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ﮐﻠﯿﺎت و ﺗﻌﺎرﯾﻒ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﮐﻠﯿﺎت و ﺗﻌﺎرﯾﻒ
اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ از دو ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺨﺶ اول :ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ
ﺑﺨﺶ دوم :ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ

 .1ﺗﻌﺎرﻳﻒ
 .1-1ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ :ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻈﺎرت در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا،در ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﺑﺨـﺶ
اول ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ درج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺸﺎور ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ،اراﺋﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .2-1ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ :ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻔﺎريﻫﺎ و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ارزﻳـﺎﺑﻲ و
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد .آن ﺑﺨﺶ از ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف آزﻣﺎﻳﺶ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻧﻴـﺰ در ﭼـﺎرﭼﻮب اﻳـﻦ
ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ.
 .3-1ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ )ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري( ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ :ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ آﻣﺎدهﺳﺎزي و ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﺴﺘﺮ ،ﺗﺰرﻳﻖ و دﻳﮕﺮ روﺷﻬﺎي اﺻﻼح زﻣﻴﻦ ،ﺳﭙﺮﻛﻮﺑﻲ،
ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي و ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎرﻫﺎي ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .4-1ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ :ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .5-1ﻣﺸﺎور ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ :دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸـﺎوره ژﺋـﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ از ﻃـﺮف ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﺑﻮدﺟـﻪ ﻛﺸـﻮر  ،ﺗﺄﻳﻴـﺪ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺸﺎور ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ و ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ و ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﺧـﺪﻣﺎت راﺑـﻪ ﻃـﻮر
ﺗﻮأم ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 .6-1ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ،ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲوﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ)ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري(اﺳﺖ ﻛﻪدرﻋﺮﺻﻪ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﺮدد.
 .2ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ردﻳﻒﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ( و ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ،ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه
و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻳﺎ ﺿﺮاﻳﺐ اﺿﺎﻓﻲ دﻳﮕﺮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد.
 .3ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎدر ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻤﺎم ردﻳﻒﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﻀـﻮر ﻋﻮاﻣـﻞ
ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد.
 .4ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻧﻈﺎرت ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ )ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري( ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻣﺸﺎور اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .5ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ردﻳﻒﻫﺎي ﺑﺪون ﻗﻴﻤﺖ ،درج ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺒﻠﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺸﺎور اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔـﺮدد ،و ﭘـﺲ
از ﺗﻮاﻓﻖ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .6ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد و ﻳﺎ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﻲ ،در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ،ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳـﻦ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﺷﺮح ردﻳﻒ و ﻳﺎ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺮح ردﻳﻒ و ﻳﺎ ﺑﻬﺎي واﺣـﺪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺑﻬـﺎي ﻛـﺎر و
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط و ﻟﺤﺎظ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺎﻻﺳﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺸﺎور اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
 .7در ﻣﻮرد ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﺮآورد ردﻳﻒﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺎرﻓﺮﻣـﺎ و ﻣﻬﻨـﺪس ﻣﺸـﺎور )ﭘـﺲ از اﻋﻤـﺎل ﺿـﺮﻳﺐ ﻣﻨﻄﻘـﻪاي( ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﻣﻲﺷﻮد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ،ﺑﻴﺸﺘﺮ از  30درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ،ﻣﺸـﺎورﻳﻦ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎران ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

۱

ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺨﺶ اول
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺨﺶ اول

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ
در ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎوران ﺷﺎﻏﻞ در ﻃﺮح ،در رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﻼي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﺮاﺣـﻲ
و اﺟﺮا ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ،ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ،ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﺎوران ﻃﺮح ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .1در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ،در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ )ﻣﺮﺣﻠـﻪ
اول( ،ﻃﺮاﺣﻲ)ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم( و اﺟﺮا)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺸﺎور ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه ﻃﺮح ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮدد .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز
ﭘﺮوژه و ﺗﻨﻮع زﻣﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻀﻲ از اﻗﻼم ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻌﺮﻳﻒ ،اراﺋﻪ و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻲ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ
ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ .در ﻫﺮﺣﺎل ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﭘﺮوژه در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد ﻣﺮﺑﻮط ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور اراﺋـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ و
راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮔﺮدد.
 .3ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻣﻴﻦ در ﻃﺮحﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮاي اﺳـﺘﻘﺮار ﻣﻜـﺎنﻫـﺎي زﻳﺴـﺘﻲ،
ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺮد و ﻛﻼن ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ،ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ژﺋﻮﺗﻜﻴﻨﻚ ﻟﺮزهاي و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
وﻳﮋه ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺴﺖ.

۲

ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺨﺶ اول
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺸﺎور ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻗﺴﻤﺖ اول ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺮ در ﺣﺪ دﻗﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺮﺣﻠﻪ اول )اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺸﺮﻳﻪ  199ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر( ،ﺑﺮﺣﺴـﺐ
ﻧﻴﺎز ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد:
 .1ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك و ﺑﺎزدﻳﺪ ﺻﺤﺮاﻳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺮﺑـﻮط در ﻫـﺮ ﻃـﺮح ،ﻣﺤـﻞ اﺳـﺘﻘﺮار و
ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف آن و ﻣﻜﺎنﻳﺎﺑﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﺮوژه.
 .2ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي ژﺋـﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻗﺴـﻤﺖ اول ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﺑﺮاﺳـﺎس ارزﻳـﺎﺑﻲ ژﺋـﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ،ﻣﺨـﺎﻃﺮات زﻣـﻴﻦﺷﻨﺎﺳـﻲ و
زﻣﻴﻦﻟﺮزهاي ،اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎر.
 .3ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮح و زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘـﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰي
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن.
 .4ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻋﻤﻖ ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎ و
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ...ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز.
 .5ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺮﺣﻠﻪ اول.
 .6ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺮﺣﻠﻪ اول.
 .7ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ،ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻃﺮح ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻛـﺎر،
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺘﺨﺎب وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎرﮔﺬاري در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.
 .8ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﻃﺮح ﺑﺎﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ دراﻧﺠﺎم ﻃﺮاﺣﻴﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﻛﺎرﻫـﺎ و اﺟـﺰاي ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻃﺮاح )از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد زﻣﻴﻦﻫـﺎي ﻣﺴـﺄﻟﻪدار و ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮرم،
رواﻧﮕﺮا ،ﺣﺎوي ﮔﭻ ،واﮔﺮا ،ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺎرﻧﻲ ،ﻟﺰوم ﺑﻬﺒﻮد زﻣﻴﻦ زﻳﺮﭘﻲ ،ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻢ دﻳﻮارهﻫﺎي ﮔﻮدﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﺸﻪﻫـﺎ ،ﻟـﺰوم
ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و(...
 .9ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺮح و ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﺪن آﺛـﺎر ﻧـﺎ ﻣﻄﻠـﻮب و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ
ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﺸﻜﻞ آﻓﺮﻳﻦ.
 .10ﺗﺪوﻳﻦ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎوﺷﻬﺎي زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ.

۳

ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺨﺶ اول
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ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،ﻗﺴﻤﺖ دوم ،ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ
ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺮ در ﺣﺪ دﻗﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﻃﺮح )اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺸﺮﻳﻪ  200ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
ﻛﺸﻮر( ،اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد:
 .1ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارك و ﺑﺎزدﻳﺪ ﺻﺤﺮاﻳﻲ و ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮح ،ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار
و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف آن و ﻣﻜﺎنﻳﺎﺑﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﻃﺮح و ﺗﺪارك ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻋﻜﺴﻬﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز.
 .2ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎي ژﺋـﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻗﺴـﻤﺖ دوم ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول ﺑﺮاﺳـﺎس ارزﻳـﺎﺑﻲ ژﺋـﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ،ﻣﺨـﺎﻃﺮات زﻣـﻴﻦﺷﻨﺎﺳـﻲ و
زﻣﻴﻦﻟﺮزهاي ،اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎر.
 .3ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻃﺮح و وﺿﻌﻴﺖ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن.
ﺗﺒﺼﺮه :ﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﺟﺒﺎري و ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻣﻴﻦﺷﻨﺎﺳـﻲ
ﻋﻤﻮﻣﻲ آن داراي اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ را ﺑﺮاي ﻃﺮح ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .4ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻋﻤﻖ ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎ و
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ...ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز.
 .5ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶﻫـﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ ﻣﻮردﻧﻴـﺎز ،ﻣﺸـﺨﺺ ﻛـﺮدن اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ،در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز.
 .6ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول.
 .7ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ،ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ ،ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻃﺮح ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻛـﺎر،
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺘﺨﺎب وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎرﮔﺬاري در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.
در اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎزه از دﻳﺪ ﺑﺎرﺑﺮي و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 .8ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﻃﺮح ﺑﺎﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ دراﻧﺠﺎم ﻃﺮاﺣﻴﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﻛﺎرﻫﺎ و اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻃﺮاح )از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ و ﺣﻔﺮات ،زﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﺴﺄﻟﻪدار و ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮرم ،ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﺤـﻼل،
رواﻧﮕﺮا ،ﺣﺎوي ﮔﭻ ،واﮔﺮا ،ﺳﻨﮓﻫﺎي ﻣﺎرﻧﻲ ،ﺑﻬﺒﻮد زﻣﻴﻦ زﻳﺮﭘﻲ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﻲ ،ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻢ دﻳﻮارهﻫﺎي ﮔﻮدﻫﺎ و ﺗﺮاﻧﺸﻪﻫﺎ و
ﺷﻴﺒﻬﺎي ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ،ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و(...
 .9ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺮح و ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ رﺳـﺎﻧﺪن آﺛـﺎر ﻧـﺎ ﻣﻄﻠـﻮب و ﺑﺮرﺳـﻲ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪاي ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ زﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺴﺎزي ،ﺑﺮاي ﻫﺮﻳـﻚ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬار و
ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي زﻣﻴﻦ )در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز(.
 .10ﺗﺪوﻳﻦ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮ.
 .1-10اﻋﻼمﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ و ﭘﻲﺳﺎزي ﻃﺮح.
 .2-10ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪل ﻛﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه.
 .3-10ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎوﺷﻬﺎي زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ.

۴
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ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح اﺟﺮاﻳﻲ )ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ(
ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺮ در ﺣﺪ دﻗﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد:
 .1ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺴﺎﻳﻞ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﺮاﺳﺎس وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻫﺮ ﻃﺮح ،ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار و ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف آن و ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﻜﺎنﻳﺎﺑﻲﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از دﻳـﺪﮔﺎه
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺮوژه.
 .2ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتو ﺑﺮرﺳﻲژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲﻣﺮﺣﻠﻪدومﺑﺮاﺳﺎسارزﻳﺎﺑﻲژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ،اﻫﻤﻴﺖوﻣﻴﺰان ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎروﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول.
 .3ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﺎص ﻃﺮح ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ و
ﻋﻤﻖ ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ،ﻧﻮع و ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ.
 .4ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻃﺮاﺣـﻲ ﻣﻮردﻧﻴـﺎز ،ﻣﺸـﺨﺺ ﻛـﺮدن اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ودﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ،ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ.
 .5ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﮔﻤﺎﻧـﻪﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ،ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﺎﻳﺶﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ و
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .6ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎ و ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻃﺮح ،ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻛﺎر و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ
ﺳﻄﺤﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرﮔﺬاري.
 .7اﻧﺠﺎم ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰاء ﻛﻪ در ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ
ﺧﺎك و ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .8ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎوران ﻃﺮح در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ:
 .1-8اﻧﺠﺎم ﻃﺮاﺣﻲﻫﺎي ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ.
 .2-8ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮآورد ﻓﻨﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،زﻣﺎﻧﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﻬﺎي ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه.
 .3-8اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻦآوري و روﺷﻬﺎي اﺟﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از اﺟﺰاي ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻃﺮح ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻨـﻲ ،اﻗﺘﺼـﺎدي ،زﻣـﺎﻧﻲ و زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و
اﻣﻜﺎﻧﺎت داﺧﻠﻲ.
 .4-8ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ "ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ" در ﻣﺤﻞ و ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد.
 .5-8ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺧﺎص ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻧﺤﻮه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮرد.
 .9ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮآورد و اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ )ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري( ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ،در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.
ﺗﺒﺼﺮه :در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻮق )ﺑﻨﺪﻫﺎي  8و  (9راﺳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺻﻮرت ﭘـﺬﻳﺮد ﺣـﻖاﻟﺰﺣﻤـﻪ
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺧﺪﻣﺎت )ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ( از ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﺴﺮ و ﺑﻪ ﻣﺸﺎور ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 .10ﺗﻬﻴﻪﮔﺰارشﻣﺮﺣﻠﻪدوم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎزدرﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه از ﻗﺒﻴﻞ:
 اراﺋﻪ رواﺑﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ در ﺧﺎك ﻳﺎ ﺳﻨﮓ زﻳﺮ ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ در ﺣﺎﻻت ﺑﺎرﮔﺬاري ﻋﺎدي و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ. اراﺋﻪ رواﺑﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺸﺴﺖﻫﺎي دراز ﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺧﺎك ﻳﺎ ﺳﻨﮓ زﻳﺮ ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻳﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺎﻟﻮده ،درزﻫﺎي ﺟﺪاﻳﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ. اراﺋﻪ رواﺑﻂ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺳﻜﻮن و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺤﺮك و ﻣﻘﺎوم ﺧﺎك ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮا. اراﺋﻪ رواﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﺷﻤﻊﻫﺎ ،ﺳﭙﺮﻫﺎ و ﺑﺎرتﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ و اﻓﻘﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و درازﻣﺪت آﻧﻬﺎ. اراﺋﻪ رواﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺻﻄﻜﺎك ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺎﻟﻮده. ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺰوم و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻟﺰوم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺎﻟﻮده در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎك و آب ﻣﺠﺎور آن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻴﻤﺎن ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ.۵

ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺨﺶ اول
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺰوم و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻟﺰوم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ وﻳﮋه ﺑﺴﺘﺮ و اﻃﺮاف ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ.و ﻧﻴﺰ ﻣﻼﺣﻈﺎت و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﺮاي زﻣﺎن ﺑﻬﺮهﺑﺮداري.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ،ﺳﺎﺧﺖ )اﺟﺮا(
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﺪ دﻗﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠﻲ و اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺸﺮﻳﻪ  201ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد:
 .1ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ )ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري( ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ.
 .2ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد.
 .3ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻨﺪي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ،ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي ﺗﺮاﻧﺸﻪﻫﺎ ،ﺷﻴﺮواﻧﻴﻬﺎ و ﺟﺪارﻫﺎي ﻣﻮﻗـﺖ
و داﺋﻢ ،ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﺧﺎك )ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ( ،ﻫﺪاﻳﺖ و درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز زﻫﻜﺸﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮﺳﻄﺤﻲ.
 .4ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ زﻣﻴﻦ و ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﺣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ.
 .5ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ ﺑﺎﻓﺮﺿﻴﺎت ﻃﺮاﺣﻲ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ.
 .6ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺰوم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ،ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺠﺪد و اﻧﺠﺎم آن در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.
 .7ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻞ.
 .8ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺰوم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل و اﻧﺠﺎم آن
 .9ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺼﺐ اﺑﺰار دﻗﻴﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ واﻗﻌﻲ زﻣﻴﻦ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺰوم ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﻧﺠﺎم آن در ﺻﻮرت ﻟﺰوم.
 .10ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ.
 .11ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﻣﺸﺎور ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﻨﻨﺪه و اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﺎرت ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑـﺮاي ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺟﺮاﻳـﻲ )ﻛﺎرﻫـﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎري(
ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ.

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ،ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﺪ دﻗﺖ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻠﻲ و اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺸﺮﻳﻪ  202ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ
ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد.

۶

ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺨﺶ اول
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ
اﻟﻒ  -ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،دوم و ﺳﻮم ﻃﺮح و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ )ﻣﻮﺿـﻮع ﻓﺼـﻞ ﭼﻬـﺎرم ﺑﺨـﺶ دوم(
ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ )ﻓﺼﻮل اول و دوم( و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ )ﻓﺼﻞ ﺳﻮم( و ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺳﻮﻳﻞ ﻃـﺮح،
ﻃﺒﻖ رواﺑﻂ و ﺟﺪاول زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد:

B  k1a.b.S

A=B+C
C  0 / 006. p.k 2 .D(a.b) 0 / 5

 : A,B,Cﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
 : k1 , k2ﺿﺮﻳﺐ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ) ،از ﺟﺪول  1و (2
 :Pﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ و ﻣﺮﺣﻠﻪ )ﺟﺪول (3
 :aﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه )ﺟﺪول (4
 :bﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت )ﺟﺪول (5
 :sﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺤﺮاﻳﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(
 :Dﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺳﻮﻳﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻃﺮح )ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(
ب  -در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ ،ﻣﻘﺪار  pﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ج  -ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ در اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﺟﺮاﻳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.
د -در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﺮاﻳﺐ  b,a, k1از ﺟﺪاول  1و  4و  5اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﺒﻨﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣـﻖاﻟﺰﺣﻤـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ .اﻳـﻦ
ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در آن ﻗﺴـﻤﺖ ﻳـﺎ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗـﺪﻗﻴﻖ و ﻗﻄﻌـﻲ ﺷـﺪه و ﻣـﻼك ﭘﺮداﺧـﺖ
ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻫـ  -در ﺻﻮرت ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﺎرت ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ،ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و
ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر  ،ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪوﻟﻬﺎي ﺷﻤﺎره  4و 5
 .1ﺿﺮﻳﺒﻬﺎي  a1ﺗﺎ  a8ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ،از ﺟﺪول  4اﺳﺘﺨﺮاج ﻣـﻲﺷـﻮد ،ﻛـﻪ ﺣﺎﺻﻠﻀـﺮب آنﻫـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ  aراﺗﺸـﻜﻴﻞ
ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻳﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .2از ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  5ﺿﺮﻳﺐ  bﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲﮔﺮدد.
 .3ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮح ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺮﻳﺐ  aﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑـﺮآورد ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻳﺎﺑﻲ وزﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
 .4ﺿﺮﻳﺐ  bﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﻲ از ﺑﻬﺮهﺑـﺮداري ﻃـﺮح ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻃـﺮح ﺑﮕﻮﻧـﻪاي ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻧـﻮع ﻣﺴـﺘﺤﺪﺛﺎت آن از
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪول  5ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻣﺪ ،ﺿﺮﻳﺐ  bﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦﻳـﺎﺑﻲ
وزﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.

۷

ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺨﺶ اول
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﺟﺪول :1
) Sﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

) k1درﺻﺪ(

ﺗﺎ 35

6/57

75

6/13

120

5/85

180

5/62

450

5/12

900

4/87

1800

4/46

4500

4/07

7500

3/87

ﺟﺪول :2
) Dﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

) k2درﺻﺪ(

180

1/15

350

1/00

900

0/86

1800

0/76

3500

0/66

9000

0/56

18000

0/50

35000

0/44

90000

0/37

180000

0/33

ﺟﺪول :3
ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ

P

ﻗﺴﻤﺖ اول ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

0/15

ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ اول

0/1

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم

0/4

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم

0/35

۸

ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺨﺶ اول
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﺟﺪول :4
ردﻳﻒ
1

ﺷﺮح
ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻣﻴﻦ

a

a1

1-1

زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺳﻨﮕﻲ و ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻧﺸﺴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﭼﻴﺰ

a1  1.0

2-1

زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺘﻮﺳﻂ

a1  1.15

3-1

زﻣﻴﻨﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻢ و ﻧﺸﺴﺖ ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎد

a1  1.3

2

وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺳﺎزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻳﺎ اﺣﺪاث در ﻣﺠﺎورت درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ

a2

ﺳﺎزهﻫﺎي روزﻣﻴﻨﻲ
1-2

-

اﺟﺮاي ﺳﺎزه درﻓﺎﺻﻠﻪﻛﻤﺘﺮ ازدوﻣﺘﺮﺑﺎﻻيﺳﻄﺢآبزﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

-

اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ زﻳﺮ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

a2  1.2

-

اﺟﺮاي ﺳﺎزه ﺣﺪاﻗﻞ  4ﻣﺘﺮ زﻳﺮ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

a2  1.3
a2  1.5

ﻓﻀﺎﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
2-2

-

ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در زﻳﺮ ﺳﻄﻮح آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ

-

ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﺠﺎورت رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ درﻳﺎ

a2  1.7
a2  1.7
3

ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺎﻟﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ

a3

1-3

ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺎﻟﻮده ﺑﻴﻦ  3ﺗﺎ  6ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ

a3  1.1

2-3

ﻋﻤﻖ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺎﻟﻮده ﺑﻴﺶ از  6ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ

a3  1.2

4
1-4

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ

a4

اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت در زﻣﻴﻦﻫﺎي ﺑﺎ ﺧﺎك دﺳﺘﻲ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺷﻬﺮي
-

ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺧﻄﻲ

-

ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ

a4  1.45
a4  1.15

5

زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ

a5

1-5

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰي ﻣﺘﻮﺳﻂ

a5  1.1

2-5

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰي زﻳﺎد

a5  1.15

3-5

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺧﻴﺰي ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد

a5  1.2

6
1-6
7

ﺗﻨﻮع زﻣﻴﻦ

a6

زﻣﻴﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪاي درﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻧﺸﺴﺖ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن وﺟﻮد دارد.
ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎترويﺷﻴﺐ ،ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲﻫﺎ ،زﻣﻴﻨﻬﺎيداراي ﺣﻔﺮات ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ و در ﻣﺤـﺪوده

a6  1.2
* a7 

زﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﺴﺄﻟﻪدار از ﻗﺒﻴﻞ زﻣﻴﻦﻫﺎي واﮔﺮا ،رﻣﺒﻨﺪه ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮرم و...
8

* a8 

ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻧﻘﺎط آﻟﻮده ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﻟﻮدﮔﻲ
۹

ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺨﺶ اول
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﺟﺪول :5
ﺷﺮح

ردﻳﻒ
1

ﮔﺮوه  1ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﺑﻨﻴﻪ ﻓﻨﻲ ﻣﺘﻌﺎرف ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺎ  3ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻣﺤﻮري ﺗﺎ  50ﺗﻦ

2

ﮔﺮوه  2ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،اﺑﻨﻴﻪ ﻓﻨﻲ ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﭘﻠﻬﺎي ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﺎده ﺗﺎ  25ﻣﺘﺮ و ﻣﻤﺘﺪ ﺗﺎ  12ﻣﺘﺮ ،و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﻲ
ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ و ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﺎزه ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﺎدﻳﻮم ورزﺷﻲ ﺗﺎ  15ﻫﺰار ﻧﻔﺮي

3

b =1

b = 1.25

ﮔﺮوه  3ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﭘﻠﻬﺎي ﻣﻤﺘﺪ ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  12ﻣﺘﺮ ﺗـﺎ  30ﻣﺘـﺮ و ﺳـﺎده از  25ﻣﺘـﺮ ﺗـﺎ 50ﻣﺘـﺮ،
اﺳﺘﺎدﻳﻮﻣﻬﺎي ورزﺷﻲ  15ﺗﺎ  40ﻫﺰار ﻧﻔﺮي

4

b

b = 1 .6

ﮔﺮوه  4ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﻛﺮد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﺎزه ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ ،ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي
ﻣﺪﻓﻮن ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ  5ﺗﺎ 12ﻣﺘﺮ ،اﺳﺘﺎدﻳﻮم ورزﺷﻲ ﺑﻴﺶ از  40ﻫﺰار ﻧﻔﺮ

5

ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳﺎد و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺪﻓﻮن در ﺧﺎك ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  12ﻣﺘﺮ و ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ

6

ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺧﻄﻲ

b =2
b = 2 .5

b =1

-

ﺟﺎدهﻫﺎ

-

اﻧﺘﻘﺎل آب ،ﻓﺎﺿﻼب ،ﮔﺎز و ﻧﻔﺖ ،ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل

b = 1.15

7

ﻓﻀﺎﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺳﻨﮓ )ﺗﻮﻧﻞ ،ﺷﺎﻓﺖ و ﻣﻐﺎر(

8

ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ

9

ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﺨﺎزن آب و ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز )ﻫﻮاﻳﻲ و زﻣﻴﻨﻲ(

b = 1 .6

10

اﺳﻜﻠﻪ ،دﻛﻞ و ﺑﺮجﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ

b = 2 .5

b = 1.25
b =3

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺟﺪول :5
 .1ارﻗﺎم ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي "ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎد" ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ  2800و ﺷﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ ﻣﻬـﻢ ﭘـﺲ از
ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺿﺮﻳﺐ  ،1/2ﺿﺮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 .2ﮔﺮوهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ درج ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﮔـﺮوهﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره  1-15354-54-3191ﻣـﻮرخ
 1370/9/30ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .3ﺿﺮﻳﺐ ) (bﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ردﻳﻒﻫﺎي اﻳﻦ ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺸﺎور ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻌﻴـﻴﻦ و
ﭘﺲ از اﻃﻼع اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ،ﻣﺸﺎورﻳﻦ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر ،ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

۱۰

ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺨﺶ دوم
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺨﺶ دوم
 .1ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎري ،ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ،ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ و آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻃﺒـﻖ ﻳﻜـﻲ از ﺿـﻮاﺑﻂ ،آﻳـﻴﻦﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ،
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ] از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟـﻪ ﻛﺸـﻮر ،ﻣﻮﺳﺴـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺻـﻨﻌﺘﻲ اﻳـﺮان )ﻣﺎﺗﺼـﺎ( ،
آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑـﺘﻦ اﻳـﺮان ) آﺑـﺎ (  ،اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜـﺎﻳﻲ  ، ASTMاﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن  ، BSاﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي راه آﻣﺮﻳﻜـﺎ ، AASHTO
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ  ISRMو  [...اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻣﺸﺎور ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در
ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ را ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ،ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑـﺮاي ﺑﺮﺧـﻲ از آزﻣـﺎﻳﺶﻫـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘـﺪاول ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد و ﻣﻄـﺎﺑﻖ آن ﺑﻬـﺎي واﺣـﺪ
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
 .2ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻤﻞ ،ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ راه ﻃﺒﻖ آﺧﺮﻳﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎي وزارت راه و ﺗﺮاﺑﺮي اﺳﺖ .در ﻣﻮرد راهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در دﻓﺘﺮﭼـﻪ ﻳـﺎد
ﺷﺪه ﻣﺴﺎﻓﺘﻲ ﺑﺮاي آنﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮﻳﻦ راه ،ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺣﻤﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
 .3در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻞﻫﺎ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻳﻚﺑﺎر رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻣﺒﺪأ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷـﻮد .ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه از ﻣﺤﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﺮﻛﺖ  500ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ 1000 (500×2=1000) ،ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺣﻤـﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي آنﻫﺎ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺒﻨﺎي ﺣﻤﻞ از ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮدد اﻛﻴﭗﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﺤﺮاﻳﻲ )ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺼﻞ اول و دوم( در ﺟﺎدهﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻳﻜﺒﺎر رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻣﺒﺪا ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﻘﻞ ﻛﺎرﮔﺎه و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ،ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ روز ﻛﺎرﻛﺮد ﻛﺎرﮔﺎه ،ﻃﺒـﻖ ردﻳـﻒ 010117
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .5در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ در ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ ،ﺟﻤﻌﺎً ﺳﻴﺼﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 .6در ﻣﻮرد ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد .درﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎر ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﻤﻲﻳﺎﺑﺪ.
 .7ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از آﻣﺎده ﺑﻮدن ﻛﺎدر ﻓﻨﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ،ﭘﻤﭗﻫﺎ ،ﻟﻮازم درون ﭼﺎﻫﻲ و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ و
اﺳﺘﻤﺮار آﻣﺎدﮔﻲ آنﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد.
 .8ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺣﺪاﻗﻞ اﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ  75درﺻﺪ ﺑﺮآورد اوﻟﻴـﻪ آن در ﻗـﺮارداد اﺳـﺖ .ﻛـﻪ
ﻣﻌﺎدل  25درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺲ از ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه در اوﻟﻴﻦ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣـﺎﺑﻘﻲ آن ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﻛـﺎر
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .9در ﺗﻤﺎﻣﻲ ردﻳﻒﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ آنﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻛﻴﭗ روز ،روز ﻳﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد ،ﻳـﻚ روز ﻳـﺎ
ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 .10در ﺗﻤﺎﻣﻲ ردﻳﻒﻫﺎ ،اﻛﻴﭗ روز ﻳﺎ روز ،ﺑﺮاي ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺎر ﻋﺎدي ﺑﻮده و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎر ﺑﺮاﺳﺎس ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺻﻮرت ﻛﺎر در ﺷﺐ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ.
 .11ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺧﻄﻲ ،ﺷﺎﻣﻞ راه ،راهآﻫﻦ ،آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ ،ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب ،ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﺑﺮق ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .12ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻴﺶ از آن ،ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﺎه ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور
ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺒﺎرداري ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﺎه
ﺑﺎﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .13اﻓﺮاد و ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪهﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻏﺬا و اﻣﻜﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎور ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺧﻮد ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺸﺎور ﻃﺒﻖ ردﻳﻒ  011310ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
۱۱

ﮐﻠﯿﺎت ﺑﺨﺶ دوم
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
 .14ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻛﺎر در ردﻳﻒﻫﺎ ،ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ،آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ و ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﻲ ﻛﻪ ﺧـﺎرج از ﻗﺼـﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن ﻣﺸـﺎور
اﺳﺖ ،ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .دﺳﺘﻮر ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎر از ﻃﺮف ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺮاردادي از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ،ﺟﺰو ﺗـﺄﺧﻴﺮ ﻛـﺎر ﻣﺤﺴـﻮب
ﻧﻤﻲﺷﻮد.
 .15در اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز و اﻣﻜﺎن درج ردﻳﻒﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در آﻳﻨﺪه ،ردﻳﻒﻫﺎي ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺖ آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺷﻤﺎرهﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ رﻗﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ دو
رﻗﻢ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻓﺼﻞ ،دو رﻗﻢ ﺑﻌﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﮔﺮوه و دو رﻗﻢ آﺧﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ردﻳﻒ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .16اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻛﺎرﻫـﺎي اﺟﺮاﻳـﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ و دﻳﮕـﺮ ﻛﺎرﻫـﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻜـﺎري ﻣﺠـﺎز
ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .17ﺿﺮﻳﺐﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي
ﺿﺮﻳﺐﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﺑﻪ ﻓﺼﻞﻫﺎي ﻳﻚ ،دو ،ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﺮﻳﺐﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي درج ﺷﺪه در ﭘﻴﻮﺳـﺖ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎره  102/4156-54/3730ﻣﻮرخ  ،1378/7/12ﻃﺒﻖ رواﺑﻂ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺧﻄﻲ ،ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﻣﻴﺎنﻳﺎﺑﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
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 = rSﺿﺮﻳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ
 = Rﺿﺮﻳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻣﺮﺑﻮط در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ 3730
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 = rlﺿﺮﻳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪاي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻮرد اﻋﻤﺎل ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ.
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ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری

ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .1در ﻫﺮ ﻗﺮارداد ،ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﺑﻴﺶ از  3ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒ  10208ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .2ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ )در آﺑﺮﻓﺖ و ﺳﻨﮓ( و ﺣﻔﺎري دﺳﺘﻲ ،ﻃﺒﻖ ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط،
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .3در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﻠﻬﺎي ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ راه درﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻣﺸﺎور اﺑﻼغ ﺷﻮد ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻳﻜﺒﺎر و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺘـﺮاژ
ﻛﻞ ﺣﻔﺎري ﭘﻠﻬﺎ و ﺗﺎ ﻣﺤﻞ دورﺗﺮﻳﻦ ﭘﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 .4اﺣﺪاث راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎي ﺣﻔﺎري و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ )ﺑﺮﺟﺎﺳﻨﮓ( )ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﺗﺮاﻛﺘﻮر( ﺑﻌﻬـﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣـﺎ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮاردﻳﻜﻪ اﻣﻜﺎن اﺣﺪاث راه ﻳﺎد ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻳﺎ ﺑـﺎﻟﮕﺮد راﺳـﺎً و
ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎري و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ )ﺑﺮﺟﺎ ﺳﻨﮓ( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺣـﺪاث راه دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ و ﻳـﺎ
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ،ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .5ﺗﺤﻮﻳﻞ زﻣﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺎه و ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺪون ﻣﻌﺎرض ،اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ،ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗـﺄﺧﻴﺮي از اﻳـﻦ ﺑﺎﺑـﺖ
ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺟﺒﺮان آن ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .6در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن ﻧﻘﺎط دﻗﻴﻖ ﻣﺤﻞ ﺣﻔﺎري ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣـﺎ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲﮔﻴـﺮد .ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻗﺒﻠـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري و ﭘﻴﺎده ﻛﺮدن ﻧﻘﺎط ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺸﺎور اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮاﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .7ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﻄﺮﻫﺎي درج ﺷﺪه در ردﻳﻒﻫﺎي ﺣﻔﺎري در آﺑﺮﻓﺖ وﺳﻨﮓ ﺑﺮاي ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻐﺰهﮔﻴﺮ )ﻛﻮرﺑﺎرل( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﻮل ﮔﻤﺎﻧﻪ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،و در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻔﺎري ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺮوع ﺷﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .8ﺣﻔﺎري دﺳﺘﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﻨﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺣﺪود  80ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﺮدد.
 .9ﺣﻔﺎري ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اوﮔﺮ دﺳﺘﻲ ﻋﻴﻨﺎً ﻃﺒﻖ ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎري دﺳﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 .10ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ در ﻣﺼﺎﻟﺢ درﺷﺖداﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺣﻔﺎري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻴﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎي ﺣﻤـﻞ و ﺗﺠﻬﻴـﺰ
ﻛﺎرﮔﺎه از ردﻳﻒﻫﺎي ﺣﻔﺎري دﺳﺘﻲ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺣﻔﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .11در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه )ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒﻫﺎي  10203و  %40 ، (10204ﻣﺘﺮاژ ﺣﻔﺎري در ﺳـﻴﻤﺎن )ﻣﻮﺿـﻮع ردﻳـﻒﻫـﺎي  10714ﺗـﺎ
 (10718ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 .12ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺧﻮد ﻛﺸﺸﻲ ﺑﻮده )ﺳﻮار ﺑﺮﻛﺎﻣﻴﻮن و ﻳﺎ ﭼﺮخ زﻧﺠﻴﺮي و (...و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺟﻚﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص )ﻫﻴـﺪروﻟﻴﻜﻲ( و
ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ  ،ﺗﺮاز و اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺤﻞ ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﺑﺮﻓﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﮓ ﺣﻔﺮ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻬـﺎي آن ﺑﺮاﺳـﺎس ردﻳـﻒﻫـﺎي
 10114و  10301ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .13ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﺴﻄﻴﺢ زﻣﻴﻦ در ردﻳﻒ  ،10301اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻫﻤﻮار ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺑﻴﻞ و ﻛﻠﻨﮓ و ﻛﺎرﮔﺮ ﺳـﺎده در ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  8ﺳـﺎﻋﺖ ﻛـﺎري و ﻳـﺎ
ﻛﺴﺮي از آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .14ﺑﻬﺎي ردﻳﻒ  ،10302در ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ زﻳﺎد ﻳﺎ زاوﻳﻪدار ﻳﺎ ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ ﻧﺨـﻮرده ،ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺤـﺮاف ﮔﻤﺎﻧـﻪ و
رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﻳﻤﻨﻲ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .15در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﺴﻄﻴﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻴﺐ داﻣﻨﻪﻫﺎ ،ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺧﺮد ﻧﻤﻮدن ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺘﻚ و دﻳﻠﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻨﮓ ﭼﻴﻨﻲ و
ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﺳﻜﻮي ﺣﻔﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ  -روز و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﻲ
ﻟﺤﺎظ و ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ردﻳﻒ  10303ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۱۳

ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
 .16در ﺣﻔﺎري آﺑﺮﻓﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻣﺘﻪ ﺗﻮﭘﺮ ،اوﮔﺮ ﻳﺎ ﺿﺮﺑﻪاي ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒﻫﺎي  10401ﺗﺎ  10407ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻃﺒـﻖ
ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد.
 .17اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي  10408و ) 10508ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ  ( Sو  10409ﺗﺎ  10411و  10509ﺗﺎ ) 10511ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺧﺎك ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ  ،( Gاﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻈﺮي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ردﻳﻒﻫﺎي داﻧﻪﺑﻨﺪي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .18ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻓﻨﻲ در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻳﺎ ﭘﺲ از ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ در زﻣﻴﻦﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺸﺎد ﻛﺮدن ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮﻗﻮ زدن و ﻳﺎ دﻧﺒﺎل ﻛـﺮدن
روش ﺗﻠﺴﻜﻮﭘﻲ در ﺣﻔﺎري ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎي آﺑﺮﻓﺘﻲ ﻋﻤﻴﻖ( ﺑﻬﺎي ردﻳﻒﻫﺎي  10514ﺗﺎ  10516ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎً ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 .19در ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ردﻳﻒﻫﺎي  10601ﺗﺎ  10614ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي و ﻣﻮﻣﻴﺎﻳﻲ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
 .20ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده )دﻧﻴﺴﻮن و ﭘﻴﭽﺮ( و ﻣﻘﻄﻌﻲ )ﻣﻐﺰهﮔﻴﺮ( ،ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﻣﺘﺮاژ ﺣﻔﺎري ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻲﺷﻮد.
 .21ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮﺳﻠﻪ ﻣﻐﺰهﮔﻴﺮ )ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒﻫﺎي  10610ﺗﺎ  (10614ﺗﻨﻬﺎ در ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻔﺎري ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮ ﻣﺘﻪ ﺗﻮﭘﺮ ﻳﺎ اوﮔـﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .22ﺑﻬﺎي ردﻳﻒﻫﺎي  10714ﺗﺎ  10718ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎري در ﺳﻴﻤﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺎزﻣﺎن ﮔﻴﺮش ﻛﻤﺘﺮ از  7روز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )در ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎي ﺗﺰرﻳـﻖ
آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺳﻴﻤﺎﻧﺘﻪ ﻛﺮدن ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒ  (10732و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺎري در ﺳـﻴﻤﺎن ﺗﺰرﻳـﻖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﮔﻴـﺮش ﺑـﻴﺶ از  7روز ﺑﺎﺷـﺪ،
ردﻳﻒﻫﺎي  10701ﺗﺎ  10713ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎً ﻣﻼك ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 .23درﺻﻮرت ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻧﻮع ﺳﻨﮓ ،اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒﻫﺎي  10724ﺗﺎ  10726درﺣﺎﻟﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮع ﺳـﻨﮓ ﺑـﺎ
ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﻄﻊ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ )ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﻄﻊ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ در ﺑﻬﺎي اﻳﻦ ردﻳﻒﻫﺎ ﻟﺤـﺎظ ﻧﺸـﺪه
اﺳﺖ.
 .24ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ردﻳﻒ  ،10727ﻣﻴﺰان  R.Q.Dﻛﻤﺘﺮ از  50درﺻﺪ ﺑﺮاي ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ آﺛﺎر ﻫـﻮازدﮔﻲ و ﻳﺎﭘﺮﺷـﺪﮔﻲ
درزه آنﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﻔﺎري در اﻳﻦ ﻻﻳﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻗﻄﻌﻪ ﺣﻔﺎري ) (RUNﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 .25ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻴﻤﺎﻧﺘﻪ ﻛﺮدن ﮔﻤﺎﻧﻪ از ردﻳﻒ  ،10732ﺣﻔﺎري ﻣﺠﺪد در ﺳﻴﻤﺎن از ردﻳﻒﻫﺎي  10714ﺗﺎ  10718و ﺗﻮﻗﻒ ﻛﺎر ﺑﺮاي ﮔﻴﺮش
ﺳﻴﻤﺎن ﻣﻌﺎدل  50درﺻﺪ ردﻳﻒ  10808ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 .26در ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاري ﺟﺪاري ﺑﻪ روش ﺗﻠﺴﻜﻮﭘﻲ در ﺳﻨﮓ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاري داﺧﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ردﻳﻒ  10730ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 .27ﺣﻔﺎري در ﺳﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻐﺰه ﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﺟﺪاره ) (Single Tube Corebarrelﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒ  10806ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻻﻳﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ از
ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻐﺰهﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري و ﻣﻐﺰهﮔﻴﺮي در ﻻﻳﻪﻫﺎي ﺳﻨﮓ ﻣﺎرن
ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻐﺰهﮔﻴﺮ ﺗﻚ ﺟﺪاره از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﺴﺮ ﺑﻬﺎي ردﻳﻒ  10806ﺑﻪ آن اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲﮔﺮدد.
 .28ﺟﻌﺒﻪﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒ  10903ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪارد )ﺣﺪود  55×105ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( و از ﭼﻮب ﺧﺸﻚ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 .29ﺣﻤﻞ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎي ﻣﻐﺰهﻫﺎي ﺣﻔﺎري ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  30ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ )از ﻛﺎرﮔﺎه( و ﺗﺤﻮﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺎور ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺮاي
ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎي ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
 .30در ردﻳﻒ  10904ﻫﺮﻳﻚ ﻣﺘﺮ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻌﺎدل  10ﻣﺘﺮ اﻓﻘﻲ و ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل اﻓﻘﻲ و ﻗـﺎﺋﻢ ﺑـﺎ ﺗﻨﺎﺳـﺐ ذﻛـﺮ ﺷـﺪه در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﻣﻲﺷﻮد.
 .31ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺒﻲ )ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺣﺪود  30×30×30ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ( ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒ  11101از ﭘﺘـﻚ و دﻳﻠـﻢ و ﻛـﺎرﮔﺮ ﺳـﺎده
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وزن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻴﺶ از  200ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ،اﻧﺒﺎر و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﺲ از آزﻣﺎﻳﺶ ﻃﺒﻖ ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﭘﺮداﺧـﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۱۴

ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
 .32در ردﻳﻒﻫﺎي  11102و  ،11103ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه  25ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ ﻣﻼك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫـﺎي ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و ﻣﺼـﺎﻟﺢ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺒﻲ رودﺧﺎﻧﻪاي ﻳﺎ ﺳﻨﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪﺻﻮرت  25ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﮔﺮدد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ردﻳﻒ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .33ردﻳﻒ  11107ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺮﺿﻪ ﺑﺎ وزن ﻛﻞ ﺑﻴﺶ از  200ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ وزن ﻛـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ
ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻲﺷﻮد و اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺎور ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ اول
ﺷﻤﺎره

ﺷﻤﺎره

ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوه

ﮔﺮوه

ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوه

ﮔﺮوه

.1

ﺣﻤﻞ.

.8

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻛﺎر.

.2

ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه.

.9

ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻨﺒﻲ.

.3

اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎه.

.10

ﺣﻔﺎري دﺳﺘﻲ.

.4

ﺣﻔﺎري در آﺑﺮﻓﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮﻣﺘﻪ ﺗﻮﭘﺮ و اوﮔﺮ.

.11

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺣﻔﺎري دﺳﺘﻲ.

.5

ﺣﻔﺎري در آﺑﺮﻓﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻐﺰهﮔﻴﺮ.

.12

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب.

.6

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺣﻔﺎري ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ در آﺑﺮﻓﺖ.

.13

ﺣﻔﺎري و ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﺑﺮ روي آب ﻳﺎ داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ.

.7

ﺣﻔﺎري و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﻨﮓ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻐﺰهﮔﻴﺮ.

۱۵

ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ )رﯾﺎل(

 ۰۱۰۱۰۱ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺮاد
ﺑﻪﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎری ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﺎ ۲۰۰
ﻣﺘﺮ در آﺑﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ.

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

۴۵,۱۰۰

 ۰۱۰۱۰۲ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری ،ﺗﺠﻬـﯿﺰات و اﻓﺮاد
ﺑﻪﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎری ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ از
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

 ۲۰۰ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  ۵۰۰ﻣﺘﺮ در آﺑﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ.

۸۳,۲۰۰

 ۰۱۰۱۰۳ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺮاد ﺑﻪﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه
در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎری ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﻣﺘﺮ ﺗﺎ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

 ۱۵۰۰ﻣﺘﺮ در آﺑﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ.

۱۲۳,۰۰۰

 ۰۱۰۱۰۴ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺮاد ﺑﻪﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه
در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎری ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰۰ﻣﺘﺮ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺗﺎ  ۳۰۰۰ﻣﺘﺮ در آﺑﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ.

۱۶۳,۰۰۰

 ۰۱۰۱۰۵ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺮاد ﺑﻪﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه
در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎری ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰۰ﻣﺘﺮ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

در آﺑﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ.
 ۰۱۰۱۰۶ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺳﺎﯾﻞ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺮاد ﺑﻪﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎری دﺳﺘﯽ.

۱۲,۸۰۰

 ۰۱۰۱۰۷ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری ،ﺗﺠﻬـﯿﺰات و اﻓﺮاد
ﺑﻪﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه در ﺟﺎدهﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎری ﻣﺎﺷـﯿﻨﯽ ﺗﺎ۲۰۰
ﻣﺘﺮدر آﺑﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ.

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

۴۸۸,۰۰۰

 ۰۱۰۱۰۸ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری ،ﺗﺠﻬـﯿﺰات و اﻓﺮاد
ﺑﻪﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه در ﺟﺎدهﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎری ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ
از ۲۰۰ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  ۵۰۰ﻣﺘﺮ در آﺑﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ.

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

۸۱۱,۵۰۰

 ۰۱۰۱۰۹ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺮاد ﺑﻪﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه
در ﺟﺎدهﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎری ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﻣﺘﺮ ﺗﺎ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

 ۱۵۰۰ﻣﺘﺮ در آﺑﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ.

۱,۱۳۵,۰۰۰

 ۰۱۰۱۱۰ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺮاد ﺑﻪﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه
در ﺟﺎدهﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎری ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۵۰۰ﻣﺘﺮ ﺗﺎ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

 ۳۰۰۰ﻣﺘﺮ درآﺑﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ.

۱,۴۶۶,۰۰۰

 ۰۱۰۱۱۱ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺮاد ﺑﻪﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه
در ﺟﺎدهﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎری ﻣـﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﯿﺶ از  ۳۰۰۰ﻣﺘﺮ در
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

آﺑﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ.
 ۰۱۰۱۱۲ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺳﺎﯾﻞ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺮاد ﺑﻪﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه در ﺟﺎدهﻫﺎی
ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎری دﺳﺘﯽ.

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

۱۶

۳۲,۳۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ )رﯾﺎل(

 ۰۱۰۱۱۳اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۱۰۷ﺗﺎ  ۰۱۰۱۱۲ﺑﺮای ﺣﻤﻞ
درﺻﺪ

در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦرو )ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر(.
 ۰۱۰۱۱۴ﺣﻤﻞ دﺳﺘﮕﺎه و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎری ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وﯾﻨﭻ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ
ﺗﯿﻔﻮر ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﺘﻮر ﯾﺎ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﺎری در

ﻣﺎه _ ﻧﻤﻮﻧﻪ

آﺑﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮔﺎه.

۵,۶۰۷,۰۰۰

 ۰۱۰۱۱۵آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ
روز

ﻟﻮازم ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﮕـﺮد )ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ(.

۸,۱۲۶,۰۰۰

 ۰۱۰۱۱۶ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺮای
دﻓﻌﻪ

ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﮕﺮد )ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ( ﯾﺎ روشﻫﺎی دﯾﮕﺮ.

۱۴,۹۶۳,۰۰۰

 ۰۱۰۱۱۷اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒﻫﺎی  ۰۱۰۱۰۷ﺗﺎ  ۰۱۰۱۱۲ﺑﺎﺑﺖ
اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺮدد اﮐﯿﭗﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﺟﺎدهﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ
درﺻﺪ

ﺑﻪ ازای ﻫﺮ روز ﮐﺎرﮐﺮد.

۲۰

 ۰۱۰۲۰۱ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﮕﺎه و ﯾﺎدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺣﻔﺎری ﺑﻪروش آﺑﺸﻮﯾﯽ ،اوﮔﺮ ﯾﺎ
ﻣﻘﻄﻮع

ﺿﺮﺑﻪای ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ درآﺑﺮﻓﺖ در ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه.

۷۷,۷۳۹,۰۰۰

 ۰۱۰۲۰۲اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۱۰۲۰۱ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﺣﻔﺎری ﻣﺎزاد
ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﺑﺮ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه.

۶۰۰,۰۰۰

 ۰۱۰۲۰۳ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﮕﺎه و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺎری و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺣﻔﺎری ﺑﺎ ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮ )ﮐﻮرﺑﺎل( ﺑﺮای
ﻣﻘﻄﻮع

ﺣﻔﺎری ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ در آﺑﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ در ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه.

۱۳۵,۶۶۲,۰۰۰

 ۰۱۰۲۰۴اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۱۰۲۰۳ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﺣﻔﺎری ﻣﺎزاد
ﺑﺮ ۱۰۰ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه.
 ۰۱۰۲۰۵ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای ﺣﻔﺎری دﺳﺘﯽ ﺗﺎ  ۵۰ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۱,۲۰۳,۰۰۰

ﻣﻘﻄﻮع

۲۳,۲۶۴,۰۰۰

 ۰۱۰۲۰۶اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۱۰۲۰۵ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﺣﻔﺎری دﺳﺘﯽ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻣﺎزاد ﺑﺮ ۵۰ﻣﺘﺮ.

۴۵۵,۵۰۰

 ۰۱۰۲۰۷ﮐﺴﺮ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۱۰۶و  ۰۱۰۲۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۲۰۶در
درﺻﺪ

ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه درﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 ۰۱۰۲۰۸اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۲۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۲۰۶در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ
ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻄﯽ )ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از ۶
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

درﺻﺪ

 ۰۱۰۳۰۱ﺗﺴﻄﯿﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﺮاز ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری در
زﻣﯿﻨﻬﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ و ﺳﻨﮕﯽ.

ﮔﻤﺎﻧﻪ

۹۶۴,۰۰۰

 ۰۱۰۳۰۲ﻣﻬﺎر ﻧﻤﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﺎری در آﺑﺮﻓﺖ و
ﮔﻤﺎﻧﻪ

ﺳﻨﮓ.

۱۷

۴,۳۶۵,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ )رﯾﺎل(

 ۰۱۰۳۰۳اﯾﺠﺎد ﺳﮑﻮی ﺣﻔﺎری در زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺷﯿﺒﺪار ﺑﺮای ﺣﻔﺎری در
ﺳﮑﻮ

آﺑﺮﻓﺖ و ﺳﻨﮓ.
 ۰۱۰۳۰۴ﻧﺼﺐ و ﺟﻤﻊآ وری دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری در ﻣﺤﻞ ﻫﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮای
ﺣﻔﺎری در آﺑﺮﻓﺖ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﺮای ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ.

ﮔﻤﺎﻧﻪ

۳,۵۴۷,۰۰۰

 ۰۱۰۳۰۵اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۱۰۳۰۴ﺑﺮای ﻫﺮ  ۲۵ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
درﺻﺪ

ﻋﻤﻖ ﮔﻤﺎﻧﻪ از  ۱۰۰ﻣﺘﺮ.

۲۰

 ۰۱۰۴۰۱ﺣﻔﺎری در زﻣﯿﻨﻬﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ رﯾﺰداﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ رس ،ﻻی و ﯾﺎ
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠـﻪ ﺳﺮﻣﺘﻪ ﺗﻮﭘﺮ ) ،(Rock Bitاوﮔﺮ ﯾﺎ
ﺿﺮﺑﻪای ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﺳﺖ ﺧﻮرده
ﻣﺘﺮﻃﻮل

و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۲۵ﻣﺘﺮ.

۴۷۶,۵۰۰

 ۰۱۰۴۰۲ﺣﻔﺎری در زﻣﯿﻨﻬﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ رﯾﺰداﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ رس ،ﻻی و ﯾﺎ
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﻣﺘﻪ ﺗﻮﭘﺮ ) ،(Rock Bitاوﮔﺮ ﯾﺎ
ﺿﺮﺑﻪای ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﺳﺖ ﺧﻮرده
ﻣﺘﺮﻃﻮل

و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۲۵ﺗﺎ  ۵۰ﻣﺘﺮ.

۶۰۷,۵۰۰

 ۰۱۰۴۰۳ﺣﻔﺎری در زﻣﯿﻨﻬﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ رﯾﺰداﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ رس ،ﻻی و ﯾﺎ
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠـﻪ ﺳـﺮﻣﺘﻪ ﺗﻮﭘﺮ ) ،(Rock Bitاوﮔﺮ ﯾﺎ
ﺿﺮﺑﻪای ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﺳﺖ ﺧﻮرده
ﻣﺘﺮﻃﻮل

و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۵۰ﺗﺎ  ۷۵ﻣﺘﺮ.

۷۵۳,۵۰۰

 ۰۱۰۴۰۴ﺣﻔﺎری در زﻣﯿﻨﻬﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ رﯾﺰداﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ رس ،ﻻی و ﯾﺎ
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﻣﺘﻪ ﺗﻮ ﭘﺮ ) ،(Rock Bitاوﮔﺮ ﯾﺎ
ﺿﺮﺑﻪای ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﺳﺖ ﺧﻮرده
ﻣﺘﺮﻃﻮل

و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۷۵ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ.

۹۶۵,۵۰۰

 ۰۱۰۴۰۵ﺣﻔﺎری در زﻣﯿﻨﻬﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ رﯾﺰداﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ رس ،ﻻی و ﯾﺎ
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﻣﺘﻪ ﺗﻮ ﭘﺮ ) ،(Rock Bitاوﮔﺮ ﯾﺎ
ﺿﺮﺑﻪای ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﺳﺖ ﺧﻮرده
ﻣﺘﺮﻃﻮل

و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۲۵ﻣﺘﺮ.

۱,۲۴۱,۰۰۰

 ۰۱۰۴۰۶ﺣﻔﺎری در زﻣﯿﻨﻬﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ رﯾﺰداﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ رس ،ﻻی و ﯾﺎ
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﻣﺘﻪ ﺗﻮﭘﺮ ) ،(Rock Bitاوﮔﺮ ﯾﺎ
ﺿﺮﺑﻪای ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﺳﺖ ﺧﻮرده
ﻣﺘﺮﻃﻮل

و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۱۲۵ﺗﺎ  ۱۵۰ﻣﺘﺮ.
 ۰۱۰۴۰۷ﺣﻔﺎری در زﻣﯿﻨﻬﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ رﯾﺰداﻧﻪ ازﻗﺒﯿﻞ رس ،ﻻی و ﯾﺎ
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺳﺮﻣﺘﻪ ﺗﻮﭘﺮ ) ،(Rock Bitاوﮔﺮ ﯾﺎ
ﺿﺮﺑﻪای ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﺳـﺖ

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻧﺨﻮرده و دﺳﺖ ﺧﻮرده ﺑﯿﺶ از ﻋﻤـﻖ ۱۵۰ﻣﺘﺮ.

۱۸

۱,۵۴۸,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ )رﯾﺎل(

 ۰۱۰۴۰۸اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۴۰۱ﺗﺎ  ،۰۱۰۴۰۷ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری در ﻻﯾﻪﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ ﻣﺎﺳﻪای و ﯾﺎ ﺷﻦ رﯾﺰ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

درﺻﺪ

۳۰

 ۰۱۰۴۰۹اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۴۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۴۰۷و ،۰۱۰۴۱۴
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری در ﻻﯾﻪﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ درﺷﺖداﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ
ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ ،ﺷﻦ درﺷﺖ و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ
رﯾﺰداﻧﻪ )درﺻﺪ ﻋﺒﻮری از اﻟﮏ ﻧﻤﺮه  ۲۰۰ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  ۵۰٪و
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی  (۲۵٪و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﻪ ﺷﺪه
درﺻﺪ

)ﮐﻨﮕﻠﻮﻣﺮای ﺳﺴﺖ و ﺟﻮان( ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

۱۰۰

 ۰۱۰۴۱۰اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۴۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۴۰۷و ،۰۱۰۴۱۴
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری در ﻻﯾﻪﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ درﺷﺖداﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ
ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ ،ﺷﻦ درﺷﺖ و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ
رﯾﺰداﻧﻪ )درﺻﺪ ﻋﺒﻮری از اﻟﮏ ﻧﻤﺮه  ۲۰۰ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  ۲۵٪و
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی  (۱۲٪و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﻪ ﺷﺪه
درﺻﺪ

)ﮐﻨﮕﻠﻮﻣﺮای ﺳﺴﺖ و ﺟﻮان( ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

۲۰۰

 ۰۱۰۴۱۱اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۴۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۴۰۷و ،۰۱۰۴۱۴
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری در ﻻﯾﻪﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ درﺷﺖداﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ
ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ ،ﺷﻦ درﺷﺖ و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ
رﯾﺰداﻧﻪ )درﺻﺪ ﻋﺒﻮری از اﻟﮏ ﻧﻤﺮه  ۲۰۰ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  (۱۲٪و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﻪ ﺷﺪه )ﮐﻨﮕﻠﻮﻣﺮای ﺳﺴﺖ و ﺟﻮان(
درﺻﺪ

ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

۲۶۰

 ۰۱۰۴۱۲اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۴۰۱ﺗﺎ  ،۰۱۰۴۱۱در ﺻﻮرت
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪار ﺑﺎ اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری در
ﻻﯾﻪﻫﺎی رﯾﺰﺷﯽ.

درﺻﺪ

۶۰

 ۰۱۰۴۱۳اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۴۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۴۱۰در ﺻﻮرت
درﺻﺪ

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری.

۱۰

 ۰۱۰۴۱۴اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ ﺣﻔﺎری )ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ( در ﺣﻔﺎری ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺘﻪ ﺗﻮﭘﺮ
) ،(Rock Bitﯾﺎ ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۳۳,۶۰۰

 ۰۱۰۴۱۵اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ در ﺣﻔﺎری ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺘﻪ ﺗﻮﭘﺮ ﯾﺎ ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮ
دو ﺟﺪاره ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺪاری ﺳﺎزی دﯾﻮاره ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

درﺻﺪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﻐﺰهﻫﺎ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮدر .(SM
 ۰۱۰۵۰۱ﺣﻔﺎری در زﻣﯿﻨﻬﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ رﯾﺰداﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ رس ،ﻻی و ﯾﺎ
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮ ) ،(Corebarrelﺗﺎ ﻗﻄﺮ ۱۰۱
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ ﺣﻔﺎری ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮرده و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۲۵ﻣﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﺟﺪار.

۱۹

۱,۰۸۶,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ )رﯾﺎل(

 ۰۱۰۵۰۲ﺣﻔﺎری در زﻣﯿﻨﻬﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ رﯾﺰداﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ رس ،ﻻی و ﯾﺎ
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮ ) ،(Corebarrelﺗﺎ ﻗﻄﺮ ۱۰۱
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ ﺣﻔﺎری ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮرده و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۲۵ﺗﺎ  ۵۰ﻣﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪار.

۱,۵۹۴,۰۰۰

 ۰۱۰۵۰۳ﺣﻔﺎری در زﻣﯿﻨﻬﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ رﯾﺰداﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ رس ،ﻻی و ﯾﺎ
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮ ) ،(Corebarrelﺗﺎ ﻗﻄﺮ ۱۰۱
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ ﺣﻔﺎری ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮرده و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۵۰ﺗﺎ  ۷۵ﻣﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪار.

۲,۱۸۹,۰۰۰

 ۰۱۰۵۰۴ﺣﻔﺎری در زﻣﯿﻨﻬﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ رﯾﺰداﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ رس ،ﻻی و ﯾﺎ
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮ ) ،(Corebarrelﺗﺎ ﻗﻄﺮ ۱۰۱
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ ﺣﻔﺎری ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮرده و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۷۵ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪار.

۲,۹۱۳,۰۰۰

 ۰۱۰۵۰۵ﺣﻔﺎری در زﻣﯿﻨﻬﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ رﯾﺰداﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ رس ،ﻻی و ﯾﺎ
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮ ) ،(Corebarrelﺗﺎ ﻗﻄﺮ ۱۰۱
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ ﺣﻔﺎری ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮرده و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۲۵ﻣﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪار.

۳,۷۳۹,۰۰۰

 ۰۱۰۵۰۶ﺣﻔﺎری در زﻣﯿﻨﻬﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ رﯾﺰداﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ رس ،ﻻی و ﯾﺎ
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮ ) ،(Corebarrelﺗﺎ ﻗﻄﺮ ۱۰۱
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ ﺣﻔﺎری ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮرده و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۱۲۵ﺗﺎ  ۱۵۰ﻣﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪار.

۴,۶۲۳,۰۰۰

 ۰۱۰۵۰۷ﺣﻔﺎری در زﻣﯿﻨﻬﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ رﯾﺰداﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ رس ،ﻻی و ﯾﺎ
ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮ ) ،(Corebarrelﺗﺎ ﻗﻄﺮ ۱۰۱
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻞ ﺣﻔﺎری ﺑﺮای اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ
ﺧﻮرده و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۱۵۰ﻣﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺼﺐ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪار.
 ۰۱۰۵۰۸اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۵۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۵۰۷ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری در ﻻﯾﻪﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ ﻣﺎﺳﻪای ﯾﺎ ﺷﻦ رﯾﺰ

درﺻﺪ

ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

۲۰

۵۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ )رﯾﺎل(

 ۰۱۰۵۰۹اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۵۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۵۰۷ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری در ﻻﯾﻪﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ درﺷﺖ داﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻄﻌﻪ
ﺳﻨﮓ ،ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ،ﺷﻦ درﺷﺖ و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺼﺎﻟﺢ رﯾﺰداﻧﻪ )درﺻﺪ ﻋﺒﻮری از اﻟﮏ ﻧﻤﺮه  ۲۰۰ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ
از ۵۰٪و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی  (۲۵٪و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﻪ
درﺻﺪ

ﺷﺪه )ﮐﻨﮕﻠﻮﻣﺮای ﺳﺴﺖ و ﺟﻮان( ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

۱۰۰

 ۰۱۰۵۱۰اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۵۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۵۰۷ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری در ﻻﯾﻪﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ درﺷﺖ داﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻄﻌﻪ
ﺳـﻨﮓ ،ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ،ﺷﻦ درﺷﺖ و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻣﺼﺎﻟﺢ رﯾﺰداﻧﻪ )درﺻﺪ ﻋﺒﻮری از اﻟﮏ ﻧﻤﺮه  ۲۰۰ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از
 ۲۵٪و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوی  (۱۲٪و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﻪ ﺷﺪه
درﺻﺪ

)ﮐﻨﮕﻠﻮﻣﺮای ﺳﺴﺖ و ﺟﻮان( ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

۲۰۰

 ۰۱۰۵۱۱اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۵۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۵۰۷ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری درﻻﯾﻪﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ درﺷﺖ داﻧﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻄﻌﻪ
ﺳـﻨﮓ ،ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ،ﺷﻦ درﺷﺖ و ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ
ﺑﺪون ﻣﺼﺎﻟﺢ رﯾﺰداﻧﻪ )درﺻﺪﻋﺒﻮری از اﻟـﮏ ﻧﻤﺮه ۲۰۰
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از  (۱۲٪و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﻪ ﺷﺪه )ﮐﻨﮕﻠﻮﻣﺮای
درﺻﺪ

ﺳﺴﺖ و ﺟﻮان( ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

۲۶۰

 ۰۱۰۵۱۲اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۴۰۸ﺗﺎ  ۰۱۰۴۱۱و  ۰۱۰۵۰۸ﺗﺎ
 ۰۱۰۵۱۱ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺨﺖ درﺷﺖ داﻧﻪ از ﺟﻨﺲ آذرﯾﻦ
درﺻﺪ

دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ و ﯾﺎ رﺳﻮﺑﯽ ﺳﯿﻠﯿﺲدار ﺑﺎﺷﺪ.

۱۲۰

 ۰۱۰۵۱۳اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۵۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۵۱۲در ﺻﻮرت
درﺻﺪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮ ﺳﻪ ﺟﺪاره ).(T6-S

۱۵

 ۰۱۰۵۱۴اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۴۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۴۱۱و  ۰۱۰۵۰۱ﺗﺎ
درﺻﺪ

 ۰۱۰۵۱۱ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻄﺮ ﺣﻔﺎری ﺗﺎ  ۱۱۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰

 ۰۱۰۵۱۵اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۴۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۴۱۱و ۰۱۰۵۰۱
ﺗﺎ  ۰۱۰۵۱۱ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻄﺮ ﺣﻔـﺎری ﺑﯿﺶ از  ۱۱۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﺎ ۱۲۸
درﺻﺪ

ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

۲۰

 ۰۱۰۵۱۶اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۴۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۴۱۱و ۰۱۰۵۰۱
ﺗﺎ  ۰۱۰۵۱۱ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻄﺮ ﺣﻔﺎری ﺑﯿﺶ از  ۱۲۸ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺗﺎ ۱۴۶
درﺻﺪ

ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

۳۰

 ۰۱۰۵۱۷ﮐﺴﺮ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۵۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۵۱۶ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﮑﺎن
درﺻﺪ

ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۳۰

 ۰۱۰۵۱۸ﮐﺴﺮ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۵۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۵۱۶ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از ﮔﻞ
درﺻﺪ

ﺣﻔﺎری )ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.

۲۱

۳۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ )رﯾﺎل(

 ۰۱۰۶۰۱ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻘﻄﻌﯽ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﯾﻮﻓﺮ ﯾﺎ ﺷﻠﺒﯽ ﺗﯿﻮپ ﯾﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ در زﻣﯿﻨﻬﺎی رﺳﯽ و ﻻﯾﯽ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۲۵ﻣﺘﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)ﻃﺒﻖ (ASTM:D ۱۵۸۷

۹۵۱,۵۰۰

 ۰۱۰۶۰۲ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻘﻄﻌﯽ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﯾﻮﻓﺮ ﯾﺎ ﺷﻠﺒﯽ ﺗﯿﻮپ ﯾﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ درزﻣﯿﻨﻬﺎی رﺳﯽ و ﻻﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۲۵ﺗﺎ ۵۰ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

(ASTM:D ۱۵۸۷

۱,۲۰۰,۰۰۰

 ۰۱۰۶۰۳ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻘﻄﻌﯽ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﯾﻮﻓﺮ ﯾﺎ ﺷﻠﺒﯽ ﺗﯿﻮپ ﯾﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ درزﻣﯿﻨﻬﺎی رﺳﯽ و ﻻﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۵۰ﺗﺎ  ۷۵ﻣﺘﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)ﻃﺒﻖ (ASTM:D ۱۵۸۷

۱,۴۵۵,۰۰۰

 ۰۱۰۶۰۴ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻘﻄﻌﯽ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﯾﻮﻓﺮ ﯾﺎ ﺷﻠﺒﯽ ﺗﯿﻮپ ﯾﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ درزﻣﯿﻨﻬﺎی رﺳﯽ و ﻻﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۷۵ﺗﺎ ۱۰۰ﻣﺘﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)ﻃﺒﻖ (ASTM:D ۱۵۸۷

۱,۷۶۹,۰۰۰

 ۰۱۰۶۰۵ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻘﻄﻌﯽ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﯾﻮﻓﺮ ﯾﺎ ﺷﻠﺒﯽ ﺗﯿﻮپ ﯾﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ درزﻣﯿﻨﻬﺎی رﺳﯽ و ﻻﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

(ASTM:D ۱۵۸۷
 ۰۱۰۶۰۶ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻘﻄﻌﯽ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮ ﺳﻪ
ﺟﺪاره ﯾﺎ دﻧﯿﺴﻮن و ﯾﺎ ﭘﯿﭽﺮ ﺑﻪﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ

ﻧﻤﻮﻧﻪ

زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۲۵ﻣﺘﺮ.

۱,۸۸۲,۰۰۰

 ۰۱۰۶۰۷ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻘﻄﻌﯽ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮ ﺳﻪ
ﺟﺪاره ﯾﺎ دﻧﯿﺴﻮن و ﯾﺎ ﭘﯿﭽﺮ ﺑﻪﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺶ از
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻋﻤﻖ  ۲۵ﺗﺎ ۵۰ﻣﺘﺮ.

۲,۱۴۶,۰۰۰

 ۰۱۰۶۰۸ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻘﻄﻌﯽ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮ ﺳﻪ
ﺟﺪاره ﯾﺎ دﻧﯿﺴﻮن و ﯾﺎ ﭘﯿﭽﺮ ﺑﻪﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺶ از
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻋﻤﻖ  ۵۰ﺗﺎ  ۷۵ﻣﺘﺮ.

۲,۴۰۹,۰۰۰

 ۰۱۰۶۰۹ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻘﻄﻌﯽ و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮ ﺳﻪ
ﺟﺪاره ﯾﺎ دﻧﯿﺴﻮن و ﯾﺎ ﭘﯿﭽﺮ ﺑﻪﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺶ از
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻋﻤﻖ  ۷۵ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ.

