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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

دستورالعمل کاربرد

ھایھا و پیوستھا، شرح و بھای واحد ردیفکلیات، مقدمه فصلدستورالعمل کاربرد)بھای گاز رسانی به صنایع شامل این دستورالعمل (١- فھرست
فھرست بھا، به شرح زیر است:

پیوست ١ : مصالح پای کار
پیوست ٢ : دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه

پیوست ٣ : شرح اقالم ھزینه باالسری
ایھای منطقهپیوست ۴ : ضریب

پیوست ۵ : دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید
پیوست ۶ : حمل و نقل

ھای صنایع و کارخانه ھا در نظر گرفته شدهبھا برای گازرسانی به صنایع از محل خطوط لوله شھری، کمربندی یا بین شھری به ایستگاهاین فھرست
است.

بھا و مقادیر٢- نحوه برآورد ھزینه اجرای کار و تھیه فھرست
ھای این فھرست بھاء به نحوی تھیه شده است که اقالم عمومی کارھای رشته گاز رسانی به صنایع را زیر پوشش قرار دھد، در مواردی١ شرح ردیف–٢

بھا تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقالم،ھای این فھرستای آن با شرح ردیفای مورد نیاز باشد، که اقالم کارهکه مشخصات فنی و اجرایی ویژه
دار نامیدهھای ستارهھا، با عالمت ستاره مشخص شده و به عنوان ردیفتھیه و در انتھای گروه مربوط با شماره ردیف جدید درج می شود. این ردیف

دار، با روش تجزیه قیمت و با استفاده از فھرست نرخ عوامل در کارھای صنعت نفت محاسبه و در برابر ردیف موردھای ستارهشود. بھای واحد ردیفمی
دار مورد نیاز باشد، متن الزم تھیه و به انتھای مقدمه فصل مربوط با شمارهھای ستارهشود. ھرگاه دستورالعملی برای نحوه پرداخت ردیفنظر درج می

گردد.جدید اضافه می
ھای ھر فصل با توجه بهھا در آینده، ردیفھای مورد نیاز و ھمچنین امکان افزایش ردیفبھا به منظور سھولت دسترسی به ردیف٢ در این فھرست–٢

بھا شامل نه رقم است که به ترتیبھای فھرستای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیفھا یا زیر فصل ھای جداگانهماھیت آنھا، به گروه
بھا، دو رقم دوم، شماره فصل، دو رقم سوم شماره گروه یا زیر فصل و سه رقم آخر بهاز سمت چپ دو رقم اول، به ترتیب شماره رسته و رشته فھرست

شماره ردیف اختصاص داده شده است.
ھایی یا روش دیگر، تعیین شده است،بھای آنھا به صورت درصدی از بھای واحد ردیف یا ردیفھا،٣ برای ھر یک از اقالمی که در کلیات یا مقدمه فصل–٢

گردد، در مقابل ردیفبینی شود و بھای واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه میباید ردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش
یاد شده درج شود.

شود بھا موجود است، اما بدون بھای واحد ھستند به روش تعیین شده در بند ٢- ١ تھیه میھایی که شرح آنھا در این فھرست۴  بھای واحد ردیف–٢
ھای موضوع بندھای ٢- ١ و ٢- ۴ باید ھنگام تھیه برآورد ھزینه اجرای کار، به تایید واحد اجرایی مربوط برسد.٢ – ۵ شرح و بھای واحد ردیف

بھا، نسبت به مبلغ برآورد ھزینه اجرای کار، بیشتر از سیھای فھرستھای ٢-١ و ٢-۴، با اعمال ضریب۶ در کارھایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف–٢
ھای یاد شده را، ھمراه با تجزیه قیمت مربوط، برای تصویب به(٣٠ ) درصد باشد واحدھای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بھای واحد ردیف

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری ارسال دارند تا پس از رسیدگی و تصویب، مالک عمل قرار گیرد. در کارھایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک
شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (١۵) و ده (١٠) درصد خواھد بود.تشریفات مناقصه واگذار می

زیر، مطابق روش تعیینھای موضوع بندھای٢ – ١ و ٢ –۴ ھزینهبھا و ھمچنین ردیفھای این فھرست٧ ھنگام تھیه برآورد، به جمع بھای واحد ردیف–٢
شده در بند ٢- ٨ اعمال خواھد شد.

ھای غیر عمرانی برای کارھایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۴١ (چھل و یک) درصد و کارھایی که به صورت١ ھزینه باالسری طرح–٧–٢
ھای عمرانی برایشوند برابر ٣٠ (سی) درصد می باشد. ھزینه باالسری طرح ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می

کارھایی که به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٣٠ (سی) درصد و کارھایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه)
شوند برابر ٢٠ (بیست) درصد می باشد. شرح اقالم ھزینه باالسری به عنوان راھنما در پیوست ٣ درج شده است. واگذار می

٢ ضریب منطقه ای مطابق پیوست ۴ –٧–٢
٣  ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه مطابق دستورالعمل پیوست ٢–٧–٢
بھاھای این فھرستھای اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیف٨ برای برآورد ھزینه اجرای ھر کار،مقادیر اقالم آن، براساس نقشه–٢

ھاست، تھیهشرح، واحد، بھای واحد، مقدار و مبلغ ردیفشود. فھرستی که شامل شماره،گیری میھای موضوع بندھای ٢-١ و ٢-۴، اندازهو ردیف
شود.می

ھای مربوط به ھر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغدر این فھرست، مبلغ ھر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بھای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف
ھا به صورت خطیای به جمع مبلغ ردیفبھا برای کار مورد نظر، به دست می آید. ضریب باالسری و ضریب منطقهھای فھرستھا، جمع مبلغ ردیففصل

ھا وشود. نتیجه، برآورد ھزینه اجرای کار خواھد بود، به مدارک یاد شده، کلیات، مقدمه فصلضرب شده و ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، به آن افزوده می
شود.بھا و مقادیر، یا برآورد ھزینه اجرای کار، نامیده میھای ١، ٣ و ۵ ضمیمه  شده، مجموعه تھیه شده، به عنوان فھرستپیوست

ھایبھا و مقادیر(برآورد ھزینه اجرای کار) با درج مقادیر مورد نظر در برابر ردیفتبصره) در موارد ضروری، استفاده کامل از این دفترچه برای تھیه فھرست
مربوط در دفترچه و تھیه برآورد به روش بند ٢- ٨ بالمانع است.

