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بهاي عاملواحد اندازه گيريشرح عاملكد عاملرديف

50 تا100 تن درساعت121010102 25,955دستگاه -  ساعتفيدرزنجيري ياشاتوني
100 تا150 تن در ساعت221010103 67,954دستگاه -  ساعتفيدرمكانيكي
147,174دستگاه -  ساعتسيستم قرائت الكترونيكي321010116
75 تا80  سانتيمتر421010203 20,968مترطول - ساعتنوارنقاله به عرض
5 /1 ×5 مترسه طبقه521010302 56,640دستگاه -  ساعتسرندويبره
5 /1 ×5 /4 متر621010303 42,472دستگاه -  ساعتسرنديك طبقه
150 تن در ساعت721010403 100 تا 243,512دستگاه -  ساعتسنگ شكن فكي
50 تن در ساعت821010404 تا (كوبيت) 90,607دستگاه -  ساعتسنگ شكن چكشي
50 تا100 تن در ساعت921010405 (كوبيت) 121,765دستگاه -  ساعتسنگ شكن چكشي
30 تا60 تن در ساعت1021010502 121,781دستگاه -  ساعتماسه ساز به ظرفيت
350 تن1121010604 5,844,960دستگاه -  ساعتسيستم توليد و دانه بندي شن و ماسه به ظرفيت
12,960دستگاه -  ساعتبتونير200 ليتري1222020101
20,520دستگاه -  ساعتبتونير250 ليتري1322020102
23,778دستگاه -  ساعتبتونير300 ليتري1422020103
45,303دستگاه -  ساعتبتونير500 ليتري1522020105
65,127دستگاه -  ساعتبتونير750 ليتري1622020107
252,017دستگاه -  ساعتايستگاه بتن ساز (بچينگ پالنت) 20 تا 25 متر مكعب در ساعت1722020203

356,400دستگاه -  ساعتايستگاه بتن ساز (بچينگ پالنت)  25 تا30 متر مكعب در ساعت1822020204

502,200دستگاه -  ساعتايستگاه بتن ساز (بچينگ پالنت)  35 تا 40 متر مكعب در ساعت1922020206

763,029دستگاه -  ساعتايستگاه بتن ساز (بچينگ پالنت) 40 تا 45 متر مكعب در ساعت2022020207

1,087,286دستگاه -  ساعتايستگاه بتن ساز (بچينگ پالنت) 50 تا60 مترمكعب در ساعت2122020209

يستگاه بتن ساز (بچينگ پالنت) ايراني به ظرفيت 75 متر مكعب بر 2222020211
ساعت

2,180,257دستگاه -  ساعت

يستگاه بتن ساز (بچينگ پالنت) خارجي به ظرفيت 120 متر مكعب 2322020212
بر ساعت

5,816,682دستگاه -  ساعت

6  مترمكعبي باراننده2422020302 411,851دستگاه -  ساعتمخزن متحرك بتن تراك ميكسر
7  مترمكعبي باراننده2522020303 432,000دستگاه -  ساعتمخزن متحرك بتن تراك ميكسر
45 مترمكعب در ساعت2622020502 35 تا 1,134,000دستگاه -  ساعتپمپ انتقال بتن
45 تا60 مترمكعب درساعت2722020503 1,350,000دستگاه -  ساعتپمپ انتقال بتن
5 مترمكعب در ساعت2822020601 286,504دستگاه -  ساعتبتن پاش 3 تا
396,415دستگاه -  ساعتگروت پمپ2922020603
19,956دستگاه -  ساعتقيف بتن ريزي3022020604

1396 - نرخ ماشين آالت و ابزار نرخ عوامل موثر در فهرست هاي بهاي واحد پايه سال
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10 متر مكعب در ساعت3122020702 5 تا 486,104دستگاه -  ساعتدستگاه تزريق سيمان
10 اسب بخار3222020703 396,415دستگاه -  ساعتپمپ تزريق سيمان به قدرت
پمپ شاتكريت ALIVA 262 با اپراتور (5 تا 8 متر مكعب در 3322020707

ساعت) با نازل
170,988دستگاه -  ساعت

فينيشرمخصوص بتن به ظرظيت حدود 60 مترمكعب درساعت 3422020801
باراننده

1,415,747دستگاه -  ساعت

9 مترمكعبي3522020901 1,755,482دستگاه -  ساعتسيلوبوس
120 تن در روز3622021001 10,800,000دستگاه -  ساعتيخساز به ظرفيت
120 تن3722030103 2,659,892دستگاه -  ساعتكارخانه آسفالت با ظرفيت حدود
725,668دستگاه -  ساعتماشين آسفالت پخش كني فينيشر  زنجيري با راننده3822030201
812,748دستگاه -  ساعتماشين آسفالت پخش كني فينيشر  الستيكي با راننده3922030202
591,088دستگاه -  ساعتقيرپاش حدود5000 ليتري باخودرو و راننده4022030301
942,278دستگاه -  ساعتماشين آسفالت تراش4122030311
4,371,245دستگاه -  ساعتماشين بازيافت آسفالت4222030321
56,243دستگاه -  ساعتدستگاه پخش كننده مصالح سنگي اسفالت سطحي اسپريدر4322030401
473,627دستگاه -  ساعتنمكپاش با راننده4422030411
589,886دستگاه -  ساعتنمكپاش ويژه پاشش نمك مرطوب با راننده4522030412
26 با راننده4622030601 325,613دستگاه -  ساعتماشين خط كشي اسفالت اچ
33 با راننده4722030602 480,032دستگاه -  ساعتماشين خط كشي اسفالت اچ
75 با راننده4822030603 1,803,041دستگاه -  ساعتماشين خط كشي آسفالت اچ
(كاتر)4922030701 37,417دستگاه -  ساعتدستگاه برش آسفالت
1,814,400عددتيغه برش كاتر5022030702
5122030704E.P.B ام نوع بي. 81,505عددديسك كاتر دستگاه تي.
5222030705Hard Rock ام نوع بي. 135,844عددديسك كاتر دستگاه تي.
903,604دستگاه -  ساعتماشين شيارزن5322030801
296,959عددناخن ماشين شيارزن5422030802
20,913دستگاه -  ساعتدستگاه نازل هواي گرم آسفالت5522030901
487,982دستگاه -  ساعتدستگاه گرم كن و تزريق قير پليمري5622030911
3,100,000دستگاه -  ساعتماشين پيش گرم كن آسفالت با هواي گرم5722031001
4,500,000دستگاه -  ساعتماشين تراش با پيش گرم كن آسفالت با هواي گرم5822031002
4,500,000دستگاه -  ساعتماشين ميكسر با پيش گرم كن آسفالت با هواي گرم5922031003
12 تن براي تراكم آسفالت6022031004 10 تا 346,588دستگاه -  ساعتغلتك ويبره چرخ آهني
3,949,560دستگاه -  ساعتقطار براي حمل سگمنت6122040202
6,340,944ساعتترابري ريلي6222040203
16,843,732دستگاه -  ساعتنوار نقاله6322040204
29,160كيلوگرمريل و متعلقات6422040205
6522040206E.P.B ام بي. 51,977,509دستگاه -  ساعتدستگاه حفاري تي.
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6622040207Hard Rock ام بي. 48,977,477دستگاه -  ساعتدستگاه حفاري تي.
1,043,280,000دستگاه -  ساعتماشين آالت خط توليد تراورس6722050101
338,366دستگاه -  ساعتدرزين6822060205
3,040,026دستگاه -  ساعترگالتور آرايش باالست خط راه آهن6922060402
3,991,496دستگاه -  ساعتاستابليزر خط راه آهن7022060403
4,170,492دستگاه -  ساعتزيركوب 32-08 خط راه آهن7122060404
4,691,094دستگاه -  ساعتماشين سوزن كوب7222060407
73220604084s 10,250,572دستگاه -  ساعتماشين سوزن كوب
3,266,667دستگاه - ماهست نقشه برداري نگهداري راه آهن7422060601
5,075,000دستگاه - ماهست جوشكاري نگهداري راه آهن7522060602
420,000دستگاه - ماهموتور برق نگهداري راه آهن7622060603
248,500دستگاه - ماهشابلون سايش ريل نگهداري راه آهن7722060604
44,572,411دستگاه - ماهميني بوس يا نفربر نگهداري راه آهن7822060605
1,481,667دستگاه - ماهموتورپيچ بند نگهداري راه آهن7922060606
1,645,000دستگاه - ماهريل بر نگهداري راه آهن8022060607
1,481,667دستگاه - ماهريل سوراخ كن نگهداري راه آهن8122060608
1,481,667دستگاه - ماهتراورس سوراخ كن نگهداري راه آهن8222060609
420,000دستگاه - ماهشابلون خطي نگهداري راه آهن8322060610
338,333دستگاه - ماهست ابزار نگهداري راه آهن8422060611
501,667دستگاه - ماهجك خطي نگهداري راه آهن8522060612
420,000دستگاه - ماهپمپ لجن كش نگهداري راه آهن8622060614
665,000دستگاه - ماهبتونير نگهداري راه آهن8722060615
338,333دستگاه - ماهست بنايي نگهداري راه آهن8822060616
114,085دستگاه -  ساعتاتومبيل سواري8923010104
132,596دستگاه -  ساعتماشين سواري لندروريامشابه  باراننده9023010301
215,472دستگاه -  ساعتماشين سواري استيشن چهار در با راننده9123010402
110,496دستگاه -  ساعتوانت نيم تن باراننده9223010501
127,077دستگاه -  ساعتوانت يك تن باراننده9323010502
143,655دستگاه -  ساعتوانت 5 /1 تن با راننده9423010503
3 تن جفت ديفرانسيل با راننده9523010504 181,873دستگاه -  ساعتوانت 2 تا
3 تن با راننده9623020101 193,683دستگاه -  ساعتكاميون به ظرفيت حدود
5 تن با راننده9723020102 280,800دستگاه -  ساعتكاميون به ظرفيت حدود
7 تن با راننده9823020103 308,880دستگاه -  ساعتكاميون به ظرفيت حدود
10 تن با راننده9923020104 324,000دستگاه -  ساعتكاميون به ظرفيت حدود
288,384دستگاه -  ساعتكاميون اتاق چوبي با راننده10023020105
5 تن با راننده10123020202 277,196دستگاه -  ساعتكاميون كمپرسي به ظرفيت حدود
7 تن با راننده10223020203 308,880دستگاه -  ساعتكاميون كمپرسي به ظرفيت حدود
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10 تن با راننده10323020204 324,000دستگاه -  ساعتكاميون كمپرسي به ظرفيت حدود
16 تن با راننده10423020205 334,800دستگاه -  ساعتكاميون كمپرسي به ظرفيت حدود
25 تن با راننده10523020206 388,800دستگاه -  ساعتكاميون كمپرسي تريلر به ظرفيت حدود
704,708دستگاه -  ساعتماشين برفخور با كاميون ده تن با راننده10623020212
20 تن باراننده10723020301 327,347دستگاه -  ساعتتريلي باظرفيت
24 تن با راننده10823020302 381,912دستگاه -  ساعتتريلي دو محوره با ظرفيت
6 محور با راننده10923020304 425,366دستگاه -  ساعتتريلي كمرشكن
7 محور با راننده11023020305 617,025دستگاه -  ساعتتريلي كمرشكن
709,258دستگاه -  ساعتتريلي 5 محور كشويي با راننده11123020306
818,373دستگاه -  ساعتتريلي 6 محورلوله بر باراننده11223020307
1,309,384دستگاه -  ساعتتريلي 9 محورلوله بر باراننده11323020309
1,636,729دستگاه -  ساعتتريلي 11 محورلوله بر باراننده11423020310
2,127,758دستگاه -  ساعتبوژي 6 محورباكشنده جمعا9 محور  باراننده11523020311
30 تن باراننده11623020403 1,240,211دستگاه -  ساعتكاميون حمل سنگ به ظرفيت حدود
5000 ليتر باراننده11723020501 158,213دستگاه -  ساعتتانكراب پاش به ظرفيت حدود
10000 ليتر باراننده11823020502 218,230دستگاه -  ساعتتانكراب پاش به ظرفيت حدود
15000 ليتر باراننده11923020503 261,877دستگاه -  ساعتتانكراب پاش به ظرفيت حدود
20000 ليتر باراننده12023020504 272,795دستگاه -  ساعتتانكراب پاش به ظرفيت حدود
272,795دستگاه -  ساعتماشين جدول شوي با راننده12123020511
256,341دستگاه -  ساعتتانكرسوخت به ظرفيت حدود5000  ليتر باراننده12223020601
79,114دستگاه -  ساعتتراكتورتك ديفرانسيل  باراننده12323020801
98,211دستگاه -  ساعتتراكتورجفت ديفرانسيل  باراننده12423020802
117,312دستگاه -  ساعتتراكتورتك ديفرانسيل با  تريلروراننده12523020803
112,827دستگاه -  ساعتتراكتورجفت ديفرانسيل  جرثقيل دارباراننده12623020806
160,213دستگاه -  ساعتتراكتوربا گاو آهن پنجه غازي با راننده12723020807
160,213دستگاه -  ساعتتراكتوربا گاو آهن بشقابي يا سوكي با راننده12823020808
160,213دستگاه -  ساعتتراكتور56 اسب بخار با ديسك با راننده12923020809
160,213دستگاه -  ساعتتراكتورمعمولي با لوازم زنجير كشي با راننده13023020810
128,170دستگاه -  ساعتتراكتور معمولي با كود پاش با راننده13123020813
128,170دستگاه -  ساعتتراكتور معمولي با نهر كش با راننده13223020814
128,170دستگاه -  ساعتتراكتور معمولي با فارونر با راننده13323020815
120,160دستگاه -  ساعتتراكتور و پترونيگ با راننده13423020816
132,177دستگاه -  ساعتتراكتور با بذر پاش  با راننده13523020817
128,170دستگاه -  ساعتتراكتور با بذر كار  با راننده13623020818
128,170دستگاه -  ساعتتراكتور با بوته كار  با راننده13723020819
128,170دستگاه -  ساعتتراكتور با تانكر آب با راننده13823020821
5  تن بدون كشنده13923020901 38,694دستگاه -  ساعتتريلر كفي به ظرفيت حدود
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10 تن  بدون كشنده14023020902 55,550دستگاه -  ساعتتريلر كفي به ظرفيت حدود
9,816دستگاه -  ساعتمخزن سيار2500 ليتر بدون كشنده14123021001
18,009دستگاه -  ساعتمخزن چرخدار به ظرفيت بيش از 2500 تا4000 ليتر بدون كشنده14223021002

