 31 جرثقیل -2
1 6 192

311111
 1 1138 

دستگاه                                                                            یک راننده با کفی با تن 11 جرثقیل -3
1 6 192

311111
 1 1138 

آمپر دو دستگاه                                                                                         411موتور جوش  -4
2 6 192

311111
 1 1177 

192 6 1                                                                          یک دستگاه kva 351 ژنراتور برق  -5

311111
 1 1138 

مربوطه یک دستگاه                                شیلنگ با( ام اف سی 251) دقیقه در مترمکعب 7 کمپرسور -6
1 6 192

311111
 1 1138 

وانت دو تن با راننده دو دستگاه                                                                                            -7
2 6 192

311111
 1 1177                

 :مصالح 

  kg    10125                                                                                      (HV  808      HV 1109 )پیچ و مهره سخت -1

    kg     10115                       الکترود معمولی نیم درصد                                                                                   -2

 : حمل مصالح

1844 1 1844 1 9562 1        (                                                کیلوگرم ) سازه  فلزی مصالح حمل -1  1 125 

125 1 121 1 126 1       (                                                  کیلوگرم ) مهره  و پیچ و الکترود حمل -2  1 172 

 10115                                   (                                                                             کیلوگرم ) حمل ضد زنگ  -3

 :توضیحات 

 . راندمان نیروی انسانی و ماشین آالت با لحاظ کردن زمانهای مورد نیاز برای ساخت شاسی و شابلونهای مربوطه منظور شده است  -1

پیستوله ، تیرفور ، چین بالک  ، مینی سنگ ، دریل مگنت و دستی ،( فرز)بابت هزینه سایر تجهیزات و ابزار کار مانند دستگاه سنگ  -2

 .هزینه ماشین آالت منظور میگردد % 4در مجموع ... ، هوا برش دستی ، گرمکن الکترود ، انبر جوش ، ماسک ، عینک و 

بهای مصالح % 2در مجموع ...  برش ، صفحه سیمی ، مته و سنگ بابت هزینه سایر اقالم مصرفی مانند صفحه سنگ ساب ، صفحه -3

 . منظور میگردد
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 کیلوگرم: واحد                                                                        (     سنگین فوالدی کارهای:  دهم فصل) 100102: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .متر در هر ارتفاع 61تا  48های بیش از  تهیه مصالح ، ساخت و نصب تیرها و بادبندهای پلهای فلزی به دهانه

 
 (ریال ) بهای کل  واحد بهای مقدار واحد شرح ردیف 

 نیروی انسانی: الف 

   101221 ساعت –نفر  فلزی درجه یک اسکلت کار استاد  1

   101118 ساعت -نفر  جوشکار اسکلت درجه یک  2

   101586 ساعت -نفر  کمک جوشکار اسکلت  3

   101148 ساعت -نفر  متصدی کمپرسور  4

   101148 ساعت -نفر  نقاش  5

  انسانی نیروی هزینه جمع 

 
 ماشین آالت: ب

   101138 ساعت - دستگاه تن با راننده 111جرثقیل   1

   101148 ساعت - دستگاه راننده با تن 51 جرثقیل  2

   101186 ساعت - دستگاه راننده با تن 31 جرثقیل  3

   101186 ساعت - دستگاه راننده با کفی با تن 11 جرثقیل  4

   101365 ساعت - دستگاه آمپر 411موتور جوش   5

   101196 ساعت - دستگاه مصرفی گاز و هوا با اتوماتیک برش دستگاه  6

   101196 ساعت - دستگاه رادیال یا ایستاده دریل  7

8 
 اف سی 251) دقیقه در مترمکعب 7 کمپرسور 

 مربوطه شیلنگ با( ام
   101186 ساعت - دستگاه

   101177 ساعت - دستگاه وانت دو تن با راننده  9

   101138 ساعت - دستگاه 351KVAژنراتور برق   11

11 
درصد از هزینه  )هزینه سایر تجهیزات و ابزار کار  

(ماشین آالت      
   4 درصد

  آالت ماشین هزینه جمع 

 مواد و مصالح: ج 

ورق سیاه  1    109562 کیلوگرم 

انواع ناودانی  2    101844 کیلوگرم 
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انواع نبشی  3    101844 کیلوگرم 

الکترود معمولی  4    10126 کیلوگرم 

الکترود مخصوص  5    10121 کیلوگرم 

پیچ و مهره سخت  6    10125 کیلوگرم 

ضد زنگ  7    10115 کیلوگرم 

(مصالح  بهای از درصد) مصرفی اقالم سایر هزینه  8    2 درصد 

  مواد و مصالح هزینه جمع 

 حمل مصالح: د 

   10125 کیلوگرم سازه فلزی مصالح حمل  1

   10172 کیلوگرم مهره و پیچ و الکترود حمل  2

   10115 کیلوگرم حمل ضد زنگ  3

   

  (ریال ) قیمت واحد کار 
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 فصل دوازدهم      
 

 بتن درجا                  
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            002021مبانی تجزیه بهای ردیف 
. بتن درمترمكعب سيمان گرم کيلو 052 با ای، رودخانه مصالح از،شكسته یا طبيعی شسته ماسه و باشن بتن اجرای و تهيه

 )مترمكعب:  واحد(

 .ساخت با بتن یر در این ردیف منظور می گردد% 08بچینگ و ساخت بتن با % 08با توجه به اینکه ساخت بتن در بچینگ متداول می باشد 

 :ماشين آالت و ابزار

 (      مترمکعب در ساعت 0.72میانگین . )مترمکعب در ساعت می باشد 08تا  02تولید ساعتی بچینگ  :بچینگ پالنت  -1

                                                                                                                                         
1

0. 2 8 96
 8 820.   

                                                                                                                               8 820.  8 0  8 81019 

اسب بخار  128در این ردیف از لودر چرخ الستیکی با قدرت حدود : اسب بخار باراننده  128لودر چرخ الستیکی با قدرت حدود  -0

 استفاده شده است  wa008-0-customاستفاده شده است، و برای محاسبات از کاتالوگ لودر کوماتسو مدل 

 .(ارائه گردیده است 0فصل  شرح آیتمهای فرمول در مقدمه: )تولید ساعتی لودرمحاسبه 

      
06

  
    

   1    

   
 

 
 
 

 
         

 :لودر جهت جابجایی مصالح پشت بچينگ 

 :شرایط لودر

1            :                                                                                                                            ظرفیت جام   0 2    0 

                 0 8                                                  :       برابر است با ( 876-.87) ضریب جام با توجه به ریزش مواد از جام لودر در حال حرکت 

جهت  8712دقیقه زمان تخلیه و  871، ( چرخش پس از بارگیری ) دقیقه زمان مانور  8712دقیقه زمان بارگیری ،   870سیکل ثابت شامل 

 . 8                                                                                                           : چرخش پس از تخلیه در مجموع برابر است با 

   (              متر بر دقیقه .9979)کیلومتر در ساعت  1متر حمل با سرعت  28برای 
 

 
 0    

28

99 9.
 0  8 .  0 0     

1                   (                         مدیریت خوب و کارمتوسط)  مقدمه فصل سه 1-0-0ضریب راندمان مدیریت و کار از جدول   8 96 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            002021مبانی تجزیه بهای ردیف 
. بتن درمترمكعب سيمان گرم کيلو 052 با ای، رودخانه مصالح از،شكسته یا طبيعی شسته ماسه و باشن بتن اجرای و تهيه

 )مترمكعب:  واحد(

0                                                                                      مقدمه فصل سه                          –ضریب راندمان ماشین   8 .2 

1 : ضریب مقاومت غلتشی برای ماشین چرخ الستیکی بخاطر درجا کار کردن چرخها برای حالت ناهمواری مالیم تقریبا برابر است با   8 6 

2 0                                                          :تولید ساعتی لودر برابر است با   8 0   
98

0 0
  8 96  8 .2  8 6  02 1  

 :بارگيری کمپرسی هالودر جهت 

 :شرایط لودر

1            :                                                                                                                            ظرفیت جام   0 2    0 

                 0 8                                                  :       برابر است با ( 876-.87) ضریب جام با توجه به ریزش مواد از جام لودر در حال حرکت 

جهت  8712دقیقه زمان تخلیه و  871، ( چرخش پس از بارگیری ) دقیقه زمان مانور  8712دقیقه زمان بارگیری ،   870سیکل ثابت شامل 

 . 8                                                                                                           : چرخش پس از تخلیه در مجموع برابر است با 

11    کیلومتر بر ساعت   11           متر بر دقیقه                                                               1888  98  000 00 

12    کیلومتر بر ساعت   12                                                                         متر بر دقیقه      1888  98  028 

 .متر در نظر گرفته می شود 08مسافت طی شده توسط لودر در یک جهت 

                                              دقیقه                                                                            
08

000 00
 

08

028
 8 .  8 62 

1                      (                      مدیریت خوب و کارمتوسط) مقدمه فصل سه  1-0-0ضریب راندمان مدیریت و کار از جدول   8 96 

0                                                                                       مقدمه فصل سه                          –ضریب راندمان ماشین   8 .2 

1 :  ضریب مقاومت غلتشی برای ماشین چرخ الستیکی بخاطر درجا کار کردن چرخها برای حالت ناهمواری مالیم تقریبا برابر است با   8 6 

2 0                                                         :تولید ساعتی لودر برابر است با   8 0   
98

8 62
  8 96  8 .2  8 6  20 00 

:                                                                                                   در نتیجه
1

02 1
 

1

20 00
 8 8061  8 81.  8 8290. 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            002021مبانی تجزیه بهای ردیف 
. بتن درمترمكعب سيمان گرم کيلو 052 با ای، رودخانه مصالح از،شكسته یا طبيعی شسته ماسه و باشن بتن اجرای و تهيه

 )مترمكعب:  واحد(

 :تن با راننده  18کامیون کمپرسی  -0

 تن داف بر اساس اندازه گیری کارگاهی  18ابعاد بخش حمل بار کمپرسی .داف استفاده نموده ایم( چرخ  9) تن  18از مشخصات کمپرسی

 .مترمکعب 11700می باشد لذا ظرفیت حجمی برابر است با (  170×0702×1718) 

 .(ارائه گردیده است 0شرح آیتمهای فرمول در مقدمه فصل ): محاسبه تولید ساعتی کمپرسی 

     
06

   
     

          
 

 1
  1  

 

 0
  0 

تعداد سیکلی که لودر در هر نوبت بایستی کار کند تا کمپرسی پر  nدقیقه می باشد و  8762سیکل کاری لودر ( :       )زمان بارگیری 

 .شود

 :و نوع مواد ، مقدارحجم مجاز بارگیری برابر است با ( تن  18) با توجه به ظرفیت کمپرسی 

 وزن مخصوص شن و ماسه

 مصالح
وزن مخصوص 

 (تن/مترمکعب)
 (تن/مترمکعب)وزن مخصوص  مصالح

 170 ماسه خشک 0 شن خشک

 1722 ماسه مرطوب .17 شن مرطوب

 179.2 میانگین 1702 میانگین

 (0*1702+0*179.2/)2=17.0 0به  0به نسبت  میانگین کل

 

مجاز .                                                              از فرمول وزن مخصوص حجم مجاز بدست می آید   
 

ρ
 

01

0 87
 5 26  3 

1   ظرفیت پاکت لودر برابر     :                               لذا تعداد سیکل کاری لودر برابر است با  7  7   
2 90

0
 0 01 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            002021مبانی تجزیه بهای ردیف 
. بتن درمترمكعب سيمان گرم کيلو 052 با ای، رودخانه مصالح از،شكسته یا طبيعی شسته ماسه و باشن بتن اجرای و تهيه

 )مترمكعب:  واحد(

      :                                                   زمان بارگیری برابر است با  0 و  1 با اعمال ضرایب 
7 11 6 57

6 05 6 27
 7 10     

)زمان حرکت با بار 
 

 1
کیلومتر بر ساعت  02سرعت ) با توجه به در اختیار نداشتن منحنی های کمپرسی داف مقادیر کارگاهی را می پذیریم ( :  

.(                                                                                                انی که کمپرسی پر باشدزم
 