٣- مھندس مشاور یا واحد تھیه کننده برآورد باید مشخصات کامل مصالح، تجھیزات و ھمچنین منبع تھیه آنھا و به طور کلی ھر نوع اطالعاتی درباره آنھا را،
که از نظر قیمت موثر بوده و الزم است پیمانکار برای ارائه پیشنھاد قیمت نسبت به آن آگاھی داشته باشد، تھیه و در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج

کند.

آورد کارھایبھا برای برھای این فھرستبھا برای اجرای مجموعه کارھای گاز رسانی به صنایع در محدوده یا خارج شھر می باشد، لذا نرخ۴- این فھرست
باشد.کشی دیگر قابل استفاده نمیمجرد و منفرد و یا ھر نوع لوله

بھا و مقادیر یا برآورد ھزینه اجرای ھر بخش از کاربھا مورد نیاز است، فھرست۵- در کارھایی که برای برآورد ھزینه اجرای آنھا بیش از یک رشته فھرست
بھا و مقادیر یا برآورد ھزینه اجرایشود.فھرستبھای رشته مربوط به طور جداگانه تھیه میکه مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فھرست

ھای مختلف کار به تفکیک وبه صورت جمع نیزھای مختلف کار تھیه می شود، ھمراه با برگ خالصه برآورد که برآورد بخشکار که به این ترتیب برای بخش
شوند. در این نوع کارھا، تنھا یک فھرست تجھیز وبھا و مقادیر یا برآورد ھزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق میدرآن منعکس است، به عنوان فھرست

شود.برچیدن کارگاه برای کل کار (تمام رشته ھا) تھیه می
بھا و مقادیر و برآورد ھزینه اجرای کار، بھای اجزای متشکله کار محاسبه و برقلم واگذار شود، با استفاده از فھرست۶- اگر در نظر باشد که کار بصورت یک

بایست به اسناد مناقصه الحاق گردد.شود، این جدول میمبنای آن جدول درصد اجزای متشکله کار (جدول تفکیکی) تھیه می

١
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کلیات

مفاد کلیات، مقدمه فصل ھا و شرح ردیف ھا، اجزای غیرقابل تفکیک و مکمل یکدیگر ھستند. –١

شرح ردیف ھا و شرح درج شده در مقدمه فصل ھا و کلیات، به تنھایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بھای واحد ھر یک از ردیف ھا–٢
درصورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فھرست بھا مطابقت داشته باشد.

قیمت ھای این فھرست بھا، متوسط ھزینه اجرای کارھای مربوط به رشته گازرسانی به صنایع بوده و ھزینه ھای تامین و به کارگیری نیـروی انسانی،–٣
ماشین آالت و ابزار و ھمچنیــن تامین مصالح مورد نیــاز(به استثنای مصالحی که تامین آنھا به عھده کارفرماست)، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح،
جابجایی مصالح در کارگاه، اتالف مصالح در بھای واحد ردیف ھای این فھرست بھا پیش بینی شده است. و به طور کلی، شامل اجرای کامل کار با رعایت

عمومی است.HSEمشخصات فنی و الزامات و رويه ھای نظام مديريت 

قیمت ھای این فھرست بھا ، قیمت ھای کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. ھیچ گونه اضافه بھایی بابت سختی زمین، عمق یا–۴
ارتفاع، انحناء، دھانه ھای کم یا زیاد، تعبیه سوراخ، بارگیری، حمل، باراندازی و کیفیات دیگر که اجرای کار را مشکل تر یا مخصوص کند، جز آنکه در این

فھرست بھا برای آن بھا یا اضافه بھا پیش بینی شده است، قابل پرداخت نیست.

مبالغ مربوط به ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه در صورتی که در برآورد ھزینه اجرای کار منضم به پیمان، منظور شده باشد، قابل  پرداخت است.–۵

با نتیجه گیری از مقایسه فصل ھای این فھرست بھا با یکدیگر، یا مقایسه این فھرست بھا با فھرست ھای دیگر، یا مقایسه آن با قیمت ھای روز یا استناد–۶
به تجزیه قیمت، یا ھر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بجز آنچه به صراحت در این فھرست بھا تعیین شده است قابل پرداخت نیست. 

مصالح پای کار، مطابق پیوست ١ در صـورت وضعیت ھای موقت منظور و پرداخــت می شود.–٧ 

٨ – منظور از مشخصات فنی در این فھرست بھا مشخصات فنی منضم به پیمان و مشخصات تعیین شده در نقشه ھای اجرایی منضم به پیمان و دستور
کارھا و دستورالعمل ھای سازندگان دستگاه ھا و لوازم است.

در ردیف ھایی که نوع سیمان مشخص نشده است، منظور سیمان پرتلند نوع یک است.–٩

ھزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح در قیمت ردیف ھای این فھرست بھا  منظور شده است، ھزینه بارگیری، حمل و باراندازی جداگانه، تنھا در–١٠
مواردی که در مقدمه فصل حمل و نقل تعیین شده است، از ردیف ھای فصل یادشده پرداخت می شود.

نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجھیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تایید مھندس مشاور و کارفرما برسد.–١١ 

) است که درNOMINAL DIAMETERمنظور از قطر که در این فھرست بھا برای لوله ھا، اتصاالت لوله و شیرھا به کاربرده شده است، قطر نامی(–١٢ 
جدول ھای سازندگان و استانداردھای بین الملی درج شده است.

اندازه گیری کارھـا براساس ابعاد کارھای انجـام شده، که مطابق ابعاد درج شده در نقشه ھای اجرایی و دستور کارھا و صورت جلسات است، با–١٣ 
توجه به مفاد کلیات و مقدمه فصل ھا صورت می گیرد.

در صورتی که قطر لوله مورد نیاز، بین دو قطر متوالی درج شده در ردیف ھای این فھرست بھا باشد، بھای واحد آن، با توجه به بھای قطرھای قبل و–١۴
بعد آن و به روش میان یابی خطی محاسبه می شود.