87,293دستگاه -  ساعتدامپر2 تن هيدروليكي باراننده14323021102
111,859دستگاه -  ساعتدامپر3 تن هيدروليكي باراننده14423021104
864,000دستگاه -  ساعتبونكرسيمان باراننده14523021201
155,576دستگاه -  ساعتواگن دستي14623021301
3 تن با راننده14724010101 3 تن باكاميون 198,392دستگاه -  ساعتجرثقيل كفي
5 تن با راننده14824010102 3 تن باكاميون 228,150دستگاه -  ساعتجرثقيل كفي
7 تن با راننده14924010103 3 تن باكاميون 243,038دستگاه -  ساعتجرثقيل كفي
10 تن با راننده15024010104 5 تن باكاميون 272,795دستگاه -  ساعتجرثقيل كفي
16 تن با راننده15124010105 8 تن باكاميون 322,395دستگاه -  ساعتجرثقيل كفي
16 تن با باراننده15224010106 10 تن باكاميون 347,185دستگاه -  ساعتجرثقيل كفي
15 تن باراننده15324010201 495,979دستگاه -  ساعتجرثقيل كاميوني دوكابينه حدود
20 تن باراننده15424010202 570,384دستگاه -  ساعتجرثقيل كاميوني دوكابينه حدود
25 تن باراننده15524010203 619,983دستگاه -  ساعتجرثقيل كاميوني دوكابينه حدود
30 تن باراننده15624010204 694,371دستگاه -  ساعتجرثقيل كاميوني دوكابينه حدود
40 تن باراننده15724010205 1,066,363دستگاه -  ساعتجرثقيل كاميوني دوكابينه حدود
50 تن باراننده15824010206 1,363,951دستگاه -  ساعتجرثقيل كاميوني دوكابينه حدود
471,187دستگاه -  ساعتجرثقيل خودروچرخ الستيكي حدود15  تن باراننده15924010301
545,576دستگاه -  ساعتجرثقيل خودروچرخ الستيكي حدود20  تن باراننده16024010302
595,172دستگاه -  ساعتجرثقيل خودروچرخ الستيكي حدود25  تن باراننده16124010303
644,773دستگاه -  ساعتجرثقيل خودروچرخ الستيكي حدود30  تن باراننده16224010304
1,041,557دستگاه -  ساعتجرثقيل خودروچرخ الستيكي حدود40  تن باراننده16324010305
1,339,144دستگاه -  ساعتجرثقيل خودروچرخ الستيكي حدود50  تن باراننده16424010306
1,487,936دستگاه -  ساعتجرثقيل خودروچرخ الستيكي حدود60  تن باراننده16524010307
1,934,318دستگاه -  ساعتجرثقيل خودروچرخ الستيكي حدود80  تن باراننده16624010308
545,576دستگاه -  ساعتجرثقيل خودروچرخ زنجيري حدود20  تن باراننده16724010402
595,172دستگاه -  ساعتجرثقيل خودروچرخ زنجيري حدود25  تن باراننده16824010403
644,773دستگاه -  ساعتجرثقيل خودروچرخ زنجيري حدود30  تن باراننده16924010404
1,041,557دستگاه -  ساعتجرثقيل خودروچرخ زنجيري حدود40  تن باراننده17024010405
500 تن-متر17124010601 5,190,103دستگاه -  ساعتتاور كرين
110 تن  متر17224010602 318,774دستگاه -  ساعتتاور كرين حدود
7,348دستگاه -  ساعتباالبربرقي به ظرفيت حدود300  كيلو17324010803
9,524دستگاه -  ساعتباالبرديزلي17424010805
124,003دستگاه -  ساعتليف تراك باظرفيت حدود2 تن با راننده17524010901
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143,842دستگاه -  ساعتليف تراك باظرفيت حدود3 تن با راننده17624010902
178,552دستگاه -  ساعتليف تراك باظرفيت حدود5 تن با راننده17724010904
193,442دستگاه -  ساعتليف تراك باظرفيت حدود7 تن با راننده17824010905
247,988دستگاه -  ساعتجرثقيل سقفي حدود15 تن با راننده17924011002
322,395دستگاه -  ساعتجرثقيل سقفي حدود20 تن با راننده18024011003
5  تني18124011004 168,257دستگاه -  ساعتجرثقيل سقفي
3 تن باراننده18224011101 181,037دستگاه -  ساعتجرثقيل تراكتوري
146,809دستگاه -  ساعتريل و ارابه مخصوص حمل تيرهاي بتني پيش ساخته18324011301
277,747دستگاه -  ساعتپوترالنسمان تيرمشبك فوالدي18424011302
295,306دستگاه -  ساعتدستگاه شاريو18524011303
283,153دستگاه -  ساعتماشين بوته بر با راننده18625010102
بيل مكانيكي چرخ الستيكي يازنجيري  به قدرت حدود80 اسب 18725010201

بخار با راننده
396,415دستگاه -  ساعت

بيل مكانيكي چرخ الستيكي يازنجيري  به قدرت حدود100 اسب 18825010202
بخار با راننده

396,415دستگاه -  ساعت

509,674دستگاه -  ساعتبيل مكانيكي چرخ الستيكي به قدرت حدود150 اسب بخار باراننده18925010203

509,674دستگاه -  ساعتبيل مكانيكي چرخ زنجيري به قدرت حدود150 اسب بخار باراننده19025010204

679,553دستگاه -  ساعتبيل مكانيكي چرخ زنجيري به قدرت حدود200 اسب بخار باراننده19125010205

بيل مكانيكي 200 اسب بخار چرخ زنجيري و مجهز به چكش 19225010211
هيدروليكي با فشار 160 تا 180 كيلو گرم بر سانتي متر مربع

1,143,720دستگاه -  ساعت

دراگالين باجرثقيل زنجيري ودكل 20  تا30 متروجام 1 تا5 /1 19325010302
مترمكعب با راننده

622,934دستگاه -  ساعت

ماشين كانال كني ترنچرباعرض تيغه 48 26 اينچ به قدرت 19425010402
حدود200  اسب بخار باراننده