 1
 

1888
02 1888

98

 0 1     

 .دقیقه را مالک عمل قرار میدهیم 1712دقیقه می باشد که میانگین  170تا  1حدود ( : 1 )زمان تخلیه 

)زمان برگشت 
 

 0
 کیلومتر بر ساعت  08سرعت ) با توجه به در اختیار نداشتن منحنی های کمپرسی داف مقادیر کارگاهی را می پذیریم  ( : 

.(                                                                                               زمانی که کمپرسی خالی باشد
 

 0
 

1888
08 1888

98

 0      

 .دقیقه را مالک عمل قرار می دهیم 870دقیقه در نظر گرفته که ما میانگین  8702الی  8702کاتالوگ کوماتسو حدود ( :  0 )زمان تاخیر 

                                                                                           7 10 7 7 1 17 7 6 7  16 21      

     مترمکعب بر ساعت                                                 
98

   
     2 90   

98

18 .1
  8 96  8 .2  19 06 

                                   :                                                                                                   در نتیجه 
1

19 06
 8 8911  

 8788880.9برای انجام هر لیتر عملیات زمان  801880طبق محاسبات آنالیز ردیف  :لیتر با راننده  12888تانکر آبپاش با ظرفیت  -1

محاسبات در بخش مواد و ) لیتر می باشد  101آب مورد نیاز برای هر متر مکعب بتن  ساعت توسط ماشین صرف می شود که 

 : ساعت مورد نیاز برای تانکر آبپاش برابر است با  –پس دستگاه ( مصالح 

                                                                                                                    101  8 88880.9  8 8101        

 

 :تولید ساعتی برابر است با % 08دقیقه یک بچ تولید می نماید و با راندمان  08در هر : لیتری  28.بتن یر  -2

                                                                                                                      8 .2  8 0  0  1 0  0    

                                                                                                                                               
1

1 0 8 96
 8 082   

082 8                                                                                                           ساخت بتن با بتن یر% 08  8 0  8 191 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            002021مبانی تجزیه بهای ردیف 
. بتن درمترمكعب سيمان گرم کيلو 052 با ای، رودخانه مصالح از،شكسته یا طبيعی شسته ماسه و باشن بتن اجرای و تهيه

 )مترمكعب:  واحد(

 .     زمان الزم جهت ویبره زدن برابر با زمان تخلیه میکسر در یک ساعت که معادل تولید بتن در نظر می گیریم: ویبراتور -9

                                                                                                                 8 191  8 81019  8 08019   

 .حمل بتن در داخل محوطه کارگاه که با دامپر نیز می توان انجام گرددبرای : بیل بکو  -.

                                                                                                                       8 191  8 81019  8 08019   

 :نيروی انسانی 

   81091 8                       :                                                             (پالنت بچینگ) ساز بتن ایستگاههای متصدی -1

                                        مترمکعب بتن ریزی می نماید 12الی  18در هر ساعت : بتنی کارهای کار استاد -0
1

10 2
 8 80   

    08.0 8                                                                                                         :                      ویبراتورچی -0

   81091 8                                                        :                                                     آالت ماشین اپراتور کمک -1

 : کارگرساده -2

  و دو نفر جهت ساخت بتن با بچینگ نفر  ششجهت ساخت بتن با بتن یر 

                                                                                          9  8 0  08%  0  8 820.  08%  1 811   

   08019 8                     کمک ویبراتور یک نفر                                                                                                          

0جهت بتن ریزی و جابجایی بتن های ریخته شده سه نفر                              8 0  08%  0  8 820.  08%  8 9892   

%08                                                                          یک نفر    جهت عمل آوری بتن   8 0  08%  8 820.  8 0800 

811 1در نتیجه                                                                                           8 08019  8 9892  8 0800  0 829 

 دقیقه برای اجرای دو دست ماله کشی    18سانتیمتر و هرمترمربع حدود  28با فرض اجرای دالی با ضخامت : کار بتن بنای -9

                                                                                                                                 1  8 2  8 2  0 

                   دقیقه                                                                                         08ر نتیجه هر مترمکعب د  
08

98
 8 00   

   00 8                      :                                                                                                   کار بتن بنای کمک -.

   191 8                                                                                    متصدی ماشینهای بتن ساز                               -0
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            002021مبانی تجزیه بهای ردیف 
. بتن درمترمكعب سيمان گرم کيلو 052 با ای، رودخانه مصالح از،شكسته یا طبيعی شسته ماسه و باشن بتن اجرای و تهيه

 )مترمكعب:  واحد(

 : مواد و مصالح

  :آب  -1

 (لیتر  128الی  108) لیتر  118 برابر(  1فصل )  181طبق جدول راهنمای نسبتهای اختالط بتن از نشریه : برای ساخت بتن 

 لیتر در نظر گرفته می شود  088حدودا  :عمل آوری بتن 

118 :                                                                                پرت % 18در نتیجه با اعمال   088  1 1   لیتر  101 

 0  010 8                                        :                                                                             رودخانه آب -0-1

 0  010 8                               :                                                                                  وقنات  چاه آب -1-1

 درصد پرت   072با در نظر گرفتن : فله و پاکتی( معمولی سیمان) یک نوع پرتلندسیمان  -0

                                                                                                     028  1 802  0.6 .2    8 0.6.      

 8720برابر (  1فصل )  181طبق جدول راهنمای نسبتهای اختالط بتن از نشریه  (کارگاه تولید) شده بندی دانه شسته ماسه -0

 مترمکعب

برابر (  1فصل )  181طبق جدول راهنمای نسبتهای اختالط بتن از نشریه ( تولیدکارگاه) میلیمتر 02 شده بندی دانه شسته شن -1

 مترمکعب 8700

) سانتیمتر ،  28دال به ضخامت  بطور میانگین برای هر مترمکعب بتن: 1  8× . چتایی گونی -2
1

8 2
مترمربع و همچنین برای  0(  0 

) سانتیمتر و عرض یک متر ،  8.هرمترمکعب بتن دیوار به ضخامت 
8 .

0 .
مرتبه استفاده  1که در % 18مترمربع و پرت  0702(  02 0 

 :مستهلک گردد بطور متوسط برابر است با 

                                                                                                                                       
0 0 02

0
 0 602 

                                                                                                                                         
0 602

1
 8 .01 

                                                                                                                                  8 .01  1 1  8 0 

 : حمل مصالح

     .0.6 8                                            :                                                                 پاکتی و فله سیمان حمل -1

 0  0 8     :                                                                                               کنف و چتایی رطوبتی های عایق حمل -0
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 مترمكعب: واحد                                                                         (بتن درجا:  دوازدهم فصل) 002021: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .بتن درمترمکعب سیمان گرم کیلو 028 با ای، رودخانه مصالح از،شکسته یا طبیعی شسته ماسه و باشن بتن اجرای و تهیه

 
 (ریال)بهای کل  بهای واحد مقدار واحد شرح ردیف 

 نيروی انسانی: الف   

 871019 نفر ساعت (پالنت بچینگ) ساز بتن ایستگاههای متصدی 1
  

 8780 نفر ساعت بتنی کارهای کار استاد 0
  

 8708019 نفر ساعت ویبراتورچی 0
 

 871019 نفر ساعت آالت ماشین اپراتور کمک 1 
 

 07829 نفر ساعت کارگرساده 2 
 

 8700 نفر ساعت کار بتن بنای 9 
 

 8700 نفر ساعت کار بتن بنای کمک . 
 

 87191 نفر ساعت متصدی ماشینهای بتن ساز 0 
 

 جمع هزینه نيروی انسانی 
 

 ماشين آالت و ابزار: ب   

     871019 دستگاه ساعت بچینگ پالنت 1

     .878290 دستگاه ساعت اسب بخار باراننده 128الستیکی با قدرت حدود لودر چرخ  0

 878911 دستگاه ساعت تن با راننده 18کامیون کمپرسی  0
  

 878101 دستگاه ساعت لیتر با راننده 12888تانکر آبپاش با ظرفیت  1
  

 87191 دستگاه ساعت لیتری 28.بتن یر  2
  

 8708019 دستگاه ساعت ویبراتور 9
  

 8708019 دستگاه ساعت بکو بیل .
  

 جمع هزینه ماشين آالت و ابزار
 

 مواد و مصالح: ج   

رودخانه آب  1  87010 مترمکعب 
 

  

 87010 مترمکعب وقنات چاه آب 0
  

 .870.6 تن فله و پاکتی( معمولی سیمان) یک نوع سیمان پرتلند 0
  

 8720 مترمکعب (کارگاه تولید) شده بندی دانه شسته ماسه 1
  

 8700 مترمکعب (تولیدکارگاه) میلیمتر 02 شده بندی دانه شسته شن 2
  

 870 مترمربع 1  8× . چتایی گونی 9
  

 جمع هزینه مواد و مصالح
 

 حمل مصالح: د   

     .870.6 تن پاکتی و فله سیمان حمل  1

 870 مترمربع کنف و چتایی رطوبتی های عایق حمل 0
  

 جمع هزینه حمل مصالح
 

 (ریال)قيمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                         000220مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کيلومتر-متر مكعب: واحد  ) .کيلومتر 02 تا متر کيلو یك از بيش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 :ماشين آالت

 .داف استفاده نموده ایم( چرخ  9) تن  18از مشخصات کمپرسی: کامیون کمپرسی  -1

 .بدست می آید 878190کیلومتر برابر  18کیلومتر تا  1حمل برای بیش از  111681  توجه به آنالیز ردیفبا 

 

 

 

 

 

 

 

 کيلومتر-مكعبمتر: واحد                       (          بتن درجا:  دوازدهم فصل) 000220: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .کیلومتر 18 تا متر کیلو یک از بیش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 
 (ریال ) بهای کل  واحد بهای مقدار واحد شرح ردیف 

 
 ماشين آالت: ب

باراننده تن  18حدود ظرفیت به کمپرسی کامیون 1 ساعت - دستگاه   878190   

  آالت ماشين هزینه جمع 

  (ریال ) قيمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    شرکتهای راهانجمن 

 

                                                         000220مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کيلومتر-متر مكعب: واحد  ).کيلومتر 02 بيش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 :ماشين آالت

 .داف استفاده نموده ایم( چرخ  9) تن  18از مشخصات کمپرسی: کامیون کمپرسی  -1

 .بدست می آید 878100کیلومتر برابر  18حمل برای بیش از  121080  با توجه به آنالیز ردیف

 

 

 

 

 
 

 کيلومتر-مكعبمتر: واحد                                             (     بتن درجا:  دوازدهمفصل ) 000220: شماره ردیف فهرست بها 

 

 کیلومتر 18 بیش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 
 (ریال ) بهای کل  واحد بهای مقدار واحد شرح ردیف 

 
 ماشين آالت: ب

باراننده تن  18حدود ظرفیت به کمپرسی کامیون 1 ساعت - دستگاه   878100   

  آالت ماشين هزینه جمع 

  (ریال ) قيمت واحد کار 
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 فصل سیزدهم       

 بتن پیش ساخته             
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                         101131مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کيلومتر-متر مکعب: واحد  ) .کيلومتر 13 تا متر کيلو یك از بيش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 :ماشين آالت

 .داف استفاده نموده ایم( چرخ  6) تن  11از مشخصات کمپرسی: کامیون کمپرسی  -1

 .بدست می آید 161160کیلومتر برابر  11کیلومتر تا  1حمل برای بیش از  101111  توجه به آنالیز ردیفبا 

 

 

 

 

 

 

 

 کيلومتر-مکعبمتر: واحد                       (          بتن پيش ساخته:  سيزدهم فصل) 101131: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .کیلومتر 11 تا متر کیلو یك از بیش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 
 (ریال ) بهای کل  واحد بهای مقدار واحد شرح ردیف 

 
 ماشين آالت: ب

باراننده تن  11حدود ظرفیت به کمپرسی کامیون 1 ساعت - دستگاه   161160 
  

  آالت ماشين هزینه جمع 

  (ریال ) قيمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                         101131مبانی تجزیه بهای ردیف 
 ( کيلومتر-متر مکعب: واحد  ).کيلومتر 13 بيش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 :ماشين آالت

 .داف استفاده نموده ایم( چرخ  6) تن  11از مشخصات کمپرسی: کامیون کمپرسی  -1

 .بدست می آید 161111کیلومتر برابر  11حمل برای بیش از  101111  با توجه به آنالیز ردیف