۲,۷۲۱,۰۰۰

 ۰۱۰۶۱۰ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮ ﺑﻪﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۵۰
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﺎ  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯽﻣـﺘﺮ در زﻣﯿﻦﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ
رﯾﺰداﻧﻪ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۲۵ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ ۲۱۱۳
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D

۷۲۴,۹۰۰

 ۰۱۰۶۱۱ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻘﻄـﻌﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۵۰
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﺎ  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯽﻣـﺘﺮ در زﻣﯿﻦﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ
رﯾﺰداﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۲۵ﺗﺎ  ۵۰ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۲۱۱۳

۲۲

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۰۹۶,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ )رﯾﺎل(

 ۰۱۰۶۱۲ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻘﻄـﻌﯽ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮ ﺑﻪﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۵۰
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﺎ  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯽﻣـﺘﺮ در زﻣﯿﻦﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ
رﯾﺰداﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۵۰ﺗﺎ  ۷۵ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۲۱۱۳

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۴۹۲,۰۰۰

 ۰۱۰۶۱۳ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻘﻄـﻌﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮ ﺑﻪﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۵۰
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﺎ  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯽﻣـﺘﺮ در زﻣﯿﻦﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ
رﯾﺰداﻧﻪ

ﺑﯿﺶ

ﻋﻤﻖ

از

۷۵

ﺗﺎ

۱۰۰

ﻣﺘﺮ

)ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D ۲۱۱۳

۱,۹۵۱,۰۰۰

 ۰۱۰۶۱۴ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻘﻄـﻌﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮ ﺑﻪﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۵۰
ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﺎ  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯽﻣـﺘﺮ در زﻣﯿﻦﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

رﯾﺰداﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۲۱۱۳
 ۰۱۰۶۱۵اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۶۱۰ﺗﺎ  ،۰۱۰۶۱۴ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻘﻄﻌﯽ درآﺑﺮﻓﺖ ﻣﺎﺳﻪای ﯾﺎ ﺷﻦرﯾﺰ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

درﺻﺪ

۵۰

 ۰۱۰۶۱۶اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۶۱۰ﺗﺎ  ۰۱۰۶۱۴ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
درﺻﺪ

ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﻣﺼﺎﻟﺢ درﺷﺖ داﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

۱۵۰

 ۰۱۰۷۰۱ﺣﻔﺎری در ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮ دو ﺟﺪاره
) ،(Double Tube Corebarrelﺑﻪﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ  ۷۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و
اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺴـﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺎ
ﻋﻤﻖ  ۲۵ﻣﺘﺮ.
 ۰۱۰۷۰۲ﺣﻔﺎری

درﺳﻨﮓ

ﻣﺘﺮﻃﻮل
ﺑﻪﻃﻮر

ﻗﺎﺋﻢ

ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ

ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮ

۱,۳۸۷,۰۰۰

دو

ﺟﺪاره) ،(Double Tube Corebarrelﺑﻪﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ۷۶
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی
ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۲۵ﺗﺎ ۵۰ﻣﺘﺮ.

۱,۸۳۴,۰۰۰

 ۰۱۰۷۰۳ﺣﻔﺎری درﺳﻨﮓ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮ دو ﺟﺪاره
) ،(Double Tube Corebarrelﺑﻪﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ  ۷۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و
اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﺶ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

از ﻋﻤﻖ  ۵۰ﺗﺎ  ۷۵ﻣﺘﺮ.

۲,۳۱۳,۰۰۰

 ۰۱۰۷۰۴ﺣﻔﺎری درﺳﻨﮓ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮ دو ﺟﺪاره
) ،(Double Tube Corebarrelﺑﻪﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ  ۷۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و
اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﺶ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

از ﻋﻤﻖ  ۷۵ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ.

۲,۸۸۸,۰۰۰

 ۰۱۰۷۰۵ﺣﻔﺎری درﺳﻨﮓ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮ دو ﺟﺪاره
) ،(Double Tube Corebarrelﺑﻪﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ  ۷۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و
اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﺶ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

از ﻋﻤﻖ  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۲۵ﻣﺘﺮ.

۲۳

۳,۵۵۰,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ )رﯾﺎل(

 ۰۱۰۷۰۶ﺣﻔﺎری درﺳﻨﮓ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮ دو ﺟﺪاره
) ،(Double Tube Corebarrelﺑﻪﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ  ۷۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و
اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﺶ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

از ﻋﻤﻖ  ۱۲۵ﺗﺎ  ۱۵۰ﻣﺘﺮ.

۴,۳۱۴,۰۰۰

 ۰۱۰۷۰۷ﺣﻔﺎری درﺳﻨﮓ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮ دو ﺟﺪاره
) ،(Double Tube Corebarrelﺑﻪﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ  ۷۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و
اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﺶ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

از ﻋﻤﻖ  ۱۵۰ﺗﺎ  ۱۷۵ﻣﺘﺮ.

۵,۰۷۲,۰۰۰

 ۰۱۰۷۰۸ﺣﻔﺎری درﺳﻨﮓ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮ دو ﺟﺪاره
) ،(Double Tube Corebarrelﺑﻪﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ  ۷۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و
اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﺶ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

از ﻋﻤﻖ  ۱۷۵ﺗﺎ  ۲۰۰ﻣﺘﺮ.

۵,۸۳۹,۰۰۰

 ۰۱۰۷۰۹ﺣﻔﺎری درﺳﻨﮓ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮ دو ﺟﺪاره
) ،(Double Tube Corebarrelﺑﻪﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ  ۷۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و
اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﺶ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

از ﻋﻤﻖ  ۲۰۰ﺗﺎ  ۲۲۵ﻣﺘﺮ.

۶,۸۳۲,۰۰۰

 ۰۱۰۷۱۰ﺣﻔﺎری درﺳﻨﮓ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮ دو ﺟﺪاره
) ،(Double Tube Corebarrelﺑﻪﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ  ۷۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و
اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﺶ
از ﻋﻤﻖ  ۲۲۵ﺗﺎ ۲۵۰ﻣﺘﺮ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۷,۹۵۷,۰۰۰

 ۰۱۰۷۱۱ﺣﻔﺎری درﺳﻨﮓ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮ دو ﺟﺪاره
) ،(Double Tube Corebarrelﺑﻪﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ  ۷۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و
اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﺶ
از ﻋﻤﻖ  ۲۵۰ﺗﺎ  ۲۷۵ﻣﺘﺮ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۹,۱۷۹,۰۰۰

 ۰۱۰۷۱۲ﺣﻔﺎری درﺳﻨﮓ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮ دو ﺟﺪاره
) ،(Double Tube Corebarrelﺑﻪﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ  ۷۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و
اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﺶ
از ﻋﻤﻖ  ۲۷۵ﺗﺎ  ۳۰۰ﻣﺘﺮ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۱۰,۴۷۰,۰۰۰

 ۰۱۰۷۱۳ﺣﻔﺎری درﺳﻨﮓ ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮ دو ﺟﺪاره
) ،(Double Tube Corebarrelﺑﻪﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ  ۷۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و
اﺧﺬ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﺶ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

از ﻋﻤﻖ  ۳۰۰ﻣﺘﺮ.
 ۰۱۰۷۱۴ﺣﻔﺎری در ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺲ از ﮔﯿﺮش ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۲۵ﻣﺘﺮ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۷۲۰,۵۰۰

 ۰۱۰۷۱۵ﺣﻔﺎری در ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺲ از ﮔﯿﺮش ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۲۵ﺗﺎ ۵۰ﻣﺘﺮ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۸۹۰,۰۰۰

 ۰۱۰۷۱۶ﺣﻔﺎری در ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺲ از ﮔﯿﺮش ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۵۰ﺗﺎ  ۷۵ﻣﺘﺮ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۱,۰۹۱,۰۰۰

۲۴

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

 ۰۱۰۷۱۷ﺣﻔﺎری درﺳﯿﻤﺎن ﭘﺲ ازﮔﯿﺮش ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۷۵ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

 ۰۱۰۷۱۸ﺣﻔﺎری در ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺲ از ﮔﯿﺮش ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ )رﯾﺎل(
۱,۳۲۱,۰۰۰

 ۰۱۰۷۱۹اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒﻫﺎی  ۰۱۰۷۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۷۱۸ﺑﺮای
درﺻﺪ

ﺣﻔﺎری ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺎ  ۸۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

۱۰

 ۰۱۰۷۲۰اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒﻫﺎی  ۰۱۰۷۰۱ﺗﺎ ۰۱۰۷۱۸ﺑﺮای
ﺣﻔﺎری ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺶ از  ۸۶ﺗﺎ  ۱۰۱ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

درﺻﺪ

۲۰

 ۰۱۰۷۲۱اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒﻫﺎی  ۰۱۰۷۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۷۱۸ﺑﺮای
ﺣﻔﺎری ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۱ﺗﺎ  ۱۱۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

درﺻﺪ

۳۰

 ۰۱۰۷۲۲اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒﻫﺎی  ۰۱۰۷۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۷۱۸ﺑﺮای
ﺣﻔﺎری ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۱۶ﺗﺎ  ۱۲۸ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

درﺻﺪ

۴۰

 ۰۱۰۷۲۳اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒﻫﺎی  ۰۱۰۷۰۱ﺗﺎ ۰۱۰۷۱۸ﺑﺮای
ﺣﻔﺎری ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۲۸ﺗﺎ  ۱۴۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

درﺻﺪ

۵۰

 ۰۱۰۷۲۴اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۷۰۱ﺗـﺎ  ۰۱۰۷۱۳و ۰۱۰۷۱۹
ﺗﺎ  ۰۱۰۷۲۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ از ﻧﻮع ﺑﺎزی و آذرﯾﻦ
ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎﺑﺮو ،دﯾﻮرﯾﺖ ،ﻣﻮﻧﺰوﻧﯿﺖ ،ﺳﯿﺎﻧﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل
درﺻﺪ

ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

۴۰

 ۰۱۰۷۲۵اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۷۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۷۱۳و ۰۱۰۷۱۹
ﺗﺎ  ۰۱۰۷۲۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ از ﻧﻮع آذرﯾﻦ اﺳﯿﺪی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮارﺗﺰ دﯾﻮرﯾﺖ ،ﮐﻮارﺗﺰ ﻣﻮﻧﺰوﻧﯿﺖ ،ﮔﺮاﻧﯿﺖ ،ﺗﻮﻓﻬﺎی
درﺻﺪ

ﮐﻮارﺗﺰدار و ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰۰

 ۰۱۰۷۲۶اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۷۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۷۱۳و ۰۱۰۷۱۹
ﺗﺎ  ۰۱۰۷۲۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ از ﻧﻮع رﺳﻮﺑﯽ ﯾﺎ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﮔﻪﻫﺎ ،ﻧﺪوﻟﻬﺎ و ﯾﺎ اﺟﺰاء ﺳﯿﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ۰۱۰۷۲۷اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۷۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۷۱۳و  ۰۱۰۷۱۹ﺗﺎ
 ۰۱۰۷۲۶در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  RQDﺳﻨﮓ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰٪ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪ

درﺻﺪ

ازای ﻫﺮ  ۵٪ﮐﺎﻫﺶ  RQDﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ .(۵۰٪

۵

 ۰۱۰۷۲۸اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۷۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۷۲۷در ﺻﻮرت
درﺻﺪ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮ ﺳﻪ ﺟﺪاره ).(T6-S

۲۰

 ۰۱۰۷۲۹اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۷۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۷۱۲و  ۰۱۰۷۱۹ﺗﺎ
 ۰۱۰۷۲۷در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪاره در
درﺻﺪ

ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری ﺑﺎﺷﺪ.

۲۵

۶۵

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ )رﯾﺎل(

 ۰۱۰۷۳۰اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۷۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۷۱۳و ۰۱۰۷۱۹
ﺗﺎ  ۰۱۰۷۲۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪاره
ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
درﺻﺪ

ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری ﺑﺎ روش واﯾﺮﻻﯾﻦ(.

۵

 ۰۱۰۷۳۱اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒﻫﺎی  ۰۱۰۷۰۱ﺗﺎ ۰۱۰۷۱۳
و  ۰۱۰۷۱۹ﺗﺎ  ۰۱۰۷۲۳در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ از ﻧﻮع
درﺻﺪ

رﺳﻮﺑﯽ ﯾﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﯿﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ۰۱۰۷۳۲ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﻪ ﮐﺮدن ﮔﻤﺎﻧﻪ در زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺧﺮد ﺷﺪه و در ﻗﻄﻌﺎت

ﻗﻄﻌﻪ

ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮ در ﻫﺮ ﻋﻤﻖ.

۱,۵۰۹,۰۰۰

 ۰۱۰۸۰۱اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ردﯾﻒﻫﺎی ﺣﻔﺎری درآﺑﺮﻓﺖ
)ﮔﺮوهﻫﺎی  ۰۴و  (۰۵و ﺣﻔﺎری و ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری در ﺳﻨﮓ و
ﺳﯿﻤﺎن )ﮔﺮوه  (۰۷ﺗﺎ  ۱۰درﺟﻪ زاوﯾﻪ اﻧﺤﺮاف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ.

درﺻﺪ

۱۰

 ۰۱۰۸۰۲اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ردﯾﻒﻫﺎی ﺣﻔﺎری در آﺑﺮﻓﺖ و
ﺣﻔﺎری و ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری در ﺳﻨﮓ و ﺳﯿﻤﺎن ﺗﺎ  ۲۰درﺟﻪ زاوﯾﻪ
درﺻﺪ

اﻧﺤﺮاف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ.

۲۰

 ۰۱۰۸۰۳اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ردﯾﻒﻫﺎی ﺣﻔﺎری در آﺑﺮﻓﺖ و
ﺣﻔﺎری و ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری درﺳﻨﮓ و ﺳﯿﻤﺎن ﺗﺎ  ۳۰درﺟﻪ زاوﯾﻪ
درﺻﺪ

اﻧﺤﺮاف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ.

۳۰

 ۰۱۰۸۰۴اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ردﯾﻒﻫﺎی ﺣﻔﺎری در آﺑﺮﻓﺖ و
ﺣﻔﺎری و ﻟﻮﻟﻪﮔﺬاری در ﺳﻨﮓ و ﺳﯿﻤﺎن ﺗﺎ  ۴۵درﺟﻪ زاوﯾﻪ
درﺻﺪ

اﻧﺤﺮاف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ.

۴۵

 ۰۱۰۸۰۵اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ردﯾﻒﻫﺎی ﺣﻔﺎری در آﺑﺮﻓﺖ و
ﺣﻔﺎری و ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاری در ﺳﻨﮓ و ﺳﯿﻤﺎن ﺑﯿﺶ از  ۴۵درﺟﻪ
درﺻﺪ

زاوﯾﻪ اﻧﺤﺮاف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ.
 ۰۱۰۸۰۶ﮐﺴﺮﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۰۷۰۱ﺗﺎ  ۰۱۰۷۱۳و  ۰۱۰۷۱۹ﺗﺎ
 ۰۱۰۷۲۷و ۰۱۰۸۰۱ﺗـﺎ  ۰۱۰۸۰۵در ﺻﻮرت اﺳـﺘﻔﺎده از

درﺻﺪ

ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮ ﺗﮏ ﺟﺪاره ).(Single Tube Corebarrel

۳۵

 ۰۱۰۸۰۷ﮐﺴﺮ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ،۰۱۰۷۰۱ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری
ﺑﺪون ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮی ) ،(None Coringو ﯾﺎ روش ﺿﺮﺑﻪای
درﺻﺪ

ﭼﺮﺧﺸﯽ ) ،(Down The Holeﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.

۴۰

 ۰۱۰۸۰۸ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری و اﻓﺮاد ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۵روز
روز

ﻣﺪاوم.
 ۰۱۰۸۰۹ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ازای ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺣﻔﺎری و اﻓﺮاد ﺑﯿﺶ از  ۵روز

روز

ﻣﺪاوم.

۲۶

۷,۸۲۱,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ )رﯾﺎل(

 ۰۱۰۹۰۱ﺑﺴـﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ و دﺳـﺖﺧﻮرده ﺑﻪ وزن ﺗﺎ ۳
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ و ﺳﻨﮕﯽ و ارﺳﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰی.
 ۰۱۰۹۰۲ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮم اﻧﺪود از ﻣﻐﺰهﻫﺎ ﺑﻄﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۶۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۸۳,۵۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۹۶,۵۰۰

 ۰۱۰۹۰۳ﺗﻬﯿﻪ و ﺣﻤﻞ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻐﺰهﻫﺎ
ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ۴
ﺟﻌﺒﻪ

ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﻐﺰه.

۶۳۸,۰۰۰

 ۰۱۰۹۰۴آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪﻣﺤﻞ ﻫﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ و ﭘﻤـﭙﺎژ ،در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل ﻣﺴﯿﺮ اﻓﻘﯽ آن ﺑﯿﺶ از ۲۰۰ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 ۰۱۰۹۰۵اﺣﺪاث ﺣﻮﺿﭽﻪ ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ آب زﻻل.

دﺳﺘﮕﺎه روز
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ

 ۰۱۰۹۰۶ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎﻧﮑﺮ ﯾﺎ ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ
ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ.

دﺳﺘﮕﺎه روز

 ۰۱۱۰۰۱ﺣﻔﺎری دﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری دﺳـﺖ ﺧﻮرده در زﻣﯿﻨﻬﺎی
آﺑﺮﻓﺘﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ آب و ﺳﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۳ﻣﺘﺮ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۹۰۱,۵۰۰

 ۰۱۱۰۰۲ﺣﻔﺎری دﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری دﺳـﺖ ﺧﻮرده در زﻣﯿﻨﻬﺎی
آﺑﺮﻓﺘﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ آب و ﺳـﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۳ﺗﺎ۱۰
ﻣﺘﺮ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۱,۳۳۶,۰۰۰

 ۰۱۱۰۰۳ﺣﻔﺎری دﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری دﺳـﺖﺧﻮرده در زﻣﯿﻨﻬﺎی
آﺑﺮﻓﺘﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ آب و ﺳـﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۱۰ﺗﺎ۲۰
ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻣﺘﺮ.

۲,۰۵۷,۰۰۰

 ۰۱۱۰۰۴ﺣﻔﺎری دﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری دﺳـﺖﺧﻮرده در زﻣﯿﻨﻬﺎی
آﺑﺮﻓﺘﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ آب وﺳـﻨﮓ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۲۰ﺗﺎ۳۰
ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻣﺘﺮ.

۴,۰۹۵,۰۰۰

 ۰۱۱۰۰۵اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۱۰۰۱ﺗﺎ  ۰۱۱۰۰۴در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
درﺻﺪ

ﺟﻨﺲ زﻣﯿﻦ از ﻣﺼﺎﻟﺢ درﺷﺖ داﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۳۰

 ۰۱۱۰۰۶اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۱۱۰۰۱ﺗﺎ ۰۱۱۰۰۵در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
درﺻﺪ

ﺟﻨﺲ زﻣﯿﻦ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﻤﺎﻧﺘﻪ ﺷﺪه )دج ( ﺑﺎﺷﺪ.

۵۰

 ۰۱۱۰۰۷ﺣﻔﺎری ﺑﺎ ﺑﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری دﺳﺖ ﺧﻮرده از
ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﺼـﺎﻟﺢ درﺷـﺖ داﻧﻪ.
 ۰۱۱۰۰۸ﭘﺮ ﮐﺮدن ﭼﺎﻫﻬﺎی دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺎک ﻣﺤﻞ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۷۶,۳۰۰

 ۰۱۱۰۰۹ﻃﻮﻗﻪﭼﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﯾﺰش در ﻫﺮ ﻋﻤﻖ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۱,۲۰۶,۰۰۰

 ۰۱۱۰۱۰ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺣﻔﺎری دﺳﺘﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ۵روز ﻣﺪاوم.

روز

۲,۹۰۳,۰۰۰

 ۰۱۱۰۱۱ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺎر ﺑﺮای ﺣﻔﺎری دﺳﺘﯽ ﺑﯿﺶ از  ۵روز ﻣﺪاوم.

روز

۲۷

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ )رﯾﺎل(

 ۰۱۱۱۰۱ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﮕﯽ ﻓﻮت ﻣﮑﻌﺒﯽ )ﺑﻪاﺑﻌﺎد ﺣﺪود ۳۰×۳۰×۳۰
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ(.

۵۵۹,۵۰۰

 ۰۱۱۱۰۲ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری دﺳـﺖﺧﻮرده در ﺣﯿﻦ ﺣﻔﺎری دﺳﺘﯽ از داﺧﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﭼﺎه و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﻪوزن ﺗﺎ  ۲۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم.

۲۳۹,۰۰۰

 ۰۱۱۱۰۳اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﺳﺖ ﺧﻮرده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه
ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺑﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﯾﺎ از ﺧﺎک ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ
وزن ﺗﺎ  ۲۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۵۸,۰۰۰

 ۰۱۱۱۰۴ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮ )Cutter
 ،(Coreو ﭼﮑﺶ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۲۰ﻣﺘﺮ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۴۸۳,۰۰۰

 ۰۱۱۱۰۵ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺟﮏ ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ از ﺑﺪﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﭼﺎه ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۲۰ﻣﺘﺮ.

۵۲۹,۰۰۰

 ۰۱۱۱۰۶ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده از ﺧﺎک ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﻧﻮﻟﯿﺖ
)ﺑﻪاﺑﻌﺎد ﺣﺪود  ۳۰×۳۰×۳۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ( و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آﻧﻬﺎ در
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺟﻌﺒﻪ ﭼﻮﺑﯽ.

۴۷۶,۰۰۰

 ۰۱۱۱۰۷ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮم اﻧﺪود و ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻓﻠﻪای
ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه.

ﺗﻦ  -ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۴,۷۷۰

 ۰۱۱۱۰۸ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﻪ وزن  ۲۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﻣﺎه _ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺑﻪ ﺑﺎﻻ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه.
 ۰۱۱۲۰۱ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری آب ﺑﺪون دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص )ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻟﯿﺘﺮ(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۱۱۲۰۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری آب ﺑﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص.
 ۰۱۱۳۰۱ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼـﺐ ﺑﺎرج ﻗﺎﯾﻖ ﯾﺎ ﺳﮑﻮی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺣﻔﺎری و
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻬﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ و ﺳﻨﮕﯽ در رودﺧﺎﻧﻪ ،درﯾﺎ،

ﻣﻘﻄﻮع

ﻣﺮداب و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن.
 ۰۱۱۳۰۲اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ ردﯾﻔﻬﺎی ﺣﻔﺎری و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری در
آﺑﺮﻓﺖ و ﺳﻨﮓ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺣﻔﺎری روی ﺑﺎرج ﻗﺎﯾﻖ ،ﺳﮑﻮ ،در
آب ،ﻣﺮداب ،رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﺑﺪار ،درﯾﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

درﺻﺪ

 ۰۱۱۳۰۳اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ ردﯾﻔﻬﺎی ﺣﻔﺎری و ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری در
آﺑﺮﻓﺖ و ﺳﻨﮓ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﻤﺎﻧﻪ در داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﯾﺎ
ﮔﺎﻟﺮی ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد(.
 ۰۱۱۳۰۴اﻧﺠﺎم ﺣﻔﺎری روﺑﺎز ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪﻧﻘﺎط ورودی ﮔﺎﻟﺮﯾﻬﺎ.

درﺻﺪ
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ

 ۰۱۱۳۰۵ﺣﻔﺮ ﮔﺎﻟﺮی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﻪاﺑﻌﺎد ﺣﺪود  ۲×۲ﻣﺘﺮ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد
ﻧﺎرﯾﻪ( ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻬﻮﯾﻪ در
ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻃﻮل ﮐﺎر.

۲۸

۱۶۴,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ اول .ﮔﻤﺎﻧﻪزﻧﯽ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

 ۰۱۱۳۰۶ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ـ درﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮای ﮔﺎﻟﺮﯾﻬﺎ.

ﻣﻘﻄﻮع

 ۰۱۱۳۰۷ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﮕﻬﺪاری در ﮔﺎﻟﺮﯾﻬﺎی رﯾﺰﺷﯽ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

 ۰۱۱۳۰۸ﺷﺴﺘﺸﻮی ﮔﺎﻟﺮﯾﻬﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

 ۰۱۱۳۰۹ﮔﺸﺎد ﺳﺎزی ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮔﺎﻟﺮﯾﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ

آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎ.

ﻧﻔﺮ  -روز

 ۰۱۱۳۱۰ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻏﺬای ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻓﻨﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ.

۲۹

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ )رﯾﺎل(

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ دوم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﻓﺼﻞ دوم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .1در ﻫﺮ ﻗﺮارداد ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﺑﻴﺶ از  3ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒ  021805ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .2ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ﺑﺮاي ﺟﺎﺳﺎزي دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺳﻴﻮﻣﺘﺮ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﻲ در ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺼﺐ و
اﺳﺘﻘﺮار در ﺑﻬﺎي ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪهاﺳﺖ.
 .3در ﺑﻬﺎي ردﻳﻒ  20301ﺗﺎ  20306واﺳﻨﺠﻲ )ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن( دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺳﻴﻮﻣﺘﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .4ﺑﻬﺎي ردﻳﻒﻫﺎي  20411ﺗﺎ  20413ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﭘﻜﺮ در ﻫﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ و در ﻳﻚ روز ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن و ﻧﺼﺐ ﻣﺠـﺪد
ﭘﻜﺮ در ﻫﻤﺎن ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اداﻣﻪ آزﻣﺎﻳﺶ در روز ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﺠﺪد ،ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد.
 .5ردﻳﻒﻫﺎي  20415و  ،20416ﻓﺸﺎرﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 .6در ردﻳﻒ  20612ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺠﻢ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .7ﻣﻨﻈﻮر از دﻓﻌﻪ در ردﻳﻒﻫﺎي  20627ﺗﺎ  20629ﻧﺼﺐ ﭘﻜﺮ ﺑﺮاي ﻗﻄﻌﻪ اول در ﻫﺮ روز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻴﻤﺎن
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪه و وﺳﺎﻳﻞ از ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺧﺎرج و ﻣﺠﺪداً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﭘﻜﺮ اﻗﺪام ﺷﻮد ،ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺑﺮاي ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻧﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .8ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ آزﻣﺎﻳﺸﻲ از ﻣﺒﺪاء ﺣﻤﻞ ﺗﺎ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد.
 .9ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ آب و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﮔﻤﺎﻧﻪ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺰو ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 .10در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒ  ،20634ﻳﻚ ﺳﻮم زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﮔﻴﺮش ﺳﻴﻤﺎن ،در ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺷﻮد.
 .11ﺑﻬﺎي ردﻳﻒﻫﺎي  20701ﺗﺎ  ،20705ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺰﻳﻨﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻃﺒﻖ ردﻳﻒﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺳـﻮم و ﻫﺰﻳﻨـﻪ
ﺣﻔﺎري ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﺎد ﺷﺪه از ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎري دﺳﺘﻲ در ﻓﺼﻞ اول ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 .12ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي در ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎي دﺳﺘﻲ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز از ردﻳﻒ  10906ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 .13در ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺑﺎرﮔﺬاري ﺷﺮوع ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺒﻨﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻮده و در ردﻳﻒﻫﺎي ﻛﻪ واﺣﺪ آنﻫﺎ روز ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ
زﻣﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ روز ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد.
 .14ﺗﺴﻄﻴﺢ و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن دﻳﻮارهﻫﺎي ﺗﻮﻧﻞ )ﻣﺤﻞ دوﺻﻔﺤﻪ( در ردﻳﻒﻫﺎي  21302و  21402ﺑـﺎ ﭘﺘـﻚ  ،دﻳﻠـﻢ  ،ارهﺑﺮﻗـﻲ و ﭼﻜـﺶ دﺳـﺘﻲ
ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﺎرﻳﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ آن ﺑﻌﻬﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .15در ردﻳــﻒ  ،21305ﻣﻨﻈــﻮر ﻧﺼــﺐ ﺻــﻔﺤﺎت ﺑــﻪ دﻳــﻮاره و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﻧﺼــﺐ ﻛﺸــﻴﺪﮔﻲ ﺳــﻨﺠﻬﺎي ﮔﻤﺎﻧــﻪاي ﭼﻨــﺪ ﻧﻘﻄــﻪاي
) (MPBX: Multiple Point Borehole Extensometerﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .16ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺻﻔﺤﻪاي ) (Jackingو ﺑﺮش درﺟﺎي ﺳﻨﮓ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺑﺎرﮔﺬاري ﻧﻴﺎز ﺑﻪ
اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﺷﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر  20درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 .17ﻣﻨﻈﻮر از ردﻳﻒ  21402ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻠﻮك  30×70×70ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺘﻦ ﻧﻤﻮدن و آﻣﺎده ﺳﺎزي آن ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮش درﺟﺎي ﺳﻨﮓ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .18ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي در آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺻﻔﺤﻪاي )ﺟﻜﻴﻨﮓ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﻳﺶﻫـﺎي دﻳﻼﺗـﻮﻣﺘﺮي،
ﺗﻨﺶ ﺳﻨﺠﻲ )اﺳﻼﺗﺮ( ،ﭘﺮﺳﻴﻮﻣﺘﺮ و ﻧﻴﺰ ﻧﺼﺐ ﻛﺸـﻴﺪﮔﻲﺳـﻨﺠﻬﺎ )اﻛﺴﺘﻨﺴـﻮﻣﺘﺮﻫﺎ( و ﺳـﺎﻳﺮ آزﻣـﺎﻳﺶﻫـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺸﺨﺼـﺎت و ﻧـﻮع ﺣﻔـﺎري از
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻓﺼﻞ اولاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
 .19آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ردﻳﻒﻫﺎي  21701ﺗﺎ 21710ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ( و ﻟﺮزهﻧﮕﺎري ﺳﻄﺤﻲ )ﺗـﺎ ﻋﻤـﻖ  25ﻣﺘـﺮ(
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻻﻳﻪﺑﻨﺪي ﺳﻨﮓ و ﺧﺎك ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠـﻲ
دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ از ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎي ژﺋﻮﻓﻴﺰﻳﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
۳۰

ﻓﺼﻞ دوم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
 .20در ردﻳﻒﻫﺎي ﻛﻪ واﺣﺪ آنﻫﺎ اﻛﻴﭗ  -روز ﻳﺎ اﻛﻴﭗ  -ﺳﺎﻋﺖ درج ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ اﻛﻴﭗ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .21اﺳﺘﻔﺎده از ردﻳﻒﻫﺎي ﺣﻤﻞ اﻓﺮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات ) 21801ﺗﺎ  (21803ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﭘﺮﺳﻴﻮﻣﺘﺮ ،ﺑﺎرﮔـﺬاري ﺻـﻔﺤﻪاي ،ﺑﺎرﮔـﺬاري
روي ﺷﻤﻊ ،ﺑﺎرﮔﺬاري روي ﺳﻘﻒ ،ﺑﺎرﮔﺬاري ﻓﺮودﮔﺎه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﺻﺤﺮاﻳﻲ )ﺳﻲ ﺑﻲ آر( ،ژﺋﻮاﻟﻜﺘﺮﻳﻚ و ﻟﺮزهﻧﮕﺎري ،ﺑـﺮش ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ درﺟـﺎ،
ﺑﺎرﮔﺬاري ﺻﻔﺤﻪاي )ﺟﻜﻴﻨﮓ( ،دﻳﻼﺗﻮﻣﺘﺮي و اﺳﻼﺗﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .22ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ اﻓﺮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و ﻧﻔﻮذ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ردﻳﻒﻫﺎي  10101و  10107از ﻓﺼـﻞ اول ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .23اﺳﺘﻔﺎده از ردﻳﻒ ﺗﻬﻴﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﺮﺑﺎر ) (21804ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺑﺎرﮔﺬاري ﺻﻔﺤﻪاي ،ﺑﺎرﮔـﺬاري روي ﺷـﻤﻊ ،ﺑﺎرﮔـﺬاري
روي ﺳﻘﻒ ،ﺑﺎرﮔﺬاري ﻓﺮودﮔﺎه ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﺻﺤﺮاﻳﻲ )ﺳﻲ ﺑﻲ آر( ،ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ )داﭼﻜﻦ( و ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ درﺟﺎ ﻣﺠﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .24ردﻳﻒ  ،021807ﺑﻪ ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺑﺎرﮔﺬاري ﺻﻔﺤﻪاي ) (Jackingو ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮﺟﺎ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .25در ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره  021901ﺑﺮداﺷﺖ داده ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﻫﻤﻮاري ﺳﻨﺞ ﻫﻔﺖ ﻟﻴﺰري) (RSPﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺼﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺤﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺎﻫﻤﻮاري و اراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺮاي ﻓﻮاﺻﻞ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ
و ده ﻣﺘﺮ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
ـ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﺎﻫﻤﻮاري راه )،(IRI
 ﻣﻴﺰان ﺷﻴﺎر اﻓﺘﺎدﮔﻲ راه )،(Ruttingـ ﺷﺎﺧﺺ راﺣﺘﻲ راه )،(RN
ـ ﻣﻴﺰان درﺷﺖ داﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ روﺳﺎزي ).(Macro Texture
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ،رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ،ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻃﺒﻖ وﻳﮋﮔﻲ ﻫـﺎي اﻋـﻼم ﺷـﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮداﺷﺖ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻋﺒﻮر دﺳﺘﮕﺎه از ﺧﻂ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ دﺳـﺘﮕﺎه
ﻧﺎﻫﻤﻮاري روﺳﺎزي در ﻣﺴﻴﺮ ﭼﺮخ ﻫﺎي وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺎﺧﺺ  IRIﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.
در ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره  021902دورﺑﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﻫﻤﻮاري ﺳﻨﺞ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﺳـﻄﺢ
راه در ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  10ﻣﺘﺮ روﺳﺎزي راه و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺨﺘﺼﺎت دﻗﻴﻖ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋـﺎت
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺎﻫﻤﻮاري ﺳﻨﺞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  GPSﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺳﻄﺢ ﻛـﻞ ﺷـﺒﻜﻪ ﺑﺼـﻮرت ﻣﻜـﺎن
ﻣﺤﻮر و ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮاﺑﻲ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺮاج از ﺗﺼﺎوﻳﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل ﺳـﺎزي ﺑﺮاﺳـﺎس
ﺗﺼﺎوﻳﺮ و اراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺ ) PCIﺧﺮاﺑﻲ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ( ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
در ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره  021903ﻋﻼوه ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﻫﻤﻮاري ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ،ﺷﻴﺐ ﻋﺮﺿـﻲ ،ﺷـﻌﺎع ﻗـﻮس ﻧﻴـﺰ در ﺧـﻂ
ﻋﺒﻮري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ درﺷﺖ ﺳﻄﺢ روﺳﺎزي ) (MPDو ﺷﻴﺎر اﻓﺘﺎدﮔﻲ راه ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد .در اﻳﻦ ردﻳﻒ ﺑﺨﺸـﻲ از اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺼـﻮرت
ﭼﺸﻤﻲ ،ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات  RSPو ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دورﺑﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد.
در ردﻳﻒ ﺷﻤﺎره  021904ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﺪل ﺳﺎزي داده ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ -ﭘﺎﻳﺶ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ داده ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار
ب -ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﻣﺪل ﺳﺎزي داده ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺑﻼﻏﻲ
پ -اراﺋﻪ روشﻫﺎي ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪي ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ت -ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ روﺷﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺮاﺑﻲ ﻫﺎي روﺳﺎزي ،ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻨﺪي و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮرﺳﻲ و اراﻳﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﮔﺬاري ،ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
۳۱

ﻓﺼﻞ دوم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
ث -ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻫﺎي اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و اراﻳﻪ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎرﺑﺮدي
ج -اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﺮوﺟﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺪﻟﻬﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ روﺳﺎزي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ
)ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﻮرد(
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻦ ردﻳﻒ ،ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش )ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم( ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻓﺼﻞ دوم
ﺷﻤﺎره

ﺷﻤﺎره

ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوه

ﮔﺮوه

ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوه

ﮔﺮوه

.1

آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮش ﭘﺮه.