عملیــاتی که پس از انجام کار پوشیـــده می شود و امکان بازرسی کامل آنھا بعدًا میســر نیست، مـانند، گود برداری ھا، حفر ترانشـه و نصب میلگرد–١۵
باید مطابقــت آنھا با نقشه ھای اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارھا، حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن با مھندس مشاور و کارفرما صورتجلسه

شوند.

بابت تاثیر آبداربودن(جمع شدن آب در کانال) در بازدھی کار آن قسمت از عملیات واقع شده در این منطقه، ١٠ (ده) درصد اضافه، به نرخ ردیف ھای–١۶
فصل ھای دوم و سوم، ردیف ھای ٠۴٠۵٠٠١ الی ٠۴٠٨٠١۶ از فصل چھارم و استقرار لوله در کانال از فصل دھم این فھرست بھا اعمال می شود.

جھت برآورد ھزینه کارھای خاکی در صورت اجرای عملیات در داخل محدوده شھرھا از ردیف ھای فصل سیزدھم فھرست بھای خطوط لوله گاز شھری–١٧
و برای کارھای خارج از محدوده شھرھا، از ردیف ھای فصل سیزدھم فھرست بھای خطوط لوله کمربندی و تغذیه و برای سایر عملیات ابنیه از قبیل کارھای
خاکی و بتنی و راه سازی و غیره در محدوده شھرھا از ردیف ھای فھرست بھا رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی می بایست

استفاده گردد.

برای دوران بھره برداری در خارج از محدوده شھرھا جزء موضوع پیمان منظور شود. جھتR.O.Wھرگاه الزم باشد عملیات احداث جاده سرویس و –١٨
برآورد ھزینه آن از نرخ ھای فھرست بھای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آھن می بایست استفاده گردد.

برای برآورد ھزینه عملیات نصب لوله پلی اتیلن از فھرست بھا واحد رشته خطوط لوله گاز شھری استفاده شود.–١٩

چنانچه طبق توافق كارفرما و پیمانكار، مصالحی كه تامین آنھا در تعھد كارفرماست توسط پیمانكار تھیه شود، بھاي آن بر اساس اسناد مورد تايید–٢٠
كارفرما به عالوه  ١۴ درصد ھزينه باالسری پرداخت مي شود. به ھزينه مصالح ياد شده ضريب ھای پیمان اعمال نمی شود و مشمول تعديل آحادبھا نیز

نخواھند بود.

این فھرست بھا بر مبنای قیمت ھای سه ماھه چھارم ١٣٩٩ محاسبه شده است.–٢١

٢



١۴٠٠گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل اول -  عملیات ریسه

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

:مقدمه

ھزینه مجموع عملیات بارگیری لوله از انبارھای پیمانكار، حمل در معابر شھری یا راه ھای دسترس، باراندازی و ردیف چیدن لوله ھا در كنار كانال در١–
.قیمت ردیف ھای این فصل دیده شده است

تھیه و كاربرد مصالح الزم، از قبیل چوب (چاكی)، كیسه ھای زیر لوله، میخ ھای آھنی برای جلوگیری از حركت لوله ھا در شیب و ھزینه ھای٢–
.مراعات نكات ایمنی مربوط به حمل و ریسه طبق مشخصات فنی در قیمت ردیف ھای این فصل دیده شده است

.محدودیت ھای وزنی بارگیری وحمل با تریلی یا لوله بر مناسب، در قیمت ردیف مربوطه منظور شده است٣–

ھزینه جمع آوری لوله ھای ریسه شده در مسیر خط و برگشت  آنھا به محل انبار در صورت دستور كارفرما معادل قیمت ھای ردیف ھای ریسه۴–
.محاسبه می شود

.در صورت انجام عملیات در شرایط زیر به قیمت ھای ردیف ھای عملیات ریسه اضافه بھایی به شرح زیر تعلق می گیرد۵–
۵ درصدردیف چیدن لوله در شیبی بیش از ٨ درصد تا ١۵ درصد۵–١
٩ درصدردیف چیدن لوله در شیبی بیش از ١۵ درصد تا ٢٢ درصد۵–٢
١٧ درصدردیف چیدن لوله در شیبی بیش از ٢٢ درصد۵–٣
١۵ درصدردیف چیدن لوله در مناطق شھری كه در بافت شھر واقع شده است۵–۴

٣
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٢٣،٨٠٠متراینچ عایق نشده كنار كانال٢ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠١ ۵۴

۴٨،٧۴٠متراینچ عایق نشده كنار كانال٣ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٢ ۵۴

۶١،۶٢٠متراینچ عایق نشده كنار كانال۴ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٣ ۵۴

٧١،٩١٠متراینچ عایق نشده كنار كانال۶ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠۴ ۵۴

٧٩،۴٨٠متراینچ عایق نشده كنار كانال٨ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠۵ ۵۴

٩٣،۵٢٠متراینچ عایق نشده كنار كانال١٠ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠۶ ۵۴

١٠۵،٩٩٠متراینچ عایق نشده كنار كانال١٢ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٧ ۵۴

١١٠،٨٨٠متراینچ عایق نشده كنار كانال١۴ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٨ ۵۴

١٢٧،٨٨٠متراینچ عایق نشده كنار كانال١۶ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٩ ۵۴

١٣٨،٧۵٠متراینچ عایق نشده كنار كانال١٨ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١٠ ۵۴

١۴١،٨٠٠متراینچ عایق نشده كنار كانال٢٠ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١١ ۵۴

١۵٢،١١٠متراینچ عایق نشده كنار كانال٢٢ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١٢ ۵۴

١٧٠،٧۴٠متراینچ عایق نشده كنار كانال٢۴ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١٣ ۵۴

٢٠٣،٠۴٠متراینچ عایق نشده كنار كانال٢۶ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١۴ ۵۴

٢٣٠،۴٨٠متراینچ عایق نشده كنار كانال٢٨ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١۵ ۵۴

٢۵٠،٨٢٠متراینچ عایق نشده كنار كانال٣٠ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١۶ ۵۴

٢۶،۴۴٠متراینچ عایق شده كنار كانال٢ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠١ ۵۴

۵٩،١۵٠متراینچ عایق شده كنار كانال٣ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٢ ۵۴

۶٧،٢٢٠متراینچ عایق شده كنار كانال۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٣ ۵۴