877,760دستگاه -  ساعت

300  اسب بخار باراننده19525010502 906,073دستگاه -  ساعتاسكريپر به قدرت حدود
150  اسب بخار باراننده19625010602 311,040دستگاه -  ساعتبولدوزر به قدرت حدود
200  اسب بخار باراننده19725010603 453,600دستگاه -  ساعتبولدوزر به قدرت حدود
250  اسب بخار باراننده19825010604 537,840دستگاه -  ساعتبولدوزر به قدرت حدود
300  اسب بخار باراننده19925010605 707,400دستگاه -  ساعتبولدوزر به قدرت حدود
350  اسب بخار باراننده20025010606 876,960دستگاه -  ساعتبولدوزر به قدرت حدود
400  اسب بخار باراننده20125010607 1,214,959دستگاه -  ساعتبولدوزر به قدرت حدود
679,553دستگاه -  ساعتلودرچرخ زنجيري به قدرت حدود200  اسب بخار باراننده20225010701
283,155دستگاه -  ساعتلودرچرخ الستيكي به قدرت حدود100  اسب بخار باراننده20325010801
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339,777دستگاه -  ساعتلودرچرخ الستيكي به قدرت حدود150  اسب بخار باراننده20425010802
453,036دستگاه -  ساعتلودرچرخ الستيكي به قدرت حدود200  اسب بخار باراننده20525010803
707,864دستگاه -  ساعتلودرچرخ الستيكي به قدرت حدود250  اسب بخار باراننده20625010804
877,760دستگاه -  ساعتلودرچرخ الستيكي به قدرت حدود350  اسب بخار باراننده20725010806
368,087دستگاه -  ساعتگريدر به قدرت حدود150 اسب بخار باراننده20825010901
396,415دستگاه -  ساعتگريدر به قدرت حدود180 اسب بخار باراننده20925010902
537,983دستگاه -  ساعتگريدر به قدرت حدود220 اسب بخار باراننده21025010904
360,370دستگاه -  ساعتماشين برف روب با راننده21125010911
101,941دستگاه -  ساعتفينيشرپخش باالست21225011001
113,259دستگاه -  ساعتدستگاه هوشمند ليزري با كشنده موتوري مانند تراكتور با راننده21325011101

45 اسب بخار21425020101 186,872دستگاه -  ساعتدستگاه حفاري ضربه اي سبك به قدرت
85 اسب بخار21525020102 339,777دستگاه -  ساعتدستگاه حفاري ضربه اي سنگين به قدرت
160 اسب بخار21625020201 1,067,871دستگاه -  ساعتدستگاه حفاري دوراني به قدرت
2,535,840دستگاه -  ساعتدستگاه حفاري دوراني ضربه اي چكشي  به قدرت 250 اسب بخار21725020202

دستگاه حفاري دوراني ضربه اي چكشي به قدرت 1200 اسب 21825020203
بخار، مجهز به سيستم ايرليفت

5,898,960دستگاه -  ساعت

3,186,000دستگاه -  ساعتدستگاه حفاري شمعهاي درجا21925020301
61,778دستگاه -  ساعتدستگاه مخلوط كن گل بنتونيت22025020401
1,467,720دستگاه -  ساعتسپركوب هيدروليكي ويبره اي به قدرت كشش تا20 تن22125020601
2,655,720دستگاه -  ساعتسپركوب هيدروليكي ويبره اي به قدرت كشش بيش از20 تا40 تن22225020602

194,355دستگاه -  ساعتدستگاه شمع كوب به ظرفيت حدود5  تن22325020703
دستگاه لوله راني از نوع پايلوت و كيسينگ و حلزوني، براي 22425020901

400 ميليمتر 200 و لوله هاي به قطر
3,168,720دستگاه -  ساعت

دستگاه لوله راني از نوع تمام مقطع با تخليه دوغابي، براي لوله هاي 22525021001
600 ميليمتر به قطر 400 و

6,711,120دستگاه -  ساعت

دستگاه لوله راني از نوع تمام مقطع با تخليه دوغابي، براي لوله هاي 22625021002
1400 ميليمتر به قطر 1200 و

11,692,080دستگاه -  ساعت

دستگاه لوله راني از نوع تمام مقطع با تخليه دوغابي براي لوله هاي 22725021003
2000 ميليمتر به قطر 1800 و

17,047,800دستگاه -  ساعت

18,694دستگاه -  ساعتكمپكتورصفحه اي22825030101
62,296دستگاه -  ساعتغلطك دستي موتوردار22925030102
8 تن باراننده23025030201 118,918دستگاه -  ساعتغلطك استاتيك چرخ اهني حدود6 تا
10 تا12 تن باراننده23125030203 181,214دستگاه -  ساعتغلطك استاتيك چرخ اهني حدود
12 تا14 تن باراننده23225030204 203,866دستگاه -  ساعتغلطك استاتيك چرخ اهني حدود
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16 تا20 تن باراننده23325030301 311,466دستگاه -  ساعتغلطك چرخ الستكي اسفالت حدود
113,259دستگاه -  ساعتغلطك ويبره كششي حدود6 تن23425030401
121,767دستگاه -  ساعتغلطك ويبره كششي حدود8 تن23525030402
غلطك ويبره خودروكمرشكن چرخ اهني الستيكي حدود10 تن 23625030501

باراننده
339,777دستگاه -  ساعت

113,259دستگاه -  ساعتپروف رولينگ23725030601
1000   كيلو23825030701 53,809دستگاه -  ساعتدستگاه ترپان باوزن حدود
3000   كيلو23925030703 65,127دستگاه -  ساعتدستگاه ترپان باوزن حدود
5000   كيلو24025030705 82,118دستگاه -  ساعتدستگاه ترپان باوزن حدود
43,199دستگاه -  ساعتجاروي مكانيكي با راننده24125030801
كمپرسور باظرفيت حدود 2 متر مكعب دردقيقه (70 سي اف ام) با 24225040101

شيلنگ مربوط.
61,778دستگاه -  ساعت

كمپرسور باظرفيت حدود 5 متر مكعب دردقيقه (180 سي اف ام) 24325040102
با شيلنگ مربوط

92,666دستگاه -  ساعت

كمپرسور باظرفيت حدود 7 متر مكعب دردقيقه (250 سي اف ام) 24425040103
با شيلنگ مربوط

123,554دستگاه -  ساعت

كمپرسور باظرفيت حدود 11 متر دردقيقه (390سي اف ام)   24525040104
باشيلنگ مربوط

216,222دستگاه -  ساعت

509,674دستگاه -  ساعتكمپرسور باظرفيت حدود 25 متر مكعب دردقيقه باشيلنگ مربوط24625040108

24725040109XP-900 199,557دستگاه -  ساعتكمپرسور
931,593دستگاه -  ساعتسيستم هواي فشرده24825040202
122,491دستگاه -  ساعتكمپرسوردستي24925040301
312,500دستگاه -  ساعتكمپرسور دستگاه گچ پاش25025040302
2,796,171دستگاه -  ساعتكلم شل25125050101
25225050201ET120 11,009,571دستگاه -  ساعتكله گاوي مدل
3,466,200دستگاه -  ساعتجامبو دريلMINIMATIC H205D TAMROCK با اپراتور25325050301

جامبو دريلMONOMATIC H105D TAMROCK با 25425050302
اپراتور

2,258,188دستگاه -  ساعت

جامبو دريل  Paramatic  تك بوم TAMROCKبا اپراتور، راد 25525050303
و سر مته 

1,796,906دستگاه -  ساعت

جامبو دريل  Paramatic  دو بوم TAMROCKبا اپراتور، راد و 25625050304
سر مته 

2,156,286دستگاه -  ساعت

25725050311(PILOT BIT) 51,539,076عددسر مته پيشرو
25825050321(RING BIT, CASING SHOE, RETANER) 5,335,809عددهزينه
25925050502( Roc H512 ) 2,321,483دستگاه -  ساعتدريل واگن
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26025050503( Roc442 ) 1,216,005دستگاه -  ساعتدريل واگن
47,603دستگاه -  ساعتدستگاه انفجارچاشني26125050601
660,744دستگاه -  ساعتدستگاه توليد بخار براي عمل آوري كانالت26225060101
2 اينچ26326010101 18,694دستگاه -  ساعتموتورپمپ تخليه اب
4  اينچ26426010201 28,310دستگاه -  ساعتموتورپمپ ديزلي تخليه اب
6  اينچ26526010202 32,665دستگاه -  ساعتموتورپمپ ديزلي تخليه اب
4  اينچ26626010301 48,151دستگاه -  ساعتپمپ لجن كش ديزلي
100 اسب بخار26726010501 39,645دستگاه -  ساعتموتورديزلي دوراني به قدرت حدود
200 اسب بخار26826010503 62,296دستگاه -  ساعتموتورديزلي دوراني به قدرت حدود
300 اسب بخار26926010504 112,723دستگاه -  ساعتموتورديزلي دوراني به قدرت حدود
400 اسب بخار27026010505 124,594دستگاه -  ساعتموتورديزلي دوراني به قدرت حدود 
500 اسب بخار27126010506 131,022دستگاه -  ساعتموتورديزلي دوراني به قدرت حدود 
6 يا8  اينچ27226010601 101,941دستگاه -  ساعتپمپ توربيني
10  اينچ27326010602 107,600دستگاه -  ساعتپمپ توربيني
12  اينچ27426010603 118,918دستگاه -  ساعتپمپ توربيني
30 متر27526010701 2  اينچ با ارتفاع ابدهي 13,591دستگاه -  ساعتالكتروپمپ كف كش
40 متر27626010702 2  اينچ با ارتفاع ابدهي 18,694دستگاه -  ساعتالكتروپمپ كف كش
50 متر27726010703 2  اينچ با ارتفاع ابدهي 23,778دستگاه -  ساعتالكتروپمپ كف كش
60 متر27826010704 2  اينچ با ارتفاع ابدهي 28,310دستگاه -  ساعتالكتروپمپ كف كش
42 /5  اسب بخار27926010801 203,866دستگاه -  ساعتپمپ هيدروليك به قدرت
250 بار فشار روغن28026010802 23,590,126عددپمپ هيدروليك با حداقل
36,816دستگاه -  ساعتموتورپمپ تست28126011301
11,323دستگاه -  ساعتواتر جت28226011501
 جت فن با قطر 120 سانتيمتر و قدرت 55 كيلو وات و هوادهي 28326011521

30-15 متر مكعب در ثانيه و فشار استاتيكي 2500-2000پاسكال
245,032,560دستگاه -  ساعت

100 متر28426011601 100 ليتر بر ثانيه و ارتفاع 1,097,917دستگاه -  ساعتپمپ با دبي
661,205دستگاه -  ساعتپمپ تزريق با ميكسر ، شتاب دهنده و ثبات با متصدي28526011701
13,258دستگاه -  ساعتدستگاه جوش استيلن كاربيد28626020101
(آرگون)28726020201 86,893دستگاه -  ساعتدستگاه جوش
250 آمپر28826020301 13,258دستگاه -  ساعتترانس جوشكاري
14,921دستگاه -  ساعتترانس جوشكاري تا400 آمپر28926020302
100 تا150 امپر29026020501 16,580دستگاه -  ساعتموتورجوش
150 تا250 امپر29126020502 33,157دستگاه -  ساعتموتورجوش
400 امپر29226020503 88,399دستگاه -  ساعتموتورجوش ديزلي
500 امپر29326020504 99,454دستگاه -  ساعتموتورجوش ديزلي
22,133دستگاه -  ساعتدستگاه برش باسيلندرگازوشيلنگ ومشعلهاي مربوط29426020601
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29,643,007دستگاهدستگاه جوش مونتاژ29526020911
38,112,437دستگاهدستگاه جوش شبكه29626020921
756,000دستگاه -  ساعتدستگاه برش اتوماتيك29726021001
84,377دستگاه -  ساعتدستگاه جوش گرمايي لوله هاي پلي اتيلن تاقطر355 ميليمتر29826021101
دستگاه جوش گرمايي لوله هاي پلي اتيلن ازقطر400 تا630 29926021102