.11

آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ.

.2

آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﻧﺪارد.

.12

ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎ و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاص ﺳﻨﮓ درﻣﺤﻞ.

.3

آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮﺳﻴﻮﻣﺘﺮ.

.13

آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺻﻔﺤﻪاي روي ﺳﻨﮓ ).(Jacking

.4

آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺮاواﻳﻲ.

.14

آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ درﺟﺎ.

.5

اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ اﻳﺴﺘﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺰوﻣﺘﺮ.

.15

آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﻼﺗﻮﻣﺘﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﺸﻬﺎي درﺟﺎ.

.6

ﺗﺰرﻳﻖ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﻴﻤﺎن.

.16

اﺑﺰارﺑﻨﺪي.

.7

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاص ﺧﺎك در ﻣﺤﻞ.

.17

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ژﺋﻮاﻟﻜﺘﺮﻳﻚ و ﻟﺮزهﻧﮕﺎري ﺳﻄﺤﻲ.

.8

آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺻﻔﺤﻪاي روي ﺧﺎك ).(late Load

.18

ﺣﻤﻞ و ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮﺑﺎر.

.9

آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ).(C.B.R

.19

ﺑﺮداﺷﺖ اﻃﻼﻋﺎت روﻳﻪ راهﻫﺎ.

.10

آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺳﻘﻒ ،ﺷﻤﻊ و ﻓﺮودﮔﺎه.

۳۲

ﻓﺼﻞ دوم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ

واﺣﺪ

)رﯾﺎل(

 ۰۲۰۱۰۱آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮش ﭘﺮهای ﺿﻤﻦ ﺣﻔﺎری در ﺗﺸﮑﯿﻼت رﺳﯽ و ﻻﯾﯽ از
آزﻣﺎﯾﺶ

ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۱۵ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ (ASTM:D ۲۵۷۳

۹۲۰,۰۰۰

 ۰۲۰۱۰۲آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮش ﭘﺮهای ﺿﻤﻦ ﺣﻔﺎری در ﺗﺸﮑﯿﻼت رﺳﯽ وﻻﯾﯽ
ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۱۵ﺗﺎ  ۳۰ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ (ASTM:D ۲۵۷۳

آزﻣﺎﯾﺶ

۱,۱۷۲,۰۰۰

 ۰۲۰۱۰۳آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮش ﭘﺮهای ﺿﻤﻦ ﺣﻔﺎری در ﺗﺸﮑﯿﻼت رﺳﯽ و ﻻﯾﯽ
ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۵ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ (ASTM:D ۲۵۷۳

آزﻣﺎﯾﺶ

۱,۵۴۶,۰۰۰

 ۰۲۰۱۰۴آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮش ﭘﺮهای ﺿﻤﻦ ﺣﻔﺎری در ﺗﺸـﮑﯿﻼت رﺳﯽ و ﻻﯾﯽ
ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۴۵ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ (ASTM:D ۲۵۷۳

آزﻣﺎﯾﺶ

 ۰۲۰۲۰۱آزﻣﺎﯾﺶ ﺿﺮﺑﻪ و ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) (SPTاز ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ
 ۱۵ﻣﺘﺮ ) ﻃﺒﻖ  ۲۲۴سمب(.

آزﻣﺎﯾﺶ

۷۳۱,۵۰۰

 ۰۲۰۲۰۲آزﻣﺎﯾﺶ ﺿﺮﺑﻪ و ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) (SPTﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ ۱۵
آزﻣﺎﯾﺶ

ﺗﺎ ۳۰ﻣﺘﺮ ) ﻃﺒﻖ  ۲۲۴سمب(.

۹۷۹,۰۰۰

 ۰۲۰۲۰۳آزﻣﺎﯾﺶ ﺿﺮﺑﻪ و ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) (SPTﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۳۰ﺗﺎ ۴۵
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻣـﺘﺮ ) ﻃﺒﻖ  ۲۲۴سمب(.

۱,۳۱۹,۰۰۰

 ۰۲۰۲۰۴آزﻣﺎﯾﺶ ﺿﺮﺑﻪ و ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) (SPTﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۴۵ﺗﺎ۶۰
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻣﺘﺮ ) ﻃﺒﻖ  ۲۲۴سمب(.

۱,۵۹۱,۰۰۰

 ۰۲۰۲۰۵آزﻣﺎﯾﺶ ﺿﺮﺑﻪ و ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) (SPTﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۶۰ﻣﺘﺮ )
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻃﺒﻖ  ۲۲۴سمب(.
 ۰۲۰۳۰۱آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮﺳﯿﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪروش ﻣﻨﺎرد از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۱۵ﻣﺘﺮ )

آزﻣﺎﯾﺶ

ﻃﺒﻖ  ۲۲۳سمب(.

۷,۳۲۹,۰۰۰

 ۰۲۰۳۰۲آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮﺳﯿﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪروش ﻣﻨﺎرد ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۱۵ﺗﺎ ۳۰ﻣﺘﺮ )
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻃﺒﻖ  ۲۲۳سمب(.

۷,۷۲۱,۰۰۰

 ۰۲۰۳۰۳آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮﺳﯿﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪروش ﻣﻨﺎرد ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۳۰ﺗﺎ  ۴۵ﻣﺘﺮ )
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻃﺒﻖ  ۲۲۳سمب(.

۸,۱۳۴,۰۰۰

 ۰۲۰۳۰۴آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮﺳﯿﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪروش ﻣﻨﺎرد ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۴۵ﺗﺎ ۶۰ﻣﺘﺮ )
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻃﺒﻖ  ۲۲۳سمب(.

۸,۵۳۷,۰۰۰

 ۰۲۰۳۰۵آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮﺳﯿﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪروش ﻣﻨﺎرد ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۶۰ﻣﺘﺮ ) ﻃﺒﻖ
آزﻣﺎﯾﺶ

 ۲۲۳سمب(.
 ۰۲۰۳۰۶اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۲۰۳۰۱ﺗﺎ  ۰۲۰۳۰۵ﺑﺮای اﻧﺠﺎم

درﺻﺪ

آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮﺳﯿﻮﻣﺘﺮ در آﺑﺮﻓﺖ درﺷﺖ داﻧﻪ.
 ۰۲۰۳۰۷آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮﺳﯿﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪروش ﻣﻨﺎرد ﺑﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﺧﻮدﮐﺎو )ﻃﺒﻖ ۲۲۳
سمب(.

آزﻣﺎﯾﺶ

۳۳

۲۵

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ دوم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۲۰۴۰۱آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن و آبﺑﻨﺪی ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاواﯾﯽ ﺑﻪ روش
ﻗﻄﻌﻪ

ﻟﻮﻓﺮان ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۵۰ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ  ۱۸۸س م ب(.

۱,۱۶۷,۰۰۰

 ۰۲۰۴۰۲آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاواﯾﯽ ﺑﻪروش ﻟﻮﻓﺮان ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آب ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ
ﺳﺎﻋﺖ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪار در ﺣﯿﻦ ﺣﻔﺎری )ﻃﺒﻖ ۱۸۸س م ب(.

۹۳۳,۵۰۰

 ۰۲۰۴۰۳ﻧﺼـﺐ و ﺟﻤﻊ آوری ﭘﮑﺮ )ﺳﯿﻨﮕﻞ ﭘﮑﺮ( و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﮔﻤﺎﻧﻪ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاواﯾﯽ ﺑﻪروش ﻟﻮژن ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری
دﻓﻌﻪ

و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۵۰ﻣﺘﺮ.

۵۷۵,۵۰۰

 ۰۲۰۴۰۴ﻧﺼﺐ و ﺟﻤﻊ آوری ﭘﮑﺮ )ﺳﯿﻨﮕـﻞ ﭘﮑﺮ( و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﮔﻤﺎﻧﻪ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاواﯾﯽ ﺑﻪروش ﻟﻮژن ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری
دﻓﻌﻪ

و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۵۰ﺗﺎ ۱۰۰ﻣﺘﺮ.

۱,۱۹۱,۰۰۰

 ۰۲۰۴۰۵ﻧﺼﺐ و ﺟﻤﻊ آوری ﭘﮑﺮ )ﺳﯿﻨﮕـﻞ ﭘﮑﺮ( وآﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﮔﻤﺎﻧﻪ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاواﯾﯽ ﺑﻪروش ﻟـﻮژن ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠـﯿﺎت
دﻓﻌﻪ

ﺣﻔﺎری و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۱۰۰ﺗﺎ ۱۵۰ﻣﺘﺮ.

۲,۰۸۸,۰۰۰

 ۰۲۰۴۰۶ﻧﺼﺐ و ﺟﻤﻊ آوری ﭘﮑﺮ )ﺳﯿﻨﮕـﻞ ﭘﮑﺮ( و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﮔﻤﺎﻧﻪ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاواﯾﯽ ﺑﻪروش ﻟﻮژن ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری
دﻓﻌﻪ

و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۱۵۰ﺗﺎ ۲۰۰ﻣﺘﺮ.

۳,۰۹۸,۰۰۰

 ۰۲۰۴۰۷ﻧﺼﺐ و ﺟﻤﻊ آوری ﭘﮑﺮ)ﺳﯿﻨﮕﻞ ﭘﮑﺮ( و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاواﯾﯽ ﺑﻪروش ﻟﻮژن ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری و از
دﻓﻌﻪ

ﺑﺎﻻ ﺑﻪﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۲۰۰ﺗﺎ ۲۵۰ﻣﺘﺮ.

۴,۴۰۶,۰۰۰

 ۰۲۰۴۰۸ﻧﺼﺐ وﺟﻤﻊ آوری ﭘﮑﺮ )ﺳﯿﻨﮕﻞ ﭘﮑﺮ( و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاواﯾﯽ ﺑﻪروش ﻟﻮژن ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری و از
دﻓﻌﻪ

ﺑﺎﻻ ﺑﻪﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۲۵۰ﺗﺎ ۳۰۰ﻣﺘﺮ.

۶,۰۴۸,۰۰۰

 ۰۲۰۴۰۹ﻧﺼﺐ و ﺟﻤﻊ آوری ﭘﮑﺮ )ﺳﯿﻨﮕﻞ ﭘﮑﺮ( و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﮔﻤﺎﻧﻪ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاواﯾﯽ ﺑﻪروش ﻟﻮژن ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری
دﻓﻌﻪ

و از ﺑﺎﻻ ﺑﻪﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۳۰۰ﻣﺘﺮ.
 ۰۲۰۴۱۰اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۲۰۴۰۳ﺗﺎ  ۰۲۰۴۰۹در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ

درﺻﺪ

از ﭘﮑﺮ ﺑﺎدی )ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 ۰۲۰۴۱۱ﻧﺼﺐ و ﺟﻤﻊ آوری ﭘﮑﺮ )دﺑﻞ ﭘﮑﺮ( و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاواﯾﯽ ﺑﻪروش ﻟﻮژن از ﻋﻤﻖ  ۳۰۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﻣﺘﺮ.

دﻓﻌﻪ

۵,۰۳۱,۰۰۰

 ۰۲۰۴۱۲ﻧﺼﺐ و ﺟﻤﻊ آوری ﭘﮑﺮ )دﺑﻞ ﭘﮑﺮ( وآﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاواﯾﯽ ﺑﻪروش ﻟﻮژن از ﻋﻤﻖ  ۲۰۰ﺗﺎ ۱۰۰ﻣﺘﺮ.

دﻓﻌﻪ

۲,۴۵۶,۰۰۰

 ۰۲۰۴۱۳ﻧﺼﺐ و ﺟﻤﻊ آوری ﭘﮑﺮ )دﺑﻞ ﭘﮑﺮ( وآﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاواﯾﯽ ﺑﻪروش ﻟﻮژن ازﻋﻤﻖ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ
دﻓﻌﻪ

زﻣﯿﻦ.

۳۴

۹۵۱,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ دوم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ

واﺣﺪ

 ۰۲۰۴۱۴ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﮑﺮ )دﺑﻞ ﭘﮑﺮ ﯾﺎ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﭘﮑﺮ( درﮔﻤﺎﻧﻪ در ﻫﺮﻋﻤﻖ.

دﻓﻌﻪ

)رﯾﺎل(
۶۶۰,۵۰۰

 ۰۲۰۴۱۵اﺷﺒﺎع ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺸﺎرآزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاواﯾﯽ ﺑﻪروش ﻟﻮژن )ﺳﯿﻨﮕﻞ ﯾﺎ
ﻣﻘﻄﻮع

دﺑﻞ ﭘﮑﺮ( درﻫﺮ ﭘﻠﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﺎ  ۵دﻗﯿﻘﻪ.

۱۲۴,۰۰۰

 ۰۲۰۴۱۶آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاواﯾﯽ ﺑﻪروش ﻟﻮژن )ﺑﺎ ﺳﯿﻨﮕﻞ ﯾﺎدﺑﻞ ﭘﮑﺮ( ﺑﺮای ﻫﺮ
دﺑﯽ و ﻓﺸﺎر ﺑﻪﻣﺪت  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ در ﻫﺮﻋﻤﻖ )ﻃﺒﻖ  ۱۸۸س م ب(.

آزﻣﺎﯾﺶ

۲۴۱,۵۰۰

 ۰۲۰۴۱۷اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۲۰۴۰۳ﺗﺎ  ۰۲۰۴۱۴درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
درﺻﺪ

ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗـﺎﺋﻢ زاوﯾﻪای ﺗﺎ ۱۰درﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰

 ۰۲۰۴۱۸اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۲۰۴۰۳ﺗﺎ  ۰۲۰۴۱۴در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ زاوﯾﻪای ﺑﯿﺶ از ۱۰ﺗﺎ ۲۰درﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

درﺻﺪ

۲۰

 ۰۲۰۴۱۹اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۲۰۴۰۳ﺗﺎ  ۰۲۰۴۱۴درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ زاوﯾﻪای ﺑﯿﺶ از ۲۰ﺗﺎ ۳۰درﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

درﺻﺪ

۳۰

 ۰۲۰۴۲۰اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۲۰۴۰۳ﺗﺎ  ۰۲۰۴۱۴درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ زاوﯾﻪای ﺑﯿﺶ از ۳۰ﺗﺎ  ۴۵درﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

درﺻﺪ

۴۵

 ۰۲۰۴۲۱ردﯾﺎﺑﯽ رﻧﮕﯽ.

ﻣﻘﻄﻮع

 ۰۲۰۴۲۲ردﯾﺎﺑﯽ اﯾﺰوﺗﻮﭘﯽ.

ﻣﻘﻄﻮع

 ۰۲۰۵۰۱ﺗﻬﯿﻪ ،ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی  ۲اﯾﻨﭻ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۱۱۷,۵۰۰

 ۰۲۰۵۰۲ﻣﺸﺒﮏ ﮐﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۴۳,۰۰۰

 ۰۲۰۵۰۳ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ۲اﯾﻨﭻ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۳۱۳,۵۰۰

 ۰۲۰۵۰۴ﻣﺸﺒﮏ ﮐﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۱۶۰,۰۰۰

 ۰۲۰۵۰۵ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﯾﺎ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮع و
ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻏﯿﺮ از آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی  ۰۲۰۵۰۱و  ۰۲۰۵۰۳ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل
ﺗﻦ  -ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

 ۰۲۰۵۰۶ﺣﻤﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه.

ﻣﻘﻄﻮع

 ۰۲۰۵۰۷ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﭘﯿﺰوﻣﺘﺮ ﮐﺎﺳﺎﮔﺮاﻧﺪه.
 ۰۲۰۵۰۸ﭘﺮﮐﺮدن دور ﻟﻮﻟﻪ ﭘﯽ.وی.ﺳﯽ ﯾﺎ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه و ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﭘﯿﺰوﻣﺘﺮ در

ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪه.

۷۶,۱۰۰

 ۰۲۰۵۰۹ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﺑﻠﻮک ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ۵۰×۵۰×۵۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮای
ﺑﻠﻮک

ﻫﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ )ﺑﺪون ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه(.

۳۴۴,۰۰۰

 ۰۲۰۵۱۰ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﺑﻠﻮک ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ۵۰×۵۰×۵۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮای
ﻫﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه )ﺑﻪﻃﻮل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ( و
ﺑﻠﻮک

درﭘﻮش.

۳۵

۱,۰۸۵,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ دوم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۲۰۵۱۱اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﻄﺢ اﯾﺴﺘﺎﺑﯽ در ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺰوﻣﺘﺮ ﺷﺪه در ﻃﻮل
دﻓﻌﻪ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ.

۹۹,۵۰۰

 ۰۲۰۶۰۱ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻼت ﺳـﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت و
ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎ  ۲۵۰ﻣﺘﺮ.

ﻣﻘﻄﻮع

۲۰۸,۵۰۳,۰۰۰

 ۰۲۰۶۰۲اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۰۲۰۶۰۱ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

 ۲۵۰ﻣﺘﺮ.

۷۵۷,۵۰۰

 ۰۲۰۶۰۳ﺣﻤﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺰرﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﯿﻤﺎن
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

در ﺟﺎدهﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ.

۴۵,۱۰۰

 ۰۲۰۶۰۴ﺣﻤﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺮاد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺰرﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺳﯿﻤﺎن در ﺟﺎدهﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ.

۴۸۸,۰۰۰

 ۰۲۰۶۰۵اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۰۲۰۶۰۴ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻤﻞ در ﺟﺎدهﻫﺎی
درﺻﺪ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ رو )ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر( ﺑﺎﺷﺪ.
 ۰۲۰۶۰۶ﺣﻤﻞ ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺰرﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ

روز

ﺗﺮاﮐﺘﻮر ،ﺗﯿﻔﻮر ،و ﻏﯿﺮه.
 ۰۲۰۶۰۷ﺗﻬﯿﻪ اﻧﺒﺎر ﺳﯿﻤﺎن ﯾﺎ اﻧﺒﺎر ﺟﻌﺒﻪﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ.

۲,۸۴۳,۰۰۰

ﻣﻘﻄﻮع

 ۰۲۰۶۰۸ﺣﻤﻞ ﺳﯿﻤﺎن ،ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ ،ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ،ﻣﺎﺳﻪ و اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺗﻦ  -ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۴,۷۷۰

ﮐﺎرﮔﺎه در ﺟﺎدهﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ.
 ۰۲۰۶۰۹ﺣﻤﻞ ﺳﯿﻤﺎن ،ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ ،ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ،ﻣﺎﺳﻪ و اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ

ﺗﻦ  -ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۲۵,۲۰۰

ﮐﺎرﮔﺎه در ﺟﺎدهﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ.
 ۰۲۰۶۱۰اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۰۲۰۶۰۹ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻤﻞ در ﺟﺎدهﻫﺎی

درﺻﺪ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ رو )ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر( ﺑﺎﺷﺪ.
 ۰۲۰۶۱۱ﺣﻤﻞ ﺳﯿﻤﺎن ،ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ ،ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ،ﻣﺎﺳﻪ و اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎ

روز

دﺳﺖ ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻏﯿﺮﻣﻮﺗﻮری )ﺗﺰرﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ(.
 ۰۲۰۶۱۲ﺳﯿﻤﺎن.

ﺗﻦ

 ۰۲۰۶۱۳ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ.

ﺗﻦ

 ۰۲۰۶۱۴ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت.

ﺗﻦ

 ۰۲۰۶۱۵ﺧﺎک اره.

ﺗﻦ

 ۰۲۰۶۱۶ﻓﯿﻠﺮ.

ﺗﻦ

 ۰۲۰۶۱۷ﻣﺎﺳﻪ.

ﺗﻦ

 ۰۲۰۶۱۸ﺣﻤﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ) (manchiet tubeﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه در ﺟﺎدهﻫﺎی
آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ.

ﺗﻦ  -ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

۳۶

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ دوم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۲۰۶۱۹ﺣﻤﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ) (manchiet tubeﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه در ﺟﺎدهﻫﺎی
ﺗﻦ  -ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

ﺧﺎﮐﯽ.
 ۰۲۰۶۲۰اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۰۲۰۶۱۹ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﻤﻞ در ﺟﺎدهﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ رو )ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر( ﺑﺎﺷﺪ.

درﺻﺪ

 ۰۲۰۶۲۱ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼـﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه) (manchiet tubeﺗﺎ ﻗﻄﺮ۷۰
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۴۵۶,۵۰۰

 ۰۲۰۶۲۲اﯾﺠﺎد ﺷﯿﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﻼف ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد اﺳـﺘﺎﻧﺪارد در
ﮔﻤـﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺰرﯾﻖ در زﻣﯿﻨﻬﺎی آﺑﺮﻓﺘﯽ و رﯾﺰﺷﯽ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۱,۲۸۶,۰۰۰

 ۰۲۰۶۲۳آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﮑﻮ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﺰرﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ
ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن و ﻧﺼﺐ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﯾﺎﮔﺮوﻫﻬﺎﯾﯽ از
ﻣﻘﻄﻮع

ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﯾﮏ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﺰرﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ.

۱۳,۹۶۹,۰۰۰

 ۰۲۰۶۲۴ﻧﺼﺐ و ﺟﻤﻊآ وری ﭘﮑﺮ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ روش از
آزﻣﺎﯾﺶ

ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۵۰ﻣﺘﺮ.

۷۱۶,۵۰۰

 ۰۲۰۶۲۵ﻧﺼﺐ و ﺟﻤﻊآ وری ﭘﮑﺮ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ روش از
دﻓﻌﻪ

ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺶ از ۵۰ﺗﺎ ۱۰۰ﻣﺘﺮ.

۱,۳۷۰,۰۰۰

 ۰۲۰۶۲۶ﻧﺼﺐ و ﺟﻤﻊآوری ﭘﮑﺮ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ روش از
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﺗﺎ  ۱۵۰ﻣﺘﺮ.

دﻓﻌﻪ

۲,۲۹۸,۰۰۰

 ۰۲۰۶۲۷ﻧﺼﺐ و ﺟﻤﻊآوری ﭘﮑﺮ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ روش از
دﻓﻌﻪ

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻗﻄﻌﻪ اول ﻋﻤﻖ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ.

۲,۵۴۲,۰۰۰

 ۰۲۰۶۲۸ﻧﺼﺐ و ﺟﻤﻊآوری ﭘﮑﺮ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ روش از
دﻓﻌﻪ

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻗﻄﻌﻪ اول در ﻋﻤﻖ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰ﺗﺎ  ۵۰ﻣﺘﺮ.

۱,۴۵۵,۰۰۰

 ۰۲۰۶۲۹ﻧﺼﺐ و ﺟﻤﻊآوری ﭘﮑﺮ ﺑﺮای ﺗﺰرﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ روش از
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻗﻄﻌﻪ اول در ﻋﻤﻖ ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ
دﻓﻌﻪ

زﻣﯿﻦ.

۹۵۸,۰۰۰

 ۰۲۰۶۳۰ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﮑﺮ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ روش از ﭘﺎﯾﯿﻦ
دﻓﻌﻪ

ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻌﺪی در ﻫﺮﻋﻤﻖ.
 ۰۲۰۶۳۱ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ.

ﺳﺎﻋﺖ

 ۰۲۰۶۳۲ﺳﺎﺧﺖ و ﯾﺎ ﺗﺰرﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﺛﺒﺎت دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ.

ﺳﺎﻋﺖ

 ۰۲۰۶۳۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﯿﻒ ﻣﺎرش.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۵۱۳,۰۰۰
۱,۸۰۸,۰۰۰

۵۳,۷۰۰

 ۰۲۰۶۳۴ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎر ﺑﺮای ﮔﯿﺮش ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﻤﺎن و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ
ﺳﺎﻋﺖ

ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ.

۳۷

۱,۱۵۹,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ دوم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ

واﺣﺪ

)رﯾﺎل(

 ۰۲۰۶۳۵اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۲۰۶۲۴ﺗﺎ ۰۲۰۶۳۰ﺑﺮای ﻫﺮ درﺟﻪ
اﻧﺤﺮاف ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﺋﻢ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺰرﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻼت
درﺻﺪ

ﺳﯿﻤﺎن.

۱

 ۰۲۰۷۰۱ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ درﻣﺤﻞ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۲ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ
آزﻣﺎﯾﺶ

۴۷۸,۰۰۰

(ASTM:D ۱۵۵۶
 ۰۲۰۷۰۲ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺶ ازﻋﻤﻖ  ۲ﺗﺎ  ۵ﻣﺘﺮ.

آزﻣﺎﯾﺶ

۶۳۷,۰۰۰

 ۰۲۰۷۰۳ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۵ﺗﺎ ۱۰ﻣﺘﺮ.

آزﻣﺎﯾﺶ

۷۹۶,۰۰۰

 ۰۲۰۷۰۴ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۱۰ﻣﺘﺮ.

آزﻣﺎﯾﺶ

 ۰۲۰۷۰۵ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎک در ﻣﺤﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺠﻢ ﺳﻨﺞ
آزﻣﺎﯾﺶ

دﺳﺘﯽ.
 ۰۲۰۷۰۶ﺗﻌﯿﯿﻦ

درﺻﺪ

رﻃﻮﺑﺖ

ﺳﺮﯾﻊ

در

ﻣﺤﻞ

۸۰,۱۰۰

)ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(AASHTO:T ۲۱۷

۱۹۱,۰۰۰

 ۰۲۰۷۰۷آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﺬب آب )ﭘﻮرﯾﻨﮓ( ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ۱۰
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻣﺘﺮ در ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎی دﺳﺘﯽ.

۹۰۱,۰۰۰

 ۰۲۰۷۰۸آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﺬب آب )ﭘﻮرﯾﻨﮓ( ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﺶ از
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻋﻤﻖ  ۱۰ﺗﺎ ۲۰ﻣﺘﺮ در ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎی دﺳﺘﯽ.
 ۰۲۰۷۰۹آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎی
دﺳﺘﯽ ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ.

ﺳﺎﻋﺖ

۳۱۹,۵۰۰

 ۰۲۰۷۱۰آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻤﭙﺎژ ﺑﺎ ﭘﻤﭗ ﻣﮑﻨﺪه
در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ.
 ۰۲۰۷۱۱آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮذ ﺳﻨﺞ دﺳﺘﯽ )ﭘﺎﮐﺖ ﭘﻨﺘﺮوﻣﺘﺮ( در ﻣﺤﻞ.

ﺳﺎﻋﺖ

۳۷۸,۵۰۰

آزﻣﺎﯾﺶ

۸۲,۲۰۰

 ۰۲۰۷۱۲آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮذ ﺳﻨﺞ ﭘﺮﮐﺘﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻔﻮذ در ﺧﺎﮐﻬﺎی رﯾﺰداﻧﻪ )ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۵ﻧﻘﻄﻪ( )ﻃﺒﻖ
آزﻣﺎﯾﺶ

.(ASTM:D ۱۵۵۸

۳۱۶,۰۰۰

 ۰۲۰۷۱۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ ﺧﺎﮐﻬﺎی رﯾﺰداﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮش ﭘﺮهای
آزﻣﺎﯾﺶ

دﺳﺘﯽ )ﺗﻮروﯾﻦ( در ﻣﺤﻞ.

۷۹,۷۰۰

 ۰۲۰۷۱۴آزﻣﺎﯾﺶ داﻧﻪﺑﻨﺪی )ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ۳اﯾﻨﭻ( در ﻣﺤﻞ ﺗﺎ  ۵۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و
آزﻣﺎﯾﺶ

ﯾﺎ ﻫﺮ  ۵۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم.

۱,۶۸۷,۰۰۰

 ۰۲۰۸۰۱ﮔﻮدﺑﺮداری و آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻦ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری
ﺻﻔﺤﻪای.

ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ

۱,۲۴۵,۰۰۰

 ۰۲۰۸۰۲آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﺗﺠﻬـﯿﺰات و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪای ﺗﺎ
ﻋﻤﻖ  ۲ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳـﺮﺑﺎر ﺗﺎ  ۵۰ﺗﻦ )ﻃﺒﻖ  D ۱۱۹۴ﯾﺎ
روز

.(ASTM:D ۱۱۹۵

۳۸

۹,۹۵۶,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ دوم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ

واﺣﺪ

)رﯾﺎل(

 ۰۲۰۸۰۳آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﺗﺠﻬـﯿﺰات و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪای ﺑﯿﺶ
از ﻋﻤﻖ  ۲ﺗﺎ  ۵ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎر ﺗﺎ  ۵۰ﺗﻦ )ﻃﺒﻖ  D ۱۱۹۴ﯾﺎ ۱۱۹۵
روز

.(ASTM:D

۱۰,۲۵۴,۰۰۰

 ۰۲۰۸۰۴آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪای ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎر ﺑﯿﺶ از ۵۰ﺗﻦ و ﯾﺎ ﺑﺮای
روز

ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﺘﺮ و ﯾﺎ در زﯾﺮ ﺳﻄﺢ آب.
 ۰۲۰۹۰۱آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎرﺑﺮی ﺻﺤﺮاﯾﯽ )ﺳﯽ .ﺑﯽ.ار( ﺗﺎﻋﻤﻖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۲

آزﻣﺎﯾﺶ

ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۴۴۲۹

۱,۰۶۶,۰۰۰

 ۰۲۰۹۰۲ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔـﺎه ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎرﺑﺮی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
)ﺳﯽ.ﺑﯽ.ار(.
 ۰۲۱۰۰۱آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬای روی ﻫﺮﺳﻘﻒ )ﻃﺒﻖ .(ACI:۳۱۸

روز

۳,۷۴۸,۰۰۰

روز

۹,۲۴۱,۰۰۰

 ۰۲۱۰۰۲آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺗﺎ  ۱۰۰ﺗﻦ روی ﺷﻤﻊ )ﻃﺒﻖ ۱۱۴۳
روز

.(ASTM:D

۹,۱۲۰,۰۰۰

 ۰۲۱۰۰۳آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﯿﺶ از ۱۰۰ﺗﺎ  ۲۰۰ﺗﻦ روی ﺷﻤﻊ )ﻃﺒﻖ
روز

.(ASTM:D ۱۱۴۳

۱۰,۰۱۸,۰۰۰

 ۰۲۱۰۰۴آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﯿﺶ از ۲۰۰ﺗﻦ روی ﺷﻤﻊ )ﻃﺒﻖ ۱۱۴۳
روز

.(ASTM:D
 ۰۲۱۰۰۵آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﺮای ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ  N.C.Lﺗﺎ ﺣﺪود
۱۰۰ﺗﻦ )ﻃﺒﻖ  D ۱۱۹۵ﯾﺎ .(ASTM:D ۱۱۹۶

روز

۱۰,۲۰۰,۰۰۰

 ۰۲۱۱۰۱ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ داچ ﮐﻦ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﺘﺮ.

ﻣﻘﻄﻮع

۴۷,۴۸۴,۰۰۰

 ۰۲۱۱۰۲اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۲۱۱۰۱ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ۱۰۰ﻣﺘﺮ.

درﺻﺪ

۱

 ۰۲۱۱۰۳اﺳﺘﻘﺮار ،ﺟﻤﻊآوری و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ دﺳـﺘﮕﺎه آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ
ﻣﺤﻞ

و دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ.

۵,۰۹۱,۰۰۰

 ۰۲۱۱۰۴آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ داچ ﮐﻦ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ
ﻣﺘﺮﻃﻮل

 ۱۰ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۳۴۴۱

۳۷۷,۰۰۰

 ۰۲۱۱۰۵آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ داچ ﮐﻦ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۱۰ﺗﺎ ۲۰
ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۳۴۴۱

۴۳۹,۰۰۰

 ۰۲۱۱۰۶آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ داچ ﮐﻦ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۲۰ﺗﺎ ۲۵
ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۳۴۴۱
 ۰۲۱۱۰۷آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ داچ ﮐﻦ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۲۵ﻣﺘﺮ

ﻣﺘﺮﻃﻮل

)ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۳۴۴۱
 ۰۲۱۱۰۸اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ ﺑﻪﻃﺮﯾﻘﻪ داچ
ﮐﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ) (CPTUاﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

۳۹

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۵۱۴,۵۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ دوم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ

واﺣﺪ

 ۰۲۱۱۰۹ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮذ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ.

ﻣﻘﻄﻮع

 ۰۲۱۱۱۰آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮذ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۳۰ﻣﺘﺮ.

ﻣﺘﺮﻃﻮل

)رﯾﺎل(

 ۰۲۱۱۱۱ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺎر ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻧﻔﻮذ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ﻧﻔـﻮذ اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ
)داچ ﮐﻦ(.