٧٧،۴۵٠متراینچ عایق شده كنار كانال۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠۴ ۵۴

٨٨،٨۴٠متراینچ عایق شده كنار كانال٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠۵ ۵۴

١٠٢،۵٨٠متراینچ عایق شده كنار كانال١٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠۶ ۵۴

١١٣،۵٧٠متراینچ عایق شده كنار كانال١٢ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٧ ۵۴

١٢٣،۶٧٠متراینچ عایق شده كنار كانال١۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٨ ۵۴

١٣٩،۵١٠متراینچ عایق شده كنار كانال١۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٩ ۵۴

١۴٩،٠٢٠متراینچ عایق شده كنار كانال١٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١٠ ۵۴

١۶٠،٨٩٠متراینچ عایق شده كنار كانال٢٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١١ ۵۴

١٧۴،٣٠٠متراینچ عایق شده كنار كانال٢٢ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١٢ ۵۴

١٩۴،۵۶٠متراینچ عایق شده كنار كانال٢۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١٣ ۵۴

٢٣٠،۴٨٠متراینچ عایق شده كنار كانال٢۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١۴ ۵۴

٢۵٨،۴٢٠متراینچ عایق شده كنار كانال٢٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١۵ ۵۴

٢٧۵،٠٩٠متراینچ عایق شده كنار كانال٣٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١۶ ۵۴

۴
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عملیات الزم برای جوشكاری لوله و اتصاالت فوالدی، (غیر از شیرھا و فلنج جوشی) بازرسی لوله ھا، تمیز كردن داخل لوله، آماده سازی لوله١–
ھای سالم و اصالح سرلوله ھای معیوب، برش و پخ زدن به تعداد الزم،جفت كردن لوله ھا، پیش گرم كردن محل جوش ھا (در صورت لزوم)،
جوشكاری خط لوله در كنار كانال و داخل كانال و تعمیر جوش ھای معیوب، برش و پخ زدن، سنگ زدن و پرداخت به تعداد الزم سطح جوشكاری

.طبق مشخصات فنی مربوط در نرخ ھای این فصل منظور شده است

ھزینه اصالح لوله ھای معیوب در مواردیكه پیمانكار لوله را طبق صورتجلسه، لوله ھا را سالم تحویل گرفته است به عھده پیمانكار است و در٢–
.مواردیكه طبق صورتجلسه لوله ھائی معیوب تحویل پیمانكار شده است، ھزینه اصالح از ردیف ھای مربوط جداگانه به پیمانكار پرداخت می شود

.تأمین نیروی انسانی، ماشین آالت،ابزار كار و مصالح مصرفی (غیر از لوله، اتصاالت، شیرھا و الكترود ) در ردیف ھای این فصل منظور شده است٣–

.ھزینه آزمایش صالحیت جوشكاران در قیمت ھای این فصل منظور شده است۴–

چنانچه لوله با ضخامتی مورد استفاده قرار گیرد كه در ردیف ھای این فصل قیمتی برای آن منظور نشده باشد، به روش خطی دو ردیف مربوط به۵–
.نزدیك ترین ضخامت استفاده خواھد شد

.می باشدLX65تا LXو L۵قیمت ردیف ھای لوله فوالدی این فصل برای انجام عملیات در لوله ھای فوالدی۶۵–

.ھزینه سنگ زدن و آماده نمودن سرلوله ھای سالم در قیمت ھا منظور شده است٧–

.اضافه ھزینه جوشكاری در كانال به نسبت در نرخ ردیف ھای جوشكاری محاسبه گردیده است٨–

.استفاده از نرخ ردیف ھای این فصل برای كارھای منفرد و مجزا مجاز نمی باشد٩–

۵
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فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

اینچ با ضخامت تا١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠١
اینچ٠/١٣٣

۶٨٠،٣٠٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠٢
اینچ٠/١۴١تا ٠/١٣۴

۶٩٠،٩٣٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠٣
اینچ٠/١۵۴تا ٠/١۴٢

٧٠٠،٧٨٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠۴
اینچ٠/١٧٢تا ٠/١۵۵

٧١٠،٩٢٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠۵
اینچ٠/١٨٨تا ٠/١٧٣

٧٢٢،۵۴٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠١
اینچ٠/١٣٣تا 

٨۵٠،٣٧٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠٢
اینچ٠/١۴١تا ٠/١٣۴

٨٧۵،۶٣٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠٣
اینچ٠/١۵۴تا ٠/١۴٢

٩٠٢،۴۴٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠۴
اینچ٠/١٧٢تا ٠/١۵۵

٩٣٠،٩٣٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠۵
اینچ٠/١٨٨تا ٠/١٧٣

٩۶١،٢٩٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠١
اینچ٠/١٣٣تا 

٩٢١،٢۴٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠٢
اینچ٠/١۴١تا ٠/١٣۴

٩۶١،٢٩٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠٣
اینچ٠/١۵۴تا ٠/١۴٢

١،٠٠۴،٩٨٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠۴
اینچ٠/١٧٢تا ٠/١۵۵

١،٠۵٢،٨۴٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠۵
اینچ٠/١٨٨تا ٠/١٧٣

١،١٠۵،۴٨٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت تا٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠١
اینچ٠/١٣٣

١،١٠۵،۴٨٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠٢
اینچ٠/١۴١تا ٠/١٣۴

١،١۶٣،۶٧٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠٣
اینچ٠/١۵۴تا ٠/١۴٢

١،٢٢٨،٣١٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠۴
اینچ٠/١٧٢تا ٠/١۵۵

١،٣٠٠،۵٧٠سرجوش ۵۴

اینچ با٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠۵
اینچ٠/١٨٨تا ٠/١٧٣ضخامت

١،٣٨١،٨۵٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت  ٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠۶
اینچ٠/٢١٩تا ٠/١٨٩

١،۴٧٣،٩٨٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠٧
اینچ٠/٢۵٠تا ٠/٢٢٠

١،۵٧٩،٢۶٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت تا٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠١
اینچ٠/١٣٣

١،٢۶٣،۴١٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠٢
اینچ٠/١۴١تا ٠/١٣۴

١،٣١٩،٩٨٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠٣
اینچ٠/١۵۴تا ٠/١۴٢