 

 

 

 

 

 

 کيلومتر-مکعبمتر: واحد                                             (     بتن پيش ساخته:  سيزدهمفصل ) 101131: شماره ردیف فهرست بها 

 

 کیلومتر 11 بیش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 
 (ریال ) بهای کل  واحد بهای مقدار واحد شرح ردیف 

 
 ماشين آالت: ب

باراننده تن  11حدود ظرفیت به کمپرسی کامیون 1 ساعت - دستگاه   161111 
  

  آالت ماشين هزینه جمع 

  (ریال ) قيمت واحد کار 
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 فصل چهاردهم     
 

 زیراساس ، اساس و باالست    
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            101141مبانی تجزیه بهای ردیف 
 در دپو و وباراندازی معدن کيلومتری یك فاصله تا حمل و بارگيری ميليمتر،14 تا 04 بندی دانه با کوهی، سنگ از باالست تهيه

 (مترمكعب: واحد).هندسی شكل به کردن وپروفيله رگالژ انضمام به شده تعيين محلهای

 :مفروضات

 :متر از یکدیگر می باشند، لذا  5.2متر و فواصل  8میلیمتر با عمق مؤثر  46متری به قطر  9چال های جهت انفجار  -1

                                                                                                                                   3    5 2 5 2  8  25 

متر مکعب                        2..6بابت خاکها و سنگ های درشت غیر قابل استفاده در سنگ شکن کسر می گردد لذا مصالح تولیدی هر چال برابر % 2

25     3 .                                                                                                               می باشد  5 92  6. 2  

فتن راندمان مدیریت و کار با در نظر گر. مترمکعب مصالح خشک می باشد  155تن معادل  555 سنگ شکن تولید مصالح ساعتی -5

155                                  .متر مکعب در نظر گرفته می شود 49برای یک سال کاری تولید ساعتی برابر   5 49  49  3 

49(:                                              خاک و دانه ریز ) درصدی زیر سرندی 55میزان تولید با توجه به پرت           5 8  22  3 

 .مترمکعب می باشد 1.52.متری حفر می گردد که تولید ساعتی برابر  9عدد چال  1.2در معدن در هر ساعت   -3

 : ابزار و آالت ماشين

 دو دستگاه جهت حمل الشه تا محل استقرار سنگ شکن تا یک کیلومتر  :راننده  با تن 14 ظرفیت به کمپرسی نکامیو -1

                                                                                                                                          
5 8

8 .1 52
 5 5581 

                                                          یک دستگاه : اسب بخار با راننده  355بولدوزر با قدرت حدود  -5
1 8

8 .1 52
 5 516 

                                              دو دستگاه: اسب بخار با راننده  555لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود  -3
5 8

8 22
 5 5343 

                                                   تن در ساعت                                               355گریزلی فیدر  -6
1 8

8 22
 5 5185 

                                              تن                                               525سنگ شکن فکی به ظرفیت  -2
1 8

8 22
 5 5185 

                 تن                                                                                   125هیدروکن به ظرفیت  -4
1 8

8 22
 5 5185 

                          متر دو طبقه ، سه دستگاه                                                           4×5سرند ویبره  -.
3 8

8 22
 5 262       

555                   (                  متر ساعت ) متر  555سانتیمتر به طول  155تا  85نوار نقاله به عرض  -8  5 5185  3 46 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            101141مبانی تجزیه بهای ردیف 
 در دپو و وباراندازی معدن کيلومتری یك فاصله تا حمل و بارگيری ميليمتر،14 تا 04 بندی دانه با کوهی، سنگ از باالست تهيه

 (مترمكعب: واحد).هندسی شكل به کردن وپروفيله رگالژ انضمام به شده تعيين محلهای

                                      کیلو وات  یک دستگاه                                                   655موتور برق  -9
1 8

8 22
 5 5185 

دستگاه                                                                                             5آمپر ،  655موتور جوش  -15
5 8

8 22
 5 5343 

                          .           متری حفر می کند 9عدد چال  1.2بطور متوسط هر ساعت : و دریل واگن با شلنگ مربوطه  955کمپرسور  -11

                                                                                                                         
1

1 2 6. 2
 

1

.1 52
 5 516 

                              جهت جابجایی مواد ناریه و آتشبار                     : تن با راننده  1.2وانت  -15
6

52
 

1 8

8 .1 52
 5 55552 

 

                             و بارگیری روی کامیون دو دستگاه                                                                                    ( زیر سرندی ) جهت تخلیه از زیر نوار : اسب بخار با راننده  125لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود  -13

               
5 8

8 22
 5 5343 

 دو دستگاه ( دپو )جهت حمل به فاصله یک کیلومتر و تخلیه در فاصله یک کیلومتری : راننده  با تن 15 ظرفیت به کمپرسی کامیون -16

                                                                                                                                        
5 8

8 22
 5 5343 

 جهت دپوسازی باالست در محل دپو یک دستگاه  : اسب بخار با راننده  125لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود  -12

                                                                                                                                       
1 8

8 22
 5 5185 

 :نيروی انسانی

              ساعت در روز                                                         15 نفر ، 1متصدی سرند و سنگ شکن  -1
1 15

8 22
 5 555. 

         ساعت در روز                                            15نفر ، 1متصدی برق کارخانه آسفالت و سنگ شکن  -5
1 15

8 22
 5 555. 

                (                                                         در سنگ شکن )ساعت در روز  8نفر ، 2کارگر ساده  -3
2 8

8 22
 5 591 

        (                         جهت آماده سازی چال برای آتش باری )روز در ماه  6نفر ، 6کارگر ساده  -6
6

52
 

1 8

8 .1 52
 5 55552 

                (                                           در محل دپو سازی باالست )ساعت در روز  8نفر ، 6کارگر ساده  -2
6 8

8 22
 5 5.3 

               ساعت در روز                                                                     8جوشکار درجه یک دو نفر ،  -4
5 8

8 22
 5 5343 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            101141مبانی تجزیه بهای ردیف 
 در دپو و وباراندازی معدن کيلومتری یك فاصله تا حمل و بارگيری ميليمتر،14 تا 04 بندی دانه با کوهی، سنگ از باالست تهيه

 (مترمكعب: واحد).هندسی شكل به کردن وپروفيله رگالژ انضمام به شده تعيين محلهای

                                                                        ساعت در روز                     8  نفر، سرویس کار دو -.
5 8

8 22
 5 5343 

                                                                            ساعت در روز                      8  نفر، اپراتور یک -8
1 8

8 22
 5 5185 

                                                                               ساعت در روز 8متصدی دریل واگن یک نفر ،  -9
1 8

8 .1 52
 5 516 

                                                                       ساعت در روز 8نفر ،  کمک متصدی دریل واگن یک -15
1 8

8 .1 52
 5 516 

روز در ماه                                                                                       6نفر ،  آتشبار یک  -11
6

52
 

1 8

8 .1 52
 5 55552 

          روز در ماه                                                                      6آتشبار یک نفر ، کمک  -15
6

52
 

1 8

8 .1 52
 5 55552 

              روز در ماه                                       6مباشر عملیات چال زنی و آتشباری یک نفر ،  -13
6

52
 

1 8

8 .1 52
 5 55552 

 :مواد و مصالح 

 Kg 5.525(                                                                          اموالیت کارتریجی) گرم دینامیت  525مواد ناریه معادل  -1

(                                                                                         عدد) متری  8چاشنی الکتریکی با سیم  -5
1

6. 2
 5 551 

 .(     متر طول فیتیله انفجاری مورد نیاز می باشد 4555عدد چال که  555در هر انفجار ) فیتیله انفجاری 
4555

555 6. 2
 5 431   

 : حمل مصالح 

 Kg 5.525            حمل دینامیت                                                                                                                   -1

 5.551                                            حمل چاشنی                                                                                         -5
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 مترمكعب: واحد                                                     (باالست و اساس ، زیراساس:  چهاردهم فصل) 101141: شماره ردیف فهرست بها 

 
 تعیین محلهای در دپو و وباراندازی معدن کیلومتری یک فاصله تا حمل و بارگیری میلیمتر،45 تا 55 بندی دانه با کوهی، سنگ از باالست تهیه

 .هندسی شکل به کردن وپروفیله رگالژ انضمام به شده

 
 (ریال)بهای کل  بهای واحد مقدار واحد شرح ردیف 

 نيروی انسانی: الف   

 .5.555 نفر ساعت متصدی سرند و سنگ شکن 1
  

 .5.555 نفر ساعت آسفالت و سنگ شکنمتصدی برق کارخانه  5
  

 5.1445 نفر ساعت کارگر ساده 3
  

 5.5343 نفر ساعت جوشکار درجه یک 6
  

 5.5343 نفر ساعت سرویس کار 2
  

 5.5185 نفر ساعت اپراتور 4
  

 5.516 نفر ساعت متصدی دریل واگن .
  

 5.516 نفر ساعت متصدی دریل واگنکمک  8
  

 5.55552 ساعتنفر  آتشبار 9
  

 5.55552 نفر ساعت آتشبارکمک  15
  

 5.55552 نفر ساعت مباشر عملیات چال زنی و آتشباری 11
  

 جمع هزینه نيروی انسانی
 

 ماشين آالت و ابزار: ب   

     5.5581 دستگاه ساعت راننده با تن 14 ظرفیت به کمپرسی کامیون 1

     5.516 دستگاه ساعت با رانندهاسب بخار  355بولدوزر با قدرت حدود  5

 5.5581 دستگاه ساعت اسب بخار با راننده 555لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود  3
  

 5.5185 دستگاه ساعت تن در ساعت 355گریزلی فیدر  6
  

 5.5185 دستگاه ساعت تن 525سنگ شکن فکی به ظرفیت  2
  

 5.5185 دستگاه ساعت تن 125هیدروکن به ظرفیت  4
  

 5.262 دستگاه ساعت  دو طبقه متر  4×5سرند ویبره   .
  

 3.46 ساعت متر سانتیمتر 155تا  85نوار نقاله به عرض  8
  

 5.5185 دستگاه ساعت کیلو وات 655موتور برق  9
  

 5.5343 دستگاه ساعت آمپر 655موتور جوش  15
  

 5.516 دستگاه ساعت و دریل واگن با شلنگ مربوطه 955کمپرسور  11
  

 5.55552 دستگاه ساعت تن با راننده 1.2وانت  15
  

 5.5262 دستگاه ساعت اسب بخار با راننده 125لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود  13
  

 5.5343 دستگاه ساعت راننده با تن 15 ظرفیت به کمپرسی کامیون 16
  

 جمع هزینه ماشين آالت و ابزار
 

 

مواد و مصالح: ج   

   5.52 کیلوگرم (دینامیت ) مواد ناریه  1
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   5.551 عدد متر سیم 8چاشنی الکتریکی با  5

   5.431 متر طول فیتیله انفجاری 3

مواد و مصالح جمع هزینه   

 

حمل مواد و مصالح:د    

  5.52 کیلوگرم حمل دینامیت 1
 

  5.551 عدد حمل چاشنی الکتریکی 5
 

 حمل مواد و مصالح هزینهجمع 
 

 (ریال)قيمت واحد کار 
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 پانزدهمفصل       
 

 آسفالت                 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                           سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 آسفالت : مقدمه فصل پانزده

 :مقدمه

 :آسفالت سطحی  -1

دانه بندی باز مصالح سنگی آسفالت سطحی مطابق جدول ذیل پنج نوع می باشد و جهت هر الیه آسفالت سطحی وزن سنگدانه الزم در 

 :از رابطه زیر بدست می آید(  c) هر مترمربع 

     1  0 4           

  1  
 

1000 
 

=M  (می باشد 1.1تا  0.0ددی بین ع) ضریب وابسته به شرایط اقلیمی ، نوع ترافیک و نوع سنگدانه . 