روز
ﻣﺘﺮﻃﻮل

 ۰۲۱۲۰۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﮐﯿﻔﯽ ﺳـﻨﮓ ).(RQD

۸,۲۳۶,۰۰۰
۳۲,۷۰۰

 ۰۲۱۲۰۲ﺑﺮداﺷﺖ درزﻫﺎ در ﻣﻐﺰهﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ
ﺷﺎﻣﻞ ،ﻧﻮع ﺳﻨﮓ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﯿﺐ ،ﺷﯿﺐ ،ﺑﺎزﺷﺪﮔﯽ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ،
زﺑﺮی و ﻣﻮاد ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه درزﻫﺎ و ﺛﺒﺖ در ﻓﺮم ﻣﺨﺼﻮص
ﺑﺮای  RQDﺑﺰرﮔﺘﺮ از ) ۷۵٪ﻃـﺒﻖ  ۱۸۹س م ب ﯾﺎ .(ISRM

ﻣﺘﺮﻃﻮل

۷۸,۹۰۰

 ۰۲۱۲۰۳اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۰۲۱۲۰۲ﺑﺮای  RQDﺑﯿﻦ  ۵۰٪ﺗﺎ
.۷۵٪

درﺻﺪ

۱۰۰

 ۰۲۱۲۰۴اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۰۲۱۲۰۲ﺑﺮای  RQDﺑﯿﻦ  ۲۵٪ﺗﺎ
.۵۰٪

درﺻﺪ

۲۰۰

 ۰۲۱۲۰۵ﮐﺴﺮ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۰۲۱۲۰۲ﺑﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺮد ﺷﺪه
درﺻﺪ

) RQDﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از .(۲۵٪

۴۰

 ۰۲۱۲۰۶ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯿﻬﺎی ﺗﻮده ﺳﻨﮓ در ﺳﻄﺢ اﻋﻢ از
ﺟﻬﺖ ،ﺑﺎزﺷـﺪﮔﯽ ،ﺗﺪاوم ،ﻓﺎﺻﻠﻪداری ،ﻧﻮع ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه و زﺑﺮی
ﺑﻪ روش ﺧﻂ ﺑﺮداﺷﺖ ) (Scan Lineو ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت در ﺑﺮگ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﺗﺎ ﺷﯿﺐ  ۴۵درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻖ )ﻃـﺒﻖ
اﮐﯿﭗ روز

 ۱۸۹س م ب ﯾﺎ .(ISRM

۳,۱۶۴,۰۰۰

 ۰۲۱۲۰۷ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽﻫﺎی ﺗﻮده ﺳﻨﮓ درﺳﻄﺢ اﻋﻢ از
ﺟﻬﺖ ،ﺑﺎزﺷـﺪﮔﯽ ،ﺗﺪاوم ،ﻓﺎﺻﻠﻪداری ،ﻧﻮع ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه و زﺑﺮی ﺑﻪ
روش ﺧﻂ ﺑﺮداﺷﺖ ) (Scan Lineو ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت در ﺑﺮگ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺳﻄﻮح ﺷﯿﺐ  ۴۵ﺗﺎ  ۷۰درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻖ
اﮐﯿﭗ روز

)ﻃـﺒﻖ  ۱۸۹س م ب ﯾﺎ .(ISRM
 ۰۲۱۲۰۸ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯿﻬﺎی ﺗﻮده ﺳﻨﮓ در ﺳﻄﺢ اﻋﻢ از
ﺟﻬﺖ ،ﺑﺎزﺷﺪﮔﯽ ،ﺗﺪاوم ،ﻓﺎﺻﻠﻪداری ،ﻧﻮع ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه و زﺑﺮی
ﺑﻪروش ﺧﻂ ﺑﺮداﺷﺖ ) (Scan Lineو ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت در ﺑﺮگ

اﮐﯿﭗ روز

ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای داﺧﻞ ﮔﺎﻟﺮﯾﻬﺎی اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ،ﭼﺎه و ﺗﺮاﻧﺸﻪ.

ﻗﻄﻌﻪ

 ۰۲۱۲۰۹ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ رﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ )در ﻟﻮح ﻓﺸﺮده(.

۳,۲۶۴,۰۰۰
۱۸,۰۰۰

 ۰۲۱۲۱۰آﻣﺎده ﺳﺎزی وآزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﺗﮏ ﻣﺤﻮری
آزﻣﺎﯾﺶ

ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﭼﮑﺶ اﺷﻤﯿﺖ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۱۰ﻧﻘﻄﻪ آزﻣﺎﯾﺶ(.

۲۵۵,۵۰۰

 ۰۲۱۲۱۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪای )ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ ﭘﻮﯾﻨﺖ
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻟﻮد( در ﻣﺤﻞ )ﻃﺒﻖ .(ISRM

۴۰

۱۳۹,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ دوم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

دﻓﻌﻪ

 ۰۲۱۲۱۲اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﻧﺤﺮاف ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻧﺪول ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ.

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(
۲۸۰,۰۰۰

 ۰۲۱۳۰۱ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪای ) (Jackingﺑﺎ
ﺻﻔﺤﺎت ﺻﻠﺐ ﯾﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ۱ﻣﺘﺮ.
 ۰۲۱۳۰۲آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻄﻮح ﻣﺤﻞ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪ ).(Jacking

آزﻣﺎﯾﺶ

۱۱۵,۳۸۵,۰۰۰

آزﻣﺎﯾﺶ

۷۵,۳۲۸,۰۰۰

 ۰۲۱۳۰۳آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺳﻨﺠﻬﺎ )اﮐﺴﺘﻨﺴﻮﻣﺘﺮ( و ﻧﺼـﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺰرﯾﻖ در ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری
ﺻﻔﺤﻪای )) (Jackingدو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﮐﺴﺘﻨﺴﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ  ۵ﻧﻘﻄﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ

اﻧﺪازهﮔﯿﺮی(.

۴۱,۵۲۳,۰۰۰

 ۰۲۱۳۰۴ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺎر ﺑﻪﻋﻠـﺖ اوﻟﯿﻦ ﮔﯿﺮش ﺳﯿﻤﺎن ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪای ).(Jacking

روز

۱۲,۷۱۴,۰۰۰

 ۰۲۱۳۰۵ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در داﺧﻞ ﮔﺎﻟﺮی ،ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻘﺮار و ﺟﻤﻊآوری
ﺻﻔﺤﺎت و ﻟﻮازم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪای ) (Jackingﺑﺮای
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ.

آزﻣﺎﯾﺶ

۲۸,۶۶۵,۰۰۰

 ۰۲۱۳۰۶اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪای ) (Jackingﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت
ﺻﻠـﺐ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ۱ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  MPBXﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﺘﻨﺴﻮﻣﺘﺮ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻗﺮاﺋﺖ

)ﻃـﺒـﻖ

و

D ۴۳۹۲

 ASTM:D ۴۵۰۶ﯾﺎ .(ISRM

اﮐﯿﭗ روز

۲۵,۱۰۱,۰۰۰

 ۰۲۱۳۰۷اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪای در ﺻﻮرت
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ.

آزﻣﺎﯾﺶ

 ۰۲۱۳۰۸ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺳﻨﺞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﻨﺒﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز )ﺷﺎﻣﻞ ﭘﮑﺮ،
آزﻣﺎﯾﺶ

اﺗﺼﺎﻻت ،ﺷﻠﻨﮓ(.

آزﻣﺎﯾﺶ

 ۰۲۱۴۰۱ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﺟﺎ.

۹۳,۹۹۹,۰۰۰

 ۰۲۱۴۰۲آﻣﺎده ﺳﺎزی زﻣﯿﻦ و اﯾﺠﺎد ﺑﻠﻮک ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮش
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﺟﺎ ﺳﻨﮓ  -ﺳﻨﮓ.

۹۸,۲۹۸,۰۰۰

 ۰۲۱۴۰۳آﻣﺎده ﺳﺎزی زﻣﯿﻦ و اﯾﺠﺎد ﺑﻠﻮک ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮﺟﺎ ﺑﺘﻦ -
آزﻣﺎﯾﺶ

ﺳﻨﮓ.

۴۳,۱۹۹,۰۰۰

 ۰۲۱۴۰۴ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در داﺧﻞ ﮔﺎﻟﺮی ،ﻧﺼﺐ ،اﺳﺘﻘﺮار و ﺟﻤﻊآوری ﺻﻔﺤﺎت
و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮش ﺑﺮای ﺷﺮوع آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮش
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﺟﺎ.

آزﻣﺎﯾﺶ

۲۴,۱۰۶,۰۰۰

 ۰۲۱۴۰۵آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﺟﺎ ﺳﻨﮓ -ﺳﻨﮓ و ﺑﺘﻦ ﺳﻨﮓ )ﻃﺒﻖ
اﮐﯿﭗ روز

 ASTM:D ۴۵۵۴ﯾﺎ .(ISRM

ﻗﻄﻌﻪ

 ۰۲۱۴۰۶ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ از ﺳﻄﻮح ﺑﺮش )در ﻟﻮح ﻓﺸﺮده(.

۴۱

۱۶,۹۴۵,۰۰۰
۲۲,۸۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ دوم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ

واﺣﺪ

)رﯾﺎل(

 ۰۲۱۴۰۷ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺮوﻓﯿﻞ زﺑﺮی ﺳﻄـﺢ ﺑﺮش در آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮش ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺑﻠﻮک

ﺑﺮﺟﺎ )) (JRCﻃﺒﻖ .(ISRM

۲,۱۱۲,۰۰۰

 ۰۲۱۴۰۸اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۰۲۱۴۰۲در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
درﺻﺪ

ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻓﻖ زاوﯾﻪدار ﺑﺎﺷﺪ.
 ۰۲۱۴۰۹ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دﯾﻮاره درز ﺗﻮﺳﻂ ﭼﮑﺶ اﺷﻤﯿﺖ )) (JCSﻃﺒﻖ
) ،(ISRMﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ده ﻧﻘﻄﻪ در ﻫﺮ ﺑﻠﻮک(.

آزﻣﺎﯾﺶ

 ۰۲۱۴۱۰ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺻﻔﺤﻪای
) (Jackingو ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﺟﺎ از ﯾﮏ ﮔﺎﻟـﺮی ﺑﻪﮔﺎﻟﺮی دﯾﮕﺮ.
 ۰۲۱۵۰۱ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﻼﺗﻮﻣﺘﺮی ﺗﺎ ۵۰آزﻣﺎﯾﺶ.

ﻣﻘﻄﻮع
ﻣﻘﻄﻮع

۲۰۲,۱۷۸,۰۰۰

 ۰۲۱۵۰۲اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۲۱۵۰۱ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ  ۵۰ﺗﺎ
.۱۰۰

درﺻﺪ

۱

 ۰۲۱۵۰۳اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۲۱۵۰۱ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ ۱۰۰
ﺗﺎ .۱۵۰

درﺻﺪ

۱

 ۰۲۱۵۰۴ﻧﺼـﺐ و ﺟﻤﻊآوری دﺳﺘﮕﺎه دﯾﻼﺗﻮﻣﺘﺮی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ۹۶ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻫﻮای ﻓﺸﺮده در ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۲۵ﻣﺘﺮ.

۱,۶۱۵,۰۰۰

 ۰۲۱۵۰۵اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۲۱۵۰۴در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ در
درﺻﺪ

ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺶ از  ۲۵ﺗﺎ  ۵۰ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

۷۵

 ۰۲۱۵۰۶اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۲۱۵۰۴در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ در
درﺻﺪ

ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 ۰۲۱۵۰۷اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﻼﺗﻮﻣﺘﺮی در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر  ۲۵ﺑﺎر

اﮐﯿﭗ ﺳﺎﻋﺖ ۴,۵۱۰,۰۰۰

)ﻃﺒﻖ .(ISRM
 ۰۲۱۵۰۸اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۲۱۵۰۷ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶ از  ۲۵ﺗﺎ۵۰
ﺑﺎر.

درﺻﺪ

۱۵

 ۰۲۱۵۰۹اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۲۱۵۰۷ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶ از ۵۰ﺗﺎ ۷۵
ﺑﺎر.

درﺻﺪ

۲۵

 ۰۲۱۵۱۰اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۲۱۵۰۷ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶ از  ۷۵ﺗﺎ ۱۰۰
ﺑﺎر.

درﺻﺪ

 ۰۲۱۵۱۱اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۲۱۵۰۷ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﺑﺎر.

۳۵

درﺻﺪ

 ۰۲۱۵۱۲اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۲۱۵۰۵ﺗﺎ  ۰۲۱۵۱۰در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ در ﮔﻤﺎﻧﻪ زاوﯾﻪدار اﻧﺠﺎم ﺷﻮد )ﺑﻪازای ﻫﺮ  ۵درﺟﻪ
اﻧﺤﺮاف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻗﺎﺋﻢ(.
 ۰۲۱۵۱۳ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺗﺠﻬـﯿﺰات دﺳﺘﮕﺎه دﯾﻼﺗﻮﻣﺘﺮی ﺑﯿﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﺎﻟﺮﯾﻬﺎ.

۴۲

درﺻﺪ

۵

ﮔﻤﺎﻧﻪ

۴,۷۵۱,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ دوم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ

واﺣﺪ

 ۰۲۱۵۱۴ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ دﯾﻼﺗﻮﻣﺘﺮ.

)رﯾﺎل(

اﮐﯿﭗ ﺳﺎﻋﺖ ۱,۱۰۸,۰۰۰

 ۰۲۱۵۱۵اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۲۱۵۰۷ﺗﺎ ۰۲۱۵۱۰ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶ در زﻣﯿﻦ رﯾﺰﺷﯽ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
درﺻﺪ

و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

۵

 ۰۲۱۵۱۶اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺟﮏ ﺗﺨﺖ ) (Flat Jackﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻣﻘﻄﻮع

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻨﺸﻬﺎی ﺑﺮﺟﺎ.
 ۰۲۱۵۱۷اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﻨﺸﻬﺎی ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻪ روش .Hydraulic Fracturing

ﻣﻘﻄﻮع

 ۰۲۱۵۱۸اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺗﻨﺸﻬﺎی ﺑﺮﺟﺎ ﺑﻪ روش .Over coring

ﻣﻘﻄﻮع

 ۰۲۱۵۱۹اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ اﺳﻼﺗﺮ )ﺗﻨﺶ ﺳﻨﺠﯽ(.

ﻣﻘﻄﻮع

 ۰۲۱۶۰۱ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ ﭘﯿﻦ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﺎری در ﮔﺎﻟﺮﯾﻬﺎی
اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ.

ﻧﻘﻄﻪ

۴۴۵,۵۰۰

 ۰۲۱۶۰۲اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﯿﻦﻫﺎی ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺳﻨﺠﯽ در ﮔﺎﻟﺮﯾﻬﺎی ﺗﺎ
اﺑﻌﺎد  ۳ﻣﺘﺮ ﺑﺮای اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪای.

اﯾﺴﺘﮕﺎه

۴۷۹,۵۰۰

 ۰۲۱۶۰۳ﻧﺼﺐ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺳﻨﺞ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪای در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ۱۰
ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﻣﺘﺮ.
 ۰۲۱۶۰۴ﻧﺼﺐ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺳﻨﺞ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪای در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ

ﻣﺘﺮﻃﻮل

 ۱۰ﺗﺎ  ۲۰ﻣﺘﺮ.
 ۰۲۱۶۰۵ﻧﺼﺐ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺳﻨﺞ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪای در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎﺋﻢ از ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺶ

ﻣﺘﺮﻃﻮل

از ۲۰ﻣﺘﺮ.
 ۰۲۱۶۰۶اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒﻫﺎی  ۲۱۶۰۳ﺗﺎ  ۰۲۱۶۰۵در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ

درﺻﺪ

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ زاوﯾﻪدار ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻪازای ﻫﺮ ۱۰درﺟﻪ(.
 ۰۲۱۶۰۷اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۲۱۶۰۳ﺗﺎ  ۰۲۱۶۰۵در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ

درﺻﺪ

ارﺗﻔﺎع ﺗﻮﻧﻞ ﺑﯿﺶ از  ۳ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻮﺑـﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه

 ۰۲۱۶۰۸اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ ﺳﻨﺞﻫﺎی ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪ.
 ۰۲۱۶۰۹اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۲۱۶۰۳ﺗﺎ  ۰۲۱۶۰۵در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ

درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻘﺎط ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ۰۲۱۷۰۱ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺎ۵۰۰
ﻗﺮاﺋﺖ.

ﻣﻘﻄﻮع

۳۰,۳۶۴,۰۰۰

 ۰۲۱۷۰۲اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۲۱۷۰۱ﺑﺮای ﻫﺮ  ۵ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ
 ۵۰۰ﻗﺮاﺋﺖ.

درﺻﺪ

۱

 ۰۲۱۷۰۳آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ژﺋﻮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ
ﻣﺤﻞ

در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ.

۴۳

۱۸۵,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ دوم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ

واﺣﺪ

)رﯾﺎل(

 ۰۲۱۷۰۴اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﻫﺮ ﻋﻤﻖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ۲۵
ﻣﺘﺮ.
 ۰۲۱۷۰۵ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻟﺮزه ﻧﮕﺎری ﺗﺎ ۱۵۰۰ﻧﮕﺎﺷﺖ.

ﻗﺮاﺋﺖ

۶۰,۳۰۰

ﻣﻘﻄﻮع

۳۱,۱۵۸,۰۰۰

 ۰۲۱۷۰۶اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۲۱۷۰۵ﺑﺮای ﻫﺮ  ۱۵ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﺎزادﺑﺮ
درﺻﺪ

 ۱۵۰۰ﻧﮕﺎﺷﺖ.

۱

 ۰۲۱۷۰۷آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن و ﻧﺼﺐ دﺳـﺘﮕﺎه ﻟﺮزه ﻧﮕﺎری ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﮑﺴﺖ
ﻣﺤﻞ

ﻣـﺮزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮑﺶ دﺳﺘﯽ در ﻫﺮ ﻣﺤﻞ.

۸۷۳,۵۰۰

 ۰۲۱۷۰۸ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻫﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ) (Recordدر آزﻣﺎﯾﺶ ﻟﺮزهﻧﮕﺎری ﺗﺎ
ﻧﮕﺎﺷـﺖ

ﻋﻤﻖ  ۳۰ﻣﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﻣﻮاج .P

۴۰,۴۰۰

 ۰۲۱۷۰۹ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻫﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ) (Recordدر آزﻣﺎﯾﺶ ﻟﺮزهﻧﮕﺎری ﺗﺎ
ﻋﻤﻖ  ۳۰ﻣﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﻣﻮاج .S

ﻧﮕﺎﺷـﺖ

۵۲,۰۰۰

 ۰۲۱۷۱۰آزﻣﺎﯾﺶ ﻟﺮزهﻧﮕﺎری درون ﭼﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  ۳۰ﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮔﻤﺎﻧﻪ

ﺳﺮﻋﺖ اﻣﻮاج  pو ) sﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۷۴۰۰
 ۰۲۱۷۱۱ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺎر ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﻟﺮزه ﻧﮕﺎری ﯾﺎ ﻟﺮزه
ﻧﮕﺎری درون ﭼﺎﻫﯽ.

روز

۷,۹۴۴,۰۰۰

 ۰۲۱۸۰۱ﺣﻤﻞ اﻓﺮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰات )ﺑﻪﻏﯿﺮ از ﺳﺮﺑﺎر( ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ.

۱۶,۰۰۰

 ۰۲۱۸۰۲ﺣﻤﻞ اﻓﺮاد و ﺗﺠﻬـﯿﺰات )ﺑﻪﻏﯿﺮ از ﺳﺮﺑﺎر( ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

ازآزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﺟﺎده ﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ.

۸۱,۷۰۰

 ۰۲۱۸۰۳اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۲۱۸۰۲ﺑﺮای ﺣﻤﻞ در ﺟﺎدهﻫﺎی
درﺻﺪ

ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ رو.
 ۰۲۱۸۰۴ﺗﻬﯿﻪ وآﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﺮﺑﺎر ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮﯾﮏ ازآزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی
ﺻﺤﺮاﯾﯽ.

ﻣﻘﻄﻮع

 ۰۲۱۸۰۵اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒﻫﺎی ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی
ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮ
درﺻﺪ

ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

۲۰

 ۰۲۱۸۰۶اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ در روی ﺑﺎرج ﻗﺎﯾﻖ ﯾﺎ ﺳﮑﻮی ﺣﻔﺎری در رودﺧﺎﻧﻪ،
درﺻﺪ

درﯾﺎ ،ﻣﺮداب و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 ۰۲۱۸۰۷اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﯾﺎ ﮔﺎﻟﺮی ﺳﺪﻫﺎ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

درﺻﺪ

 ۰۲۱۹۰۱ﺑﺮداﺷﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻫﻤﻮاری و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ،IRI
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ۱۰۲,۵۰۰

 MPD ،RUTTINGو ﺷﯿﺐ ﻋﺮﺿﯽ ﻣﺤﻮر.

۴۴

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ دوم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۲۱۹۰۲ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ از ﺟﺴﻢ راه و ﻧﻤﺎﯾﺶ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻠﯽ راه
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮاژ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ.
 ۰۲۱۹۰۳ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن.

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ۴۱,۶۰۰
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ۵۶,۵۰۰

 ۰۲۱۹۰۴ﺟﻤﻊ آوری و دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪای )ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه(
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﻂ ۱۱۲,۰۰۰

و اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻻزم و اراﺋﻪ ﮔﺰارش.

۴۵

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .1ﻫﺰﻳﻨﻪ آزﻣﺎﻳﺶ داﻧﻪﺑﻨﺪي ﺑﺮاي ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺼـﺎﻟﺢ درﺷـﺖ داﻧـﻪ و رﻳﺰداﻧـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ،ﺟﻤـﻊ دو ردﻳـﻒ  30104و 30105
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 .2ردﻳﻒ  30116ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﺶ رﻳﺰداﻧﻪ ﺧﺎك اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﺨﺼـﻮص ﺑﺨـﺶ درﺷـﺖداﻧـﻪ،
ردﻳﻒﻫﺎي  30201و  30202ﻣﻼك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .3در ﺑﻬﺎي ردﻳﻒﻫﺎي  30117و  30118ﻫﺰﻳﻨﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﻃﺒﻖ ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و ﭘﺮداﺧـﺖ
ﻣﻲﮔﺮدد.
 .4در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺳﻪ ﻣﺤﻮري و ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﺑﻬﺎي ردﻳﻒﻫـﺎي  30117و  30118و  30119و  30125و  30134ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .5در ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﮔﺮوه  01اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻟﺬا درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻫﺰﻳﻨـﻪ
آن از ردﻳﻒﻫﺎي  30117ﺗﺎ  30119ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 .6ﺑﻬﺎي ردﻳﻒ  30135در آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﺮاي ﺑﺎرﮔﺬاري  1-16-8-4-2-1 - 0/5 - 0/25ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .7در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺗﻚ ﻣﺤﻮري ،ﺳﻪ ﻣﺤﻮري ،ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺗﺤﻜﻴﻢ )ﺧﺎك( ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻـﺪ رﻃﻮﺑـﺖ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ داﻧﺴـﻴﺘﻪ
ﺧﺎك ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
 .8ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺤﻜﻴﻢﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒﻫﺎي  30132و  30133ﭘﺲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺑﻪ روش ﺗﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎرﮔـﺬاري
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ 75 ،درﺻﺪ ﺑﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .9ﺑﺎﺑﺖ اﺷﺒﺎع ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي )ردﻳﻒ  ،(30143روزاﻧﻪ  25درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 .10ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي  30213و  ،30214ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮاي دورﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﺟﺰ  500دور و  1000دور اراﺋﻪ ﮔـﺮدد ،ﺑـﻪ ازاي ﻫـﺮ
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺿﺎﻓﻲ 50 ،درﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر اﻓﺰوده ﻣﻲﮔﺮدد.
 .11در ﺗﻤﺎم ردﻳﻒﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻨﮓ ﻳﺎﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي و ﻳﺎ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ردﻳﻒﻫـﺎي
 30312ﺗﺎ  30318ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 .12ﺑﻪ ردﻳﻒﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻳﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي ﺳﻨﮓ ،ﺑﺮﻳﺪن ﺳﺮوﺗﻪ ،ﺧﺮدﻛﺮدن و آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎي ﺳـﻨﮓ ،اﺿـﺎﻓﻪ ﺑﻬـﺎﻳﻲ ﻣﻄـﺎﺑﻖ
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي  10724و ) 10725ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻞ اول( ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد.
 .13در ﺗﻤﺎﻣﻲ ردﻳﻒﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻨﮓ در ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺒﺎع ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺒﺎع ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺒﻖ ردﻳﻒ  30319ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣـﻲﺷـﻮد .و ﻫﺰﻳﻨـﻪ
آزﻣﺎﻳﺶ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺷﺒﺎع ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ردﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد.
 .14ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻜﺲ از آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺧﺎك و ﺳﻨﮓ ﺑﺮاﺳﺎس  75درﺻﺪ ﺑﻬﺎي ردﻳﻒ  21209ﻓﺼﻞ دوم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .15ردﻳﻒﻫﺎي  30401ﺗﺎ  30404و  30910ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه در ﻃﺮح ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .16در ردﻳﻒ  30401ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ داﻧﻪﺑﻨﺪي ﻣﺪول ﻧﺮﻣﻲ ﻣﺎﺳﻪ ،ارزش ﻣﺎﺳﻪاي ،ﺟﺬب آب و
داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي  3ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﻼﻣﭗ ،درﺻﺪ ﻫﻮا و وزن واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه ،ﻛﻼﻫﻚ ﮔﺬاري و ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري و داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺘﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم آنﻫﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ،
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 .17ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺘﻦ در ردﻳﻒ  30405ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي  15×30ﻳﺎ ﻣﻜﻌﺒﻲ  20×20×20ﻳﺎ  15×15×15ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
۴۶

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
 .18ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺘﻦ در ردﻳﻒﻫﺎي  30408ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻮاﻧﻪاي  25×50ﻳﺎ ﻣﻜﻌﺒﻲ  30×30×30ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 .19ﺑﻬﺎي ردﻳﻒﻫﺎي  30601ﺗﺎ  30605ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ده ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .20ردﻳﻒﻫﺎي  030821ﺗﺎ  030826ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺑﺮ روي ﻗﻴﺮ  PGﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ردﻳﻒ  030826ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ رﺋﻮﻣﺘﺮ ﺗﻴﺮﭼﻪ ﺧﻤﺸﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﻔﺘﻲ ﺧﺰﺷﻲ ﺑﻴﻦ  300ﺗﺎ  600ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﻜﺎل و ﭘﺎراﻣﺘﺮ  m-valueﺑﺰرﮔﺘﺮ از  0/3ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي  V.Bاز ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻗﻴﺮ ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ.
 .21ردﻳﻒﻫﺎي  30904و  30908ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻪ ﻗﺎﻟﺐ از آﺳﻔﺎﻟﺖ آﻣﺎده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑـﺎ ﻧﺴـﺒﺘﻬﺎي
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ردﻳﻒ  100درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
 .22در ردﻳﻒ  30910ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ داﻧﻪﺑﻨـﺪي ،ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ،وزن ﻣﺨﺼـﻮص
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﻲ ،وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻗﻴﺮ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫـﺎي آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ  5ﻣﻴـﺰان ﻣﺘﻔـﺎوت ﻗﻴـﺮ ،وزن ﻣﺨﺼـﻮص آﺳـﻔﺎﻟﺖ ،ﺣـﺪاﻛﺜﺮ وزن
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺤﻜﺎم و رواﻧﻲ آﺳﻔﺎﻟﺖ )ﺑﻪ روش ﻣﺎرﺷﺎل( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑﺎﺑـﺖ آنﻫـﺎ ﻣﺒﻠـﻎ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪاي
ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻳﺮ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 .23ردﻳﻒ  31101ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .24ﻫﺰﻳﻨﻪ ذوب ﺧﺎك ﺑﻪ روش اﺳﻴﺪي و ذوب ﺳﻴﻤﺎن ﺑﻪ روش اﺳﻴﺪي ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد.
 .25در ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺑﺮ روي ﻋﺼﺎره اﺷﺒﺎع اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره اﺷﺒﺎع ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد.
 .26در ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ،ﻃﺒﻖ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻳـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دو
ﺟﻮاب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 .27در ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒﻫﺎي  030117ﻳﺎ  (030118ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫـﺎي ﺑـﻪ اﺑﻌـﺎد  30×30در ردﻳـﻒﻫـﺎي  030131و
 ،030133دو ﺑﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ ردﻳﻒﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒﻫﺎي  030117ﻳﺎ  (030118ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
ﺷﻤﺎره

ﺷﻤﺎره

ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوه

ﮔﺮوه

ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوه

ﮔﺮوه

.1

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺧﺎك.

.8

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻗﻴﺮ.

.2

آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﺷـﻦ و

.9

آزﻣــﺎﻳﺶﻫــﺎي ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻــﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜــﻲ و ﻣﻜــﺎﻧﻴﻜﻲ

ﻣﺎﺳﻪ.

آﺳﻔﺎﻟﺖ.

.3

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲﺳﻨﮓ.

.10

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎيﺗﻌﻴﻴﻦﺧﺼﻮﺻﻴﺎتﻓﻴﺰﻳﻜﻲوﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﻴﻚﻫﺎ.

.4

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺘﻦ.

.11

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك و ﻣﺼﺎﻟﺢ.

.5

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺳﻴﻤﺎن.

.12

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب.

.6

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺼـﺎﻟﺢ

.13

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ.

.7

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻓﻮﻻد.

.14

۴۷

آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻴﻤﺎن.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۳۰۱۰۱اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺪل از ﺧﺎک درﺷﺖ داﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وزن ﺗﺎ  ۵۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم )ﻃﺒﻖ ۵۶۶
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:C

۱۵۰,۵۰۰

 ۰۳۰۱۰۲ﺗﺸﺮﯾﺢ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻈﺮی و دﺳﺘﯽ ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ ۲۴۸۸
.(ASTM:D
 ۰۳۰۱۰۳ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک ﯾﺎ ﺳﻨﮓ )ﻃﺒﻖ  ۱۲۷س م ب(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۱۳,۵۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۱۳,۵۰۰

 ۰۳۰۱۰۴آزﻣﺎﯾﺶ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪروش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ روی ﺧﺎک درﺷﺖ داﻧﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺗﺎ اﻟﮏ ﻧﻤﺮه ) ۴ﻃﺒﻖ  ۱۲۷س م ب(.

۳۰۹,۵۰۰

 ۰۳۰۱۰۵آزﻣﺎﯾﺶ داﻧﻪﺑﻨﺪی ﺑﻪروش ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ روی ﺧﺎک ﻣﺎﺳﻪای ﯾﺎ
رﯾﺰداﻧﻪ ،زﯾﺮ اﻟﮏ ﻧﻤﺮه ) ۴ﻃﺒﻖ  ۱۲۷س م ب(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۴۲۵,۵۰۰

 ۰۳۰۱۰۶آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪروﻣﺘﺮی ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ )ﻃﺒﻖ ۱۲۷س م ب(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۳۶,۵۰۰

 ۰۳۰۱۰۷آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪروﻣﺘﺮی ﻣﻀﺎﻋﻒ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۴۲۲۱

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۰۴۶,۰۰۰

 ۰۳۰۱۰۸ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ رواﻧﯽ و ﺧﻤﯿﺮی ﺑﺎ روش ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪای
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)ﻃﺒﻖ ۱۲۷س م ب(.

۱۷۴,۵۰۰

 ۰۳۰۱۰۹ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ رواﻧﯽ و ﺧﻤﯿﺮی ﺑﺎ روش ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪای
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺮوط ﻧﻔﻮذ ﺳﻨﺞ )ﻃﺒﻖ  ۱۲۷س م ب(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۵۰,۵۰۰

 ۰۳۰۱۱۰ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ رواﻧﯽ و ﺧﻤﯿﺮی ﺑﺎ روش ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪای )ﻃﺒﻖ
 ۱۲۷س م ب(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۴۸۱,۵۰۰

 ۰۳۰۱۱۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ رواﻧﯽ و ﺧﻤﯿﺮی ﺑﺎ روش ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺮوط ﻧﻔﻮذ ﺳﻨﺞ )ﻃﺒﻖ  ۱۲۷س م ب(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۳۸۴,۰۰۰

 ۰۳۰۱۱۲ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ  ۱۲۷س م ب(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۹۳,۵۰۰

 ۰۳۰۱۱۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ اﻧﻘﺒﺎض ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ  ۱۲۷س م ب(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۷۲,۰۰۰

 ۰۳۰۱۱۴ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﺎک ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و
ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی.
 ۰۳۰۱۱۵ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺧﺎک ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮمﮔﯿﺮی.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۹۸,۰۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۰۴,۵۰۰

 ۰۳۰۱۱۶ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺨﺶ رﯾﺰداﻧﻪ ﺧﺎک )) (GSﻃﺒﻖ ۸۵۴
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D

۴۷۷,۰۰۰

 ۰۳۰۱۱۷ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ )رﯾﻤﻮﻟﺪد (Remoldedﺑﺮای اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﺎک دﺳﺖ ﺧﻮرده ﺑﺎ ذرات ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺗﺎ ۵
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

۴۸

۴۶۴,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ

واﺣﺪ

)رﯾﺎل(

 ۰۳۰۱۱۸ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ )رﯾﻤﻮﻟﺪد (Remoldedﺑﺮای اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﺎک دﺳﺖ ﺧﻮرده ﺑﺎ ذرات ﺑﻪﻗﻄﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺑﯿﺶ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

۹۸۱,۵۰۰

 ۰۳۰۱۱۹ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﺧﺎک
ﻧﻤﻮﻧﻪ

دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده.

۳۴۳,۵۰۰

 ۰۳۰۱۲۰ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﺗﮏ ﻣﺤﻮری ﺑﺮ روی ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎک
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۲۱۶۶

۳۲۴,۰۰۰

 ۰۳۰۱۲۱آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎری ﺳﻪ ﻣﺤﻮری ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و زﻫﮑﺸﯽ ﻧﺸﺪه
) (uuﺑﻪﻗﻄﺮ  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪون اﺷﺒﺎع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی
آزﻣﺎﯾﺶ

ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻔﺎوت )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۲۸۵۰

۱,۷۵۱,۰۰۰

 ۰۳۰۱۲۲آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎری ﺳﻪ ﻣﺤﻮری ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ زﻫﮑﺸﯽ ﻧﺸﺪه
) (uuﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻓﺸﺎر آب ﺣﻔﺮهای ﺑﻪﻗﻄﺮ ۳۸
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺑﺪون اﺷﺒﺎع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻔﺎوت
آزﻣﺎﯾﺶ

)ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۴۷۶۷

۲,۰۸۳,۰۰۰

 ۰۳۰۱۲۳آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎری ﺳﻪ ﻣﺤﻮری ﺗﺤﮑﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ وزﻫﮑﺸﯽ ﻧﺸﺪه
) (cuﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺸﺎر آب ﺑﻪﻗﻄﺮ  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و
ﻓﺸﺎرﺟﺎﻧﺒﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪون اﺷﺒﺎع
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣـﻞ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻔﺎوت )ﻃﺒﻖ
آزﻣﺎﯾﺶ

.(ASTM:D ۴۷۶۷

۱۲,۴۰۷,۰۰۰

 ۰۳۰۱۲۴آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎری ﺳﻪ ﻣﺤﻮری ﺗﺤﮑﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ وزﻫﮑﺸﯽ ﺷﺪه
) (CDﺑﻪﻗﻄﺮ  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۱۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪون اﺷﺒﺎع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻔﺎوت.

۱۵,۹۱۴,۰۰۰

 ۰۳۰۱۲۵اﺷﺒﺎع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒﻫﺎی
 ۰۳۰۱۲۰ﺗﺎ  ۰۳۰۱۲۴و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ  Bو رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺷﺒﺎع.