١،٣٨١،٨۵٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠۴
اینچ٠/١٧٢تا ٠/١۵۵

١،۴۴٩،٨١٠سرجوش ۵۴

۶
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اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠۵
اینچ٠/١٨٨تا ٠/١٧٣

١،۵٢۴،٨٠٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠۶
اینچ٠/٢١٩تا ٠/١٨٩

١،۶٠٧،٩٨٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠٧
اینچ٠/٢۵٠تا ٠/٢٢٠

١،٧٠٠،٧۴٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت تا۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠١
اینچ٠/١۴١

١،۶٣٧،٧۵٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٢
اینچ٠/١۵٣تا ٠/١۴٢

١،۶۶٨،۶۵٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت  ۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٣
اینچ٠/١٨٨تا ٠/١۵۴

١،٧۶٨،٧٧٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠۴
اینچ٠/٢١٩تا ٠/١٨٩

١،٨۴٢،۴٧٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠۵
اینچ٠/٢۵٠تا ٠/٢٢٠

١،٩۶۵،٣٠٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠۶
اینچ٠/٢٨١تا ٠/٢۵١

٢،٠۵۶،٧١٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٧
اینچ٠/٣١٢تا ٠/٢٨٢

٢،٢١٠،٩٧٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٨
اینچ٠/٣٣٧تا ٠/٣١٣

٢،٣٩٠،٢٣٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت  تا۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠١
اینچ٠/١۵٣

٢،۶١٩،٧٨٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠٢
اینچ٠/١٨٨تا ٠/١۵۴

٢،٧٨٣،۵١٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠٣
اینچ٠/٢١٩تا ٠/١٨٩

٢،٩۶٩،٠٨٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠۴
اینچ٠/٢۵٠تا ٠/٢٢٠

٣،٠٧١،۴۶٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠۵
اینچ٠/٢٨١تا ٠/٢۵١

٣،٢٩٨،٩٨٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠۶
اینچ٠/٣١٢تا ٠/٢٨٢

٣،۵۶٢،٩٠٠سرجوش ۵۴

اینچ با۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠٧
اینچ٠/٣۴۴تا ٠/٣١٣ضخامت

٣،٨٧٢،٧١٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠٨
اینچ٠/٣٧۵تا ٠/٣۴۵

۴،٢۴١،۵۴٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت  تا  ٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠١
اینچ٠/١٨٨

٣،٧٠٣،٢٠٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠٢
اینچ٠/٢١٩تا  ٠/١٨٩

٣،٩۶٧،٧١٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠٣
اینچ٠/٢۵٠تا  ٠/٢٢٠

۴،١١۴،۶۶٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠۴
اینچ٠/٢٧٧تا  ٠/٢۵١

۴،۴۴٣،٨۴٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠۵
اینچ٠/٣١٢تا  ٠/٢٧٨

۴،٨٣٠،٢۶٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠۶
اینچ٠/٣۴۴تا  ٠/٣١٣

۵،٠۴٩،٨١٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠٧
اینچ٠/٣٧۵تا  ٠/٣۴۵

۵،۵۵۴،٨٠٠سرجوش ۵۴

٧
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اینچ با ضخامت  تا١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠١
اینچ٠/١٨٨

۴،۵۴۴،٠٧٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠٢
اینچ٠/٢١٩تا  ٠/١٨٩

۴،٧٣٣،۴٠٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠٣
اینچ٠/٢۵٠تا  ٠/٢٢٠

۴،٩٣٩،٢٠٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠۴
اینچ٠/٢٧٩تا  ٠/٢۵١

۵،١۶٣،٧١٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠۵
اینچ٠/٣١٢تا  ٠/٢٨٠

۵،۴٠٩،۶٠٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠۶
اینچ٠/٣۴۴تا  ٠/٣١٣

۵،۶٨٠،٠٨٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠٧
اینچ٠/٣٧۵تا  ٠/٣۴۵

۵،٩٧٩،٠٣٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت  تا١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠١
اینچ٠/١٨٨

۶،۴٩۵،۶٣٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠٢
اینچ٠/٢۵٠تا  ٠/١٨٩

۶،٧٩٠،٨٩٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠٣
اینچ٠/٢٨١تا  ٠/٢۵١

٧،١١۴،٢۶٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠۴
اینچ٠/٣١٢تا  ٠/٢٨٢

٧،۴۶٩،٩٨٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠۵
اینچ٠/٣۴۴تا  ٠/٣١٣

٧،٨۶٣،١٣٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠۶
اینچ٠/٣٧۵تا  ٠/٣۴۵

٨،٢٩٩،٩٧٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠٧
اینچ٠/۴٠۶تا  ٠/٣٧۶

٨،٧٨٨،٢١٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت تا  ١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠١
اینچ٠/١٨٨

٨،۴٩۵،٩۴٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠٢
اینچ٠/٢۵٠تا  ٠/١٨٩

٨،٩٠٠،۵١٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠٣
اینچ٠/٢٨١تا ٠/٢۵١

٩،٣۴۵،۵٣٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠۴
اینچ٠/٣١٢تا  ٠/٢٨٢

٩،٨٣٧،۴٠٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠۵
اینچ٠/٣۴۴تا  ٠/٣١٣

١٠،٣٨٣،٩٢٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠۶
اینچ٠/٣٧۵تا  ٠/٣۴۵

١٠،٩٩۴،٧۴٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠٧
اینچ٠/۴٠۶تا  ٠/٣٧۶

١١،۶٨١،٩١٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت تا  ١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠١
اینچ٠/١٨٨

٩،٠٢٠،٨٢٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠٢
اینچ٠/٢۵٠تا  ٠/١٨٩

٩،۴٧١،٨۶٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠٣
اینچ٠/٢٨١تا  ٠/٢۵١

٩،٩٧٠،٣٨٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠۴
اینچ٠/٣١٢تا  ٠/٢٨٢

١٠،۵٢۴،٢٩٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠۵
اینچ٠/٣۴۴تا  ٠/٣١٣

١١،١۴٣،٣۶٠سرجوش ۵۴
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اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠۶
اینچ٠/٣٧۵تا  ٠/٣۴۵

١١،٨٣٩،٨٢٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠٧
اینچ٠/۴٠۶تا  ٠/٣٧۶