=V فضای خالی در حالت غیر متراکم 

=W  وزن واحد حجم سست سنگدانه ها بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب با استفاده از آزمایش به روشT-11  

=G  وزن مخصوص واقعی مصالح سنگی با استفاده از آزمایش به روشT-08 

=H  میانگین کمترین بعد سنگدانه ها به میلیمتر با استفاده از آباک مک لوید که در آن از قطر متوسط دانه ها به میلیمتر از طریق

 .استفاده می شود BS 018دانه بندی آن و همچنین ضریب تورق مصالح با آزمایش 

=E  ( 1.18الی  1عددی بین ) ضریب ریخت و پاش با نظر طراح 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                           سازی ایران    شرکتهای راه انجمن

 آسفالت : مقدمه فصل پانزده

 

پارامترهایی همچون مقدار مصالح سنگی الزم در واحد سطح ، دانسیته مصالح سنگی و مقدار کل مصالح متوسط مساحت انجام کار روزانه به 

 88کارکرد روزانه با احتساب ضرایب راندمان مدیریت و کار و ضریب راندمان ماشین آالت روزانه حدود . سنگی قابل پخش وابسته می باشد

لذا جهت هر الیه آسفالت سطحی مساحت کار روزانه به شرح ذیل محاسبه . کم می باشدمترمکعب مصالح سنگی قابل پخش بر روی قیر و ترا

 :می شود

 

 8 3 1 4 8 نوع

 1.8 – 0.3 11 - 1.10  8..3 -8..4 18.8 -0.3 88 -8.32 دانه بندی

 8..4 18.8 88 1.8 11 حداکثر اندازه اسمی

M 1 1 1 1 1 

W 1280 1880 1.80 1200 1800 

G 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 

V 0.3. 0.4 0.38 0.30 0.48 

 3 . 13 8 10 قطر متوسط دانه ها

 80 80 80 80 80 ضریب تورق

H ..4 3.0 1.8 8.1 1.. 

E 1.08 1 1.08 1 1.08 

C 1. 0 83 13 4 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                           سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 آسفالت : مقدمه فصل پانزده

                                                                                                               :                1نوع 
1.80 88

83
 1108  8      

:                                                                                                                        8نوع 
1280 88

1.
 848.  8      

                     :                                                                                                   3نوع 
1200 88

13
 30..  8      

:                                                                                                                        4نوع 
1880 88

0
 4044  8      

                                                                  :                                                      8نوع 
1800 88

4
 13.8  8                  

مالحظه میشود با توجه به ظرفیت قیرپاش و زمانبری کار آن که در هر سرویس شامل بارگیری ، حمل ، گرم کردن مناسب ، برای هر نوبت 

ه سنگ دانه ها ریزتر باشند قیر در هر مترمربع کمتر مصرف میشود ، از این جهت هم اعداد و ارقام باال کاری تقریبا یکسان است و اینکه هر چ

 .توجیه پذیر است
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                            105051مبانی تجزیه بهای ردیف 

 0و 2نوع از مصالح بندی دانه هرگاه الیه، دو در ای، رودخانه مصالح از شكسته سنگ با سطحی آسفالت اجرای و مصالح تهيه

 (تن: واحد) .باشد مشخصاتمطابق 

 :مفروضات 

کمک اسپریدر و غلطک زنی با استفاده از غلطک سرعت اجرای عملیات وابسته به سرعت قیرپاشی می باشد و عملیات پخش مصالح سنگی با 

 .( پرداخت می گردد 180808و  180801تهیه و اجرای اندود قیر از ردیف های )  .تن انجام می گردد 80تا  12چرخ الستیکی 

کیلوگرم در هر مترمربع الزم دارد و متوسط انجام کار روزانه سطحی معادل  .1حدود  8اده از دانه بندی نوع با استف  الیه اول مصالح سنگی

 .مترمربع خواهد بود .848

                                                                1.    8  848. 8  day4188120000        41 3         

کیلوگرم برمترمربع اجرا می گردد و متوسط انجام کار روزانه سطحی معادل  0به مقدار  4م مصالح سنگی با استفاده از دانه بندی نوع الیه دو

 .مترمربع خواهد بود 4044

                                                                    0    8  4044 8  day  30.88       30 0         

 .تن در روز در نظر گرفت 40لذا می توان کار روزانه به طور متوسط معادل 

 : نيروی انسانی

                                  ساعت در روز                                                               0نفر ،  8کارگر ساده  -1
8 0

40
 0 4 

                                                                                          روز در ساعت 0 ،مباشر آسفالت یک نفر  -8
1 0

40
 0 8 

 : ابزار و آالت ماشين

             اسپریدر با راننده یک دستگاه                                                                                           -1
1 0

40
 0 8 

             ساعت                                                          4تن با راننده سه دستگاه ،  10کامیون کمپرسی  -8
3 4

40
 0 3      

             تن با راننده یک دستگاه                                               80تا  12غلطک چرخ الستیکی آسفالت  -3
1 0

40
 0 8 

مترمکعب با متصدی ، یک دستگاه                                                                      8کمپرسور با ظرفیت   -4
1 0

40
 0 8     

 :مواد و مصالح 

میلیمتر و وزن هر متر مکعب  1.8و 11در دو جبهه با حداکثر اندازه اسمی % 20با شکستگی  4و  8آسفالت سطحی نوع  مصالح سنگی -1

 3    288 0                   .مترمکعب می باشد 0.288تن می باشد لذا هر تن آن حدود  1.2مصالح سنگی آسفالت سطحی 
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 تن: واحد                                                                                 (آسفالت:  پانزدهم فصل) 105051: شماره ردیف فهرست بها 

 
 مشخصات مطابق 4و  8نوع از مصالح بندی دانه هرگاه الیه، دو در ای، رودخانه مصالح از شکسته سنگ با سطحی آسفالت اجرای و مصالح تهیه

 .باشد

 
 (ریال)بهای کل  بهای واحد مقدار واحد شرح ردیف 

 نيروی انسانی: الف   

 0.4 نفر ساعت کارگر ساده 1
  

 0.8 نفر ساعت آسفالت مباشر 8
  

 جمع هزینه نيروی انسانی
 

 ماشين آالت و ابزار: ب   

     0.8 دستگاه ساعت راننده با اسپریدر 1

     0.3 دستگاه ساعت تن با راننده 10کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود  8

 0.8 دستگاه ساعت راننده با تن 80 الی 12 آسفالت الستیکی چرخ کتغل 3
  

 0.8 دستگاه ساعت مترمکعب با متصدی 8کمپرسور با ظرفیت  4
  

 جمع هزینه ماشين آالت و ابزار
 

 مواد و مصالح: ج   

1  
در دو % 20با شکستگی  4و  8مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع 

میلیمتر تولید کارگاه 18.8تا  0و  88تا  0جبهه با دانه بندی   
 0.288 مکعب متر

 
  

 جمع هزینه مواد و مصالح
 

 (ریال)قيمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                            105052مبانی تجزیه بهای ردیف 

 3 و  1نوع از مصالح بندی دانه هرگاه الیه، دو در ای، رودخانه مصالح از شكسته سنگ با سطحی آسفالت اجرای و مصالح تهيه

 (تن: واحد) .باشد مشخصاتمطابق 

 :مفروضات 

کمک اسپریدر و غلطک زنی با استفاده از غلطک سرعت اجرای عملیات وابسته به سرعت قیرپاشی می باشد و عملیات پخش مصالح سنگی با 

 .(پرداخت می گردد 180808و  180801تهیه و اجرای اندود قیر از ردیف های . ) تن انجام می گردد 80تا  12چرخ الستیکی 

 1108کیلوگرم در هر مترمربع الزم دارد متوسط انجام کار روزانه   83حدود  1استفاده از دانه بندی نوع الیه اول مصالح سنگی سنگی با 

 .مترمربع خواهد بود

                                                                   83    8  1108 8  day  43.42       43 0          

کیلوگرم برمترمربع اجرا میگردد و متوسط انجام کار روزانه سطحی  13به مقدار  3سنگی سنگی با استفاده از دانه بندی نوع  الیه دوم مصالح

 .مترمربع خواهد بود ..30معادل 

                                                                     13    8  30..  8  day  40001       40          

 .تن در روز در نظر گرفت 48لذا می توان کار روزانه به طور متوسط معادل  

 : نيروی انسانی

                           ساعت در روز                                                               0نفر ،  8کارگر ساده  -3
8 0

48
 0 30018 

                                                                                   روز در ساعت 0 ،مباشر آسفالت یک نفر  -4
1 0

48
 0 11040 

 : ابزار و آالت ماشين

اسپریدر با راننده یک دستگاه                                                                                                  -4
1 0

48
 0 11040 

ساعت                                                                   4تن با راننده سه دستگاه ،  10کامیون کمپرسی  -8
3 4

48
 0 808. 

تن با راننده یک دستگاه                                                      80تا  12غلطک چرخ الستیکی آسفالت  -2
1 0

48
 0 11040 

مترمکعب با متصدی ، یک دستگاه                                                                8کمپرسور با ظرفیت    -4
1 0

48
 0 11040 

 :مواد و مصالح 

 میلیمتر و وزن هر 18.8و  88در دو جبهه با حداکثر اندازه اسمی % 20با شکستگی  3و  1آسفالت سطحی نوع  مصالح سنگی -8

 .مترمکعب می باشد 0.288تن می باشد لذا هر تن آن حدود  1.2متر مکعب مصالح سنگی آسفالت سطحی  

                                                                                                                                    0 288    3 
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 تن: واحد                                                                                               (آسفالت:  پانزدهم فصل) 105052: شماره ردیف فهرست بها 

 
 مشخصات مطابق 3و  1 نوع از مصالح بندی دانه هرگاه الیه، دو در ای، رودخانه مصالح از شکسته سنگ با سطحی آسفالت اجرای و مصالح تهیه

 .باشد

 
 (ریال)بهای کل  بهای واحد مقدار واحد شرح ردیف 

 نيروی انسانی :الف   

 0.30018 نفر ساعت کارگر ساده 1
  

 0.11040 نفر ساعت آسفالت مباشر 8
  

 جمع هزینه نيروی انسانی
 

 ماشين آالت و ابزار: ب   

     0.11040 دستگاه ساعت راننده با اسپریدر 1

     .0.808 دستگاه ساعت تن با راننده 10کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود  8

 0.11040 دستگاه ساعت راننده با تن 80 الی 12 آسفالت الستیکی چرخ کتغل 3
  

 0.11040 دستگاه ساعت مترمکعب با متصدی 8کمپرسور با ظرفیت  4
  

 جمع هزینه ماشين آالت و ابزار
 

 مواد و مصالح: ج   

1  
در دو % 20با شکستگی  3و  1مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع 

تولید کارگاهمیلیمتر  11تا  0و  8..3تا  0دی جبهه با دانه بن   
 0.288 مکعب متر

 
  

 جمع هزینه مواد و مصالح
 

 (ریال)قيمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                            105053مبانی تجزیه بهای ردیف 

 0نوع از مصالح بندی دانه هرگاه الیه، یک در ای، رودخانه مصالح از شكسته سنگ با سطحی آسفالت اجرای و مصالح تهيه

 (تن: واحد) .باشد مشخصاتمطابق 

 :مفروضات 

کمک اسپریدر و غلطک زنی با استفاده از غلطک سرعت اجرای عملیات وابسته به سرعت قیرپاشی می باشد و عملیات پخش مصالح سنگی با 

 .(پرداخت می گردد 180808و  180801تهیه و اجرای اندود قیر از ردیف های . ) تن انجام می گردد 80تا  12چرخ الستیکی 

 .مترمربع می باشد 4044م در هر مترمربع می باشد و متوسط انجام کار  سطحی معادل کیلوگر 0مصالح سنگی الیه حدود 

                                                                        0    8  4044 8  day  30.88       30 0          

 .گرفتتن در روز در نظر  30.0لذا می توان کار روزانه را 

 

 : نيروی انسانی

                            ساعت در روز                                                               0نفر ،  8کارگر ساده  -8
8 0

30 0
 0 4183. 