ميليمتر
108,487دستگاه -  ساعت

دستگاه ذوب خميرجوش لوله هاي پلي اتيلن به قطر710 30026021103
ميليمتروبيشتر

36,162دستگاه -  ساعت

15,000دستگاه -  ساعتدستگاه برش لوله پلي اتيلن30126021111
1000 پوند بخار در ساعت30226021202 110,963دستگاه -  ساعتديگ بخار با ظرفيت
8,112دستگاه -  ساعتهويه جوشكاري30326021301
دستگاه پيش جوش (مش) شبكه ميل گرد، براي استفاده در انواع 30426021401

(كانالت). نيم لوله هاي بتني پيش ساخته
81,585دستگاه -  ساعت

5 كيلووات تك فاز30526030101 13,591دستگاه -  ساعتمولدبرق به قدرت
10 كيلووات تك فاز30626030102 23,778دستگاه -  ساعتمولدبرق به قدرت
30 كيلووات30726030105 48,151دستگاه -  ساعتمولدبرق به قدرت
80 كيلووات30826030107 71,625دستگاه -  ساعتمولدبرق به قدرت
100 كيلووات30926030108 96,265دستگاه -  ساعتمولدبرق به قدرت
150 كيلووات31026030110 141,568دستگاه -  ساعتمولدبرق به قدرت
200 كيلووات31126030111 189,721دستگاه -  ساعتمولدبرق به قدرت
300 كيلووات31226030113 283,162دستگاه -  ساعتمولدبرق به قدرت
350 كيلووات31326030114 339,777دستگاه -  ساعتمولدبرق به قدرت
400 كيلووات31426030115 396,415دستگاه -  ساعتمولدبرق به قدرت
500 كيلووات31526030116 481,345دستگاه -  ساعتمولدبرق به قدرت
31626030119450KAW 1,224,720دستگاه -  ساعتژنراتور
31726030121350KAVA 854,942دستگاه -  ساعتژنراتور
31826030122140KAV 427,472دستگاه -  ساعتژنراتور
31926030123120KAVA 341,977دستگاه -  ساعتژنراتور
341,977دستگاه -  ساعتژنراتور 32026030124125
32126030125450KAVA 1,224,720دستگاه -  ساعتژنراتور جهت ويبره هاي قالب و بچينگ
288,815دستگاه -  ساعتماشين لوله گذارسايدبوم   به قدرت حدود150 اسب بخار با راننده32227010102

407,733دستگاه -  ساعتماشين لوله گذارسايدبوم   به قدرت حدود200 اسب بخار با راننده32327010103

651,243دستگاه -  ساعتماشين لوله گذارسايدبوم   به قدرت حدود300 اسب بخار با راننده32427010105
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1,132,590دستگاه -  ساعتماشين لوله گذارسايدبوم   به قدرت حدود400 اسب بخار با راننده32527010106

53,720دستگاه -  ساعتدستگاه دستي نوارپيچي سرد32627010303
50  اينچ32727010608 56 648,663دستگاه -  ساعتماشين نوارپيچ سرد براي لوله هاي
1,285,200دستگاه -  ساعتدستگاه اندودسيماني لوله هاي اب  به قطركمتراز500 ميليمتر32827010809

1,701,000دستگاه -  ساعتدستگاه اندودسيماني لوله هاي اب  به قطر500 ميليمتروباالتر32927010810
7 تن33027011604 396,415دستگاه -  ساعتديگ قير30 بشكه اي باتريلرمربوط  به ظرفيت
17,673دستگاه -  ساعتدستگاه سندبالست33127020301
7,678,577عددنازل سندبالست33227020401
593,920عددنازل سندبالست شيشه33327020403
99,778عددبرس خودكار33427020501
50,225دستگاه -  ساعتدستگاه بلوك زن سقفي 4 تايي با صفحه ويبره ثابت وقالب مربوط33528010301

16,225دستگاه -  ساعتدستگاه برقي برش ميلگرد33628040101
1,557,516عددقيچي آرماتور بري33728040102
73,647,222دستگاهدستگاه شاخه كن مفتول33828040111
37,800دستگاه -  ساعتدستگاه خم كن برقي ميلگرد33928040201
10 ميليمتر34028040211 82,853,125دستگاهدستگاه كشش مفتول براي نمرات زير
7,512دستگاه -  ساعتفرزاهن ساب نيوماتيك34128040502
75,600عددسنگ ساب اهن34228040701
131,822سريابزار آرماتور بندي34328050101
1,607دستگاه -  ساعتدريلربرقي دستي متحرك34428060101
3,022دستگاه -  ساعتدريلربرقي ثابت34528060102
16,474دستگاه -  ساعتاره برقي ثابت چوب34628060201
1,623دستگاه -  ساعتاره بنزيني متحرك چوب34728060203
70,114سريابزار كامل قالب بندي34828060204
233,627عدداره چوب بري دستي34928060205
58,406ورقسمباده گرد15 سانتيمتري چوب35028060401
100,749عددبيل35128070101
100,749عددبيلچه35228070102
100,749عددپاروي برف روبي35328070103
125,937عددپتك35428070201
(پتك)35528070202 503,745عددچكش سنگين
251,872عددزنبه35628070301
66,872عددچكش35728070401
113,342عددديلم35828070402
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241,797عددتبر35928070403
120,899عددانبردست36028070404
272,023عددتيشه نجاري36128070405
181,349عددچنگك36228070408
151,124عددچاقوي پيوندزني36328070409
402,996عددداس36428070410
725,392عددرنده36528070411
12,090مترطولشيلنگ36628070413
70,525عددشابلون (گونيا)36728070414
90,674عددظرف36828070415
40,300عددفرچه36928070416
151,124جفتدستكش برزنتي ياچرمي37028070417
25,187جفتدستكش پالستيكي37128070418
7,557عددقاشقك37228070419
70,525عددقلم يا گوه37328070420
453,371جفتكفش كار37428070421
604,493عددتشت بزرگ37528070422
37,780عددكاله حصيري37628070424
25,187عددكاله گرد گير37728070425
15,113عددكيسه ، سبد يا زنبيل37828070426
15,113عددكيسه بذر كمربند دار37928070427
136,010عددگاز انبر38028070428
50,375حلقهالستيك مستهلك38128070429
453,371دستلباس كار38228070430
302,248دستلباس كار ايمني38328070431
302,248دستلباس  مخصوص پالستيكي38428070432
7,557عددماسك38528070433
120,899عددماله38628070434
201,499عددمرزكش دستي38728070435
(اهرم)38828070436 90,674عددميله آهني
201,499مترمكعبني38928070437
12,090عددهم زن چوبي39028070438
4,030كيلوگرمپوشال39128070439
136,010عددتي39228070440
60,450كيلوگرمچسپ پيوند باغباني39328070441
302,248عددقاب پيش بند جاي گلدان39428070442
5,038دستگاه -  ساعتاستهالك لوازم39528070443

12

شور
ى ك

جراي
ى و ا

م فن
نظا



بهاي عاملواحد اندازه گيريشرح عاملكد عاملرديف

1396 - نرخ ماشين آالت و ابزار نرخ عوامل موثر در فهرست هاي بهاي واحد پايه سال

145,079عددآب پاش پالستيكي39628070444
1,259,362دستگاهبخاري باغي39728070445
201,499عددبشكه زير پا39828070446
302,248عددتخته زير پا39928070447
1,512عددجعبه چوبي40028070448
453,371جفتچكمه40128070449
70,525عددعينك محافظ40228070450
604,493عددماسك مخصوص40328070451
6,044,938عددسمپاش پشتي موتوري يا فرغوني40428070453
90,674مترطولنوار پيوند40528070455
402,996عددكوله پشتي40628070456
629,682دستگاهمخلوط كن بذر و سموم40728070457
12,593,622سريادوات كشاوزي مناسب ماشيني40828070458
944,523سريادوات كشاوزي مناسب دستي40928070459
44,078عددسطل اهني41028070501
818,586دستگاهفرگون41128070601
604,493عددزنبه روي چهارپا41228070602
151,124عددكلنگ دوسر41328070701
105,787عددكلنگ يك سر41428070702
102,538عددسرندباقاب چوبي41528070801
11,145دستگاه -  ساعتفرزسنگ بري برقي دستي41628071001
125,937عددسنگ ساب دستي فرزبراي سنگهاي آهكي41728071101
594,420عددسنگ ساب دستي فرزبراي سنگهاي آذرين41828071102
119,640عددسنگ برش سنگ براي سنگهاي آهكي41928071201
2,972,095عددسنگ برش براي سنگهاي آذرين42028071202
297,209عددترازبنايي42128071301
185,756عددشمشه42228071302
105,787عددتيشه42328071402
59,442عددقلم فوالدي كنده كاري42428071501
62,414عددسنگ براي برش بتن42528071601
66,447عددسنگ برش سنگ42628071602
1,712,733عدداچارشالقي42728071701
105,787عددكمچه42828071702
2,518,725عددجعبه ابزار42928071711
7,871,013عددجعبه ابزار بازرسي ابنيه فني43028071712
3,463,246عددجعبه ابزار برق43128071713
94,453عددتخته ماله43228071721
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3,239,291عددجيك43328071731
37,151عددبرس موئي43428071801
283,357عددقيچي آهن بر دستي43528071901
89,164ورقسمباده 70 ×20 پاركت43628080101
4372808020125 22,039ورقسمباده زبر15 ×0 
4382808020225  0× 15 15,741ورقسمباده نرم
439280804018 100 و0  37,151ورقپوست ايراني
4402808050118  0 37,151ورقپوست خارجي
4412808050222  0 40,867ورقپوست خارجي
4422808050328 240 يا0  44,583ورقپوست خارجي
4432808050440 360 يا0  52,011ورقپوست خارجي
445,815عددپوست بره44428080601
2,033دستگاه -  ساعتپمپ رنگ پاشي بامتعلقات44528080701
125,937عددقلم مو44628080801
54,468عددبرس سيمي تخت44728080901
66,872عددكاردك44828080902
125,937عددبرس سيمي دسته بلند44928080903
37دستگاه -  ساعتكاردك معمولي45028080904
23,688دستگاه -  ساعتسرمته حلزوني مخصوص حفاريهاي  سنگين45128090101
12  اينچ براي حفاري دوراني در آبرفت45228090301 56,269دستگاه -  ساعتسرمته سه كاجه
12 اينچ براي حفاري دوراني در سنگ45328090302 112,718دستگاه -  ساعتسرمته سه كاجه
18 اينچ براي حفاري دوراني در سنگ45428090303 1,209,600دستگاه -  ساعتسرمته سه كاجه
26,117دستگاه -  ساعتويبراتورديزلي45528100101
20,090دستگاه -  ساعتويبراتوربنزيني45628100201
162,242دستگاه -  ساعتويبراتوربرقي45728100301
121,681دستگاه -  ساعتدستگاه شمشه ويبره45828100501
10,332دستگاه -  ساعتچكش دج بر32 كيلوگرم45928110101
8,531دستگاه -  ساعتچكش دج بر24 كيلوگرم46028110102
17 كيلوگرم46128110103 7,181دستگاه -  ساعتچكش حفاري حدود
12 كيلوگرم46228110104 6,288دستگاه -  ساعتچكش پيكورحدود
24 كيلوگرم46328110105 8,531دستگاه -  ساعتچكش پيكور حدود
216,000دستگاه -  ساعتچكش هيدروليكي بافشار120 تا140  كيلوگرم برسانتيمترمربع46428110201