١٢،۶٢٩،١۴٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت تا  ١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠١
اینچ٠/١٨٨

٩،٣٩٨،٨٠٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠٢
اینچ٠/٢٨١تا  ٠/١٨٩

٩،٨۶٨،٧۴٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠٣
اینچ٠/٣١٢تا  ٠/٢٨٢

١٠،۶۶٨،٩٠٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠۴
اینچ٠/٣۴۴تا  ٠/٣١٣

١١،٢٧٨،۵۶٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠۵
اینچ٠/٣٧۵تا  ٠/٣۴۵

١٢،٣٣۵،٩٢٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠۶
اینچ٠/۴٠۶تا  ٠/٣٧۶

١٣،١۵٨،٣٢٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت  ٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠١
اینچ٠/٢٨١

١٠،۴٧٨،٨۴٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠٢
اینچ٠/٣١٢تا  ٠/٢٨٢

١١،٠۶١،٠٠٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠٣
اینچ٠/٣۴۴تا  ٠/٣١٣

١٢،٠۶۶،۵۴٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠۴
اینچ٠/٣٧۵تا  ٠/٣۴۵

١٣،٢٧٣،٢٠٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠۵
اینچ٠/۴٠۶تا  ٠/٣٧۶

١۴،٢٢١،٢٨٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت تا  ٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠١
اینچ٠/٢٨١

١١،١۵٠،٢۶٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠٢
اینچ٠/٣١٢تا  ٠/٢٨٢

١١،٨٠۶،١۵٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠٣
اینچ٠/٣۴۴تا  ٠/٣١٣

١٢،۵۴۴،٠۴٠سرجوش ۵۴

اینچ با٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠۴
اینچ٠/٣٧۵تا  ٠/٣۴۵ضخامت

١٣،٨۴١،٧٠٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠۵
اینچ٠/۴٠۶تا  ٠/٣٧۶

١۴،٨۶٧،٠١٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت تا  ٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠١
اینچ٠/٢٨١

١١،٩٣٩،٢١٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠٢
اینچ٠/٣١٢تا  ٠/٢٨٢

١٢،۶٨۵،۴١٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠٣
اینچ٠/٣۴۴تا  ٠/٣١٣

١٣،۵٣١،١١٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠۴
اینچ٠/٣٧۵تا  ٠/٣۴۵

١۴،۴٩٧،۶٢٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠۵
اینچ٠/۴٠۶تا  ٠/٣٧۶

١۵،۶١٢،٨٢٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت تا  ٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠١
اینچ٠/٢٨١

١٣،٠١٠،۶٧٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠٢
اینچ٠/٣١٢تا  ٠/٢٨٢

١٣،٨۵٠،٠٧٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠٣
اینچ٠/٣۴۴تا  ٠/٣١٣

١۴،٨٠۵،٢۵٠سرجوش ۵۴
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اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠۴
اینچ٠/٣٧۵تا  ٠/٣۴۵

١۵،٩٠١،٩۴٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠۵
اینچ٠/۴٠۶تا  ٠/٣٧۶

١٧،١٧۴،٠٩٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت تا  ٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠١
اینچ٠/٢٨١

١٣،۵٠۴،٧۶٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠٢
اینچ٠/٣١٢تا  ٠/٢٨٢

١۴،۴٠۵،٠٨٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠٣
اینچ٠/٣۴۴تا ٠/٣١٣

١۵،۴٣۴،٠١٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠۴
اینچ٠/٣٧۵تا ٠/٣۴۵

١۶،۶٢١،٢۴٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠۵
اینچ٠/۴٠۶تا ٠/٣٧۶

١٨،٠٠۶،٣۵٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت تا٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠١
اینچ٠/٢٨١

١٣،٩۴٠،۴٠٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠٢
اینچ٠/٣١٢تا ٠/٢٨٢

١۴،٩٠١،٨١٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠٣
اینچ٠/٣۴۴تا ٠/٣١٣

١۶،٠٠۵،۶۴٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠۴
اینچ٠/٣٧۵تا ٠/٣۴۵

١٧،٢٨۶،٠٩٠سرجوش ۵۴

اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠۵
اینچ٠/۴٠۶تا ٠/٣٧۶

١٨،٧٨٩،٢٣٠سرجوش ۵۴
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:مقدمه

ردیف ھای این فصل، برای آزمایش ھایی كه توسط پیمانكار دارای مجوز، یا شركت پرتونگاری مجاز انجام شود، پیش بینی شده است و استفاده از١–
.آن درسایر موارد مجاز نیست

.ھزینه ھای مراقبت از نزدیك شدن عابران و افراد متفرقه به محل پرتونگاری، در بھای ردیف ھا منظور شده است٢–

بھای ردیف ھای كنترل كیفیت جوش، برای روزھای عادی است. در صورتی كه با تایید كارفرما یا مھندس مشاور، كار در شب انجام شود، بھای آن٣–
.براساس ردیف ھای پیشگفته با اعمال ضریب ١/٢٠ پرداخت می شود

پیمانكار باید با یكی از شركت ھای متخصص پرتونگاری صنعتی با كسب مجوز از كارفرما قرارداد منعقد نماید، لیكن پیمانكار در قبال كارفرما و۴–
.اشخاص ثالث مسئولیت خواھد داشت

متناسب، ظھور(SOURCE) در نرخ ھای پرتونگاری این فصل ھزینه ھای عملیات  آماده سازی فیلم، عكسبرداری از جوش ھا با اشعه، تھیه چشمه۵–
.و ثبوت فیلم، ارائه گزارش و رعایت موارد ایمنی منظور شده است

ھزینه تامین و استقرار آزمایشگاه و تاریكخانه با تجھیزات آن و تاسیسات حرارتی، برودتی، آب و جز اینھا و ھمچنین ھزینه ھای مربوط به آماده۶–
.نمودن دستگاه ھا، تامین وسیله نقلیه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی و مانند آن در ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور شده است

.ھزینه تھیه فیلم و تفسیر فیلم بعھده كارفرما می باشد و در نرخ ھای این فصل منظور نشده است٧–

.تفاوت ضخامت جدار لوله، شیر و اتصال ھا باعث تغییر بھا در نرخ پرتونگاری نخواھد شد٨–
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٨٩٩،٧٢٠سرجوشاینچ٢پرتونگاری از جوش لوله ، شیر و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠١ ۵۴

١،٠٠٧،۶٨٠سرجوشاینچ٣پرتونگاری از جوش لوله ، شیر و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٢ ۵۴

١،٢٠٠،٩٢٠سرجوشاینچ۴پرتونگاری از جوش لوله ، شیر و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٣ ۵۴

١،٢۶۶،٢۴٠سرجوشاینچ۶پرتونگاری از جوش لوله ، شیر و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠۴ ۵۴

١،۵۶٩،٩٢٠سرجوشاینچ٨پرتونگاری از جوش لوله ، شیر و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠۵ ۵۴

١،٧۵٢،٨٨٠سرجوشاینچ١٠پرتونگاری از جوش لوله ، شیر و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠۶ ۵۴

١،٨۶٩،٧۴٠سرجوشاینچ١٢پرتونگاری از جوش لوله ، شیر و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٧ ۵۴

٢،٢٠۶،۴٣٠سرجوشاینچ١۴پرتونگاری از جوش لوله ، شیر و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٨ ۵۴

٢،۴۶١،١٢٠سرجوشاینچ١۶پرتونگاری از جوش لوله ، شیر و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٩ ۵۴

٢،۶٩٣،۴۴٠سرجوشاینچ١٨پرتونگاری از جوش لوله ، شیر و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١٠ ۵۴

٣،٠۶٩،٠٢٠سرجوشاینچ٢٠پرتونگاری از جوش لوله ، شیر و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١١ ۵۴

٣،٣٢۴،۵۴٠سرجوشاینچ٢٢پرتونگاری از جوش لوله ، شیر و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١٢ ۵۴

٣،۵٠۵،٧٧٠سرجوشاینچ٢۴پرتونگاری از جوش لوله ، شیر و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١٣ ۵۴

٣،٩٧۶،٢۴٠سرجوشاینچ٢۶پرتونگاری از جوش لوله ، شیر و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١۴ ۵۴

۴،۶٠٣،۵۴٠سرجوشاینچ٢٨پرتونگاری از جوش لوله ، شیر و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١۵ ۵۴

۴،٩٩۴،٩٣٠سرجوشاینچ٣٠پرتونگاری از جوش لوله ، شیر و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١۶ ۵۴
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ھزینه استقرار، جابجائی ھای الزم، تامین و به كارگیری نیروی انسانی، ماشین آالت، ابزار كار و مواد مصرفی مورد نیاز در قیمت ردیف ھای این١–
.فصل منظور شده است

بھای تھیه مصالح اندود (پرایمر)، قطران جامد و نوارھا (مصالحی كه تامین آن در تعھد كارفرماست)، در قیمت ردیف ھا منظور نشده است، لیكن٢–
ھزینه ھای انبار كردن این اجناس در محل مناسب و نگھداری در شرایط مطلوب، خرد كردن قطران، حمل از انبار پیمانكار به پای كار، و تمامی

.ھزینه ھای مربوط در قیمت ردیف ھای این فصل منظورشده است

تھیه مصالح و تجھیزات مربوط به زنگ زدایی شامل ماسه یا ساچمه یا سرباره مورد نیاز حمل تا محل انبار یا پای كار و تمامی ھزینه ھای مربوط٣–
.در قیمت ردیف ھای این فصل منظور شده است

ھزینه عملیات اصالح كانال حفر شده در محل زانوھا یا خم ھا كه ممكن است بنا به ضرورت قبل از تكمیل یا تعمیر عایقكاری انجام شود، در قیمت۴–
.ردیف ھای این فصل منظور شده است و برای این موارد اضافه بھا پرداخت نمی شود

، اندازه گیری ضخامت پوشش، و ھزینه(BOND TEST)، چسبندگی(HOLYDAY DETECTOR)ھزینه ھای مربوط به انجام آزمایش ھای منفذ یابی۵–
.تعمیرات بعد از آزمایش، در قیمت ردیف ھای مربوط منظور شده است

در ردیف ھای مربوط به عملیات تمیزكاری و عایقكاری در كارگاه ھای ثابت، ھزینه ھای مربوط به جابجایی داخل كارگاه، دپو كردن و آماده سازی۶–
.برای حمل به انبار پیمانكار، منظور شده است

منظور از تكمیل عایقكاری لوله ھای از پیش عایق شده، عایقكاری سرجوش ھا، محل ھای اتصال و ھمچنین رفع معایب ایجاد شده در اثر حمل یا٧–
.خم زدن لوله ھا و نظایر آن است

در مواردی كه نوار پیچی سرد با كسب موافقت مھندس مشاور و كارفرما با ماشین دستی انجام شود،قیمت ردیف مربوط به پوشش عایق سرد٨–
.دستی پرداخت میگردد

در تمام موارد عایقكاری گرم، به جز مواردی كه در شرح ردیف ذكر شده باشد، ضخامت قیر مذاب ٢/۴ میلیمتر وبا استفاده از یك الیه نوار داخلی و٩–
.طبق مشخصات فنی تا یك اینچ، مورد نظر است(OVER LAP)یك الیه نوار خارجی با ھمپوشانی

.در صورت استفاده از ردیف ھایی كه تمیزكاری جزو شرح ردیف عایقكاری منظور شده است، پرداخت ردیف مربوط به تمیز كردن لوله منتفی است١٠–
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اینچ در٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠١
كارگاه ثابت .

۶٣،٩٣٠متر ۵۴

اینچ در٣زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٢
كارگاه ثابت .

٩۵،٩٠٠متر ۵۴

اینچ در۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٣
كارگاه ثابت .

١٢٧،٨۶٠متر ۵۴

اینچ در۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠۴
كارگاه ثابت .

١٩١،٧٩٠متر ۵۴

اینچ در٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠۵
كارگاه ثابت .

٢۵٨،۶٠٠متر ۵۴

اینچ در١٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠۶
كارگاه ثابت .

٣١۵،٢٧٠متر ۵۴

اینچ در١٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٧
كارگاه ثابت .

٣٨٣،۵٨٠متر ۵۴

اینچ در١۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٨
كارگاه ثابت .

۴۶٠،٣٠٠متر ۵۴

اینچ در١۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٩
كارگاه ثابت .