                                                                                    روز در ساعت 0 ،مباشر آسفالت یک نفر  -2
1 0

30 0
 0 80211 

 

 : ابزار و آالت ماشين

اسپریدر با راننده یک دستگاه                                                                                                  -.
1 0

30 0
 0 80211 

ساعت                                                                   4تن با راننده سه دستگاه ،  10کامیون کمپرسی  -0
3 4

30 0
 0 3013     

تن با راننده یک دستگاه                                                      80تا  12غلطک چرخ الستیکی آسفالت  -1
1 0

30 0
 0 80211 

مترمکعب با متصدی ، یک دستگاه                                                                 8کمپرسور با ظرفیت   -4
1 0

30 0
 0 80211 

 :مواد و مصالح 

متر مکعب میلیمتر  و وزن هر  1.8در دو جبهه با حداکثر اندازه اسمی % 20با شکستگی  4مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع  -3

 .مترمکعب می باشد 0.288تن می باشد لذا هر تن آن حدود  1.2مصالح سنگی آسفالت سطحی 

                                                                                                                                          0 288 
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 تن: واحد                                                                                                (آسفالت:  پانزدهم فصل) 105053: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .باشد مشخصات مطابق 4نوع  از مصالح بندی دانه هرگاه الیه، یک در ای، رودخانه مصالح از شکسته سنگ با سطحی آسفالت اجرای و مصالح تهیه

 
 (ریال)بهای کل  بهای واحد مقدار واحد شرح ردیف 

 نيروی انسانی: الف   

 .0.4183 نفر ساعت کارگر ساده 1
  

 0.80211 نفر ساعت آسفالت مباشر 8
  

 جمع هزینه نيروی انسانی
 

 ماشين آالت و ابزار: ب   

     0.80211 دستگاه ساعت راننده با اسپریدر 1

     0.3013 دستگاه ساعت تن با راننده 10کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود  8

 0.80211 دستگاه ساعت راننده با تن 80 الی 12 آسفالت الستیکی چرخ کتغل 3
  

 0.80211 دستگاه ساعت مترمکعب با متصدی 8کمپرسور با ظرفیت  4
  

 جمع هزینه ماشين آالت و ابزار
 

 مواد و مصالح: ج   

1  
در دو % 20با شکستگی  4مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع 

میلیمتر تولید کارگاه 18.8تا  0جبهه با دانه بندی   
 0.288 مکعب متر

 
  

 جمع هزینه مواد و مصالح
 

 (ریال)قيمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                            105050مبانی تجزیه بهای ردیف 

 0نوع از مصالح بندی دانه هرگاه الیه، یک در ای، رودخانه مصالح از شكسته سنگ با سطحی آسفالت اجرای و مصالح تهيه

 (تن: واحد) .باشد مشخصاتمطابق 

 :مفروضات 

کمک اسپریدر و غلطک زنی با استفاده از غلطک سرعت اجرای عملیات وابسته به سرعت قیرپاشی می باشد و عملیات پخش مصالح سنگی با 

 .(پرداخت می گردد 180808و  180801تهیه و اجرای اندود قیر از ردیف های . ) تن انجام می گردد 80تا  12چرخ الستیکی 

 .مترمربع می باشد 13.8در هر مترمربع می باشد و متوسط انجام کار روزانه سطحی معادل  کیلوگرم 4مصالح سنگی الیه حدود 

                                                                      4    8  13.8  8  day  3.800       3. 8          

 .تن در روز در نظر گرفت 8..3لذا می توان کار روزانه را 

 

 : نيروی انسانی

                                           ساعت در روز                                                 0نفر ،  8کارگر ساده  -.
8 0

3. 8
 0 4822. 

                                                                                     روز در ساعت 0 ،مباشر آسفالت یک نفر  -0
1 0

3. 8
 0 81333 

 

 : ابزار و آالت ماشين

اسپریدر با راننده یک دستگاه                                                                                                   -10
1 0

3. 8
 0 81333 

ساعت                                                                        4تن با راننده سه دستگاه ،  10کامیون کمپرسی  -11
3 4

3. 8
 0 38   

تن با راننده یک دستگاه                                                       80تا  12غلطک چرخ الستیکی آسفالت  -18
1 0

3. 8
 0 81333 

مترمکعب با متصدی ، یک دستگاه                                                                 8کمپرسور با ظرفیت  -13
1 0

3. 8
 0 81333 

 

 :مواد و مصالح 

متر مکعب  میلیمتر و وزن هر 8..4در دو جبهه با حداکثر اندازه اسمی % 20با شکستگی  8مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع  -4

 .مترمکعب می باشد 0.288تن می باشد لذا هر تن آن حدود  1.2مصالح سنگی آسفالت سطحی 

                                                                                                                                           0 288 
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 تن: واحد                                                                                                   (آسفالت:  پانزدهم فصل) 105050: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .باشد مشخصات مطابق 8نوع  از مصالح بندی دانه هرگاه الیه، یک در ای، رودخانه مصالح از شکسته سنگ با سطحی آسفالت اجرای و مصالح تهیه

 
 (ریال)بهای کل  بهای واحد مقدار واحد شرح ردیف 

 نيروی انسانی: الف   

 .0.4822 نفر ساعت کارگر ساده 1
  

 0.81333 نفر ساعت آسفالت مباشر 8
  

 جمع هزینه نيروی انسانی
 

 ماشين آالت و ابزار: ب   

     0.81333 دستگاه ساعت راننده با اسپریدر 1

     0.38 دستگاه ساعت تن با راننده 10کامیون کمپرسی به ظرفیت حدود  8

 0.81333 دستگاه ساعت راننده با تن 80 الی 12 آسفالت الستیکی چرخ کتغل 3
  

 0.81333 دستگاه ساعت مترمکعب با متصدی 8کمپرسور با ظرفیت  4
  

 جمع هزینه ماشين آالت و ابزار
 

 و مصالح مواد: ج   

1  
در دو % 20با شکستگی   8مصالح سنگی آسفالت سطحی نوع 

میلیمتر تولید کارگاه 1.8تا  0جبهه با دانه بندی   
 0.288 مکعب متر

 
  

 جمع هزینه مواد و مصالح
 

 (ریال)قيمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                            105052مبانی تجزیه بهای ردیف 

 استفاده ای رودخانهمصالح  جای به کوهی سنگ مصالح از هرگاه ، 105050تا  105051، 105051،105052 های  ردیف به بها اضافه

 (مترمربع: واحد) .شود

 :تهيه مصالح رودخانه ای  -1

با در نظر گرفتن راندمان مدیریت و کار برای یک سال . مترمربع سانتیمتر مصالح خشک می باشد  3001تن معادل  0.تولید مصالح ساعتی 

3001                     .          متر مربع سانتیمتر در نظر گرفته می شود 8200کاری تولید ساعتی برابر   0 21  8203  8200  3 

8200                    :         تن بر مترمکعب می باشد  8.3مخصوص مصالح روی جاده که برابر  با توجه به وزن   8 3  1 0  8014 

 % 3پرت کار برای رگالژ 

8014   (                                                                                               محاسبه روی جاده ) میزان تولید   0 1.  8031 

 : ابزار و آالت ماشين

حمل تا یک کیلومتر ( برای هر مترمربع )  030103الی  030101طبق آنالیز ردیفهای : راننده  با تن 10 ظرفیت به کمپرسی کامیون -1

.0003 0                                     برابر است با                      4  0 00008248  0 8  0 000123  0 00088.3 

 : می باشد لذا  مربع سانتیمترمتر 4000تولید ساعتی برابر  141001لیز از آنا: اسب بخار با راننده  800بولدوزر با قدرت حدود  -8

                                                                                                                            1  4000  0 0008418 

:                                                            اسب بخار با راننده  180لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود  -3
1 0

0 8031
 0 0008 

تن در ساعت                                                                                          100تا  80فیدر شاتونی  -4
1 0

0 8031
 0 0008 

                    تن در ساعت                                                                            180فیدر مکانیکی  -8
1 0

0 8031
 0 0008 

                     تن                                                                         80سنگ شکن فکی به ظرفیت  -2
1 0

0 8031
 0 0008 

                                  تن                                                       180سنگ شکن کوبیت به ظرفیت  -.
1 0

0 8031
 0 0008 

متر سه طبقه ، سه دستگاه                                                                               8×1.8سرند ویبره   -0
3 0

0 8031
 0 0018       

120(                                           متر ساعت ) متر  120سانتیمتر به طول  00تا  8.نوار نقاله به عرض  -1  0 0008  0 00 

کیلو وات                                                                                                          400موتور برق  -10
1 0

0 8031
 0 0008 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                            105052مبانی تجزیه بهای ردیف 

 استفاده ای مصالح رودخانه جای به کوهی سنگ مصالح از هرگاه ، 105050تا  105051، 105051،105052 های  ردیف به بها اضافه

 (مترمربع: واحد) .شود

ساعت در روز                                                                            8آمپر ،  400موتور جوش  -11
8

0
 0 0008  0 000188 

                تن                                                                                       30ماسه ساز به ظرفیت  -18
1 0

0 8031
 0 0008 

 :نيروی انسانی

                   ساعت در روز                                                     0 نفر ، 1متصدی سرند و سنگ شکن  -1
1 0

0 8031
 0 0008 

               ساعت در روز                                        0نفر ، 1متصدی برق کارخانه آسفالت و سنگ شکن  -8
1 0

0 8031
 0 0008 

0ساعت در روز                                                                                        0نفر ، 0کارگر ساده  -3  0 0008  0 004 

ساعت در روز                                                                      8جوشکار درجه یک یک نفر ،    -4      
8

0
 0 0008  0 000188 

 : يه مصالح کوهیته -2

 :متر از یکدیگر می باشند، لذا  1.0متر و فواصل  4میلیمتر با عمق مؤثر  24متری به قطر  2چال های جهت انفجار  -1

                                                                                                                                  3    1 0  1 0  4  18 12 

قطعات درشت ، تولید می شود که نیاز به خرد کردن آنها توسط پیکور است که هزینه % 80متر می باشد اما چون حدود  8عمق موثر 

 4اضافی خرد کردن پیکور معادل هزینه تهیه مصالح در معدن گرفته می شود ، لذا حجم موثری که توسط انفجار بدست می آید با عمق 

به میگردد ، ضمنا چون این مصالح دارای مقداری خاک است که باید برای تولید  آسفالت قبل از سنگ شکن جدا گردد و متر محاس

12 18.  در نظر گرفته می شود% 18میزان این پرت برای مصالح آسفالتی حدود   0 08  11 012   3  1100   8       

با در نظر گرفتن راندمان مدیریت و . مصالح خشک می باشد  مربع سانتیمترمتر 3333تن معادل  20 سنگ شکن تولید مصالح ساعتی -8

    .در نظر گرفته می شود مربع سانتیمترمتر  8300کار برای یک سال کاری تولید ساعتی برابر 

                                                                                                                 3333  0 21  8811 .  8300  8  

8300:           تن بر مترمکعب می باشد  8.3با توجه به وزن مخصوص اساس کوهی روی جاده که برابر              8 3  1 0  1000 

 % 3پرت کار برای رگالژ         
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                            105052مبانی تجزیه بهای ردیف 

 استفاده ای مصالح رودخانه جای به کوهی سنگ مصالح از هرگاه ، 105050تا  105051، 105051،105052 های  ردیف به بها اضافه

 (مترمربع: واحد) .شود

1000              (                                                                محاسبه روی جاده ) میزان تولید           0 1.  1.42  1.80 

 : ابزار و آالت ماشين

حمل تا یک کیلومتر ( برای هر مترمربع )  030103الی  030101طبق آنالیز ردیفهای : راننده  با تن 10 ظرفیت به کمپرسی کامیون -1

.0003 0                                                          برابر است با   4  0 00008248  0 8  0 000123  0 00088.3 

 : می باشد لذا  مربعمتر 3113تولید ساعتی برابر  030801از آنالیز : اسب بخار با راننده  300بولدوزر با قدرت حدود  -8

                                                                                                                              1  3113  0 000313 

:                                                        اسب بخار با راننده  800لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود  -3
1 0

0 1.80
 0 0008.14 

              تن در ساعت                                                                        100تا  80فیدر شاتونی  -4
1 0

0 1.80
 0 0008.14 

تن در ساعت                                                                                            180فیدر مکانیکی  -8
1 0

0 1.80
 0 0008.14 

                   تن                                                                     180سنگ شکن فکی به ظرفیت  -2
1 0

0 1.80
 0 0008.14 

         تن                                                                            100سنگ شکن کوبیت به ظرفیت  -.
1 0