31,637,059عددقلم چكش هيدروليكي46528110211
33,349دستگاه -  ساعتهيلتي (ميخ كوب)46628110301
291,712دستگاه -  ساعتجك براي كشيدن كابل تيرهاي بتني46728150103
105,295دستگاه -  ساعتجك 25  تن46828150104
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114,867دستگاه -  ساعتجك 50  تن46928150105
3 تن با شيلنگ و اتصاالت47028150106 29,458,889عددجك هيدروليك
60 تن تست كشش47128150201 112,226دستگاه -  ساعتجك هيدروليكي
100 تن تست كشش47228150202 450,772دستگاه -  ساعتجك هيدروليكي
12 تن دو سر پيچ47328150203 33,421,576عددجك هيدروليك
101,471دستگاه -  ساعتتراكتور تك ديفرانسيل همراه با درودگر دوار با راننده47428170101
106,813دستگاه -  ساعتتراكتور تك ديفرانسيل همراه با درودگر ريلي با راننده47528170102
101,471دستگاه -  ساعتتراكتور تك ديفرانسيل همراه با درودگر كوبنده با راننده47628170103
115,363دستگاه -  ساعتتراكتور جفت ديفرانسيل همراه با چاله كن با راننده47728170121
115,363دستگاه -  ساعتتراكتور جفت ديفرانسيل همراه با ديسك با راننده47828170122
104,413دستگاه -  ساعتتراكتور جفت ديفرانسيل همراه با سنگ جمع كن با راننده47928170123
324,483دستگاه -  ساعتبذرپاش دوار48028190102
17,035دستگاه -  ساعتچمن زن برقي48128190201
5/5 اسب بخار48228190202 18,657دستگاه -  ساعتچمن زن موتوري
8 اسب بخار48328190203 28,393دستگاه -  ساعتچمن زن موتوري به قدرت
23,526دستگاه -  ساعتترون زن موتوري48428190211
243,362دستگاهروتوتيلر48528190301
12,523دستگاهشعله افكن48628190401
296,598دستگاهدروگر دستي48728190701
580,672عددقيچي باغباني48828190702
1,120,479عددقيچي ترون زن48928190703
189,823عددقيچي باغباني دسته بلند49028190704
46,137عددعلف كش يا وجين كن49128190711
94,911عددشن  كش49228190712
988,659دستگاهشلنگ و سرآب پاش49328190721
4942820010176  0 6 4,984,749عددبغل تراش الماسي
60  ميليمتري49528200603 5,130,000عددراد3 متري
4962820070276  0 6 21,600,000عددسرمته سخت بر  نوع مختلط
3,154,290عددمتقاب49728200705
21,456دستگاه -  ساعتمته وابزارحفاري مته استم49828200805
259,622دستگاهقرقره طناب وقالب49928201102
5002820160176  0 2,866,231عددهدكامل كربارل
8,734,958عددكوربارل يك جداره50128201604
(كوپلينك راد)50228201903 778,866عددرابط بين راد و نمونه گير
22,630دستگاهباكت بي مخصوص حفاري سنگين50328202101
4,160,160عددپكر به طول يك مترهمراه گوشواره ها50428202201
21,806ليترفوم حفاري50528202301
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50628202302T.B.M 33,622كيلوگرمفوم حفاري
25,439كيلوگرمروغن چكش50728202401
13,671دستگاه -  ساعتدستگاه نمونه گيراب50828210201
7,954دستگاه -  ساعتواترسوئل50928210401
6,816عددبطري استريل براي نمونه برداري51028210501
77,888عددالك (غربال)51128211302
209,642دستگاه -  ساعتپمپ آب جهت تست لوژون51228220302
7,778دستگاه -  ساعتدوربين عكاسي51328230102
5,933دستگاه -  ساعتمير51428230201
19,443دستگاه -  ساعتدوربين نقشه برداري51528230404
دوربين نقشه برداريTrimble 3600 همراه با ژالون ، منشور ، سه 51628230405

پايه
108,333دستگاه -  ساعت

دوربين عكاسي و ديگر ملزومات تهيه گزارش مصور براي نگهداري 51728231401
راه آهن

693,000عدد - روز

883,973دستگاه -  ساعتدستگاه كاروتاژباسوندهاي مربوط51828240101
3,092دستگاه -  ساعتدستگاه تهويه چاه ومتعلقات51928260101
5,896دستگاه -  ساعتدستگاه عيب ياب برقي مگرتست52028270101
9,261دستگاه -  ساعتدستگاه حديده برقي52128270301
10,191دستگاه -  ساعتپرس چسبي52228270902
3,533دستگاه -  ساعتدستگاه پرس برقي52328270903
13,632دستگاه -  ساعتدستگاه لبه زني كانال52428280101
4 اينچ52528310101 2,717,543عددراك بيت
101  ميليمتر52628310201 10,870,169عددلوله مغزه گيرتك جداره سه متري
2 تي52728310202 76 32,767,260عددلوله مغزه گيردوجداره سه متري
2 تي52828310301 76 13,492,401عددسرمته الماسه
2 تي52928310302 67 5,435,085عددسرمته تي سي
86 ميليمتر53028310303 3,469,475عددسرمته تي سي لوله جداري
53128310306( براي نمونه گيري 9,783,153عددسرمته  معمولي(
1,902,280عددسرمته چكش حفاري53228310308
5,435,085عددسرتراش53328310310
سر مته حفاري ضربه اي گمانه هاي افقي به همراه قطعه اتصالي به 53428310312

لوله جدار
9,113,154عدد

2 تي53528310401 76 8,480,938عددبغل تراش الماسه
2 تي53628310402 76 3,469,475عددبغل تراش تي سي
2 تي53728310501 76 3,469,475عددفنروجاي فنرولوازم كوربال
50  ميليمتر53828310601 5,435,085عددرادسه متري به قطر
101 ميليمتر53928310701 7,065,610عددلوله جداري سه متري
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2 تي54028310802 76 3,854,972عدداچارلوله مغزه گيركوربال 
886,644عددلوازم واترسويل يك دست54128310901
150 ليتري54228311001 1,156,492عددپكينگ پمپ اب حفاري
150  ليتري54328311101 8,095,441عددسيلندرالينرپمپ اب حفاري
4,625,966عددنمونه گيردنيسون54428311201
886,644عددلوله شلبي54528311202
1,734,738عددنمونه گيردوتكه اس پي تي54628311203
308,397عددسرنمونه گير اس پي تي54728311204
271,754دستگاه -  ساعتماشين حفاري وپمپ اب بامتعلقات براي حفاري تا25 متر54828311301
ماشين حفاري وپمپ اب بامتعلقات براي حفاري بيش از 25  تا 50 54928311302

متر
231,299دستگاه -  ساعت

ماشين حفاري وپمپ اب بامتعلقات براي حفاري بيش از 50  تا 75 55028311303
متر

269,848دستگاه -  ساعت

ماشين حفاري وپمپ اب بامتعلقات براي حفاري بيش از 75  55128311304
تا100 متر

434,808دستگاه -  ساعت

ماشين حفاري وپمپ اب بامتعلقات براي حفاري بيش از100  55228311305
تا125 متر

346,948دستگاه -  ساعت

ماشين حفاري وپمپ اب بامتعلقات براي حفاري بيش از125  55328311306
تا150 متر

389,352دستگاه -  ساعت

ماشين حفاري وپمپ اب بامتعلقات براي حفاري بيش از150  55428311307
تا175 متر

432,528دستگاه -  ساعت

ماشين حفاري وپمپ اب بامتعلقات براي حفاري بيش از175  55528311308
تا200 متر

476,475دستگاه -  ساعت

ماشين حفاري وپمپ اب بامتعلقات براي حفاري بيش از200  55628311309
تا225 متر

521,193دستگاه -  ساعت

ماشين حفاري وپمپ اب بامتعلقات براي حفاري بيش از225  55728311310
تا250 متر

566,680دستگاه -  ساعت

ماشين حفاري وپمپ اب بامتعلقات براي حفاري بيش از250  55828311311
تا275 متر

612,941دستگاه -  ساعت

ماشين حفاري وپمپ اب بامتعلقات براي حفاري بيش از275  55928311312
تا300 متر

659,972دستگاه -  ساعت

422,290دستگاه -  ساعتدستگاه حفاري گمانه اي افقي56028311320
11,564,915عددقفس فلزي حمل تجهيزات ووسايل براي حمل باهلي كوپتر56128311401
227,444دستگاه -  ساعتتراكتور56228311501
1,408,663ساعتديامگ 56328311601252
47,181دستگاه -  ساعتدستگاه برش پره56428320101
3,302,618عددچكش اس پي تي56528320201
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235,901دستگاه -  ساعتدستگاه پرسيومتر56628320301
168,293دستگاه -  ساعتپمپ تزريق سيمان پيستوني  معمولي  با6 مترمكعب درساعت56728320404