روز -ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۴۴,۰۰۰

 ۰۳۰۱۲۶اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۳۰۱۲۱ﺗﺎ  ۰۳۰۱۲۵ﺑﺮای
درﺻﺪ

آزﻣﺎﯾﺶ روی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺗﺎ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

۱۵

 ۰۳۰۱۲۷اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۳۰۱۲۱ﺗﺎ  ۰۳۰۱۲۵ﺑﺮای
درﺻﺪ

آزﻣﺎﯾﺶ روی ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ از  ۷۵ﺗﺎ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

۲۵

 ۰۳۰۱۲۸اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۳۰۱۲۱ﺗﺎ  ۰۳۰۱۲۴ﺑﺮای
ﻫﺮﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﯽ )ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻔﺎوت( و رﺳﻢ داﯾﺮه ﻣﻮﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻮط.

درﺻﺪ

۴۹

۳۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ

واﺣﺪ

)رﯾﺎل(

 ۰۳۰۱۲۹اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۳۰۱۲۰ﺗﺎ  ۰۳۰۱۲۵در ﺻﻮرت
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﯾﺎ اﻗﻄﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

درﺻﺪ

 ۰۳۰۱۳۰آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ وزﻫﮑﺸﯽ ﻧﺸﺪه )ﺑﻪروش
ﺳﺮﯾﻊ( ﺗﺎ اﺑﻌﺎد  ۱۰×۱۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻋﻤﻮدی ﻣﺘﻔﺎوت.

۱,۴۸۷,۰۰۰

 ۰۳۰۱۳۱آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و زﻫﮑﺸﯽ ﻧﺸﺪه )ﺑﻪروش
ﺳﺮﯾﻊ( ﺗﺎ اﺑﻌﺎد  ۳۰×۳۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻋﻤﻮدی ﻣﺘﻔﺎوت.

۱,۶۹۰,۰۰۰

 ۰۳۰۱۳۲آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و زﻫﮑﺸﯽ ﺷﺪه )ﺑﻪروش
ﮐﻨﺪ( ﺗﺎ اﺑﻌﺎد  ۱۰×۱۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻋﻤﻮدی ﻣﺘﻔﺎوت )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۳۰۸۰

۶,۸۹۸,۰۰۰

 ۰۳۰۱۳۳آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و زﻫﮑﺸﯽ ﺷﺪه )ﺑﻪروش
ﮐﻨﺪ( ﺗﺎ اﺑﻌﺎد  ۳۰×۳۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻋﻤﻮدی ﻣﺘﻔﺎوت )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۳۰۸۰

۱۱,۱۵۱,۰۰۰

 ۰۳۰۱۳۴اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻪ ﻣﺤﻮری و ﺑﺮش
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﯾﺎﻓـﺘﻪ و زﻫﮑﺸﯽ ﺷﺪه )ﺑﻪروش ﮐﻨﺪ( ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎک ،ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮل
آزﻣﺎﯾﺶ )۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺤﮑﯿﻢ و  ۸ﺳﺎﻋﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
درﺻﺪ

ﺑﺮﺷﯽ(.
 ۰۳۰۱۳۵آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺗﺎ ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ و ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻓﺸﺎر  ۱۶ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎرﺑﺮداری )ﻃﺒﻖ ۲۴۳۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D

۳,۳۱۰,۰۰۰

 ۰۳۰۱۳۶اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۳۰۱۳۵ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ
درﺻﺪ

از ۵۰ﺗﺎ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.

۱۰

 ۰۳۰۱۳۷اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۳۰۱۳۵و  ۰۳۰۱۳۶ﺑﺮای ﻫﺮ
درﺻﺪ

ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎرﺑﺮداری و ﺑﺎرﮔﺬاری اﺿﺎﻓﯽ.

۲۰

 ۰۳۰۱۳۸اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۳۰۱۳۵و  ۰۳۰۱۳۶ﺑﺮای ﻫﺮ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎرﮔﺬاری اﺿﺎﻓﯽ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر  ۳۲ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.

درﺻﺪ

۱۰

 ۰۳۰۱۳۹ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮرم ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎﮐﻬﺎی ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪروش
ﺗﻮرم آزاد ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎر ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺗﺎ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)ﻃﺒﻖ ) (ASTM:D ۴۵۴۶روش .(A

۵۰

۳,۳۰۵,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ

واﺣﺪ

)رﯾﺎل(

 ۰۳۰۱۴۰ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮرم ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎﮐﻬﺎی ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺎر ﻣﻌﯿﻦ
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺗﺎ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ )ﻃﺒﻖ (ASTM:D ۴۵۴۶
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)روش .(B

۲,۱۶۳,۰۰۰

 ۰۳۰۱۴۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮرم ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺎﮐﻬﺎی ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻓﺸﺎر ﺗﻮرم ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺗﺎ  ۷۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)ﻃﺒﻖ ) (ASTM:D ۴۵۴۶روش .(C

۲,۵۰۵,۰۰۰

 ۰۳۰۱۴۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﻣﺒﻨﺪﮔﯽ ﺧﺎک )) (Coolapseﻃﺒﻖ ۵۳۳۳
.(ASTM:D

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۸۶۲,۰۰۰

 ۰۳۰۱۴۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎک ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮادﯾﺎن
ﻣﺸﺨﺺ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۰۲۶,۰۰۰

 ۰۳۰۱۴۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎک ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ﮔﺮادﯾﺎن
)ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۲۴۳۴

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۱۶۳,۰۰۰

 ۰۳۰۱۴۵اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۳۰۱۴۳و  ۰۳۰۱۴۴ﺑﺮای ﻫﺮ
درﺻﺪ

ﮔﺮادﯾﺎن اﺿﺎﻓﯽ.

۵۰

 ۰۳۰۱۴۶آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ رﻃﻮﺑﺖ  -ﻣﻮﺋﯿﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﮐﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺑﺎﻓﺖ درﺷﺖ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۲۳۲۵
 ۰۳۰۱۴۷آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ رﻃﻮﺑﺖ  -ﻣﻮﺋﯿﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﮐﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ

ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺑﺎﻓﺖ رﯾﺰ داﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۲۳۲۵
 ۰۳۰۱۴۸ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﺧﺎک و ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺳﺴﺖ )ﻃﺒﻖ ۵۳۳۴
.(ASTM:D

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۱۷۵,۰۰۰

 ۰۳۰۱۴۹آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻪروش ﺳﺎده )ﭘﺮوﮐﺘﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪارد( )ﻃﺒﻖ ۶۹۸
.(ASTM:D

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۹۸۸,۵۰۰

 ۰۳۰۱۵۰آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻪروش اﺻﻼح ﺷﺪه )ﻃﺒﻖ ۱۵۵۷
.(ASTM:D

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۲۸۳,۰۰۰

 ۰۳۰۱۵۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎرﺑﺮی )ﺳﯽ.ﺑﯽ.ار( ﺑﺪون ﻏﺮﻗﺎب )ﻃﺒﻖ ۱۸۸۳
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D

۷۶۵,۰۰۰

 ۰۳۰۱۵۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎرﺑﺮی )ﺳﯽ.ﺑﯽ.ار( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺮﻗﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮرم ﯾﺎ ﻧﺸﺴﺖ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۸۸۳

۱,۶۱۵,۰۰۰

 ۰۳۰۱۵۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان و اﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺎک ﺑﻪ روش ﺳﻮراخ زﻧﯽ )ﭘﯿﻦ ﻫﻮل(
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۴۶۴۷

۹۰۱,۰۰۰

 ۰۳۰۱۵۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان واﮔﺮاﯾﯽ ﺧﺎک ﺑﻪروش ﮐﺮاﻣﭗ )ﻃﺒﻖ روش ۱۳۷۷
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(BS

۵۱

۲۰۲,۵۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۳۰۱۵۵ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪروش ﺧﺸﮏ ﺑﺮ روی اﻟﮑﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
اﺧﺘﻼط آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺪﺳـﺖ آوردن داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪوزن ﺗﺎ
 ۵۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۱۳۵,۰۰۰

 ۰۳۰۱۵۶ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺮ روی اﻟﮑﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ

اﺧﺘﻼط آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن داﻧﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.
 ۰۳۰۲۰۱ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮی و ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺟﺬب آب ﺷﻦ و

ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻣﺎﺳﻪ )درﺷﺖ داﻧﻪ( )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۲۱۰

۴۱۹,۰۰۰

 ۰۳۰۲۰۲ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻇﺎﻫﺮی و ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺟﺬب آب
ﺳﻨﮓداﻧﻪﻫﺎ )رﯾﺰداﻧﻪ( )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۲۱۰
 ۰۳۰۲۰۳ﺗﻌﯿﯿﻦﻫﻢ ارز ﻣﺎﺳﻪای )) (SEﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۲۴۱۹
 ۰۳۰۲۰۴ﺗﻌﯿﯿﻦ

درﺻﺪ

داﻧﻪﻫﺎی

ﻣﺴﻄﺢ

ﯾﺎ

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۵۲۵,۰۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۳۷۲,۰۰۰

ﻃﻮﯾﻞ

)ﻃﺒﻖ  ASTM:D ۴۷۹۱ﯾﺎ .(BS:۸۱۲
 ۰۳۰۲۰۵ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ ﯾﺎ دو ﺟﺒﻬﻪ )ﻫﺮﮐﺪام(.

آزﻣﺎﯾﺶ

۶۰۲,۰۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۶۳,۵۰۰

 ۰۳۰۲۰۶ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ داﻧﻪﻫﺎی ﺳﺒﮏ در ﺳﻨﮓ داﻧﻪﻫﺎ )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت
.(۲۱۹

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۵۰۳,۰۰۰

 ۰۳۰۲۰۷ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﮐﻠﻮﺧﻪﻫﺎی رﺳﯽ و داﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺴﺖ )ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

آﺑﺎ:دت .(۲۲۱

۴۹۵,۵۰۰

 ۰۳۰۲۰۸ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ذرات رﯾﺰﺗﺮ از اﻟﮏ ﻧﻤﺮه  ۷۵) ۲۰۰ﻣﯿﮑﺮون( در
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﺪﻧﯽ )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۲۱۸
 ۰۳۰۲۰۹ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺎﺳﻪ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:C ۷۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۶۶,۵۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۳۱۰,۵۰۰

 ۰۳۰۲۱۰ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺸﺎر
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)) (Crushing Valueﻃﺒﻖ .(BS ۸۱۲

۳۳۵,۵۰۰

 ۰۳۰۲۱۱ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺿﺮﺑﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)) (Impact Valueﻃﺒﻖ .(BS ۸۱۲

۴۰۲,۵۰۰

 ۰۳۰۲۱۲ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ده درﺻﺪ رﯾﺰ داﻧﻪ )(Ten Percent Fine
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)ﻃﺒﻖ .(BS ۸۱۲

۴۴۳,۰۰۰

 ۰۳۰۲۱۳ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ )ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺲ
آﻧﺠﻠﺲ( ﺑﺮای ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻤﺘﺮ از  ۳۷٫۵ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

آﺑﺎ:دت .(۲۱۵

۷۱۳,۰۰۰

 ۰۳۰۲۱۴ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ )ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

آﻧﺠﻠﺲ( ﺑﺮای ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ درﺷﺖ داﻧﻪ )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۲۱۵

۵۲

۸۶۵,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ

واﺣﺪ

)رﯾﺎل(

 ۰۳۰۲۱۵ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻓﺖ وزﻧﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت
ﺳﺪﯾﻢ ﯾﺎ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ )ﭘﻨﺞ ﺳﯿﮑﻞ( ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎﻧﺪه روی ﻫﺮ اﻟﮏ
)ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۲۱۲
 ۰۳۰۲۱۶اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۰۳۰۲۱۵ﺑﺮای ﻫﺮ  ۵ﺳﯿﮑﻞ اﺿﺎﻓﯽ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۴۱۰,۵۰۰

درﺻﺪ

۸۰

 ۰۳۰۲۱۷ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻓﺖ وزﻧﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺦزدﮔﯽ و
ذوب )ﭘﻨﺞ ﺳﯿﮑﻞ( ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎﻧﺪه روی ﻫﺮ اﻟﮏ )ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(CSA:A۲۳٫۲-۲۴A

۶۱۸,۰۰۰

 ۰۳۰۲۱۸ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻓﺖ وزﻧﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺦزدﮔﯽ و
ذوب ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎﻧﺪه روی ﻫﺮ اﻟﮏ )ﻃﺒﻖT۱۰۳
.(AASHTO

درﺻﺪ

 ۰۳۰۲۱۹ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻧﺴﯿﺘﻪ و وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﯿﺰ ﻟﺮزان )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۴۲۵۳

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۷۸,۵۰۰

 ۰۳۰۲۲۰ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻧﺴﯿﺘﻪ و وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺪاﻗﻞ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ داﻧﺴﯿﺘﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻧﺴﺒﯽ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۴۲۵۴

۳۶۹,۰۰۰

 ۰۳۰۲۲۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ﻫﻤﺮاه
آزﻣﺎﯾﺶ

ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ( )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۲۲۷

۱۲,۱۹۲,۰۰۰

 ۰۳۰۲۲۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪروش
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )ﻃﺒﻖ ASTM:C ۱۲۹۳ﯾﺎ .(CSA:A۲۳٫۲-۱۴A
 ۰۳۰۲۲۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺳـﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪروش

ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )ﻃﺒﻖ ASTM:C ۱۲۶۰ﯾﺎ .(CSA:A۲۳٫۲-۲۵A
 ۰۳۰۲۲۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﺑﻪروش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ

)ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۲۲۴
 ۰۳۰۲۲۵آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻮاد ﭘﻮزوﻻﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎره ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از

ﻧﻤﻮﻧﻪ

اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺘﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ واﮐﻨﺶ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ )ﻃـﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۲۲۹

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۲۲۶ﺳﻨﮓ ﻧﮕﺎری ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:C ۲۹۵
 ۰۳۰۲۲۷ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻈﺮی اﺟﺰا ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ )ﻃﺒﻖ ۲۹۴
.(ASTM:C

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۳۰۱ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﻨﮓ در ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ازآزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺳـﻨﮓ ﺑﻪوزن ﺗﺎ  ۱۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم.

۶۰۷,۵۰۰

 ۰۳۰۳۰۲آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ﺑﻪوزن ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ ذرات ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﯾﮏ
ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ.
 ۰۳۰۳۰۳ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻈﺮی ﺳﻨﮓ.

۵۳

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۲۶,۰۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۸۳,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره
 ۰۳۰۳۰۴ﺗﻌﯿﯿﻦ

درﺻﺪ

ﺟﺬب

آب

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ

واﺣﺪ
ﺳﻨﮓ

)ﻃﺒﻖ ISRM

)رﯾﺎل(

ﯾﺎ

.(ASTM:C ۱۲۷
 ۰۳۰۳۰۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺨﻠﺨﻞ در ﺳﻨﮓ ﺑﻪروش ﻏﻮﻃﻪوری )ﻃﺒﻖ .(ISRM

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۶۹,۰۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۴۱۶,۵۰۰

 ۰۳۰۳۰۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی اﺑﻌﺎد
ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۴۷,۰۰۰

 ۰۳۰۳۰۷ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻼک ﺑﺮای ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺳﻨﮓ )ﻃﺒﻖ .(ISRM

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۵۵۹,۵۰۰

 ۰۳۰۳۰۸ﺗﻬﯿﻪ ﻋﮑﺲ از ﻣﻘﻄﻊ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ )ﻃﺒﻖ .(ISRM

ﻗﻄﻌﻪ

۵۷,۱۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﯾﺎ ﻣﮑﻌﺒﯽ )ﻃﺒﻖ .(ISRM

 ۰۳۰۳۰۹ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﺳﻨﮓ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎﻧﯿﻬﺎی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ)ﻃﺒﻖ .(ISRM

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۳۱۰ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺟﺰا ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﻮاد ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﺗﻮ اﯾﮑﺲ.

۱,۱۵۷,۰۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۳۱۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻨﮓ ﺑﺎ روش ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮس ).(Mohs

۱۳۲,۵۰۰

 ۰۳۰۳۱۲ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪای از ﺳﻨﮓ ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺗﺎ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ارﺗﻔﺎع ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ.

۳۳۰,۰۰۰

 ۰۳۰۳۱۳ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪای از ﺳﻨﮓ ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺗﺎ ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ارﺗﻔﺎع ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ.

۴۸۸,۰۰۰

 ۰۳۰۳۱۴ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪای از ﺳﻨﮓ ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺗﺎ ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ارﺗﻔﺎع ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ.

۷۰۳,۵۰۰

 ۰۳۰۳۱۵ﺑﺮﯾﺪن و ﺗﺴﻄﯿﺢ ﺳﺮ و ﺗﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺳﻨﮓ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ ۵۴
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.

۴۵۵,۰۰۰

 ۰۳۰۳۱۶ﺑﺮﯾﺪن و ﺗﺴﻄﯿﺢ ﺳﺮ و ﺗﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺳﻨﮓ ﺗﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻗﻄﺮ ۱۰۰ﻣـﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.

۶۹۳,۵۰۰

 ۰۳۰۳۱۷ﺑﺮﯾﺪن و ﺗﺴﻄﯿﺢ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺳﻨﮓ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ.

۹۶۷,۵۰۰

 ۰۳۰۳۱۸اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۳۰۳۱۲ﺗﺎ  ۰۳۰۳۱۴ﺑﻪ ازا ﻫﺮ
درﺻﺪ

 ۰٫۲اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ارﺗﻔﺎع ﺑﻪﻗﻄﺮ.

۱۵

 ۰۳۰۳۱۹اﺷﺒﺎع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻃﺒﻖ
.(ISRM

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۲۱,۰۰۰

 ۰۳۰۳۲۰ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻨﮓ ﺑﻪروش ﺑﺎر ﻧﻘﻄﻪای )ﭘﻮﯾﻨﺖ
ﻟﻮد( )ﻃﺒﻖ  ISRMﯾﺎ.(ASTM:D ۵۷۳۱

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۲۶,۰۰۰

 ۰۳۰۳۲۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﺗﮏ ﻣﺤﻮری ﺳﻨﮓ )ﻃﺒﻖ  ISRMﯾﺎ
.(ASTM:D ۲۹۳۸

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۵۴

۳۳۰,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ

واﺣﺪ

)رﯾﺎل(

 ۰۳۰۳۲۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﮏ ﺳﻨﮓ در آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎری ﺗﮏ ﻣﺤﻮری
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)ﻃﺒﻖ  ISRMﯾﺎ .(ASTM:D ۳۱۴۸

۷۶۴,۵۰۰

 ۰۳۰۳۲۳اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۰۳۰۳۲۲در ﺻﻮرت ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺠﻤﯽ ﺳﻨﮓ )ﺿﺮﯾﺐ ﭘﻮاﺳﻮن( در آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﮏ
درﺻﺪ

ﻣﺤﻮری )ﻃﺒﻖ  ISRMﯾﺎ .(ASTM:D ۳۱۴۸

۳۰

 ۰۳۰۳۲۴آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻪ ﻣﺤﻮری ﺳﻨﮓ )ﺑﺪون اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺸﺎر آب
ﺣﻔﺮه ای( ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )ﻃﺒﻖ ۲۶۶۴
آزﻣﺎﯾﺶ

.(ASTM:D

۵,۱۲۲,۰۰۰

 ۰۳۰۳۲۵آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻪ ﻣﺤﻮری ﺳﻨﮓ )ﺑﺪون اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺸﺎر آب
ﺣﻔﺮهای( ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۱۰۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﻃﺒﻖ  ISRMﯾﺎ
آزﻣﺎﯾﺶ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺖ آب(.

۸,۵۶۰,۰۰۰

 ۰۳۰۳۲۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮاواﯾﯽ )ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی( ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮا )ﻃﺒﻖ ۴۵۲۵
ﻧﻤﻮﻧﻪ

 (ASTM:Dﯾﺎ آب.
 ۰۳۰۳۲۷آﻣﺎده ﺳﺎزی و ﻗﺎﻟﺐﮔﯿﺮی ﻫﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮش ﺳﻨﮓ.

ﻗﺎﻟﺐ

۷۷۵,۵۰۰

 ۰۳۰۳۲۸ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ ﺳﻨﮓ در اﻣﺘﺪاد ﺳﻄﻮح ﺿﻌﯿﻒ )ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ISRMﯾﺎ .(ASTM:D ۵۶۰۷

۶۷۴,۵۰۰

 ۰۳۰۳۲۹اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۳۰۳۲۸در ﺻﻮرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
درﺻﺪ

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر )ﻃﺒﻖ  ISRMﯾﺎ .(ASTM:D ۵۶۰۷

۱۵

 ۰۳۰۳۳۰آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روی درز ﺳﻨﮓ ﯾﺎ ﺳﻄﻮح اره ﺑﺮ )ﺑﺎ ﺳﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ

ﺗﻨﺶ ﻋﻤﻮدی ﻣﺘﻔﺎوت(.
 ۰۳۰۳۳۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ زﺑﺮی درز )) (JRCﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۵۶۰۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۲۶۴,۰۰۰
۳۴۹,۵۰۰

 ۰۳۰۳۳۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﺳﻨﮓ ﺑﻪروش ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ )ﺑﺮزﯾﻞ(
)ﻃﺒﻖ  ISRMﯾﺎ .(ASTM:D ۳۹۶۷
 ۰۳۰۳۳۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻨﺶ ﺗﻮرم ﻣﺤﻮری )ﻃﺒﻖ .(ISRM

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۳۰۶,۵۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۵,۶۲۰,۰۰۰

 ۰۳۰۳۳۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ در ﺗﻮرم آزاد ﻣﺤﻮری و ﺟﺎﻧﺒﯽ )ﻃﺒﻖ
.(ISRM
 ۰۳۰۳۳۵ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻨﺶ  -ﮐﺮﻧﺶ در ﺗﻮرم ﻣﺤﻮری )ﻃﺒﻖ .(ISRM

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۳,۷۵۳,۰۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۵,۶۲۰,۰۰۰

 ۰۳۰۳۳۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ دوام ﺳﻨﮕﻬﺎی ﺿﻌﯿﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آب
) (Slake Durabilityﺑﺮای دو ﺳﯿﮑﻞ )ﻃﺒﻖ  ISRMﯾﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D ۴۶۴۴

۵۵

۴۸۴,۵۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ

واﺣﺪ

)رﯾﺎل(

 ۰۳۰۳۳۷ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ دوام ﺳﻨﮓ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺦزدﮔﯽ و ذوب )ده
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺳﯿﮑﻞ ( )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۵۳۱۲

۸۴۹,۵۰۰

 ۰۳۰۳۳۸اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒ  ۰۳۰۳۳۷ﺑﺮای ﻫﺮ ده ﺳﯿﮑﻞ
اﺿﺎﻓﯽ.

درﺻﺪ

۸۰

 ۰۳۰۳۳۹ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﻣﻮاج ﺻﻮت در ﺳﻨﮓ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺛﺎﺑﺘﻬﺎی
اﻻﺳﺘﯿﮏ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۲۸۴۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۷۶۱,۵۰۰

 ۰۳۰۴۰۱ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎم اﻟﺰاﻣﺎت ﯾﮏ رده ﺑﺘﻦ در
ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﺗﺎزه و ﺳﺨﺖ ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﺑﺘﻦ )ﺑﺮاﺳﺎس آﺑـﺎ:دت  (۵۰۳ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن ،آب و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی
ﻃﺮح ﺗﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﻪ ﺗﺎ  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ )آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ ردﯾﻒﻫﺎی
ﻣﻮرد

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد(.
 ۰۳۰۴۰۲ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎم اﻟﺰاﻣﺎت ﯾﮏ رده ﺑﺘﻦ در
ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﺗﺎزه و ﺳﺨﺖ ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﺑﺘﻦ )ﺑﺮاﺳﺎس آﺑﺎ:دت  (۵۰۳ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن ،آب و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی
ﻃﺮح در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺪازه داﻧﻪﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
)آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ
آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد(.

ﻣﻮرد

 ۰۳۰۴۰۳ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎم اﻟﺰاﻣﺎت ﯾﮏ رده ﺑﺘﻦ در
ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﺗﺎزه و ﺳﺨﺖ ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﺑﺘﻦ )ﺑﺮاﺳﺎس آﺑﺎ:دت  (۵۰۳ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن ،آب و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی
ﻃﺮح ﺗﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﻪ ﺗﺎ  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺣﺒﺎب
ﻫﻮا )آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﻣﻮرد

ﻃﺒﻖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد(.
 ۰۳۰۴۰۴ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻤﺎم اﻟﺰاﻣﺎت ﯾﮏ رده ﺑﺘﻦ در
ﺣﺎﻟﺘﻬﺎی ﺗﺎزه و ﺳﺨﺖ ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی
ﺑﺘﻦ )ﺑﺮاﺳﺎس آﺑﺎ:دت  (۵۰۳ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن ،آب و ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎی
ﻃﺮح ﺗـﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﻪ ﺗﺎ  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮ
ﻧﻮع ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﯽ )ﺷـﯿﻤـﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﻮزوﻻﻧﯽ( )آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی

ﻣﻮرد

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺸﻮد(.
 ۰۳۰۴۰۵ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ  ۶ﻗﺎﻟﺐ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﺧﺘﻼط ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺑﺘﻦ )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۵۰۳

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۴۰۶اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۳۰۴۰۵در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺑﻌﺎد
درﺻﺪ

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻏﯿﺮ از اﺑﻌﺎد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ.

۵۶

۱,۱۵۳,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﺮح

ﺷﻤﺎره

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ

واﺣﺪ

)رﯾﺎل(

 ۰۳۰۴۰۷ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺘﻦ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
روز -ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻣﺮﻃﻮب ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۵۰۳

۱۳,۱۰۰

 ۰۳۰۴۰۸ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮی از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻣﺘﻪ اﻟﻤﺎﺳﻪ
ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺗﺎ  ۶اﯾﻨﭻ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺮﯾﺪه

ﻫﺮﺻﺪ
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ۳۹۶,۰۰۰

ﺷﺪه )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۶۲۵
 ۰۳۰۴۰۹ﺑﺮﯾﺪن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ اره اﻟﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺑﻪاﺑﻌﺎد ﺗﺎ ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه )ﻃﺒﻖ

ﻧﻤﻮﻧﻪ

آﺑﺎ:دت .(۶۲۵

۲,۰۸۰,۰۰۰

 ۰۳۰۴۱۰ﺑﺮﯾﺪن دو ﺳﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﯾﺎ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺑﺘﻦ )ﻃﺒﻖ
آﺑﺎ:دت .(۶۲۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۹۳,۵۰۰

 ۰۳۰۴۱۱ﮐﻼﻫﮑﮕﺬاری )ﮐﭙﯿﻨﮓ( ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺑﺘﻦ )ﻃﺒﻖ
آﺑﺎ:دت .(۶۰۱
 ۰۳۰۴۱۲ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﻧﯽ ﺑﺘﻦ )اﺳﻼﻣﭗ( )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۵۰۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۸۰,۰۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۰۵,۰۰۰

 ۰۳۰۴۱۳ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﮔﯿﺮش ﺑﺘﻦ ﺑﻪروش ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻔﻮذ )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت
.(۵۱۴
 ۰۳۰۴۱۴ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۵۰۹

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۶۲,۰۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۶۹,۵۰۰

 ۰۳۰۴۱۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺑﺘﻦ ﺗﺎ ﺷﺶ اﯾﻨﭻ ﯾﺎ
اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺗﺎ ﭼﻬﺎر اﯾﻨﭻ ﺑﺘﻦ )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۶۰۲

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۶۶,۵۰۰

 ۰۳۰۴۱۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺑﺘﻦ ﺗﺎ ﻫﺸﺖ اﯾﻨﭻ ﯾﺎ
اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺷﺶ اﯾﻨﭻ )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۶۰۲

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۹۴,۵۰۰

 ۰۳۰۴۱۷ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻤﺸﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد
 ۱۵×۱۵×۷۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت  ۶۰۷ﯾﺎ .(۶۰۸

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۱۳,۵۰۰

 ۰۳۰۴۱۸ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺑﺘﻦ ﺑﻪروش دو ﻧﯿﻤﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺷﺪن )ﺑﺮزﯾﻞ( )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۶۰۶

۳۱۰,۵۰۰

 ۰۳۰۴۱۹ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﺘﻦ درآزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎری )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(۶۱۰

۹۸۵,۰۰۰

 ۰۳۰۴۲۰اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻒ  ۰۳۰۴۱۹در ﺻﻮرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ
درﺻﺪ

ﭘﻮاﺳﻮن ﺑﺘﻦ در آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺸﺎری )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۶۱۰
 ۰۳۰۴۲۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺰش ﺑﺘﻦ در ﻓﺸﺎر )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۶۱۳

۳۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۴۲۲ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﻫﻮای ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه ﺑﺎ روش ﻓﺸﺎرﻫﻮا )ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

آﺑﺎ:دت .(۵۱۱

۵۷

۳۸۰,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۳۰۴۲۳ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺘﻦ ﺗﺮ و ﺳﺨﺖ ﺷﺪه
)ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻫﺮ درﺻﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎده اﻓﺰودﻧﯽ( )ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

آﺑﺎ:دت .(۴۰۱
 ۰۳۰۴۲۴ﻋﻤﻞآوری ﺑﺘﻦ ﺗﺎ  ۸ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری

ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﺪه )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۶۰۵

۴۱۸,۵۰۰

 ۰۳۰۴۲۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ اﻣﻮاج ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت در ﺑﺘﻦ )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(۶۲۸
 ۰۳۰۴۲۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮاواﯾﯽ )ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی( ﺑﺘﻦ) .ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۶۳۸

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۴۲۷ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺘﻦ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۷۸۷,۵۰۰

 ۰۳۰۴۲۸ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص و ﺟﺬب آب ﺑﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه )ﻃﺒﻖ
آﺑﺎ:دت .(۶۱۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۴۱۹,۰۰۰

 ۰۳۰۴۲۹ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﺦ زدﮔﯽ و ذوب ﺳﺮﯾﻊ )ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

آﺑﺎ:دت .(۶۱۸
 ۰۳۰۴۳۰ﺗﻌﯿﯿﻦ آب اﻧﺪاﺧﺘﮕﯽ ﺑﺘﻦ )) (Bleedingﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۵۱۳

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۷۸۲,۵۰۰

 ۰۳۰۴۳۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻤﺸﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻨﯽ -ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ -اﯾﺮاﻧﯿﺖ و
ﻣﺸﺎﺑﻪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۴۳۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮاواﯾﯽ )ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی( ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﺑﺪون ﻓﺸﺎر.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۴۳۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮاواﯾﯽ )ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی( ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺘﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۴۳۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ و داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده از ﻣﯿﺰ ﻟﺮزان )(V.B
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)ﻃﺒﻖ .(ASTM:C ۱۱۷۰

۵۰۲,۵۰۰

 ۰۳۰۴۳۵ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺷﺶ ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﻮاﻧﻪای از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺘﻦ ﻏﻠﻄﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ
اﺧﺘﻼط ﻣﺸﺨﺺ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﺰ ﻟﺮزان )ﻃﺒﻖ ۱۱۷۶
ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۸۹۴,۰۰۰

 ۰۳۰۵۰۱ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۰۸

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۵۰۵,۰۰۰

 ۰۳۰۵۰۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۱۶

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۸۹۲,۰۰۰

.(ASTM:C

 ۰۳۰۵۰۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮﻣﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪروش ﻧﻔﻮذ ﻫﻮا )ﺑﻠﯿﻦ( )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(۱۰۹
 ۰۳۰۵۰۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮﻣﯽ ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﺳﻨﺞ )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ :دت.(۱۱۳

۸۶۰,۰۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۵۰۵ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﮔﯿﺮش ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪروش وﯾﮑﺎت )ﻃﺒﻖ ۱۱۵
.(ASTM:C

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۵۰۶ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﮔﯿﺮش ﺳﯿﻤﺎن ﺑﻪروش ﮔﯿﻠﻤﻮر )ﻃﺒﻖ ۲۶۶
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:C

۵۸

۸۱۱,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

 ۰۳۰۵۰۷ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن ﮔﯿﺮش ﮐﺎذب ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ .(ASTM:C ۴۵۱

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۵۰۸ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ) ۲۸ ،۷ ،۳روزه(  ۹ﻧﻤﻮﻧﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻣﮑﻌﺒﯽ ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۱۹

۳,۵۴۰,۰۰۰

 ۰۳۰۵۰۹ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ) ۲۸ ،۷ ،۳روزه(  ۹ﻧﻤﻮﻧﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۱۹

۴,۱۱۳,۰۰۰

 ۰۳۰۵۱۰ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻤﺸﯽ ) ۲۸ ،۷ ،۳روزه(  ۹ﻧﻤﻮﻧﻪ
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۱۹

۴,۰۳۱,۰۰۰

 ۰۳۰۵۱۱ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺒﺴﺎط ﺧﻤﯿﺮ ﺳﯿﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﮐﻼو )آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺳﻼﻣﺖ( )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۵۳

۱,۸۶۸,۰۰۰

 ۰۳۰۵۱۲اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن در اﺛﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ :دت
.(۱۲۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ
۲,۶۳۷,۰۰۰

 ۰۳۰۵۱۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻮای ﻣﻼت ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۱۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۵۱۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ )) (SO۳ﻃﺒﻖ آﺑﺎ :دت .(۱۰۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۵۱۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺮارت ﻫﯿﺪراﺗﺎﺳﯿﻮن ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ :دت .(۱۲۲

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۶۰۱اﻧﺪودﮐﺮدن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری آﺟﺮ )ﻃﺒﻖ  ۰۰۰۷ﻣﺎﺗﺼﺎ(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۶۰۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ آﺟﺮ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۶۰۳ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص و ﺟﺬب آب آﺟﺮ )ﻃﺒﻖ  ۰۰۰۷ﻣﺎﺗﺼﺎ(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۶۰۴ﺗﻌﯿﯿﻦ دوام آﺟﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ )ﻃﺒﻖ  ۰۰۰۷ﻣﺎﺗﺼﺎ(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۶۰۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ آﺟﺮ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۶۱,۵۰۰

 ۰۳۰۶۰۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﻮره زﻧﯽ آﺟﺮ)ﻃﺒﻖ  ۰۰۰۷ﻣﺎﺗﺼﺎ(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۸۹,۰۰۰

 ۰۳۰۶۰۷اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺑﻌﺎد آﺟﺮ )ﻃﺒﻖ  ۰۰۰۷ﻣﺎﺗﺼﺎ(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۷۵,۹۰۰

 ۰۳۰۶۰۸ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ در اﺛﺮ ﺗﺤﺪب و ﺗﻘﻌـﺮ آﺟﺮ )ﻃﺒﻖ  ۰۰۰۷ﻣﺎﺗﺼﺎ(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۷۵,۵۰۰

 ۰۳۰۶۰۹اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل آﺟﺮ )ﻃﺒﻖ  ۰۰۰۷ﻣﺎﺗﺼﺎ(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۶۱۰آزﻣﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮزاﺋﯿﮏ )ﻃﺒﻖ  ۷۵۵ﻣﺎﺗﺼﺎ(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۳,۴۰۰

 ۰۳۰۶۱۱اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺑﻌﺎد ﻣﻮزاﺋﯿﮏ )ﻃﺒﻖ  ۷۵۵ﻣﺎﺗﺼﺎ(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۴,۰۰۰

 ۰۳۰۶۱۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻤﺸﯽ ﻣﻮزاﺋﯿﮏ )ﻃﺒﻖ  ۷۵۵ﻣﺎﺗﺼﺎ(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۴۵,۵۰۰

 ۰۳۰۶۱۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﯾﺶ ﻣﻮزاﺋﯿﮏ )ﻃﺒﻖ  ۷۵۵ﻣﺎﺗﺼﺎ(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۵۲,۰۰۰

۲۲۸,۰۰۰

۲۵۵,۰۰۰

 ۰۳۰۶۱۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮزاﺋﯿﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎ)ﻃﺒﻖ ۷۵۵
ﻣﺎﺗﺼﺎ(.
 ۰۳۰۶۱۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺬب آب ﻣﻮزاﺋﯿﮏ )ﻃﺒﻖ  ۷۵۵ﻣﺎﺗﺼﺎ(.