0 1.80
 0 0008.14 

                                      متر سه طبقه ، سه دستگاه                                      8×1.8سرند ویبره   -0
3 0

0 1.80
 0 001.14        

110                (                  متر ساعت ) متر  110سانتیمتر به طول  00تا  8.نوار نقاله به عرض  -1  0 0008.14  0 1002 

            (                                                  کیلو وات  880یا دو عدد ) کیلو وات   800موتور برق  -10
1 0

0 1.80
 0 0008.14 

ساعت در روز                                                                     8آمپر ،  400موتور جوش  -11
8

0
 0 0008.14  0 000143 

             تن                                                                                    30ماسه ساز به ظرفیت  -18
1 0

0 1.80
 0 0008.14 



919 
 

   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                            105052مبانی تجزیه بهای ردیف 

 استفاده ای مصالح رودخانه جای به کوهی سنگ مصالح از هرگاه ، 105050تا  105051، 105051،105052 های  ردیف به بها اضافه

 (مترمربع: واحد) .شود

                          .            متری حفر می کند 2عدد چال  8بطور متوسط هر ساعت : و دریل واگن با شلنگ مربوطه  100کمپرسور  -13

                                                                                                                                     
1

8 1100
 0 00048 

                جهت جابجایی مواد ناریه و آتشبار                                     : تن با راننده  1.8وانت  -14
8

88
 

1 0

0 8800
 0 000032 

 :نيروی انسانی

                ساعت در روز                                                    0نفر ،  1متصدی سرند و سنگ شکن   -1
1 0

0 1.80
 0 0008.14 

ساعت در روز                                                  0نفر ، 1متصدی برق کارخانه آسفالت و سنگ شکن   -8
1 0

0 1.80
 0 0008.14 

0                             ساعت در روز                                                 0نفر ، 0کارگر ساده   -3  0 0008.14  0 0048.1 

                          ساعت در روز                                       8جوشکار درجه یک یک نفر ،  -4
8

0
 0 0008.14  0 000143 

                                                            ساعت در روز                     نیم  ،نفر 1کمک نقشه بردار  -8
1 0 8

0 8800
 0 000080 

                                                           ساعت در روز                      نیم  ،نفر 1کارگر نقشه بردار  -2
1 0 8

0 8800
 0 000080 

                                                                                 ساعت در روز 0نفر ،  1متصدی دریل واگن  -.
1 0

0 8800
 0 00048 

                                                                                   ساعت در روز 0نفر ،  1کارگر فنی حفاری  -0
1 0

0 8800
 0 00048 

نفر ، دو روز در ماه                                                                                           1آتشبار  -1
8

88
 

1 0

0 8800
 0 000032 

 :مواد و مصالح 

مصالح تولیدی درشت تر از معمول می باشد که در معدن توسط بولدوزر به خارج به % 80با توجه به اینکه ( : دینامیت ) مواد ناریه  -1

سهولت حمل میگردد ولی برای مصرف در سنگ شکن نیاز به پیکور زنی دارد لذا مقدار مصرف واقعی دینامیت به ازاء یک متر مکعب 

0088 0                                            .                                  می شود 300g مصالح تحصیل شده  1 8  0 003       

(                                                                                       عدد) متری  0چاشنی الکتریکی با سیم  -8
1

1100
 0 00011 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    شرکتهای راهانجم 

                                                            105052مبانی تجزیه بهای ردیف 

 استفاده ای مصالح رودخانه جای به کوهی سنگ مصالح از هرگاه ، 105050تا  105051، 105051،105052 های  ردیف به بها اضافه

 (مترمربع: واحد) .شود

 : حمل مصالح 

  Kg0.003                حمل دینامیت                                                                                                                   -1

 0.00011                        حمل چاشنی                                                                                                            -8

 :بهاء این ردیف طبق جدول ذیل بدست میآید اضافه

 اضافه بهاء تهیه مصالح کوهی تهیه مصالح رودخانه ای شرح 

    :آالت ماشين  

 0 0.00088.3 0.00088.3 تن 10کامیون کمپرسی به ظرفیت  1

 +0.000313 0.000313 0 اسب بخار 300بولدوزر با قدرت  8

 -0.0008418 0 0.0008418 اسب بخار 800بولدوزر با قدرت  3

 +0.0008.14 0.0008.14 0 اسب بخار 800لودر چرخ الستیکی به قدرت  4

 -0.0008 0 0.0008 اسب بخار 180به قدرت لودر چرخ الستیکی  8

 +0.0000.14 0.0008.14 0.0008 تن در ساعت 100تا  80فیدر شاتونی  2

 +0.0000.14 0.0008.14 0.0008 تن 180فیدر مکانیکی  .

 -0.0008 0 0.0008 تن 80سنگ شکن فکی  0

 +0.0008.14 0.0008.14 0 تن 180سنگ شکن فکی  1

 -0.0008 0 0.0008 تن 180ظرفیت  سنگ شکن کوبیت به 10

 +0.0008.14 0.0008.14 0 تن 100سنگ شکن کوبیت به ظرفیت  11

 +0.000814 0.001.14 0.0018 متر سه طبقه 8*1.8سرند ویبره  18

 +0.0802 0.1002 0.00 متر 00تا  8.نوار نقاله به عرض  13

 +0.0008.14 0.0008.14 0 کیلو وات 800موتور برق  14

 -0.0008 0 0.0008 کیلو وات 400موتوربرق  18
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                            105052مبانی تجزیه بهای ردیف 

 استفاده ای مصالح رودخانه جای به کوهی سنگ مصالح از هرگاه ، 105050تا  105051، 105051،105052 های  ردیف به بها اضافه

 (مترمربع: واحد) .شود

 +0.000010 0.000143 0.000188 آمپر 400موتور جوش  12

 +0.0000.14 0.0008.14 0.0008 تن 30ساز به ظرفیت ماسه  .1

 +0.00048 0.00048 0 و دریل واگن  100کمپرسور  10

 +0.000032 0.000032 0 تن 1.8وانت  11

    :نيروی انسانی  

 +0.0000.14 0.0008.14 0.0008 متصدی سرند و سنگ شکن 1

 +0.0000.14 0.0008.14 0.0008 متصدی برق کارخانه آسفالت و سنگ شکن 8

 +0.0008.1 0.0048.1 0.004 کارگر ساده 3

 +0.000010 0.000143 0.000188 جوشکار درجه یک 4

 +0.000080 0.000080 0 کمک نقشه بردار 8

 +0.000080 0.000080 0 کارگر نقشه بردار 2

 +0.00048 0.00048 0 متصدی دریل واگن .

 +0.00048 0.00048 0 کارگر فنی حفاری 0

 +0.000032 0.000032 0 آتشبار 1

    :مواد و مصالح  

 +0.003 0.003 0 دینامیت 1

 +.0.0002 .0.0002 0 متری 0چاشنی الکتریکی با سیم  8

    حمل مصالح 

 +0.003 0.003 0 حمل دینامیت 1

 +0.00011 0.00011 0 حمل چاشنی 8
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 مترمربع: واحد                                                                                            (آسفالت:  پانزدهم فصل) 105052: شماره ردیف فهرست بها 

 .شود استفاده ای مصالح رودخانه جای به کوهی سنگ مصالح از هرگاه ، 180202تا  180201، 180801،180808 های  ردیف به بها اضافه

 
 (ریال)بهای کل  بهای واحد مقدار واحد شرح ردیف 

 نيروی انسانی: الف   

+0.0000.14 نفر ساعت متصدی سرند و سنگ شکن 1  
  

+0.0000.14 نفر ساعت متصدی برق کارخانه آسفالت و سنگ شکن 8  
  

+0.0008.1 نفر ساعت کارگر ساده 3  
  

+0.000010 نفر ساعت جوشکار درجه یک 4  
  

+0.000080 نفر ساعت کمک نقشه بردار 8  
  

+0.000080 نفر ساعت کارگر نقشه بردار 2  
  

+0.00048 نفر ساعت متصدی دریل واگن .  
  

+0.00048 نفر ساعت کارگر فنی حفاری 0  
  

+0.000032 نفر ساعت آتشبار 1  
  

 جمع هزینه نيروی انسانی
 

 ماشين آالت و ابزار: ب   

+0.000313 دستگاه ساعت بخار با رانندهاسب  300بولدوزر با قدرت حدود  1      

-0.0008418 دستگاه ساعت اسب بخار با راننده 800بولدوزر با قدرت حدود  8      

+0.0008.14 دستگاه ساعت اسب بخار با راننده 800لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود  3  
  

-0.0008 دستگاه ساعت اسب بخار با راننده 180لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود  4  
  

+0.0000.14 دستگاه ساعت تن در ساعت 100تا  80فیدر شاتونی  8  
  

+0.0000.14 دستگاه ساعت تن در ساعت 180مکانیکی فیدر  2  
  

-0.0008 دستگاه ساعت تن 80سنگ شکن فکی به ظرفیت  .  
  

+0.0008.14 دستگاه ساعت تن 180سنگ شکن فکی به ظرفیت  0  
  

-0.0008 دستگاه ساعت تن 180سنگ شکن کوبیت به ظرفیت  1  
  

+0.0008.14 دستگاه ساعت تن 100سنگ شکن کوبیت به ظرفیت  10  
  

+0.000814 دستگاه ساعت متر سه طبقه   8×1.8سرند ویبره   11  
  

+0.0802 متر ساعت سانتیمتر 00تا  8.نوار نقاله به عرض  18  
  

+0.0008.14 دستگاه ساعت کیلو وات 800موتور برق  13  
  

-0.0008 دستگاه ساعت کیلو وات 400موتور برق  14  
  

+0.000010 دستگاه ساعت آمپر 400موتور جوش  18  
  

+0.0008.14 دستگاه ساعت تن 30ماسه ساز به ظرفیت  12  
  

+0.00048 دستگاه ساعت و دریل واگن با شلنگ مربوطه 100کمپرسور  .1  
  

+0.000032 دستگاه ساعت با راننده تن 1.8وانت  10  
  

 جمع هزینه ماشين آالت و ابزار
 

 مواد و مصالح: ج   

 0.003 کیلوگرم دینامیت  1
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متری  0چاشنی الکتریکی با سیم   8  0.00011 عدد 
  

 جمع هزینه مواد و مصالح
 

 

 حمل مصالح: د 
 

  0.003 کیلوگرم حمل دینامیت 1
 

متری  0حمل چاشنی الکتریکی با سیم   8   0.00011 عدد 
 

 مصالح حملجمع هزینه 
 

 (ریال)قيمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                         101251مبانی تجزیه بهای ردیف 

 ( کيلومتر-متر مكعب: واحد  ) .کيلومتر 15 تا متر کيلو یک از بيش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 :ماشين آالت

 .داف استفاده نموده ایم (چرخ  2) تن  10از مشخصات کمپرسی: کامیون کمپرسی  -1

 .بدست می آید 0.0123کیلومتر برابر  10کیلومتر تا  1حمل برای بیش از  141101  با توجه به آنالیز ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 کيلومتر-مكعبمتر: واحد                       (          آسفالت:  پانزدهم فصل) 101251: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .کیلومتر 10 تا متر کیلو یک از بیش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 
 (ریال ) بهای کل  واحد بهای مقدار واحد شرح ردیف 

 
 ماشين آالت: ب

باراننده تن  10حدود ظرفیت به کمپرسی کامیون 1 ساعت - دستگاه   0.0123 
  

  آالت ماشين هزینه جمع 

  (ریال ) قيمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                         101252مبانی تجزیه بهای ردیف 

 ( کيلومتر-متر مكعب: واحد  ).کيلومتر 15 بيش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 :ماشين آالت

 .داف استفاده نموده ایم( چرخ  2) تن  10از مشخصات کمپرسی: کامیون کمپرسی  -1

(  کیلومتر 10مازاد بر)  کیلومتر 8.دریافت شده و در این ردیف متوسط حمل تا  181801کیلومتر  در آیتم  10با توجه به اینکه هزینه حمل تا 

کیلومتر بر ساعت را محاسبه نموده و در نتیجه حمل  28کیلومتر بر ساعت و برگشت کامیون کمپرسی خالی با سرعت  88را با سرعت متوسط 