(دستي)56828320405 11,937دستگاه -  ساعتپمپ تزريق سيمان
54,878دستگاه -  ساعتموتورپمپ اب56928320501
5 متريك السيم دوسرپرس شده57028320602 3,658,543عددشيلنگ فشارقوي به طول
50 متراندازه قطعه كولري57128320603 1,556,948عددشيلنگ بادبه طول
628,656مترطولشيلنگ آب فشار قوي سه چهارم اينچ57228320604
4,177,811عددلوازم لوله كشي57328320901
1  ليتر57428321001 5,189,828عددكنتوراب بادقت
150 متر57528321102 11,419دستگاه -  ساعتعمق ياب الكتريكي سطح اب تاعمق
40 ليتري57628321201 5,189,828عددفشارشكن كپسول
5  متر57728321301 50 ميليمتروطول 7,265,759عددلوله مشبك به قطر
1,556,948عددقالب مخصوص نصب لوله گالوانيزه مشابه قالب راد57828321501
2,138,724عددقالب مخصوص قطعات57928321601
50 ×50  سانتيمتر58028321701 103,796عددقالب چوبي
1,556دستگاه -  ساعتكمپاس زمين شناسي58128322201
778,475عددچكش زمين شناسي58228322401
58328322801050 9,146دستگاه -  ساعتهم زن سيمان ثانويه بادور
584283228020250 10,610دستگاه -  ساعتهمزن اوليه بادور
103,796دستگاه -  ساعتثبات مكانيكي58528322901
1,556,948عددسندباتل 4 يا6 اينچ58628323101
7,785دستگاه -  ساعتقيف مارش58728323201
12,975دستگاه -  ساعتدستگاه اسپيدي مويسچر58828323301
2,855دستگاه -  ساعتدستگاه حجم سنج دستي58928323302
10,379دستگاه -  ساعتدستگاه پاكت پنترومتر59028323401
1,661دستگاه -  ساعتدستگاه نفوذسنج پركتور59128323501
6,228دستگاه -  ساعتدستگاه توروين دستي59228323601
5,968دستگاه -  ساعتدستگاه چكش اشميت59328323701
3,633دستگاه -  ساعتدستگاه ازمايش بارنقطه اي59428323801
3 متر59528324201 1,349دستگاه -  ساعتستون بارگذاري صفحه اي به طول
337دستگاه -  ساعتتيربراي نصب پايه گيج ازمايش بارگذاري صفحه اي59628324301
5  عددي بارگذاري صفحه اي59728324401 1,661دستگاه -  ساعتسري صفحه
10 تني باكليه متعلقات59828324502 207,594دستگاه -  ساعتدستگاه داچ كن
20 تن با متعلقات59928324503 259,492دستگاه -  ساعتدستگاه داچ كن به ظرفيت
2,594,914عددميله هاي ازمايش داچ كن60028324504
5,189,828عددپيشرو مخروط داچ كن60128324505

18

شور
ى ك

جراي
ى و ا

م فن
نظا



بهاي عاملواحد اندازه گيريشرح عاملكد عاملرديف

1396 - نرخ ماشين آالت و ابزار نرخ عوامل موثر در فهرست هاي بهاي واحد پايه سال

46,710دستگاه -  ساعتمجموعه كامل دستگاه ژئوالكتريك60228324701
186,834دستگاه -  ساعتمجموعه كامل ومتعلقات دستگاه لرزه نگار60328324801012
4,670دستگاه -  ساعتمجموعه دستگاه سي بي ارصحرائي60428324901
131,707دستگاه -  ساعتدستگاه انحراف سنجي گمانه60528325001
448,212دستگاه -  ساعتدستگاه جكينگ60628325101
372,724دستگاه -  ساعتمجموعه ازمايش برش مستقيم برروي سنگ بامتعلقات60728325201
660,523دستگاه -  ساعتدستگاه ازمايش ديالتومتر60828325301
330,263دستگاه -  ساعتمتعلقات دستگاه آزمايشگاه ديالتومتر60928325302
22,646,521عددپكرديالتومتر61028325303
4,717دستگاه -  ساعتابزاراندازه گيري زبري سطح برش سنگ61128325401
21,231دستگاه -  ساعتدستگاه همگرائي سنجي متر61228325501
4,100دستگاه -  ساعتپيكور61328325601
24,496دستگاه -  ساعتدريل هيلتي61428325701
207,594دستگاه -  ساعتدستگاه دانسيته متراتمي61528327001
36,329دستگاه -  ساعتدستگاه دانسيته سنج آسفالت61628327002
57,088دستگاه -  ساعتدستگاه فلزياب61728327101
78دستگاه -  ساعتسه پايه جرثقيل زنجيري61828327102
174,567دستگاه -  ساعتدستگاه مافوق صوت ومتعلقات61928327201
70,535دستگاه -  ساعتدستگاه تست ذرات مغناطيسي62028327301
276,713دستگاه -  ساعتدستگاه پرتونگاري صنعتي و متعلقات62128327401
173,623دستگاه -  ساعتدستگاه وي اس اس62228327501
14,649دستگاه -  ساعتتجهيزات بازرسي چشمي جوش62328327601
67,822دستگاه -  ساعتتجهيزات و وسايل ايمني تكنسين62428327602
1,487دستگاه -  ساعتدستگاه كوارترخاك وسنگ62528330101
1,487دستگاه -  ساعتدستگاه كاساگرانده حدوداتربرگ62628330301
3,470دستگاه -  ساعتدستگاه مخروط نفوذسنج62728330401
744دستگاه -  ساعتدستگاه ووسايل مخصوص ازمايش حدانقباض62828330501
5,950دستگاه -  ساعتدستگاه خالئ تافشار100 ام ام اچ جي62928330601
30 ام ام اچ جي63028330602 2,975دستگاه -  ساعتدستگاه خالئ تافشار
4,959دستگاه -  ساعتدستگاه سيستم خالئ نسبي63128330603
2,480دستگاه -  ساعتدستگاه تراش دهنده نمونه تريم63228330701
7,437دستگاه -  ساعتدستگاه ازمايش تك محوري دستي63328330801
دستگاه ازمايش 3  محوري با متعلقات براي ازمايش يويو نمونه هاي 63428330901

38  ميليمتري
69,414دستگاه -  ساعت

10 با متعلقات63528331001 10 در 22,311دستگاه -  ساعتدستگاه ازمايش برش مستقيم
30  با متعلقات63628331002 30 در 47,103دستگاه -  ساعتدستگاه ازمايش برش مستقيم
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دستگاه تحكيم بامتعلقات بافشار 16  كيلوگرم برسانتي متر مربع 63728331101
50  ميليمتري نمونه هاي

2,975دستگاه -  ساعت

دستگاه تحكيم بامتعلقات بافشار 16  كيلوگرم برسانتي متر مربع 63828331102
75  ميليمتري نمونه هاي

3,470دستگاه -  ساعت

1,983دستگاه -  ساعتدستگاه نفوذپذيري بامتعلقات ازمايش بارثابت63928331201
79,331دستگاه -  ساعتدستگاه ازمايش هدايت حرارتي خاك64028331301
6,445دستگاه -  ساعتدستگاه تعيين نسبت باربري سي بي ارازمايشگاهي64128331401
3,470دستگاه -  ساعتدستگاه پين هول64228331501
3,967دستگاه -  ساعتدستگاه لرزاننده برقي شيكرالك64328331601
4,215دستگاه -  ساعتدستگاه ميزلرزان64428331602
1,736دستگاه -  ساعتدستگاه كامل ارزش شني64528331701
12,396دستگاه -  ساعتدستگاه ازمايش لوس انجلس64628331801
49,581دستگاه -  ساعتدستگاه مغزه گيري وتراشكاري نمونه هاي ازمايشگاهي سنگ64728331901
17,354دستگاه -  ساعتدستگاه سنگ شكن ازمايشگاهي64828332001
17,354دستگاه -  ساعتدستگاه اسياب نمونه سنگ64928332002
34,707دستگاه -  ساعتدستگاه مغزه گيرنمونه ازمايشگاهي سنگ65028332104
7,934دستگاه -  ساعتدستگاه اره سنگ بردستگاه برش سنگ65128332105
49,581دستگاه -  ساعتدستگاه ساب زن آزمايشگاهي65228332106
34,707دستگاه -  ساعتدستگاه تراش فوالد65328332107
1,225,947عدد - روزدستگاه ماشين كاري65428332111
6,198دستگاه -  ساعتدستگاه بارنقطه اي65528332201
17,354دستگاه -  ساعتدستگاه ازمايش تك محوري سنگ65628332301
223,116دستگاه -  ساعتآزمايش 3 محوري سنگ65728332302
9,916دستگاه -  ساعتدستگاه ازمايش فشارتورمي سنگ65828332601
19,833دستگاه -  ساعتدستگاه ازمايش برزيل65928332701
8,924دستگاه -  ساعتدستگاه ازمايش؟شاخص؟دوام دورابيليتي66028332801
123,954دستگاه -  ساعتدستگاه اندازه گيري سرعت امواج طولي وعرضي66128332901
6,445دستگاه -  ساعتدستگاه بتونيركوچك ازمايشگاهي66228333001
992دستگاه -  ساعتدستگاه كالهك گذاري كپينگ66328333101
19,833دستگاه -  ساعتدستگاه تعيين زمان گيرش؟بتن بروش مقاومت نفوذ66428333201
24,791دستگاه -  ساعتدستگاه تعيين هواي بتن تازه66528333301
2,975دستگاه -  ساعتدستگاه قالب وسربارازمايش وي بي66628333401
6,445دستگاه -  ساعتدستگاه ميزلرزان تعيين دانسيته بتن66728333501
4,215دستگاه -  ساعتدستگاه ازمايش بليني ومتعلقات66828333601
42,144دستگاه -  ساعتدستگاه مخلوط كن استاندارد سيمان66928333701
25دستگاه -  ساعتدستگاه هم زن دستي67028333702
2,480دستگاه -  ساعتدستگاه هم زن برقي67128333703