۵۹

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۵۷۸,۵۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۴۷,۵۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۳۰۶۱۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﺑﻠﻮک ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ )ﻃﺒﻖ  ۷۱ﻣﺎﺗﺼﺎ(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۶۱۷ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻠﻮک ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ )ﻃﺒﻖ  ۷۰ﻣﺎﺗﺼﺎ(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۷۰۱ﺑﺮﯾﺪن ﯾﮏ ﺳﺮ ﻓﻮﻻد )ﻣﯿﻠﮕﺮد( )ﻃﺒﻖ .(ASTM:A ۳۷۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۵۱,۹۰۰

 ۰۳۰۷۰۲ﺑﺮﯾﺪن و ﺗﺮاش دادن دو ﺳﺮ ﻓﻮﻻد )ﻃﺒﻖ .(ASTM:A ۳۷۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۵۱۶,۵۰۰

 ۰۳۰۷۰۳ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻓﻮﻻد و ﻓﻠﺰات )ﻃﺒﻖ ۳۷۰
.(ASTM:A
 ۰۳۰۷۰۴ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن واﺣﺪ ﻃﻮل ﻓﻮﻻد.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۳۵,۵۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۸۵,۷۰۰

 ۰۳۰۷۰۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ و درﺻﺪ ازدﯾﺎد ﻃﻮﻟﯽ ﻓﻮﻻد ﭘﺲ از
ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۴۱۸,۵۰۰

 ۰۳۰۷۰۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ و ﺣﺪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮی )Limit
 (Proportionalو درﺻﺪ ازدﯾﺎد ﻃﻮﻟﯽ ﻓﻮﻻد ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ
ﺳﻨﺞ )اﮐﺴﺘﻨﺴﻮﻣﺘﺮ( و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺸﺴﺎﻧﯽ )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻢ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۴۷,۰۰۰

ﻣﻨﺤﻨﯽ(.
 ۰۳۰۷۰۷آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻢ ﮐﺮدن ﻓﻮﻻد )ﻃﺒﻖ .(ASTM:A ۳۷۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۹۴,۵۰۰

 ۰۳۰۷۰۸آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻢ ﯾﺎ ﺑﺎزﮐﺮدن ﻓﻮﻻد )ﻫﺮﮐﺪام( ﺑﺎ روش ﮔﺮم.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۹۱,۵۰۰

 ۰۳۰۷۰۹ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﻓﻮﻻد.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۸۰۱ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص و داﻧﺴـﯿﺘﻪ ﻗﯿﺮ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۷۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۴۹۷,۵۰۰

 ۰۳۰۸۰۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﻗﯿﺮ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۳۶

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۴۱,۵۰۰

 ۰۳۰۸۰۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺷﺘﻌﺎل ﻗﯿﺮ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۹۲

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۷۰۵,۰۰۰

 ۰۳۰۸۰۴ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﻪ ﻧﻔﻮذ ﻗﯿﺮ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۳۲,۰۰۰

 ۰۳۰۸۰۵ﺗﻌﯿﯿﻦ

وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ

ﻗﯿﺮ

ﺑﻪروش

ﮐﯿﻨﻤﺎﺗﯿﮏ

)ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D ۲۱۷۰

۱,۸۳۴,۰۰۰

 ۰۳۰۸۰۶ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﻗﯿﺮ ﺑﻪروش ﺳﯿﺒﻮﻟﺖ )ﻃﺒﻖ ۱۰۲
.(ASTM:E

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۷۴۲,۰۰۰

 ۰۳۰۸۰۷ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﻗﯿﺮ ﺑﻪروش ﺧﻼ ﻧﺴﺒﯽ )ﻃﺒﻖ ۲۱۷۱
.(ASTM:D

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۴۷۸,۰۰۰

 ۰۳۰۸۰۸ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی )ﺧﺎﺻﯿﺖ اﻧﮕﻤﯽ( ﻗﯿﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)) (Ductilityﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۱۳

۵۷۲,۵۰۰

 ۰۳۰۸۰۹ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻓﺖ وزﻧﯽ ﻗﯿﺮ در  ۱۶۳درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد )ﻃﺒﻖ ۱۷۵۴
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۸۱۰ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻧﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻗﯿﺮ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۲۰۴۲

۶۰

۶۵۶,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۳۰۸۱۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻗﯿﺮ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۰۵۱,۰۰۰

 ۰۳۰۸۱۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار آب ﻗﯿﺮ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۹۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۰۴۲,۰۰۰

 ۰۳۰۸۱۳آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻘﻄﯿﺮ ﻗﯿﺮﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۴۰۲

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۲۶۴,۰۰۰

 ۰۳۰۸۱۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻗﯿﺮ ﺑﻪﻣﺼﺎﻟﺢ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۶۶۴

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۴۹۳,۵۰۰

 ۰۳۰۸۱۵ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ ﺣﺮارت و ﻫﻮا ﺑﺮ ﻗﯿﺮ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۲۸۷۲

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۸۱۶آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﻼﻟﯿﺖ ﺗﺮی ﮐﻠﺮوراﺗﯿﻠﻦ )ﺗﺘﺮا ﮐﻠﺮور ﮐﺮﺑﻦ( )ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D ۲۰۴۲

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۰۸۱۷آزﻣﺎﯾﺶ اﺛﺮ ﻟﮑﻪ ﻣﻮاد ﻗﯿﺮی )ﻃﺒﻖ .(AASHTO T102
 ۰۳۰۸۲۱آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪرواﻧﯽ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻗﯿﺮ  RVدر ﺳﻪ دﻣﺎ )ﻃﺒﻖ

ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D ۴۴۰۲

۱,۴۴۰,۰۰۰

 ۰۳۰۸۲۲آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت رﺋﻮﻟﻮژی ﺑﺮش دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ  DSRﺗﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﭘﻨﺞ دﻣﺎ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۷۱۷۵

۴,۶۸۵,۰۰۰

 ۰۳۰۸۲۳آزﻣﺎﯾﺶ  RTFOاﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎ و ﻫﻮا ﺑﺮ ﻻﯾﻪ ﻧﺎزک ﻣﺘﺤﺮک ﻗﯿﺮ )ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D ۲۸۷۲

۱,۰۱۹,۰۰۰

 ۰۳۰۸۲۴زﻣﺎﯾﺶ ﭘﯿﺮﺷﺪﮔﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻗﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر PAV
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۶۵۲۱

۳,۰۵۸,۰۰۰

 ۰۳۰۸۲۵آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻔﺘﯽ ﺧﻤﺸﯽ ﻗﯿﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه رﺋﻮﻣﺘﺮ ﺗﯿﺮﭼﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﻤﺸﯽ  BBRدر ﻫﺮ دﻣﺎ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۶۶۴۸

۳,۵۵۶,۰۰۰

 ۰۳۰۸۲۶آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺮک ﺧﻮردﮔﯽ ﻗﯿﺮ در آزﻣﺎﯾﺶ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﮐﺸﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  DTدر ﻫﺮ دﻣﺎ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۶۷۲۳

۷,۰۶۶,۰۰۰

 ۰۳۰۹۰۱ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﻗﯿﺮ در آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ و ﺣﻼل
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺑﻨﺰﯾﻦ )ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺣﻞ .(ASTM:D ۲۱۷۲

۸۵۹,۵۰۰

 ۰۳۰۹۰۲ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﻗﯿﺮ درآﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ و ﺣﻼل
ﺗﺮی ﮐﻠﺮواﺗﺎن  ۱و  ۱و  ۱و ﻣﺘﯿﻠﻦ ﮐﻠﺮاﯾﺪ و ﮐﻠﺮوراﺗﯿﻠﻦ )ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D ۲۱۷۲
 ۰۳۰۹۰۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﯿﻠﺮ رد ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ردﯾﻒ ) ۰۳۰۹۰۱ﻃﺒﻖ

ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D ۲۱۷۲

۵۲۷,۵۰۰

 ۰۳۰۹۰۴ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻪ ﻗﺎﻟـﺐ از ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮط آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم و ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﺳﺘﺤﮑﺎم و رواﻧﯽ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪروش ﻣﺎرﺷﺎل )ﺳـﻪ ﻗﺎﻟﺐ( )ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D ۱۵۵۹
 ۰۳۰۹۰۵ﺳﺎﺧﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم ﺑﺎ داﻧﻪﺑﻨﺪی و درﺻﺪ ﻗﯿﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻣﻞ

ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎرﺷﺎل در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه.

۶۱

۱,۰۶۴,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۳۰۹۰۶ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺤﮑﺎم و رواﻧﯽ ﺑﻪروش ﻣﺎرﺷﺎل )ﺑﺮای ﺳﻪ ﻗﺎﻟﺐ(
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۵۵۹

۴۲۶,۰۰۰

 ۰۳۰۹۰۷ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺷﺪه )ﻃﺒﻖ
 ASTM:D ۲۷۲۶ﯾﺎ (ASTM:D ۱۱۸۸ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط )ﻃﺒﻖ .(MS۲

۵۹۵,۰۰۰

 ۰۳۰۹۰۸ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺨﻠﻮﻃﻬﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ )ﻃﺒﻖ
(ASTM:D ۲۰۴۱و درﺻﺪ ﺟﺬب ﻗﯿﺮ ﺑﻪ روش راﯾﺲ )ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D ۴۴۶۹

۱,۴۲۶,۰۰۰

 ۰۳۰۹۰۹ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ آب ﺑﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺮاﮐﻢ )ﺑﺮای ﺳﻪ ﻗﺎﻟﺐ(
)ﻃﺒﻖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ۱۰۱س م ب(.
 ۰۳۰۹۱۰ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﺟﺬب آب آﺳﻔﺎﻟﺖ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۵۳۲,۰۰۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۵۵,۰۰۰

 ۰۳۰۹۱۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﻮع آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺿﺮوری آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﻗﯿﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
در ﻃﺮح )ﻫﺰﯾﻨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ و ﻗﯿﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۰۰۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺬب ﻣﺎﯾﻊ ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮑﻬﺎ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:C ۱۲۵
 ۰۳۱۰۰۲ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮑﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ )ﻃﺒﻖ ۴۳۵۴

ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D
 ۰۳۱۰۰۳ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺷﻌﻪ ﻣﺎورا ﺑﻨﻔﺶ و آب ﺑﺮ ژﺋﻮﺗﮑﺴﺘﺎﯾﻠﻬﺎ )ﻃﺒﻖ ۴۳۵۵
.(ASTM:D

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۰۰۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ،وزن ﻣﺨﺼﻮص و وزن واﺣﺪ ﺣﺠـﻢ
ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮑﻬﺎ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۴۴۳۹

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۰۰۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاواﯾﯽ ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮑﻬﺎ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۴۴۹۱

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۰۰۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ژﺋﻮﺗﮑﺴﺘﺎﯾﻠﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎرﮔﯽ )ﻃﺒﻖ ۴۵۳۳
 ASTM:Dﯾﺎ .(ASTM:D ۴۴۳۹

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۰۰۷ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺪاری ﺣﺮارﺗﯽ ژﺋﻮﺗﮑﺴﺘﺎﯾﻠﻬﺎ )ﻃﺒﻖ ۴۵۹۴
.(ASTM:D

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۰۰۸ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﺪول ﮐﺸﺸﯽ ژﺋﻮﺗﮑﺴﺘﺎﯾﻠﻬﺎ)ﻃﺒﻖ ۴۵۹۵
.(ASTM:D

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۰۰۹ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮑﻬﺎ در ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ )ﻃﺒﻖ
.(ASTM:D ۴۶۳۲

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۰۱۰ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﯾﺎن در ژﺋﻮﺗﮑﺴﺘﺎﯾﻠﻬﺎ )ﻃﺒﻖ ۴۷۱۶
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D

۶۲

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۳۱۰۱۱ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ داﻧﻪ ﻋﺒﻮری از ﺷﺒﮑﻪ ژﺋـﻮﺗﮑﺴﺘﺎﯾﻠﻬﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۴۷۵۱
 ۰۳۱۰۱۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮑﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎره ﺷﺪﮔـﯽ ﻧﻘﻄﻪای
)ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۴۸۳۳

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۰۱۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮑﻬﺎ درﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل )ﻃﺒﻖ ۴۸۸۴
.(ASTM:D

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۰۱۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ اﺻﻄﮑﺎک ﺑﯿﻦ ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮑﻬﺎ و ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ ۵۳۲۱
.(ASTM:D

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۰۱۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮره ژﺋﻮﺳﻨﺘﺘﯿﮑﻬﺎ )ﻃﺒﻖ ۵۴۱۷
.(ASTM:D

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۱۰۱ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﮔﺮم ﮐﻦ ) (Ovenﺑﻪﻣﺪت  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۵۶,۸۰۰

 ۰۳۱۱۰۲ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ درﺷﺖ داﻧﻪ ﺗﺎ اﺑﻌﺎد رﯾﺰﺗﺮ از  ۴٫۷۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)اﻟﮏ ﻧﻤﺮه  (۴ﺑﻪوزن  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم.

۱۸۷,۰۰۰

 ۰۳۱۱۰۳آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ذرات رﯾﺰﺗﺮ از اﻟﮏ ﻧﻤﺮه  ۴ﺗﺎ اﺑﻌﺎد زﯾﺮ اﻟﮏ
ﻧﻤﺮه  ۱۰۰ﺑﻪوزن ﺗﺎ ﻧﯿﻢ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۹۴,۰۰۰

 ۰۳۱۱۰۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﺪد  PHﺧﺎک )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۴۹۷۲

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۱۸,۰۰۰

 ۰۳۱۱۰۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﺎک.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۵۸,۰۰۰

 ۰۳۱۱۰۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل در اﺳﯿﺪ )ﻃﺒﻖ .(BS:۱۳۷۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۸۵۲,۵۰۰

 ۰۳۱۱۰۷ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره  ۱:۱۰ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎی ﺧﺎک.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۳۵۳,۵۰۰

 ۰۳۱۱۰۸ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل در آب )ﻃﺒﻖ .(BS:۱۳۷۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۷۱۲,۵۰۰

 ۰۳۱۱۰۹ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﭻ ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ .(BS:۱۳۷۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۸۸۲,۵۰۰

 ۰۳۱۱۱۰ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﭻ ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺎﺋﻮ(.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۲۲,۰۰۰

 ۰۳۱۱۱۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺮﺧﺎک )ﻃﺒﻖ.(BS:۱۳۷۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۵۷,۰۰۰

 ۰۳۱۱۱۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮاد آﻟﯽ ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ .(BS:۱۳۷۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۷۷,۵۰۰

 ۰۳۱۱۱۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻞ اﻣﻼح ﻣﺤﻠﻮل )ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺒﺨﯿﺮ( )ﻃﺒﻖ
.(BS:۱۳۷۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۵۹۶,۰۰۰

 ۰۳۱۱۱۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻞ ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ .(BS:۱۳۷۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۴۹۵,۵۰۰

 ۰۳۱۱۱۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺮﺑﻨﺎت و ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت ﻣﺤﻠﻮل.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۴۶۵,۰۰۰

 ۰۳۱۱۱۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮات ﺧﺎک.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۴۷۶,۵۰۰

 ۰۳۱۱۱۷ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره اﺷﺒﺎع ﺧﺎک.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۳۷۲,۵۰۰

۶۳

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(
۱۵۴,۵۰۰

 ۰۳۱۱۱۸ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﻣﯿﺰان آب اﺷﺒﺎع ﺧﺎک.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۱۱۹ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎﺗﯿﻮﻧﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ .C.E.C

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۱۲۰ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺪﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ .E.S.P

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۱۲۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۱۲۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺘﺎس ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۱۲۳ﺗﻌـﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪارﮐﻠﺴﯿﻢ درﻋﺼﺎره اﺷﺒﺎع ﺧﺎک .

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۳۶۱,۵۰۰

 ۰۳۱۱۲۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ در ﻋﺼﺎره اﺷﺒﺎع ﺧﺎک.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۴۰۵,۵۰۰

 ۰۳۱۱۲۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﺪﯾﻢ در ﻋﺼﺎره اﺷﺒﺎع ﺧﺎک.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۳۲۸,۵۰۰

 ۰۳۱۱۲۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در ﻋﺼﺎره اﺷﺒﺎع ﺧﺎک.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۳۶۲,۵۰۰

 ۰۳۱۱۲۷ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ ASTM:C ۲۵
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﯾﺎ .(ASTM:C ۵۷۵
 ۰۳۱۱۲۸ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم )ﻃﺒﻖ .(ASTM:C ۲۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۰۶۷,۰۰۰

 ۰۳۱۱۲۹ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ .(ASTM:C ۲۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۹۵۲,۰۰۰

 ۰۳۱۱۳۰ﺗﻌﯿﯿﻦﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ.(ASTM:C ۲۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۹۷۲,۵۰۰

 ۰۳۱۱۳۱ﺗﻌﯿﯿﻦﻣﻘﺪار اﮐﺴـﯿﺪﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ.(ASTM:C ۲۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۰۰۷,۰۰۰

 ۰۳۱۱۳۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﺪ ﺗﯿﺘﺎن ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ .(ASTM:C ۲۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۹۵۹,۰۰۰

 ۰۳۱۱۳۳ﺗﻌﯿﯿﻦﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﺪ ﻓﺴﻔﺮ ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ .(ASTM:C ۲۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۱۳۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﺪﻣﻨﮕﻨﺰ ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ .(ASTM:C ۲۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۱۱۸,۰۰۰

 ۰۳۱۱۳۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﺪﺳﺪﯾﻢ ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ .(ASTM:C ۲۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۷۲۵,۰۰۰

 ۰۳۱۱۳۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪاراﮐﺴﯿﺪﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ .(ASTM:C ۲۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۷۲۳,۵۰۰

 ۰۳۱۱۳۷ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻮﻟﻔﺎت ﮐﻞ ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ  BS:۱۳۷۷ﯾﺎ ۲۵
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:C
 ۰۳۱۱۳۸ﺗﻌﯿﯿﻦﻣﻘﺪار ﮔﻮﮔﺮد در ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ .(ASTM:C ۲۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۱۳۹ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮ در ﺧﺎک.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۱۴۰ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻠﻮﺋﻮر در ﺧﺎک.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۱۴۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﻓﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﺧﺎک )ﻃﺒﻖ .(ASTM:C ۲۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۸۰۱,۰۰۰

۳۸۱,۰۰۰

 ۰۳۱۱۴۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮاد آﻟﯽ در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﻈﺮی )ﻃﺒﻖ ۴۰
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:C

۶۴

۲۱۲,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۳۱۱۴۳آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ  -ﺳﯿﻠﯿﺴﯽ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺑﺮای ﺳﻪ آزﻣﻮن روی ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۲۲۶

آزﻣﺎﯾﺶ

 ۰۳۱۲۰۱آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺮﺑﺎر ﮐﻮره )ﻃﺒﻖ .(ASTM:C ۹۸۹،C ۵۹۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۲۰۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮب ﺑﻪﻃﺮﯾﻘﻪ ﮐﯿﻔﯽ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۲۰۳آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﭘﻮزوﻻن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۴۰۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۲۰۴آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﮐﺎﻣﻞﻣﯿﮑﺮوﺳﯿﻠﯿﺲ)ﻃﺒﻖ .(ASTM:C ۱۲۴۰

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۳,۰۶۹,۰۰۰

 ۰۳۱۲۰۵آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻨﮓ ﮔﭻ )دوﯾﺎﻧﯿﻢ و ﺑﯽ آب( )ﻃﺒﻖ ۴۷۱
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.( ASTM:C
 ۰۳۱۲۰۶آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک آﺟﺮ ﯾﺎ آﺟﺮ ﺳﺮاﻣﯿﮏ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۲۰۷آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:E ۳۵۱

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۲۰۸ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺮﺑﻦ در ﻓﻮﻻد.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۲۰۹ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ در ﻓﻮﻻد )ﻃﺒﻖ .(ASTM:E ۳۵۱

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۲۱۰ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﮕﻨﺰ در ﻓﻮﻻد )ﻃﺒﻖ .(ASTM:E ۳۵۱

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۲۱۱ﺗﻌﯿﯿﻦﻣﻘﺪار ﮔﻮﮔﺮد در ﻓﻮﻻد )ﻃﺒﻖ .(ASTM:E ۳۵۱

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۲۱۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪارﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ درﻓﻮﻻد)ﻃﺒﻖ .(ASTM:E ۳۵۱

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۲۱۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﮑﻞ در ﻓﻮﻻد )ﻃﺒﻖ .(ASTM:E ۳۵۱

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۲۱۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻓﻮﻻد ﺑﻪروش ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﺘﺮی.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۳۰۱ﺗﻌﯿﯿﻦ رﻧﮓ آب.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۸۴,۰۰۰

 ۰۳۱۳۰۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎری آب )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۸۸۹

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۵۲,۰۰۰

 ۰۳۱۳۰۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ در آب )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۸۸۹

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۴۸۲,۵۰۰

 ۰۳۱۳۰۴ﺗﻌﯿﯿﻦ  PHآب )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۳۰۳

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۰۹,۵۰۰

 ۰۳۱۳۰۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آب )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۱۲۵

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱۴۷,۵۰۰

 ۰۳۱۳۰۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ آب در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻨﻞ ﻓﺘﺎﻟﺌﯿﻦ )ﮐﺮﺑﻨﺎت( )ﻃﺒﻖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D ۱۰۶۷

۲۲۳,۰۰۰

 ۰۳۱۳۰۷ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ آب در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﯿﻞاوراﻧﮋ )ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت(
)ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۰۶۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۴۶,۵۰۰

 ۰۳۱۳۰۸ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻮﻟﻔﺎت آب )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۳۰۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۲۸,۰۰۰

 ۰۳۱۳۰۹ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻠﺮ)ﮐﻠﺮورﻫﺎ(درآب)ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۵۱۲

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۴۹۳,۰۰۰

 ۰۳۱۳۱۰ﺗﻌﯿﯿﻦﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهﺗﺒﺨﯿﺮآب)ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۸۸۸

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۳۰۷,۰۰۰

۶۵

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۳۱۳۱۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺼﺮﻓﯽ از ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت در آب )ﻃﺒﻖ ۸۸۸
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(ASTM:D

۵۳۷,۵۰۰

 ۰۳۱۳۱۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت و ﺑﯿﮑﺮﺑﻨﺎت )ﺳﺨﺘﯽ ﮐﻞ( آب )ﻃﺒﻖ
.(ASTM:D ۱۱۲۶

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۷۸,۵۰۰

 ۰۳۱۳۱۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت )ﺳﺨﺘﯽ داﺋﻢ( آب )ﻃﺒﻖ ۱۱۲۶
.(ASTM:D

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۸۰,۰۰۰

 ۰۳۱۳۱۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮﻗﺖ آب )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۱۲۶

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۳۱۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺘﺮات آب )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۹۹۲

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۳۱۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ آب )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۲۵۴

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۳۱۷ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﻣﻮﻧﯿﺎک آب )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۴۲۶

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۳۱۸ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴـﯿﻢ آب )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۵۱۱

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۳۳۸,۵۰۰

 ۰۳۱۳۱۹ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ آب )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۵۱۱

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۳۶۳,۵۰۰

 ۰۳۱۳۲۰ﺗﻌﯿﯿﻦﻣﯿﺰانﺳﺪﯾﻢدرآب)ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۴۲۸

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲۹۳,۰۰۰

 ۰۳۱۳۲۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ آب )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۴۲۸

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۳۲۴,۰۰۰

 ۰۳۱۳۲۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﻫﻦ آب )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۰۶۸

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۱۱,۰۰۰

 ۰۳۱۳۲۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻨﮕﻨﺰ آب )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۰۶۸

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۳۲۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﯿﻠﯿﺲ آب )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۰۶۸

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۳۲۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺎت آب )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۰۶۸

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۳۲۶ﻣﺎرﺑﻞ ﺗﺴﺖ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۳۲۷ﺗﻌﯿﯿﻦ روی ﺑﻪﻃﺮﯾﻘﻪ ﮐﯿﻔﯽ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۳۲۸ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮب ﺑﻪﻃﺮﯾﻘﻪ ﮐﯿﻔﯽ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۳۲۹ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺲ ﺑﻪﻃﺮﯾﻘﻪ ﮐﯿﻔﯽ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۴۰۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺳﯿﻤﺎن.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۴۰۲ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﯿﻠﯿﺲ در ﺳﯿﻤﺎن ﻏﯿﺮ ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۴۰۳ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﻣﻘﺪار

اﮐﺴـﯿﺪ

آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم

ﺳﯿﻤﺎن

)ﻃﺒﻖ

۵۳۴,۰۰۰

۱,۱۹۷,۰۰۰

۱۱۴

.(ASTM:C

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۰۸۳,۰۰۰

 ۰۳۱۴۰۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۰۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۸۳۹,۵۰۰

 ۰۳۱۴۰۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۰۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۹۱۶,۰۰۰

 ۰۳۱۴۰۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۰۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۲۶۳,۰۰۰

۶۶

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم .آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎک ،ﺳﻨﮓ ،آب و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۳۱۴۰۷ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﺪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۰۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۲۵۹,۰۰۰

 ۰۳۱۴۰۸ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﺪ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۰۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۵۰۸,۰۰۰

 ۰۳۱۴۰۹ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﺪ ﺳﺪﯾﻢ ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۰۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۳۴۶,۰۰۰

 ۰۳۱۴۱۰ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺮ ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۰۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۴۱۱ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻏﯿﺮﻣﺤﻠﻮل ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۰۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۸۳۲,۵۰۰

 ۰۳۱۴۱۲ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻓﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۰۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۳۶۱,۰۰۰

 ۰۳۱۴۱۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار آﻫﮏ آزاد ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۰۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۴۱۴ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﺪ ﺗﯿﺘﺎن در ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۰۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۹۹۷,۰۰۰

 ۰۳۱۴۱۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۰۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۱۶۳,۰۰۰

 ۰۳۱۴۱۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﮕﻨﺰ ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۰۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۱۷۵,۰۰۰

 ۰۳۱۴۱۷آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﻤﺎن )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۱۰۷

ﻧﻤﻮﻧﻪ

 ۰۳۱۴۱۸آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﺘﻦ )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۴۰۱

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۷

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم .ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ )ﻣﻘﻄﻌﯽ( ،ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم .ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ )ﻣﻘﻄﻌﯽ( ،ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .1اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﻴﺰان ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ ،ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ
ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .2ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺸﺎور اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت از ﺟﻤﻊ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ.
 .3ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﻣﻘﻄﻌﻲ در ﻃﺮح اﻧﺠﺎم ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
 .1-3ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز از وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه و ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ آن.
 .2-3ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﺤﻠﻲ از ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه و ﺑﺮرﺳﻲ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﻨﻄﻘﻪاي.
 .3-3اﻋﻼم ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوژه از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮوژه.
 .4-3ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻃـﺮح و اراﺋـﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻣﻮردﻧﻴـﺎز ﺑـﺮاي ﻃﺮاﺣـﻲ ﭘـﺮوژه،
رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﻛﻠﻲ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻃﺮح و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ در ﻣﻮرد ﻧﮕﻬﺪاري و ﻧﺤﻮه ﺑﻬﺮهﺑﺮداري درارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﻃﺮح.
 .5-3ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
 اراﺋﻪ رواﺑﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ در ﺧﺎك ﻳﺎ ﺳﻨﮓ زﻳﺮ ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ در ﺣﺎﻻت ﺑﺎرﮔﺬاري ﻋﺎدي و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ. اراﺋﻪ رواﺑﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺸﺴﺖﻫﺎي دراز ﻣﺪت و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺧﺎك ﻳﺎ ﺳﻨﮓ زﻳﺮ ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻳﺎ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺎﻟﻮده ،درزﻫﺎي ﺟﺪاﻳﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ. اراﺋﻪ رواﺑﻂ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺤﺮك و ﻣﻘﺎوم ﺧﺎك ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮا. اراﺋﻪ رواﺑﻂ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺳﻜﻮن ﺧﺎك ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮا. اراﺋﻪ رواﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﺷﻤﻊﻫﺎ ،ﺳﭙﺮﻫﺎ و ﺑﺎرتﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ و اﻓﻘﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و درازﻣﺪت آﻧﻬﺎ. اراﺋﻪ رواﺑﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺻﻄﻜﺎك ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺎﻟﻮده. ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺰوم و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻟﺰوم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺎﻟﻮده در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎك و آب ﻣﺠﺎور آن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﻴﻤﺎن ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻟﺰوم و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻟﺰوم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ وﻳﮋه ﺑﺴﺘﺮ و اﻃﺮاف ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮع ﺧﺎك ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪي آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره ) 2800اﻳﺮان(. .4ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  3اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ و ﺟـﺪول درج ﺷـﺪه در ﺑﺨـﺶ اول اﻳـﻦ ﺗﻌﺮﻓـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 .5اراﺋﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺻﺤﺮاﻳﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻳﺎ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎي ﻣﻌﺘﺒـﺮ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
 .6ردﻳﻒ  40101ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺮوژه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .7ردﻳﻒﻫﺎي  40201و  40301ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺻـﺤﺮاﻳﻲ و آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ .ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ آزﻣـﺎﻳﺶﻫـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ
ﺑﺮاﺳﺎساﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه در ردﻳﻒﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد و در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻃﺮح ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ اراﺋـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت
اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪ رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻃﺮح اراﺋﻪ ﮔﺮدد.
 .8ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﺎري ،آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ و آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ از
ﺟﻤﻊ ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻴﻦ  40101ﺗﺎ  40301ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.
۶۸

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم .ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ )ﻣﻘﻄﻌﯽ( ،ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
 .9ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  F ، Dﻳﺎ  Lﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒﻫﺎي  40101ﺗﺎ  40301ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬـﺎي واﺣـﺪ ردﻳـﻒ ﻣـﺬﻛﻮر ﺻـﻔﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 .10در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  Fﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒ  ،40201ﺿﺮﻳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻳﻜﺒﺎر ﺑﻪ رﻗﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﻓﺼﻞ دوم اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ردﻳﻒﻫـﺎي 20612
ﺗﺎ  20617و  21901ﺗﺎ  21904ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻲﺷﻮد.
 .11در ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪوده ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﻛﺮ ﺷﻮد.
 .12در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﭘﻲﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺿﺮاﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺒﺤﺚ  7ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺸﺎور ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺮورت دارد دﻻﻳﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﻟﺴﺎزيﻫﺎي آﻣﺎري و ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي ﻋﺪدي را در ﮔﺰارش اراﻳﻪ دﻫﺪ.

۶۹

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم .ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ )ﻣﻘﻄﻌﯽ( ،ﺗﻬﯿﻪ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

 ۰۴۰۱۰۱ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻔﺎری و

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ )رﯾﺎل(
6180000  123000

ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ﺑﺮای ﺟﻤﻊ ﺣﻔﺎری )دﺳﺘﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ (
ﻣﺘﺮﻃﻮل

ﺑﻪﻃﻮل ) Dﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ(.
 ۰۴۰۲۰۱ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺻﺤﺮاﺋﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻓﺼﻞ دوم ).(F

رﯾﺎل

 ۰۴۰۳۰۱ﺗﻨﻈﯿﻢ و اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪﮐﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﻓﺼﻞ ﺳﻮم و ﺷﺸﻢ ).(L

رﯾﺎل

۷۰

 1  rS 
D
 2 



2300000 
)0/05 (F
806000 
)0/07 (L

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ .آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ .آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه

ﻣﻘﺪﻣﻪ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﺎرﮔﺎه:
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح در ﻛﺎرﮔـﺎه ﻣﺴـﺘﻘﺮ ﻣـﻲﮔـﺮدد وﺗﺤـﺖ ﻫـﺪاﻳﺖ ﻣﺸـﺎور ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴـﻚ و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﻋﻬﺪه دار اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻃﺮح ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﺎرﮔﺎه:
ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﺎرﺷﻨﺎس در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ  5ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻛـﺎر ﻣﻔﻴـﺪ در
ﺣﻮزه ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﺎردان ﻓﻨﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﺎرﮔﺎه:
ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﺎردان ﻓﻨﻲ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻓﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرك ﻛﺎرداﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﻣﻔﻴﺪ در ﺣـﻮزه ﻛﺎرﻫـﺎي
ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .1ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ردﻳﻒﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮاي ﻃﺮحﻫﺎي وﻳﮋهاي ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪﻫﺎ ،ﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﭘﻞﻫﺎي ﺑﺰرگ ،ﺳﺎزهﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ،ﺑﺮﺟﻬﺎ ،ﻧﻴﺮوﮔﺎهﻫﺎ ،ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ و ...
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع و ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ وﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑـﺎ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻛﺎرﻓﺮﻣـﺎ و
ﻣﺸﺎور ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد.
 .2آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ،آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺎﻣﻞ داﻧﻪﺑﻨﺪي ﺑﺮوش ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ رواﻧﻲ و ﺣﺪ
ﺧﻤﻴﺮي ،ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﺴﻴﺘﻪ در ﻣﺤﻞ )ﺑﺎﺳﻨﺪ ﺑﺎﺗﻞ ﺗﺎ ﻗﻄﺮ  15ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ( ،آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻢارز ﻣﺎﺳﻪاي ) (S.E.ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .3آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺘﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ،آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺎﻣﻞ داﻧﻪﺑﻨﺪي ﺑﺮوش ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫـﻢارز
ﻣﺎﺳﻪاي ) ،(S.E.ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻣﺎ و رواﻧﻲ )اﺳﻼﻣﭗ( ﺑﺘﻦ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه و ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ،ﻧﻤﻮﻧـﻪﺑـﺮداري و ﻗﺎﻟـﺐ ﮔﻴـﺮي از ﺑـﺘﻦ ﺗـﺎزه
ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪاي ﻳﺎ ﻣﻜﻌﺒﻲ )در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  6ﻗﺎﻟﺐ( ،ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري )ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺘﻦ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻼﻫﻚ ﮔﺬاري آنﻫﺎ
)ﻛﭙﻴﻨﮓ دو ﺳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪاي( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .4آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ ،آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺎﻣﻞ داﻧﻪﺑﻨـﺪي ﺑـﺮوش ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ ،ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﻫﻢارز ﻣﺎﺳﻪاي ) ،(S.E.ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻣﺎي آﺳﻔﺎﻟﺖ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻗﻴﺮ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ و ﺣﻼل ﺑﻨﺰﻳﻦ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺑـﺮداري ،ﺳـﺎﺧﺖ ،ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ
) (Stabilityو رواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﺮوش ﻣﺎرﺷﺎل ،آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﻴﻨﻲ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ و داﻧﺴﻴﺘﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .5ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻳﺎد ﺷﺪه آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﺼـﻞﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺗﻌﺮﻓـﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد و درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣـﻲﺷـﻮد
)ﻫﺰﻳﻨﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ(.
 .6ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم )ﺑﺮق ،آب و (....ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻛﺎرﮔﺎه ،ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﻏـﺬاي ﻛـﺎردان ﻓﻨـﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣـﺎ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﻫﺰﻳﻨﻪ آنﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 .7ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﺎرﮔﺎه )ﺣﺪاﻗﻞ دوﻧﻔﺮ( ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻌﻬﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه )ﻣﺸﺎور ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ( ﺗـﺎﻣﻴﻦ
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ آنﻫﺎ از ردﻳﻒ  050314ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري و اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﻳﺶﻫـﺎ ﻣﺠـﺎز
ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.