 .در هر کیلومتر بدست می آید

 :لذا زمان رفت و برگشت برابر است با 

                                                                                                                                              
.8 10

8
 38 8    

                                                                                                                                                     1  
38 8
88

 0 81     

                                                                                                                                              8  
38 8
28

 0 8   

 :برابر است با  8 و  1 حجم جابجا شده با در نظر گرفتن راندمانهای  030101در آنالیز ردیف 

                                                                                                                          2 2.  0 21  0 .8  3 48     3      

 1-1-3از جدول  1.88ل میشود طبق اندازه های محل کنده شده محاسبه میشود ، با درنظر گرفتن ضریب تورم متوسط حجم خاکی که حم

  تولید ساعتی کامیون برابر است با 

                                                                                                                                   3 48  1 88  8 .2   3  

 :کیلومتر را محاسبه نموده ایم لذا برای هر مترمکعب کیلومتر داریم 38.8با توجه به اینکه واحد پرداخت مترمکعب کیلومتر می باشد و زمان 

                                                                                                                        1 01   8 .2  38 8  0 0188 
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 کيلومتر-مكعبمتر: واحد                                             (     آسفالت:  پانزدهمفصل ) 101252: شماره ردیف فهرست بها 

 

 کیلومتر 10 بیش آسفالتی، های راه در( فصل  مقدمه طبق) مصالح  حمل

 
 (ریال ) بهای کل  واحد بهای مقدار واحد شرح ردیف 

 
 ماشين آالت: ب

باراننده تن  10حدود ظرفیت به کمپرسی کامیون 1 ساعت - دستگاه   0.0188 
  

  آالت ماشين هزینه جمع 

  (ریال ) قيمت واحد کار 
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 شانزدهمفصل       
 

 عایق کاری                 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                            006061مبانی تجزیه بهای ردیف 

 (ربعمترم: واحد) .عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیری و یک الیه گونی

 :مفروضات

 07کیلوگرم بر مترمربع ریخته می شود سپس یک الیه گونی با همپوشانی حداقل  2به مقدار  07/07ابتدا یک الیه قیر  55طبق نشریه 

 0.5به نسبت یک به دو برای هر مترمربع ( برای نواحی سرد سیر و معتدل )  25/55را با قیر  07/07سانتیمتر اجرا می گردد و روی آن قیر 

 .کیلوگرم اجرا می گردد

 : نیروی انسانی

کارگر ساده می باشد با فرض دو هر اکیپ کاری شامل یک عایق کار و آسفالت کار درجه یک ، یک عایق کار و آسفالت کار درجه دو و یک 

 :لذا .مترمربع در یک ساعت را ایزوالسیون می نمایند 0ساعت انجام کار و هر اکیپ  0ساعت جهت گرم کردن قیر و 

ساعت در روز                                                                  5یک نفر ، : عایق کار و آسفالت کار درجه یک  -0
0 5

0 0
 7 222 

ساعت در روز                                                                   5یک نفر ، : عایق کار و آسفالت کار درجه دو  -2
0 5

0 0
 7 222 

           ساعت در روز                                                                                  5یک نفر ، : کارگر ساده  -3
0 5

0 0
 7 222 

 : ابزار و آالت ماشین 

ساعت در روز                                                                                   0: وانت نیسان دو تن با راننده  -0
0 0

0 0
 7 7205 

                                                       مترمربع مستهلک می گردد  07777بعد از اجرای :چراق کوره ای  -2
0

07777
 7 7770 

 :مواد و مصالح 

2               پرت  % 07بابت سطوح افقی ، مورب و قائم بطور میانگین ( کیلوگرم ) مظروف  07/07قیر -0  7 5  0 0  2 05 

0(                                                                                                   کیلوگرم ) مظروف  25/55قیر   -2        0 0  0 0 

00 0                                                      درصد پرت 07با احتساب  (مترمربع )  057*00گونی چتائی   -3        0 0  0 220 

 (    لیتر گازوئیل  725برای هر کیلوگرم قیر  درصد پرت و 5با احتساب  . )برای هر مترمربع یک لیتر گازوئیل نیاز است: گازوئیل   -0      

                                                                                                                            3 55  7 25  0 75  0 70  0            
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                            006061مبانی تجزیه بهای ردیف 

 (ربعمترم: واحد) .عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیری و یک الیه گونی

 : حمل مصالح

05 2قیر مظروف                                                                                                             حمل  -0  0 0  3 55                                                      

      0                                                                                  حمل مواد سوختی                                                 -2      

 2  220 0                                                                                                               حمل عایق های رطوبتی چتایی و کنف    -3      
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 مربعمتر: واحد                                                                                 (عایق کاری:  شانزدهم فصل) 006061: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .عایق کاری رطوبتی با دو قشر اندود قیری و یک الیه گونی

 
 (ریال)بهای کل  بهای واحد مقدار واحد شرح ردیف 

 نیروی انسانی: الف   

 7.222 نفر ساعت عایق کار و آسفالت کار درجه یک 0
  

 7.222 نفر ساعت عایق کار و آسفالت کار درجه دو 2
  

 7.222 نفر ساعت کارگر ساده 3
 

 جمع هزینه نیروی انسانی 
 

 ماشین آالت و ابزار: ب   

     7.7205 ساعتدستگاه  وانت نیسان دو تن با راننده 0

     7.7770 عدد چراغ کوره ای 2

 جمع هزینه ماشین آالت و ابزار
 

 مواد و مصالح: ج   

مظروف 07/07قیر  0  2.05 کیلوگرم 
 

  

 0.0 کیلوگرم مظروف 25/55قیر  2
  

 0.220 مترمربع 057*00گونی چتائی  3
  

 0 لیتر گازوئیل 0
  

 جمع هزینه مواد و مصالح
 

 حمل مصالح: د   

     3.55 کیلوگرم قیر مظروفحمل   0

 0 لیتر مواد سوختیحمل  2
  

 0.220 مترمربع حمل عایق های رطوبتی چتایی و کنف 3
  

 جمع هزینه حمل مصالح
 

 (ریال)قیمت واحد کار 
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                            006061مبانی تجزیه بهای ردیف 

 (ربعمترم: واحد) .عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیری و دو الیه گونی

 :مفروضات

 07کیلوگرم بر مترمربع ریخته می شود سپس یک الیه گونی با همپوشانی حداقل  2به مقدار  07/07قیر ابتدا یک الیه  55طبق نشریه 

 0.5به نسبت یک به دو برای هر مترمربع ( برای نواحی سرد سیر و معتدل )  25/55را با قیر  07/07سانتیمتر اجرا می گردد و روی آن قیر 

    25/55را با قیر  07/07سانتیمتر عمود بر الیه اول اجرا و روی آن قیر  07با همپوشانی حداقل سپس الیه دوم گونی . کیلوگرم اجرا می گردد

 .کیلوگرم اجرا می گردد 0.5به نسبت یک به دو برای هر مترمربع ( برای نواحی سرد سیر و معتدل ) 

 : نیروی انسانی

کار و آسفالت کار درجه دو و یک کارگر ساده می باشد با فرض دو هر اکیپ کاری شامل یک عایق کار و آسفالت کار درجه یک ، یک عایق 

 :لذا . مترمربع در یک ساعت را ایزوالسیون می نمایند 0ساعت انجام کار و هر اکیپ  0ساعت جهت گرم کردن قیر و 

ساعت در روز                                                                  5یک نفر ، : عایق کار و آسفالت کار درجه یک  -0
0 5

0 0
 7 333 

ساعت در روز                                                                   5یک نفر ، : عایق کار و آسفالت کار درجه دو  -5
0 5

0 0
 7 333 

ساعت در روز                                                                                             5یک نفر ، : کارگر ساده  -0
0 5

0 0
 7 333 

 : ابزار و آالت ماشین 

                                       ساعت در روز                                           0: وانت نیسان دو تن با راننده  -3
0 0

0 0
 7 70000 

                                                       مترمربع مستهلک می گردد  0777بعد از اجرای :چراق کوره ای  -0
0

0777
 7 777000 

 :مواد و مصالح 

2                     پرت% 07میانگین بابت سطوح افقی ، مورب و قائم بطور ( کیلوگرم ) مظروف  07/07قیر -2  0  0 0  3 3  

2                     (                                                                               کیلوگرم ) مظروف  25/55قیر   -2        0 0  2 2 

00 0                                                درصد پرت 07با احتساب ( مترمربع )  057*00گونی چتائی   -3        2  0 0  2 002 

 ( لیتر گازوئیل  725برای هر کیلوگرم قیر  درصد پرت و 5با احتساب  ) .لیتر گازوئیل نیاز است 0.5برای هر مترمربع : گازوئیل   -0      

                                                                                                                       5 5  7 25  0 75  0 00  0 5       
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                            006061مبانی تجزیه بهای ردیف 

 (ربعمترم: واحد) .عایق کاری رطوبتی با سه قشر اندود قیری و دو الیه گونی

 : حمل مصالح

3 3                         قیر مظروف                                                                                        حمل  -2  2 2  5 5                                                      

      5 0                                           حمل مواد سوختی                                                                                     -2      

 2  002 2                                                                                                               حمل عایق های رطوبتی چتایی و کنف    -3      
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 مربعمتر: واحد                                                                                 (عایق کاری:  شانزدهم فصل) 006061: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .الیه گونی دوقشر اندود قیری و  سهعایق کاری رطوبتی با 

 
 (ریال)بهای کل  بهای واحد مقدار واحد شرح ردیف 

 نیروی انسانی: الف   

 7.333 نفر ساعت عایق کار و آسفالت کار درجه یک 0
  

 7.333 نفر ساعت کار و آسفالت کار درجه دوعایق  2
  

 7.333 نفر ساعت کارگر ساده 3
 

 جمع هزینه نیروی انسانی 
 

 ماشین آالت و ابزار: ب   

     7.70000 دستگاه ساعت وانت نیسان دو تن با راننده 0

     7.777000 عدد چراغ کوره ای 2

 جمع هزینه ماشین آالت و ابزار
 

 مصالحمواد و : ج   

مظروف 07/07قیر  0  3.3 کیلوگرم 
 

  

 2.2 کیلوگرم مظروف 25/55قیر  2
  

 2.002 مترمربع 057*00گونی چتائی  3
  

 0.5 لیتر گازوئیل 0
  

 جمع هزینه مواد و مصالح
 

 حمل مصالح: د   

     5.5 کیلوگرم قیر مظروفحمل   0

 0.5 لیتر مواد سوختیحمل  2
  

 2.002 مترمربع رطوبتی چتایی و کنفحمل عایق های  3
  

 جمع هزینه حمل مصالح
 

 (ریال)قیمت واحد کار 
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 دهمهففصل       

  ها، پل ها، تونل تاسيسات     

 پروازي سطوح و گير مه نقاط  
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   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

                                                            107171مبانی تجزیه بهای ردیف 

 (مترمکعب: واحد) .ساختمان دوره برای تونلها تهویه عمليات اجرای و وسایل تهيه

 :مفروضات 

متر و زمان الزم جهت آماده کردن  052مترطول ، طول کل تونل  8ساعت  3متر مربع ، پیشرفت کار  در  38سطح مقطع تونل  -1

 .ساعت منظور می گردد 1ملزومات 

سانتیمتر در آن قرار  131به طول  80Øمتری یک چال یک متری توسط جامبو دریل ایجاد و آرماتور  12برای نصب در فواصل  -0

 .داده می شود

 : نيروی انسانی

                              ساعت در روز                                                               1نفر ،  0کارگر ساده  -1
0 1

8 38
 2 223 

کارگر ماهر یک نفر یک ساعت در روز                                                                                           -0
1 1

042
 2 224 

ادکار تاسیسات یک نفر یک ساعت در روز                                                                                 است -8
1 1

042
 2 224 

یک نفر یک ساعت در روز                                                                                        تکنسین برق  -4
1 1

042
 2 224 

تکنسین متخصص تونل یک ساعت در روز                                                                                      -5
1 1

042
 2 224 

  : ابزار و آالت ماشين

ساعت در روز                                                           3برای کل مدت تهویه ،  102KVAدیزل ژنراتور  -1
1 3

042
 2 2801 

اسب بخار با راننده یک ساعت در روز                                         022لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود  -0
1 1