20

شور
ى ك

جراي
ى و ا

م فن
نظا



بهاي عاملواحد اندازه گيريشرح عاملكد عاملرديف

1396 - نرخ ماشين آالت و ابزار نرخ عوامل موثر در فهرست هاي بهاي واحد پايه سال

11,404دستگاه -  ساعتدستگاه اتوكالوبامتعلقات67228333801
28,757دستگاه -  ساعتدستگاه اندازه گيري طول كمپراتور67328333901
3,967دستگاه -  ساعتدستگاه ويكات بامتعلقات گيرش سيمان67428334001
5,701دستگاه -  ساعتدستگاه ازمايش كششي سيمان67528334101
5,701دستگاه -  ساعتدستگاه ازمايش خمش سيمان67628334201
100 تن67728334301 74,373دستگاه -  ساعتدستگاه كشش فوالدبامتعلقات با ظرفيت
7,934دستگاه -  ساعتدستگاه تعيين درجه نرمي قير67828334401
10,909دستگاه -  ساعتدستگاه ويسكوزيته سنج كينماتيك قير67928334501
12,891دستگاه -  ساعتدستگاه ويسكوزيته سنج سيبولت قير68028334502
15,866دستگاه -  ساعتدستگاه ويسكوزيته سنج قيربروش خالئ نسبي68128334503
8,429دستگاه -  ساعتدستگاه اندازه گيري قابليت شكل پذيري قير68228334601
3,470دستگاه -  ساعتدستگاه گريزازمركزتجزيه اسفالت سانتريفيوژدستي68328334701
10,412دستگاه -  ساعتدستگاه كامل ازمايش مارشال68428334801
3,470دستگاه -  ساعتدستگاه پي اچ متر68528334901
6,445دستگاه -  ساعتدستگاه تعيين هدايت الكتريكي68628335001
1,983دستگاه -  ساعتدستگاه تعيين نقطه اشتغال قير68728335101
2,975دستگاه -  ساعتدستگاه تعيين نفوذقير68828335201
6,445دستگاه -  ساعتدستگاه هدايت الكتريكي سنج68928335301
4,462دستگاه -  ساعتدستگاه سانتريفوژازمايشگاه69028335401
4,462دستگاه -  ساعتدستگاه سه اودومترگازكربنيك69128335501
54,540دستگاه -  ساعتدستگاه فليم فتومترباكمپرسورو كپسول گاز سه اودو69228335601
500 ميلي ليتر69328335901 6,445دستگاه -  ساعتدستگاه ازمايش؟تقطيرقيربه ظرفيت
44,624دستگاه -  ساعتدستگاه تغليظ كننده برگشتي69428335902
44,624دستگاه -  ساعتدستگاه تاري سنج69528336001
163,619دستگاه -  ساعتدستگاه اسپكتوفتومتر69628336101
5,950دستگاه -  ساعتدستگاه هودازمايشگاهي69728336201
595دستگاه -  ساعتدستگاه سشوار69828336301
57دستگاه -  ساعتقالب نمونه گيري تعيين دانسيته خاك69928340101
226دستگاه -  ساعتقالب مخصوص بريدن سروته نمونه خاكي دوتكه70028340201
(10 در10)70128340301 57دستگاه -  ساعتقالب آزمايش برش مستقيم
4  اينچ70228340601 141دستگاه -  ساعتقالب تراكم خاك
6  اينچ70328340602 226دستگاه -  ساعتقالب تراكم خاك
4  اينچ70428340801 113دستگاه -  ساعتقالب ازمايش دانسيته بتن تازه
563دستگاه -  ساعتقالب ازمايش برش مستقيم سنگ70528340901
6  اينچ70628341001 226دستگاه -  ساعتقالب استوانه اي بتن
337دستگاه -  ساعتقالب سه تايي مالت سيمان70728341002
450دستگاه -  ساعتقالب قلوه اي بريكت70828341003
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6  اينچ70928341102 170دستگاه -  ساعتقالب مكعبي بتن
8  اينچ71028341103 226دستگاه -  ساعتقالب مكعبي بتن
282دستگاه -  ساعتقالب اب انداختگي بتن71128341201
158دستگاه -  ساعتقالب تراكم اسفالت71228341301
38 ميليمتر71328341401 3 محوري نمونه هاي 4,226دستگاه -  ساعتسل ازمايش
846دستگاه -  ساعتكاسه چيني كوچك71428341602
33دستگاه -  ساعتكروزه چيني71528341603
113دستگاه -  ساعتبوته چيني71628341604
198دستگاه -  ساعتهاون چيني71728341701
57دستگاه -  ساعتكپسول چيني71828341702
40دستگاه -  ساعتظرف نمونه گير فلزي71928341801
12دستگاه -  ساعتقوطي رطوبت72028341901
40دستگاه -  ساعتمنبع محلول استوكس72128342001
40دستگاه -  ساعتظرف استيل72228342101
23دستگاه -  ساعتطشت پالستيكي72328342201
40دستگاه -  ساعتطشت فلزي72428342202
3,776دستگاه -  ساعتكروزپالتيني بادر72528342501
12دستگاه -  ساعتكپسول پالتيني ياكوارتزي72628342502
12دستگاه -  ساعتشيشه ساعت72728342601
28دستگاه -  ساعتقالب مخصوص نفوذقيرپنتريشن72828342602
40دستگاه -  ساعتقالب مخصوص؟گرم كن دوار اون دوار72928342603
57دستگاه -  ساعتظرف ازمايش خاكسترقير73028342701
12دستگاه -  ساعتقوطي نمونه73128342702
113دستگاه -  ساعتميزوقالب رواني73228342703
57دستگاه -  ساعتظرف الومينيومي73328342704
450دستگاه -  ساعتقالب قلوه اي تعيين خاصيت انگمي قير73428342705
450دستگاه -  ساعتمزور 1000  سي سي73528350101
394دستگاه -  ساعتمزور 250  سي سي73628350102
337دستگاه -  ساعتمزور 100  سي سي73728350103
226دستگاه -  ساعتمزور 10  سي سي73828350104
1000  سي سي73928350201 450دستگاه -  ساعتاستوانه مدرج
200  سي سي74028350202 394دستگاه -  ساعتاستوانه مدرج
125  سي سي74128350203 337دستگاه -  ساعتاستوانه مدرج
282دستگاه -  ساعتبشر 500  سي سي74228350301
141دستگاه -  ساعتبشر 250  سي سي74328350302
113دستگاه -  ساعتبشر 100  سي سي74428350303
85دستگاه -  ساعتبشر 50  سي سي74528350304
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141دستگاه -  ساعتبشرالومينيومي74628350305
846دستگاه -  ساعتارلن بوخنر74728350401
846دستگاه -  ساعتارلن مخصوص74828350402
226دستگاه -  ساعتارلن ماير400 سي سي74928350403
846دستگاه -  ساعتارلن تخليه75028350404
1,691دستگاه -  ساعتپيپت اتوماتيك75128350501
170دستگاه -  ساعتپيپت باحجم هاي مختلف75228350502
28دستگاه -  ساعتپيپت پالستيكي75328350503
450دستگاه -  ساعتبورت وپايه بورت75428350601
563دستگاه -  ساعتبالن ژوژه75528350701
16,903دستگاه -  ساعتبالن لوشاتليه75628350702
1,691دستگاه -  ساعتدسيكاتور75728350801
2,817دستگاه -  ساعتدسيكاتوربزرگ75828350802
450دستگاه -  ساعتپيكنومتر75928350901
170دستگاه -  ساعتلوله نسلر شيشه اي76028351001
28دستگاه -  ساعتدكانتور76128351002
28دستگاه -  ساعتلوله ازمايش76228351003
0001 /0  گرم الكترونيكي76328360101 58,596دستگاه -  ساعتترازوبادقت
001 /0  گرم76428360102 32,229دستگاه -  ساعتترازوبرقي بادقت
01 /0  گرم76528360103 17,579دستگاه -  ساعتترازوبرقي بادقت
1 /0  گرم76628360104 1,758دستگاه -  ساعتترازوبادقت
1  گرم76728360105 997دستگاه -  ساعتترازوبادقت
2,052دستگاه -  ساعتترازو 20  كيلوگرمي76828360106
2,930دستگاه -  ساعتترازو 50  كيلوگرمي76928360107
1,758دستگاه -  ساعتترازو توزين دراب77028360108
5 كيلوگرم77128360109 0.1 گرم و ظرفيت 22,537دستگاه -  ساعتترازو با دقت
77228360201020 3,809دستگاه -  ساعتالك نمره
77328360202010 1,173دستگاه -  ساعتالك نمره
7742836020504 879دستگاه -  ساعتالك نمره
77528360207016 703دستگاه -  ساعتالك نمره
7762836020801 703دستگاه -  ساعتالك نمره
7772836020904 703دستگاه -  ساعتالك نمره
586دستگاه -  ساعتالك 5 /2  اينچ77828360210
586دستگاه -  ساعتالك 5 /1  اينچ77928360212
586دستگاه -  ساعتالك 1  اينچ78028360213
586دستگاه -  ساعتالك 3 چهارم اينچ78128360214
586دستگاه -  ساعتالك 3 هشتم اينچ78228360215
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586دستگاه -  ساعتالك 3 شانزدهم اينچ78328360216
146دستگاه -  ساعتسبدمخصوص الك78428360219
8  عددي78528360301 7,618دستگاه -  ساعتسري الك
7  عددي78628360302 5,859دستگاه -  ساعتسري الك
6  عددي78728360303 5,274دستگاه -  ساعتسري الك
5  عددي78828360304 4,396دستگاه -  ساعتسري الك
4  عددي78928360305 3,515دستگاه -  ساعتسري الك
3  عددي79028360306 2,636دستگاه -  ساعتسري الك
2,930دستگاه -  ساعتابزاراندازه گيري تغييرشكل 3 پايه وزنه سربي گيج 0001 /0  اينچ79128360401