۷۱

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ .آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
 .8ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﻛﺮد ﻋﺎدي واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﺎرﮔﺎه  8ﺳـﺎﻋﺖ در روز )ﺑﻐﻴـﺮ از روزﻫـﺎي ﺟﻤﻌـﻪ و روزﻫـﺎي ﺗﻌﻄﻴـﻞ رﺳـﻤﻲ و
روزﻫﺎي ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  4ﺳﺎﻋﺖ( ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود ﻧﻴﻤـﻲ از آن ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪﺑـﺮداري و آزﻣـﺎﻳﺶﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ و ﺑﻘﻴـﻪ ﺳـﺎﻋﺎت ﺑﻤﻨﻈـﻮر اﻧﺠـﺎم
آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺷﻮد .ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎرج از ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺎدي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺼﻮرت اﺿﺎﻓﻪﻛﺎري ﻃﺒﻖ ردﻳﻒﻫـﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .9زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻛﺎردان ﻓﻨﻲ از ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺟﺰو ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎر ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﺷﻮد.
 .10ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ردﻳﻒﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد در روز ﺑﻮده و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر در ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ردﻳﻒﻫـﺎي  50201ﺗـﺎ
 50206و  50301ﺗﺎ  50303و  50306ﺗﺎ  50307ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  15درﺻﺪ و ردﻳﻒﻫﺎي  50304و  50305ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  35درﺻﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 .11ﺣﺪود ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﻛﺮد ﻋﺎدي روزاﻧﻪ واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻪ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ ،ﺑﺘﻨـﻲ و آﺳـﻔﺎﻟﺘﻲ ﺑﺸـﺮح زﻳـﺮ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
11ـ .1ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ  8ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ داﻧﺴﻴﺘﻪ در ﻣﺤﻞ ،ﻳﻚ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط.
11ـ .2ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺘﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ  4ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري و آزﻣﺎﻳﺶ دﻣﺎ و رواﻧﻲ ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎيﻣﺮﺑﻮط.
11ـ .3ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ  2ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﻣﺎرﺷﺎل ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط.
ﺗﺒﺼﺮه .1ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﻛﺮد ﻋﺎدي ﻫﻔﺘﮕﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﺎدل ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5/5ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎر روزاﻧﻪ در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه .2ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺎً از ﺣﺠﻢ ﻛﺎرﻛﺮد روزاﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﻔﺘﮕـﻲ از
ﻳﻚ ﻧﻮع ﻛﺴﺮ و ﺑﻪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﮔﺮدد.
ﺗﺒﺼﺮه .3ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم )در ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ( در واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻴﺶ از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎي ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه )ﻫﻔﺘﮕﻲ(
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اﺿﺎﻓﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻋﺎت اﺿﺎﻓﻪﻛﺎري ﻣﻄﺎﺑﻖ ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷـﺪه و
 75درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺎري اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻓﺰوده ﺷﺪه و ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.
ﺗﺒﺼﺮه .4در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻛﺎردان ﻓﻨﻲ اﺿﺎﻓﻲ )ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒ  (50304ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﻛﺮد واﺣـﺪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺗـﺎ  50درﺻـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ
ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﺪد ﺟﺒﻬﻪﻫﺎي ﻛﺎري ﻛﺎردان ﻓﻨﻲ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮدرو اﺿﺎﻓﻲ )ﻣﻮﺿـﻮع ردﻳـﻒﻫـﺎي  50306و (50307
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﻛﺮد واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺎ  100درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺣـﺪاﻛﺜﺮ
ﺗﺎ  150درﺻﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .12ﺗﻤﺎﻣﻲ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻚ ﺑﺘﻦ ﺷﻜﻦ ،ﺗﺮازوﻫﺎ ،ﮔﻴﺠﻬﺎ و  ...ﺑﺎﻳﺪ در اﺑﺘﺪاي ﻛﺎر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه واﺳﻨﺠﻲ )ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه( و ﺑﻄﻮر
ﻣﺘﻨﺎوب ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻘﻴﻢ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ.
 .13از ردﻳﻒﻫﺎي  50308و  50309ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار دﻓﺘﺮ
ﻣﺸﺎور واﻗﻊ ﺷﻮد ،در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ روز ،و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎور واﻗﻊ ﺷﻮد ،در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺣـﺪاﻗﻞ
دو روز ،و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎور واﻗﻊ ﺷﻮد ،در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ روز ،ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔـﺮدد .ﻻزم
ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻬﺎي واﺣﺪ اﻳﻦ ردﻳﻔﻬﺎ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .14ﭘﺮوژهﻫﺎي ﺧﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ راه ،راهآﻫﻦ ،آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ ،ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب ،ﻧﻔﺖ ،ﮔﺎز و ﺑﺮق ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺪﻫﺎي
ﺑﺰرگ ،ﭘﺮوژهﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﺑﻌﺎد آنﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  2ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  4ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ،اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ  15درﺻـﺪ و
ﺑﺮاي ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  6ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ  20درﺻﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .15ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.

۷۲

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ .آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوه

ﺷﻤﺎره ﮔﺮوه
01

ﺣﻤﻞ.

02

ﺗﺠﻬﻴﺰ و اﺳﺘﻘﺮار آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه.

03

ﻛﺎردان ﻓﻨﻲ ،ﺧﻮدرو اﺿﺎﻓﻲ و اﺿﺎﻓﻪﻛﺎر.

۷۳

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ .آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ )رﯾﺎل(

 ۰۵۰۱۰۱ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺳﺎﺋﻞ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ.

۱۲,۸۰۰

 ۰۵۰۱۰۲ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺳﺎﺋﻞ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه در ﺟﺎدهﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ.

۱۷۱,۰۰۰

 ۰۵۰۲۰۱ﺗﺠﻬﯿﺰ و اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪوﺳﺎﯾﻞ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻨﺪ  ۲ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ و ﯾﮏ
ﻣﺎه

دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ.

۷۷,۵۱۰,۰۰۰

 ۰۵۰۲۰۲ﺗﺠﻬﯿﺰ و اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪوﺳﺎﯾﻞ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻨﺪ  ۳ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ و ﯾﮏ
ﻣﺎه

دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺘﻨﯽ.

۷۹,۰۶۲,۰۰۰

 ۰۵۰۲۰۳ﺗﺠﻬﯿﺰ و اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪوﺳﺎﯾﻞ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻨﺪ  ۴ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ و ﯾﮏ
ﻣﺎه

دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ.

۸۳,۰۹۰,۰۰۰

 ۰۵۰۲۰۴ﺗﺠﻬﯿﺰ و اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪوﺳﺎﯾﻞ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻨﺪ  ۲و  ۳ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ و ﯾﮏ
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل دو ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و
ﻣﺎه

ﺑﺘﻨﯽ.

۷۹,۰۴۵,۰۰۰

 ۰۵۰۲۰۵ﺗﺠﻬﯿﺰ و اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪوﺳﺎﯾﻞ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻨﺪ  ۴ ،۳ ،۲ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ و
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل دو ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ
ﻣﺎه

و آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺑﺘﻨﯽ وآﺳﻔﺎﻟﺘﯽ.

۸۲,۳۶۲,۰۰۰

 ۰۵۰۲۰۶ﺗﺠﻬﯿﺰ و اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪوﺳﺎﯾﻞ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻨﺪ  ۴ ،۳ ،۲ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ و
ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﺳـﻪ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﺎه

ﺧﺎﮐﯽ ،ﺑﺘﻨﯽ و آﺳﻔﺎﻟﺘﯽ.

۸۳,۳۲۸,۰۰۰

 ۰۵۰۲۰۷اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺘﻦ ﺷﮑﻦ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺠﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺘﻦ ﺷﮑﻦ
دﺳﺘﯽ در ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻔﻬﺎی  ۰۵۰۲۰۲ﺗﺎ .۰۵۰۲۰۶

ﻣﺎه

۹۸۹,۵۰۰

 ۰۵۰۲۰۸ﺗﺠﻬـﯿﺰ و اﺳﺘﻘﺮار ﯾﮏ واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪوﺳﺎﯾﻞ و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو و ﮐﺎدر ﻓﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر
ﻣﺎه

ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻮش.
 ۰۵۰۳۰۱اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻔﻬﺎی

ﺳﺎﻋﺖ

 ۰۵۰۲۰۱ﺗﺎ .۰۵۰۲۰۳

۵۲۱,۰۰۰

 ۰۵۰۳۰۲اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻔﻬﺎی
 ۰۵۰۲۰۴ﺗﺎ .۰۵۰۲۰۵

ﺳﺎﻋﺖ

۷۴

۵۲۵,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ .آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ )رﯾﺎل(

 ۰۵۰۳۰۳اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر ﺑﺮای واﺣﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ
.۰۵۰۲۰۶
 ۰۵۰۳۰۴ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ اﺿﺎﻓﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه.

ﺳﺎﻋﺖ

۵۴۰,۰۰۰

ﻧﻔﺮﻣﺎه

۳۵,۳۲۳,۰۰۰

 ۰۵۰۳۰۵اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۰۵۰۳۰۴ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ اﺿﺎﻓﯽ
ﺳﺎﻋﺖ

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه.

۲۸۹,۰۰۰

 ۰۵۰۳۰۶ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺧﻮدرو اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻣﺎه

ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه.

۷۱,۲۹۱,۰۰۰

 ۰۵۰۳۰۷اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎرﻣﻮﺿﻮع ردﯾﻒ  ۰۵۰۳۰۶ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ اﺿﺎﻓﯽ
ﺳﺎﻋﺖ

ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺧﻮدرو اﺿﺎﻓﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه.

روز

 ۰۵۰۳۰۸ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه.

۴۳۴,۵۰۰
۴,۳۲۶,۰۰۰

 ۰۵۰۳۰۹ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ )ﺣﺪاﻗﻞ  ۱۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ( از
روز

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه.

۵,۵۸۲,۰۰۰

 ۰۵۰۳۱۰اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۵۰۲۰۱ﺗﺎ  ۰۵۰۳۰۹در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠـﯿﺎت ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺧﻄﯽ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

درﺻﺪ

۲۰

 ۰۵۰۳۱۱اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۵۰۲۰۱ﺗﺎ  ۰۵۰۳۰۹در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠـﯿﺎت ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﭘﺮاﮐﻨﺪه)ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دو ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ( در ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه
درﺻﺪ

ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰

 ۰۵۰۳۱۲ﮐﺴﺮ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ ردﯾﻔﻬﺎی ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎور ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه
درﺻﺪ

ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰

 ۰۵۰۳۱۳اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ردﯾﻒﻫﺎی  ۰۵۰۲۰۱ﺗﺎ  ،۰۵۰۲۰۶در
ﻣﺎه

ﺻﻮرت ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮ ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﺮ.

ﻧﻔﺮ  -روز

 ۰۵۰۳۱۴ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎرﮔﺎه.

۷۵

۱۳,۴۹۹,۰۰۰
۷۱۸,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ .ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ در ﮐﺎرﮔﺎه
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ .ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ در ﮐﺎرﮔﺎه

ﻣﻘﺪﻣﻪ
 .1ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ )ﻏﻴﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ردﻳﻒ  (60502ﺑﺎ وزن ﻛﻞ ﺗﺎ  200ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺑﻬﺎي واﺣﺪ ردﻳﻒﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﺼـﻞ ﻣﻨﻈـﻮر
ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .2ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ )ردﻳﻒ  (60502از ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور )درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﻤﻞ در روزﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴـﺮي ﺑـﺘﻦ
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد( ،از ردﻳﻒﻫﺎي  60101و  60102ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 .3ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﻤﻞ )رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ( در ﺟﺎدهﻫﺎي آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺎً  100ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
 .4ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻛﻪ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ،اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ و ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري در ﺑﺨﺸﻲ از
روز و ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻳﻚ روز اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد و در ﻣﺤﺪوده داﺧﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎور ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه ،ردﻳﻒ 060101
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .5ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري و آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا و ﻳﺎ در روزﻫﺎي ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ،ﻫﺮﺑﺎر ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻣﻨﻈـﻮر
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .6در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ،ﺣﻤﻞ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺑـﻪ ﻛﺎرﮔـﺎه ﻳـﻚﺑـﺎر
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد.
 .7ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه و اﻛﻴﭗ روز ﻻزم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎر ﻫﺮ اﻛﻴﭗ  -روز و ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر ،ﺑﺎ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻛﺎرﻓﺮﻣـﺎ و ﻣﺸـﺎور ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﻣﻲﮔﺮدد.
 .8ﻛﺎر ﻫﺮ اﻛﻴﭗ روز ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎر ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ،آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ،ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ ،ﻛـﻪ اﻳـﻦ
زﻣﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮد.
 .9ﻫﺮ اﻛﻴﭗ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻬـﺎي ﻣـﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﺮاﺳـﺎس اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .10ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداريﻫﺎ و ﻳﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺮب ،ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻜﻮ ،دارﺑﺴﺖ ،ﺗﺎرﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﺮارﺗﻲ و ﺑﺮودﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻣﺤﻞ
ﻛﺎر و آزﻣﺎﻳﺶ ،روﺷﻨﺎﻳﻲ ،ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ )ﻳﺎوﺳﺎﻳﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮ( ،ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ،ﺑﺮق ،آب )ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨـﻲ ﻻزم ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻣـﻮارد
ﻣﺬﻛﻮر( ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ،ﻫﺰﻳﻨﻪ آن ﺑﺎ ﺗﻮاﻓـﻖ ﻣﺸـﺎور و ﻛﺎرﻓﺮﻣـﺎﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﺮداﺧـﺖ
ﻣﻲﺷﻮد.
 .11در ﻃﺮحﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي ﭘﻞﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻣﺪت ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺮﻳﺐ ،ﻋﺮﻳﺎن ﻛﺮدن و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺑﺨـﺶﻫـﺎي ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه
ﺳﺎزه )ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﻃﺮح( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺸﺎور و ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .12ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ و اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ از ﻣﺤﻞ ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎري ﺑﻌﻬﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ.
 .13ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻮردﻧﻴﺎز )ﺣﺪاﻗﻞ  1ﻧﻔﺮ( ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ.
 .14ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري و اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧـﺖ
ﻓﺼﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي ﺻﻮرت ﻧﻤﻲﮔﻴﺮد.
 .15ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روزﻫﺎي ﻋﺎدي ﻛﺎر ﺑﻮده و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎر در روز ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻳـﺎ ﺧـﺎرج
از ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺎدي ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ ) 25درﺻﺪ( اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎر در ﺷـﺐ اﻧﺠـﺎم
۷۶

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ .ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ در ﮐﺎرﮔﺎه
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷
ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ردﻳﻒﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ ) 20درﺻﺪ( اﺿﺎﻓﻪﺑﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺎر در روزﻫﺎي ﺗﻌﻄﻴﻞ و ﻳـﺎ ﺧـﺎرج از
ﺳﺎﻋﺎت ﻋﺎدي و در ﺷﺐ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﻋﻤﺎل ﻫﺮ دو ﺿﺮﻳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .16ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻋﻤﺎل ﺳﺮﺑﺎر در آزﻣﺎﻳﺶ ردﻳﻒﻫﺎي  60306و  60307و  60408ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط )ﻣﻮﺿـﻮع ردﻳـﻒ
 (21804ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺸﺎور ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﮔﺮدد.
 .17در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ ﺧﺎرج از ﻗﺼﻮر ﻣﺸﺎور ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺧﺮد ﺷﻮد ،ﻫﺰﻳﻨﻪ آن از ردﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 .18ﻫﺰﻳﻨﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛـﺰي اﻧﺠـﺎم ﮔـﺮدد
ﻣﻄﺎﺑﻖ ردﻳﻒﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
 .19اﺳﺘﻔﺎده از ردﻳﻒﻫﺎي  60201و  60202ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﺮدد ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺎه در ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺸـﺎور واﻗـﻊ
ﺷﻮد ،در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ روز ،و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺎه در اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎور واﻗﻊ ﺷﻮد در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دو روز ،و در ﺻـﻮرﺗﻲ
ﻛﻪ ﻛﺎرﮔﺎه در ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺎور واﻗﻊ ﺷﻮد در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ روز ،ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲﮔﺮدد .ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ردﻳﻔﻬـﺎ،
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا و رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .20ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ردﻳﻒﻫﺎي  60604ﺗﺎ  60608ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ،ﻫﺰﻳﻨﻪ آن
ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﺎ  20درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺳﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲﺷﻮد.
 .21در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻮش و اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﺰي ،ﺗﻜﺮار آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ )رﻳﺸﻮت( ﺗﺎ  2درﺻﺪ ﻛﻞ ﺣﺠﻢ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )از ردﻳﻒﻫـﺎي
 60606ﺗﺎ  (60608ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 .22در آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻮش و اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﺰي ،در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺶ از  4ﻣﺘﺮ از ﺳﻜﻮي ﻛﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺿﺮﻳﺐ  1/2ﺑﻌﻨﻮان ﺿﺮﻳﺐ
ﺳﺨﺘﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺎ واﺣﺪ اﻛﻴﭗ روز ردﻳﻒﻫﺎي  60602ﺗﺎ  60614اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد.

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره و ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
ﺷﻤﺎره ﮔﺮوه

ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮔﺮوه

01

ﺣﻤﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺎه.

02

ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ.

03

ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺎﻛﻲ.

04

ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺳﻔﺎﻟﺘﻲ.

05

ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺘﻨﻲ.

06

ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻮش.

۷۷

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ .ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ در ﮐﺎرﮔﺎه
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۶۰۱۰۱ﺣﻤﻞ وﺳـﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺮاد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری،
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ در
ﺟﺎدهﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﺑﻪﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه.

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

۱۳,۲۰۰

 ۰۶۰۱۰۲ﺣﻤﻞ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﻬﯿﺰات و اﻓﺮاد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری،
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ در
ﺟﺎدهﻫﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻪﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه.

ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

۵۶,۲۰۰

 ۰۶۰۱۰۳ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری ،ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی و ﯾﺎ اﻧﺠﺎم
آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ )ﺑﺠﺰآزﻣﺎﯾﺸﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮش و
روز

اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﺰی(.

۳,۰۳۱,۰۰۰

 ۰۶۰۲۰۱ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻋﻼم ﻧﻈﺮ و ﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
روز

ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ.

۴,۲۷۷,۰۰۰

 ۰۶۰۲۰۲ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺘﺨﺼﺺ )ﺣﺪاﻗﻞ ۱۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ( ﺑﻪﻣﻨﻈـﻮر اﻋﻼم
روز

ﻧﻈﺮ وﯾﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ.

۵,۴۴۳,۰۰۰

 ۰۶۰۳۰۱ﺑﺮداﺷﺖ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﺧﺎک ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۱۰۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ۵
ﻣﺘﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣـﺖ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻻﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ
ﻣﺤﻞ

ﺑﻪازا ﻫﺮ  ۱۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ.

۱۸۴,۵۰۰

 ۰۶۰۳۰۲ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﺤﻞ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۲ﻣﺘﺮ
آزﻣﺎﯾﺶ

)ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۱۱۵۵۶

۳۲۸,۵۰۰

 ۰۶۰۳۰۳ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﺤﻞ ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۲ﺗﺎ  ۵ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ
آزﻣﺎﯾﺶ

.(ASTM:D ۱۱۵۵۶

۴۷۲,۵۰۰

 ۰۶۰۳۰۴ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺧﺎک در ﻣﺤﻞ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺳﻨﺞ اﺗﻤﯽ
)) (Atomic Nuclearﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۲۹۲۲

اﮐﯿﭗ روز

۸,۱۶۳,۰۰۰

 ۰۶۰۳۰۵ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری دﺳﺖ ﺧﻮرده از ﺧﺎک و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﮕﯽ و
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی و ﺣﻤﻞ آن ﺑﻪآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪوزن ﺗﺎ ۲۵
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم.

۳۲۵,۰۰۰

 ۰۶۰۳۰۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎرﺑﺮی در ﻣﺤﻞ )ﺳﯽ ﺑﯽ آر( از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺗﺎ
آزﻣﺎﯾﺶ

ﻋﻤﻖ  ۰٫۵ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۴۴۲۹

۱,۰۸۱,۰۰۰

 ۰۶۰۳۰۷ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎرﺑﺮی در ﻣﺤﻞ )ﺳﯽ ﺑﯽ آر( ﺑﯿﺶ از ﻋﻤﻖ  ۰٫۵ﺗﺎ
آزﻣﺎﯾﺶ

 ۲ﻣﺘﺮ )ﻃﺒﻖ .(ASTM:D ۴۴۲۹

۱,۴۵۸,۰۰۰

 ۰۶۰۴۰۱ﺑﺮداﺷﺖ ﻻﯾﻪﻫﺎی آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﺳﺮد ﺷﺪه ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ۸۰
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻻﯾﻪﻫﺎی
ﻣﺤﻞ

زﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪازاء ﻫﺮ  ۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ.

۷۹۹,۵۰۰

 ۰۶۰۴۰۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی از آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮم در ﻣﺤﻞ )در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ( وﺣﻤﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪآزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه.

۷۸

۳۴۹,۵۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ .ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ در ﮐﺎرﮔﺎه
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۶۰۴۰۳ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﻪﺻﻮرت
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮی ﺑﻪﻗﻄﺮ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ.

۵۶۴,۰۰۰

 ۰۶۰۴۰۴ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از اﻋﻤﺎق آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ و ﯾﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﯿﺶ از  ۱۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ.
 ۰۶۰۴۰۵ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﻫﺮ ﻻﯾﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ
اره ﺑﺮﻗﯽ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۵۶۵,۵۰۰

 ۰۶۰۴۰۶ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﻣﺨﺼﻮص آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ داﻧﺴﯿﺘﻪ ﺳﻨﺞ آﺳﻔﺎﻟﺖ.

اﮐﯿﭗ روز

 ۰۶۰۴۰۷آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ در ﺣﺎل ﭘﺨﺶ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۳۱۳,۵۰۰

آزﻣﺎﯾﺶ

۹۶۸,۰۰۰

 ۰۶۰۴۰۸آزﻣﺎﯾﺶ وی .اس .اس.

۴,۱۱۶,۰۰۰

 ۰۶۰۴۰۹آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻤﺶ راﻫﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

)دﻓﻠﮑﺘﻮﮔﺮاف(.
 ۰۶۰۵۰۱ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم

ﻣﺤﻞ

آزﻣﺎﯾﺶ ﻻﯾﻪﻫﺎی زﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪازا ﻫﺮ  ۱۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ.
 ۰۶۰۵۰۲ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه در ﻣﺤﻞ در ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪای
)ﺑﻪﻗﻄﺮ ۱۰ﯾﺎ  ۱۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ( ﯾﺎ ﻣﮑﻌﺒﯽ )ﺿﻠﻊ  ۱۵ﯾﺎ ۲۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ(
از ﻫﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ )ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﻗﺎﻟﺐ( )ﻃﺒﻖ ۱۷۲

دﻓﻌﻪ

.(ASTM:C

۷۹۲,۵۰۰

 ۰۶۰۵۰۳ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﻧﯽ )اﺳﻼﻣﭗ( و دﻣﺎی ﺑﺘﻦ )در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز( در ﻣﺤﻞ
ﻧﻤﻮﻧﻪ

)ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۵۰۵

۱۰۴,۰۰۰

 ۰۶۰۵۰۴ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺑﺘﻦ و ﯾﺎ ﻣﻼت ﺗﺎزه )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت
ﻧﻤﻮﻧﻪ

.(۵۰۹

۱۹۳,۰۰۰

 ۰۶۰۵۰۵ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﻫﻮای ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ ﺗﺎزه ﺑﺎ روش ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﻣﺤﻞ
)ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۵۱۱

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۶۰۹,۰۰۰

 ۰۶۰۵۰۶ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮی از ﺑﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺗﺎ  ۱۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﺗﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۲۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۱,۴۰۰,۰۰۰

 ۰۶۰۵۰۷ﻣﻐﺰه ﮔﯿﺮی از ﺑﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﻪﻗﻄﺮ ﺗﺎ  ۱۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﺗﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۳۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ.

ﻧﻤﻮﻧﻪ

۲,۷۶۷,۰۰۰

 ۰۶۰۵۰۸ﺑﺮﯾﺪن آرﻣﺎﺗﻮر ﺣﯿﻦ ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮی از ﺑﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﻪازاء ﻫﺮ
ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه از آرﻣﺎﺗﻮر.

ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ۲۳۲,۰۰۰

 ۰۶۰۵۰۹اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۶۰۵۰۶و  ۰۶۰۵۰۷در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
درﺻﺪ

اﺑﻌﺎد ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮی ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﺑﻌﺎد ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ.

۷۹

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ .ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ در ﮐﺎرﮔﺎه
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۶۰۵۱۰اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪردﯾﻔﻬﺎی  ۰۶۰۵۰۶ﺗﺎ  ۰۶۰۵۰۹در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﻣﻐﺰهﮔﯿﺮی ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﺑﯿﺶ از۹۰درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪﻗﺎﺋﻢ اﻧﺠﺎم
ﮔﺮدد.
 ۰۶۰۵۱۱آزﻣﺎﯾﺶ

درﺻﺪ
ﻏﯿﺮ

ﻣﺨﺮب

ﺑﺘﻦ

ﺑﻪ

ﻃﺮﯾﻖ

ﻣﺎوراء

ﺻﻮت
اﮐﯿﭗ روز

)اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ(BS-۱۸۸۱: Part ۲۰۳ .

۵,۱۵۶,۰۰۰

 ۰۶۰۵۱۲آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﭼﮑﺶ اﺷﻤﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺎورا
ﻣﺤﻞ

ﺻـﻮت ﯾﺎ آرﻣﺎﺗﻮرﯾﺎﺑﯽ.

۸۴,۳۰۰

 ۰۶۰۵۱۳ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎری ﺑﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
آزﻣﺎﯾﺶ

ﭼﮑﺶ اﺷﻤﯿﺖ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ده ﻧﻘﻄﻪ در ﻣﺤﻞ(.

۱۳۶,۰۰۰

 ۰۶۰۵۱۴ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺟﻮد و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺑﻌﺎد و ﻋﻤﻖ آرﻣﺎﺗﻮر در ﺑﺘﻦ ﺳﺨﺖ
ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻠﺰﯾﺎب ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ۳۰ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ.

اﮐﯿﭗ روز

 ۰۶۰۵۱۵ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮی و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﻤﻌﻬﺎی ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه .Sonic

ﺷﻤﻊ

۲,۶۲۷,۰۰۰

 ۰۶۰۵۱۶آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺘﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﯾﻮن ﮐﻠﺮاﯾﺪ ،ﺑﻪ روش
ﻧﻤﻮﻧﻪ

اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )ﻃﺒﻖ آﺑﺎ:دت .(۶۳۵
 ۰۶۰۵۱۷آزﻣﺎﯾﺶ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ از ﺑﺘﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﺪه ،ﺑﺎ اﺷﻌﻪ ﮔﺎﻣﺎ )ﻃﺒﻖ

اﮐﯿﭗ روز

آﺑﺎ:دت .(۶۳۲

روز

 ۰۶۰۶۰۱ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮش و اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﺰی.

۲,۴۰۹,۰۰۰

 ۰۶۰۶۰۲ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد و ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﺠﯽ،
ﺳﻄﺢ ﺳﻨﺠﯽ ﯾﺎ ﺗﺮکﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ روش ﻣﺎورای ﺻﻮت )ﻃﺒﻖ
۲۲۸

س

م

ب،

۶۰۹

۵۷۸,

۵۷۷

۴۳۵,
اﮐﯿﭗ روز

.(DIN,ASMEsecV۳۸۸,

۳,۶۴۵,۰۰۰

 ۰۶۰۶۰۳ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮش و اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﺰی ﺑﻪ روش ﻣﺎورای ﺻﻮت
)ﻃﺒﻖ  DIN ,ASMEsecV ,AWS-D۱ .۱و  ۲۲۸سمب,
.(DIN,ASTM:SA-۳۸۸, ۴۳۵ , ۵۷۷ ,۵۷۸, ۶۰۹

اﮐﯿﭗ روز

۳,۶۴۵,۰۰۰

 ۰۶۰۶۰۴ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮش و اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﺰی ﺑﻪ روش ذرات
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ )ﻃﺒﻖ

ASME sec ,VIII,DIN,AWS-D
اﮐﯿﭗ روز

۷۰۹'ASTM.E۱٫۱,Vو ۲۲۸سمب(.

۲,۴۳۵,۰۰۰

 ۰۶۰۶۰۵ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮش و اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﺰی و ﺑﻪ روش رﻧﮕﻬﺎی ﻧﺎﻓﺬ
)ﻃﺒﻖ ASTM.E۱٫۱,AWS-D,ASME sec V,VIII,DIN
اﮐﯿﭗ روز

و  ۱۶۵و  ۲۲۸س م ب(.

۱,۷۸۸,۰۰۰

 ۰۶۰۶۰۶ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮش و اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﺰی و ﺑﻪ روش ﭘﺮﺗﻮﻧﮕﺎری
ﺻﻨﻌﺘﯽ )ﻃﺒﻖ,DIN ,AWS-D ,ASME sec V ,VIII ,
اﮐﯿﭗ روز

 ۱۱۰۴, API۱۶۵۰ ,AP۱٫۱و  ۲۲۸س م ب(.

۸۰

۷,۶۷۶,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ .ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردی ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ در ﮐﺎرﮔﺎه
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮏ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎل ۱۳۹۷

ﺷﻤﺎره

واﺣﺪ

ﺷﺮح

ﺑﻬﺎی واﺣﺪ
)رﯾﺎل(

 ۰۶۰۶۰۷ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮش و اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﺰی و ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺮاﻟﺮ )ﻃﺒﻖ ,AWS-D ,ASME sec V ,DIN
اﮐﯿﭗ روز

 ۱۱۰۴ ,API۶۵۰ ,AP۱٫۱و  ۲۲۸س م ب(.
 ۰۶۰۶۰۸ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮش و اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﺰی و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ
اﯾﮑﺲ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ  ۱۰۰ﺗﺎ  ۳۰۰ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ )ﻃﺒﻖ  ۲۲۸س م ب ,ASME secV ,DIN ،

اﮐﯿﭗ روز

 API۱۱۰۴ ,API۱۶۵۰و .(AWS:D۱٫۱
 ۰۶۰۶۰۹ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮش و اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﺰی ﺑﻪ روش ﺑﺎزرﺳﯽ ﭼﺸﻤﯽ

اﮐﯿﭗ روز

)ﻃﺒﻖ AWS-D۱٫۱و  ۲۲۸س م ب (.
 ۰۶۰۶۱۰ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ روش ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺮداﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮکﯾﺎﺑﯽ در
اﺗﺼﺎﻻت ﻓﻠﺰی ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻮاد ،ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻣﻮاد و
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﻨﺠﯽ ﭘﻮﺷﺶ )ﻃﺒﻖ  ۲۲۸س م ب و .(ASME

اﮐﯿﭗ روز

 ۰۶۰۶۱۱ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ روش ﻧﺸﺖﯾﺎﺑﯽ )ﻃﺒﻖ .(ASME

اﮐﯿﭗ روز

 ۰۶۰۶۱۲ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ روش ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ )ﮔﺮﻣﺎﻧﮕﺎری(.

اﮐﯿﭗ روز

 ۰۶۰۶۱۳ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺰا ﺳﺎزی و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ روش ﻧﺸﺮ ﻓﺮاآواﯾﯽ ﺑﻪ
اﮐﯿﭗ روز

ﻣﻨﻈﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﯿﻮب ﻓﻌﺎل.
 ۰۶۰۶۱۴ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻌﺎدل ﻗﻄﻌﺎت دوار ﺑﻪ روش آﻧﺎﻟﯿﺰ ارﺗﻌﺎﺷﺎت.

اﮐﯿﭗ روز

 ۰۶۰۶۱۵ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ردﯾﻒ ﻫﺎی  ۰۶۰۶۰۴ﺗﺎ .۰۶۰۶۰۸

ﻣﻘﻄﻮع

 ۰۶۰۶۱۶ﺗﻬﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺮب.

ﻣﻘﻄﻮع

۸۱

۲,۵۶۰,۰۰۰

ﻣﻘﺪار

ﺑﻬﺎی ﮐﻞ )رﯾﺎل(