042
 2 224 

، یک ساعت در روز                                                                         ه ماشین لندرور یا مشابه با رانند -8
1 1

042
 2 224 

:                                                                    کیلو وات   55سانتیمتر و قدرت  102جت فن با قطر  -4
1 3

042
 2 2808 

:         تونل مستهلک می گردد  0و در (  0×05=52)متر  0متر طول  12هر برای  6سیم بوکسل نمره  -5
52

02752 0
 2 2210 

 :مواد و مصالح 

 : 2332متر طول و با وزن مخصوص  11سانتیمتر برای هر  131به طول  80Øآرماتور  -1

                                                                                                                 
1 8 05 6 80

38 052
 2 21      

                     : بابت ترمیم پارگی ها % 82متر با احتساب 12سانتیمتر کره ای برای هر  102کیسه فن به قطر  -0

                                                                                                                     
12 1 8

38 12
 2 2157    



123 
 

 مترمکعب: واحد                    پروازی سطوح و گير مه نقاط ها، پل ها، تونل تاسيسات:  هفدهم فصل) 107171: شماره ردیف فهرست بها 

 

 ساختمان دوره برای تونلها تهویه عملیات اجرای و وسایل تهیه

 
 (ریال)بهای کل  بهای واحد مقدار واحد شرح ردیف 

 نيروی انسانی: الف   

 20223 نفر ساعت کارگر ساده 1
  

 20224 نفر ساعت کارگر ماهر 0
  

 20224 نفر ساعت استادکار تاسیسات 8
  

 20224 نفر ساعت برقتکنسین  4
  

 20224 نفر ساعت تکنسین متخصص تونل 5
  

 جمع هزینه نيروی انسانی
 

 ماشين آالت و ابزار: ب   

     202801 دستگاه ساعت 102KVAدیزل ژنراتور  1

 20224 دستگاه ساعت اسب بخار با راننده 022لودر چرخ الستیکی به قدرت حدود  0
  

 20224 دستگاه ساعت با راننده ماشین لندرور یا مشابه 8
  

 202808 دستگاه ساعت کیلو وات  55سانتیمتر و قدرت  102جت فن با قطر  4
  

 202210 متر طول 6سیم بوکسل نمره  5
  

 جمع هزینه ماشين آالت و ابزار
 

 مواد و مصالح: ج   

80Øآرماتور   1  2021 کیلوگرم 
 

  

ایسانتیمتر کره  102کیسه فن به قطر  0  202157 متر طول 
  

 جمع هزینه مواد و مصالح
 

 (ریال)قيمت واحد کار 
 

 

 



421 
 

 

 

 

 

 فصل نوزدهم                                             

 

 متفرقه             

 
 

 

 

 



   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            509091مبانی تجزیه بهای ردیف 
 )کيلوگرم:  واحد(. فلزی کارهای روی رویه و آستر شامل روغنی رنـگ دسـت دو و زنـگ ضد دسـت یك اجرای و مصالح تهيه

 :مفروضات 

متر  81با توجه به وجود جانپناه در اکثر پروژه های راهسازی و اینکه واحد کار بر حسب کیلوگرم می باشد طبق لیستوفر ذیل و کارکرد روزانه 

 .طول آنالیز می گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نيروی انسانی

 :نقاش  کمک -8

 ساعت در روز 1قبل از اجرای ضدزنگ ، سمباده زنی یک نفر ،  -8-8

 ساعت در روز  4یک نفر ( ضد زنگ ) اجرای الیه اول  -8-2

 ساعت در روز 2نفر ، یک ( رنگ میانی ) اجرای الیه دوم  -8-3

 ساعت در روز 2یک نفر ، ( رنگ رویه ) اجرای الیه سوم  -8-4

                                                                                                                         
8 81

8614 43
 0 0802 

 محاسبه وزن یک پایه

 وزن کل وزن واحد ضخامت عرض طول تعداد موقعیت

8 8 00906 0020 0008 0160 84028 

2 8 00900 0020 0008 0160 84083 

3 2 00900 0026 0008 0160 36033 

4 8 00306 0030 0002 0160 80011 

6 8 00200 0086 0008 0160 2031 

1 4 0001 3016 0092 

کسر میشود سوراخ 

 بولتها
-4 0000081 3084 0002 0160 -0031 

 14026 جمع

 061028 عدد پایه میباشد 9متر طول که شامل  81محاسبه برای 

       
 اینچ 4محاسبه وزن   لوله 

 طول تعداد موقعیت
وزن واحد طول یک متر لوله بر اساس 

 کارخانه های داخلی
 وزن کل

8 3 1000 84093 211004 

 211004 جمع

 101.22 متر طول 81محاسبه برای 

              

              

 8614043 لوله+ متر طول پایه  81جمع کل برای 



   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            509091مبانی تجزیه بهای ردیف 
 )کيلوگرم:  واحد(. فلزی ارهایک روی رویه و آستر شامل روغنی رنـگ دسـت دو و زنـگ ضد دسـت یك اجرای و مصالح تهيه

 :نقاش درجه دو  -2

 ساعت در روز  4یک نفر ، ( ضد زنگ ) جهت اجرای الیه اول  -2-8

 ساعت در روز 4یک نفر ، ( رنگ میانی )جهت اجرای الیه دوم  -2-2

 ساعت در روز 4یک نفر ، ( رنگ رویه ) جهت اجرای الیه سوم  -2-3

                                                                                                                                                 
8 82

8614 43
 0 0000  

 :نقاش درجه یک  -3

 ساعت در روز 4یک نفر ، ( رنگ میانی )جهت اجرای الیه دوم  -3-8

 ساعت در روز 4یک نفر ، ( رنگ رویه )جهت اجرای الیه سوم  -3-2

                                                                                                                                                 
8 1

8614 43
 0 0068  

 : ابزار و آالت ماشين

                                                                          پمپ رنگ با متعلقات یک دستگاه ، سه روز  -8
3 1

8614 43
 0 08634  

 پس از اجرای هر الیه زمان خشک کردن و اعمال الیه بعدی طبق جدول ذیل باید رعایت گردد: توضیح 

 

 

 

 

 

                                                                                   ورق         80،  260×86سمباده  -2
80

8614 43
 0 0014 

 :مواد و مصالح 

 60 خشک فیلم پیشنهادی ضخامت(  سمن شیمیایی شرکت) سازنده کارخانه شده ارایه مشخصات طبق( : ضد زنگ ) الیه اول -8

 .مترمربع بر لیتر میباشد ASTM D-8811  ،8804  و کننده تولید شرکت هادیپیشن ضخامت طبق تئوری پوششو  میکرون

 (درجه سانتیگراد  26در دمای  40638-02مشخصات فنی محصول آستری الکیدی زینک کروماتی ) 

 :متر طول طبق جزئیات پیوست  81مساحت سطح 

 عدد 9مترمربع و تعداد پایه ها  80260مساحت هر پایه  -8

 عدد 9مترمربع و تعداد لوله ها  80114وله مساحت هر ل -2

                                                                                      8 260  9  8 114  مترمربع 219 21  9 

 c 36°c°26 زمان الزم برای اعمال الیه بعد

 - ساعت 24 حداقل

 - هفته 4 حداکثر



   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            509091مبانی تجزیه بهای ردیف 
 )کيلوگرم:  واحد(. فلزی کارهای روی رویه و آستر شامل روغنی رنـگ دسـت دو و زنـگ ضد دسـت یك اجرای و مصالح تهيه

 

                                                                                                                                          
21 219

88 4
     لیتر   41 2 

 ت درصد پر 6گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد و با احتساب  8011برابر  ASTM D-8406وزن مخصوص ضد زنگ طبق کاتالوگ کارخانه و 

                                                                                                                            2 41  8 11  8 06  4 306    

 :در نتیجه 

                                              ضد زنگ                                                                                      
4 306

8614 43
 0 0021  

 ( :رنگ میانی ) الیه دوم  -2

 طبق تئوری پوششو  میکرون 00 خشک فیلم پیشنهادی ضخامت( رنگ اریا شرکت) سازنده کارخانه شده ارایه مشخصات طبق

 (رنگ آلکیدی ، رنگ ترافیک ) . میباشدمترمربع بر لیتر  103 کننده تولید شرکت پیشنهادی ضخامت

 :متر طول طبق جزئیات پیوست  81مساحت سطح 

 عدد 9مترمربع و تعداد پایه ها  800019مساحت هر پایه  -8

 عدد 9مترمربع و تعداد لوله ها  80114مساحت هر لوله  -2

                                                                                  8 0019  9  8 114  مترمربع  111 21  9 

                                                                                                                                        
21 111

1 3
     لیتر   283 3 

 درصد پرت  86یمتر مکعب می باشد و با احتساب گرم بر سانت 806وزن مخصوص رنگ طبق کاتالوگ کارخانه برابر 

                                                                                                                              3 283  8 6  8 86  6 64    

                                                                   رنگ الیه دوم برای یک کیلوگرم برابر                            
6 64

8614 43
 0 00364 

 ( :رنگ رویه ) الیه سوم  -3

 پوششو  میکرون 30 خشک فیلم پیشنهادی ضخامت(  سمن شیمیایی شرکت) سازنده کارخانه شده ارایه مشخصات طبق

 .میباشدمترمربع بر لیتر  ASTM D-8811   ،8001  و کننده تولید شرکت پیشنهادی ضخامت طبق تئوری

 ( 31800-006( بلند روغن ) مشخصات فنی محصول رنگ رویه آلکیدی هوا خشک ) 

 متر مربع  210111احت سطح برای الیه رویه برابر مس

                                                                                                                             
21 111

80 1
     لیتر   686 8 

 درصد پرت  86گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد و با احتساب  803وزن مخصوص رنگ طبق کاتالوگ کارخانه برابر 

                                                                                                                          8 686  8 3  8 86  2 216    

رنگ الیه سوم برای یک کیلوگرم برابر                                                                          
2 216

8614 43
 0 00846 



   راه و باند فهرست –تجزیه بها مبانی                                                             سازی ایران    انجمن شرکتهای راه

 

                                                            509091مبانی تجزیه بهای ردیف 
 )کيلوگرم:  واحد(. فلزی کارهای روی رویه و آستر شامل روغنی رنـگ دسـت دو و زنـگ ضد دسـت یك اجرای و مصالح تهيه

 (درصد پرت  86با احتساب ) درصد وزن ضد زنگ و رنگ تینر الزم می باشد  20الی  86در صورت اجرا با پیستوله : تینر -4

                                                           0 0021  0 00364  0 00846  0 2  8 86  0 00809     

 به که میباشد درصد 86 کارگاهی تجربیات طبق رنگ پرت مقدار لذا میشود انجام پیسوله و پمپ توسط آمیزی رنگ عملیات اینکه علت به

 .شده است اضافه باال مقادیر

 :حمل مصالح 

0021 0                                                زنگ ضد و رنگ و تینر حمل -8  0 00364  0 00846  0 0001    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رمکيلوگ: واحد                                                                                             (متفرقه:  نوزدهم فصل) 509091: شماره ردیف فهرست بها 

 

 .فلزی کارهای روی رویه و آستر شامل روغنی رنـگ دسـت دو و زنـگ ضد دسـت یک اجرای و مصالح تهیه

 
 (ریال)بهای کل  بهای واحد مقدار واحد شرح ردیف 

 نيروی انسانی: الف   

 000068 نفر ساعت یک درجه نقاش 8
  

 000000 نفر ساعت دو درجه نقاش 2
  

 000802 نفر ساعت نقاش کمک 3
 

 جمع هزینه نيروی انسانی 
 

 ماشين آالت و ابزار: ب   

     0008634 دستگاه ساعت پمپ رنگ با متعلقات 8

     00012 عدد 86*260 سمباده 2

 جمع هزینه ماشين آالت و ابزار
 

 مواد و مصالح: ج   

 000021 لوگرمکی ضد زنگ  8
 

  

 0000499 لوگرمکی روغنی رنگ 2
  

 0000809 لوگرمکی روغنی تینر 3
  

 جمع هزینه مواد و مصالح
 

 حمل مصالح: د   

     000001 کیلوگرم زنگ ضد و رنگ و تینر حمل  8

 جمع هزینه حمل مصالح
 

 (ریال)قيمت واحد کار 
 

 

 