3,515,771عددگيج 001 /0 ميلي مترباپايه مخصوص79228360402
2,343,848عددگيج 01 /0 ميلي مترباپايه مخصوص79328360403
6,445دستگاه -  ساعترينگ اندازه گيري مدول االستيك بتن باگيج مخصوص79428360405
11,720دستگاه -  ساعترينگ فشارسنج79528360406
20 تن79628360410 3,515,771عددگيج ازمايش داچ كن
7,617,504عددگيج 001 /0 ميلي مترباكورس سه سانت79728360411
4,687,695عددگيج 01 /0 ميلي مترباكورس سه سانت79828360412
586دستگاه -  ساعتپايه گيج79928360413
11,719,238عدددستگاه اندازه گيري تغييرات طولي سنگ با3  عددگيج80028360414
60 بار80128360415 2,050,867عددگيج فشارسنج رو{ني تا
292,981عددخط كش فلزي80228360501
410,174عددكوليس80328360502
58دستگاه -  ساعتمتر 3  متري80428360503
586دستگاه -  ساعتمتر 50  متري80528360504
150  درجه سانتيگراد80628360601 10 تا 58,596عدددماسنج شيشه اي
1,464,906عدددماسنج فلزي اسفالت80728360602
2,343,848عددغلظت سنج هيدرومتري80828360603
400 درجه سانتيگراد80928360605 15,776ساعتدماسنج شيشه اي تا
1,465دستگاه -  ساعتكرنومتر81028360701
8112836070208 703دستگاه -  ساعتالك نمره
11  عددي81228360703 7,618دستگاه -  ساعتسري الك
879دستگاه -  ساعتالك 3 اينچ81328360704
1,758دستگاه -  ساعتالك 2  عددي81428360705
2,360دستگاه -  ساعتجك بيرون اورنده نمونه81528370101
1,770دستگاه -  ساعتجك مخصوص تهيه نمونه81628370102
11,796دستگاه -  ساعتجك بتن شكن دستي81728370104
20  تن81828370105 41,872دستگاه -  ساعتجك فشارسنج برقي
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50  تن81928370106 46,591دستگاه -  ساعتجك بتن شكن برقي
100  تن82028370107 56,026دستگاه -  ساعتجك بتن شكن برقي
150  تن82128370108 61,924دستگاه -  ساعتجك بتن شكن برقي
100 تن بافكهاي ازمايش خمشي فوالد82228370109 56,026دستگاه -  ساعتجك برقي
2,949دستگاه -  ساعتفك مخصوص ازمايش خمش بتني82328370110
2,182دستگاه -  ساعتفك مخصوص ازمايش برزيل82428370111
9,849دستگاه -  ساعتباسكول 200  كيلوئي82528370114
17دستگاه -  ساعتچكش الستيكي82628370201
2  كيلوئي82728370202 47دستگاه -  ساعتچكش فلزي
177دستگاه -  ساعتچكش 5 /5  پوندي تراكم خاك82828370203
195دستگاه -  ساعتچكش 10  پوندي تراكم خاك82928370204
395دستگاه -  ساعتچكش تراكم اسفالت83028370205
353دستگاه -  ساعتسربار 72  كيلوگرمي83128370301
353دستگاه -  ساعتسربارمخصوص بتن غلطكي83228370302
24دستگاه -  ساعتوزنه سربي دانسيته سيمان83328370303
2,949دستگاه -  ساعتگرم كن اون83428370401
101دستگاه -  ساعتچراغ ذوب موم83528370402
767دستگاه -  ساعتاجاق برقي هات پليت83628370403
767دستگاه -  ساعتاجاق ذوب گوگردبراي كپينگ كردن83728370404
4,895دستگاه -  ساعتكوره الكتريكي تا1100 سانتيگراد83828370405
4,305دستگاه -  ساعتكوره الكتريكي تا900  سانتيگراد83928370406
3,952دستگاه -  ساعتكوره الكتريكي تا500  سانتيگراد84028370407
2,949دستگاه -  ساعتكوره الكتريكي تا100  سانتيگراد84128370408
708دستگاه -  ساعتگرم كن حوضچه بتني84228370409
14,743دستگاه -  ساعتگرم كن دوار84328370410
-5 كيلوگرم84428370411 117,952دستگاه -  ساعتفالسك دو جداره فلزي 
14,743دستگاه -  ساعتفريزربا 40 سانتيگراد84528370501
4,895دستگاه -  ساعتفريزربا 18 سانتيگراد84628370502
9,849دستگاه -  ساعتاطاقك بخار نگهداري قالبهاي سيماني وبتني84728370602
100  سانتيگرادباز حمام اب گرم84828370603 2,949دستگاه -  ساعتحمام ابي
1,946دستگاه -  ساعتحمام بن ماري84928370604
1,946دستگاه -  ساعتحوضچه اشباع85028370605
1,946دستگاه -  ساعتحوضچه بتني85128370606
195دستگاه -  ساعتحمام شني85228370607
23دستگاه -  ساعتسرطاس85328380101
1 ×50 ×50 سانتيمتر85428380301 78دستگاه -  ساعتشيشه به ابعاد
47دستگاه -  ساعتسبدتوري مخصوص توزين دراب85528380401
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185دستگاه -  ساعتاره سيمي85628380501
38  ميليمتر85728380601 18دستگاه -  ساعتسنگ متخلخل
47دستگاه -  ساعتسيني فلزي بزرگ85828380701
161دستگاه -  ساعتمخروط فلزي ناقص وچكش وزن مخصوص85928380801
309دستگاه -  ساعتصفحه اندازه گيري طولي االنگيشن86028380802
231دستگاه -  ساعتصفحه اندازه گيري مسطح بودن فالكينس86128380901
231دستگاه -  ساعتهدفون86228381001
161دستگاه -  ساعتگيره فلزي روميزي86328381101
47دستگاه -  ساعتگيره نگهدارنده بالن86428381102
33دستگاه -  ساعتانبردهان گرد86528381103
33ساعتپيچ گوشتي86628381104
33دستگاه -  ساعتذره بين86728381201
40,511دستگاه -  ساعتميكروسكوپ پالريزاسيون86828381202
9,208دستگاه -  ساعتدوربين مخصوص؟ميكروسكوب  پالريزاسيون86928381203
920دستگاه -  ساعترطوبت سنج87028381204
4,603دستگاه -  ساعتابزارسنجش سختي سنگ87128381301
3,454دستگاه -  ساعتابزاراندازه گيري زبري سطح با ميكرومتر جي ارسي87228381401
93دستگاه -  ساعتميله وميله هادي تراكم مالت سيمان87328381601
69,607دستگاه -  ساعتكشيدگي سنج فوالد87428381802
5,063دستگاه -  ساعتقيف اسالمپ بامتعلقات87528382001
231دستگاه -  ساعتكاردك مخصوص ازمايش اسفالت87628382201
783دستگاه -  ساعتگيره وپايه تراكم اسفالت87728382301
47دستگاه -  ساعتپيست87828382401
93دستگاه -  ساعتپيست اتو ماتيك87928382402
33دستگاه -  ساعتچراغ بيك88028382501
33دستگاه -  ساعتبيك گاز88128382502
13دستگاه -  ساعتتوري سه پايه88228382601
231دستگاه -  ساعتقيف پيركس88328382701
829دستگاه -  ساعتقيف بوخنر88428382702
829دستگاه -  ساعتقيف دهان باريك پايه بلند88528382703
93دستگاه -  ساعتپايه قيف88628382704
47دستگاه -  ساعتپوار88728382901
322دستگاه -  ساعتتبديل اتصاالت مبرد اداپتور88828383101
231دستگاه -  ساعتپينهاي مخصوص عصاره اشباع خاك88928383201
93دستگاه -  ساعتمثلث89028383301
185دستگاه -  ساعتسه پايه89128383401
47دستگاه -  ساعتمولدمخصوص بادرب89228383701
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93دستگاه -  ساعتقوچ صافي دار89328383801
115دستگاه -  ساعتگيره كروزه89428383901
13دستگاه -  ساعتهمزن شيشه اي89528384001
5دستگاه -  ساعتقطره چكان89628384101
8,286دستگاه -  ساعتابزاراندازه گيري فشاراب حفره اي89728384201
1,520دستگاه -  ساعتابزاراندازه گيري تغييرات حجمي89828384301
4,603,594عددكندرواني سنج لوله موئين ويسكوزيته89928384401
3,682,875عددكند رواني سنج مخصوص سيبولت90028384402
46,036عددپيم استيل انبساط سيمان90128384501
460ورقبرگه ازمايش90228384701
460دستگاه -  ساعتسري لوازم اداري90328384702
231دستگاه -  ساعتسري اچاردستي90428384703
231دستگاه -  ساعتوسايل متفرقه ازمايشگاه محلي خاك90528384704
4 و9062838470506 7,497دستگاه -  ساعتلوازم كامل ازمايش دانسيته
21,323دستگاه -  ساعتآچار بادي90728384706
48,916راس ساعتگاو يا حيوان كاري با خوراك دام90828980101
40,763راس ساعتچهار پا با خوراك90928980102
13,630عددواشرزيربلوكي91028990101
32,453عددجاروي دستي91128990202
7,954دستگاه -  ساعتلوازم بتن ريزي شمع شامل لوله ترمي قيف وسايرمتعلقات91228990701
20,348,058عددتيفور91328990901
2,414,488دستگاهچراغ كوره اي91428991001
295,970عددسكوي قرقره91528991101
5,841,504دستگاهچرخ چاه ومتعلقات91628991201
62,309كيلوگرمطناب پالستيكي91728991301
15,579حلقهريسمان91828991302
17,442ليترروغن قالب بندي91928991401
32,167حلقهنوارچسب كاغذي پهن92028991501
1,286دستگاه -  ساعتدستگاه ساب زن متحرك92128991701
324,529عددمتر فلزي سه متري92228992202
1,947,168عددمتر فلزي سي متري92328992205
5,077,959عددصفحه پمپ شاتكريت92428992303
15,579مترمربعداربست فلزي92528992401
68,540كيلوگرمطناب كنفي92628992501
1,558مترطولنخ كار92728992502
37مترطولنخ كنفي92828992503
1,056,923عددكپسول گاز92928992601
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4,673,203دستگاهكپسول آتش نشاني93028992603
40 ليتري   اكسيژن93128992701 134,354عددبهاي پركردن كپسول
11 كيلويي  بوتان وپروپان93228992702 27,910عددبهاي پركردن كپسول
(كيسينگ)93328992801 24,016كيلوگرملوله غالف
934289932011  0 717,121عددسيم بوكسل نمره
1,947,168سريوسايل باربندي، زنجير و سيم بكسل93528993202
936289932116 19,203مترطولسيم بوكسل نمره
324,529عددنردبان93728993301
4,867,919عددنردبان تاشو93828993302
11,034دستگاه -  ساعتدستگاه دندانه تهويه93928993501
11,565دستگاهتريلركفي به ظرفيت حدود5 تن  بدون كشنده94029050901
14,330,326عددويبره بدنه94129090611
500 كيلويي94229100103 14,946,483عددغلتك دستي
94329130311 75kw پمپ لجن كش 6 اينچ با دبي 360 متر مكعب در ساعت و

و توان 1500
223,330دستگاه -  ساعت

16,034دستگاه -  ساعتاره موتوري94429230204
تجهيزوبرچيدن كارگاه براي حفاري تا1000 متربادستگاه حفاري 94529690101

ضربه اي
46,065,421مقطوع

تجهيزوبرچيدن كارگاه براي حفاري تا1000 متربادستگاه حفاري 94629690102
دوراني

101,040,112مقطوع

تجهيزوبرچيدن كارگاه براي حفاري تا1000 متربادستگاه حفاري 94729690103
دوراني  ضربه اي

121,583,287مقطوع

5,151,463مقطوعتجهيزوبرچيدن كارگاه براي ازمايش پمپاژياكاروتاژ94829690201
441,358روزهزينه مسكن گروه عمليات اجرايي  ژئوتكنيك94929690503
129,811روزلوازم رفاهي گروه عمليات اجرايي ژئوتكنيك95029690504
145,388روزهزينه غذاي هرنفرگروه اجرائي ژئوتكنيك95129690601
2,327,329گمانهاستقرار دستگاه حفاري براي هر گمانه95229690602
2,813عددميخ چوبي95329993001
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