۵١١،۴۴٠متر ۵۴

اینچ در١٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١٠
كارگاه ثابت .

۵٧٧،٣٢٠متر ۵۴

اینچ در٢٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١١
كارگاه ثابت .

۶۴٨،۵٠٠متر ۵۴

اینچ در٢٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١٢
كارگاه ثابت .

٧١١،٨٩٠متر ۵۴

اینچ در٢۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١٣
كارگاه ثابت .

٧٧۶،١۶٠متر ۵۴

اینچ در٢۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١۴
كارگاه ثابت .

٨۴۴،٢۴٠متر ۵۴

اینچ در٢٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١۵
كارگاه ثابت .

٩٠٧،٩۶٠متر ۵۴

اینچ در٣٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١۶
كارگاه ثابت .

٩٧٢،١۶٠متر ۵۴

اینچ با۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠١
ماشین زنگ و رنگ در روی كانال

٢۶،۵٣٠متر ۵۴

اینچ با۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٢
ماشین زنگ و رنگ در روی كانال

٣٠،٩۵٠متر ۵۴

اینچ با٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٣
ماشین زنگ و رنگ در روی كانال

٣۴،٩٧٠متر ۵۴

اینچ با١٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۴
ماشین زنگ و رنگ در روی كانال

۴٢،٧۵٠متر ۵۴

اینچ با١٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۵
ماشین زنگ و رنگ در روی كانال

۴۶،۵٣٠متر ۵۴

اینچ با١۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۶
ماشین زنگ و رنگ در روی كانال

۵٢،٣٩٠متر ۵۴

اینچ با١۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٧
ماشین زنگ و رنگ در روی كانال

۵۶،۵۶٠متر ۵۴

اینچ با١٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٨
ماشین زنگ و رنگ در روی كانال

٧٧،٩۵٠متر ۵۴

اینچ با٢٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٩
ماشین زنگ و رنگ در روی كانال

٨٩،١٠٠متر ۵۴

اینچ با٢٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠١٠
ماشین زنگ و رنگ در روی كانال

٩۵،٧۵٠متر ۵۴
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اینچ با٢۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠١١
ماشین زنگ و رنگ در روی كانال

١٠٣،۴٧٠متر ۵۴

اینچ با٢۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠١٢
ماشین زنگ و رنگ در روی كانال

١٠۶،٩٢٠متر ۵۴

اینچ با٢٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠١٣
ماشین زنگ و رنگ در روی كانال

١٢١،۴٨٠متر ۵۴

اینچ با٣٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠١۴
ماشین زنگ و رنگ در روی كانال

١٣۶،٣۶٠متر ۵۴

٣٠،١۴٠متراینچ در كارگاه ثابت٢عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠١ ۵۴

٣٣،۴٩٠متراینچ در كارگاه ثابت٣عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٢ ۵۴

۴٨،۶۴٠متراینچ در كارگاه ثابت۴عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٣ ۵۴

۶٨،٩١٠متراینچ در كارگاه ثابت۶عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۴ ۵۴

٨٢،۶٩٠متراینچ در كارگاه ثابت٨عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۵ ۵۴

١٠٨،۴۶٠متراینچ در كارگاه ثابت١٠عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۶ ۵۴

١٢۶،۵۴٠متراینچ در كارگاه ثابت١٢عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٧ ۵۴

١۶٣،۵٧٠متراینچ در كارگاه ثابت١۴عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٨ ۵۴

٢٠۴،۴۶٠متراینچ در كارگاه ثابت١۶عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٩ ۵۴

٢٢٣،٨٧٠متراینچ در كارگاه ثابت١٨عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٠ ۵۴

٢٣۶،٣١٠متراینچ در كارگاه ثابت٢٠عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١١ ۵۴

٢٧٨،٠۶٠متراینچ در كارگاه ثابت٢٢عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٢ ۵۴

٣١٧،٧٩٠متراینچ در كارگاه ثابت٢۴عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٣ ۵۴

٣٧٠،٧۵٠متراینچ در كارگاه ثابت٢۶عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١۴ ۵۴

۴٠۴،۴۶٠متراینچ در كارگاه ثابت٢٨عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١۵ ۵۴

۴۴۴،٩٠٠متراینچ در كارگاه ثابت٣٠عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١۶ ۵۴

۵٩،١۵٠متراینچ در كارگاه ثابت٢عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠١ ۵۴

۶٧،۶٠٠متراینچ در كارگاه ثابت٣عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٢ ۵۴

٨۴،٠٢٠متراینچ در كارگاه ثابت۴عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٣ ۵۴

١٠٠،٨٢٠متراینچ در كارگاه ثابت۶عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠۴ ۵۴

١٢٠،٠٣٠متراینچ در كارگاه ثابت٨عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠۵ ۵۴

١۴۴،٠٣٠متراینچ در كارگاه ثابت١٠عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠۶ ۵۴

١٨۵،٢٣٠متراینچ در كارگاه ثابت١٢عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٧ ۵۴

٢١٣،٧٢٠متراینچ در كارگاه ثابت١۴عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٨ ۵۴

٢۵۵،٠۵٠متراینچ در كارگاه ثابت١۶عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٩ ۵۴

٢٩٣،٣١٠متراینچ در كارگاه ثابت١٨عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١٠ ۵۴

٣٢۵،٩٠٠متراینچ در كارگاه ثابت٢٠عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١١ ۵۴

٣۵٧،٢١٠متراینچ در كارگاه ثابت٢٢عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١٢ ۵۴

۴٠۴،٨٣٠متراینچ در كارگاه ثابت٢۴عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١٣ ۵۴

۴٣٣،٧۵٠متراینچ در كارگاه ثابت٢۶عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١۴ ۵۴

۴۶٧،١٢٠متراینچ در كارگاه ثابت٢٨عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١۵ ۵۴

۵٠۶،٠۴٠متراینچ در كارگاه ثابت٣٠عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١۶ ۵۴

اینچ روی٢عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠١
كانال

٣١،٧۵٠متر ۵۴

اینچ روی٣عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٢
كانال

۴۶،۵٧٠متر ۵۴
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اینچ روی۴عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٣
كانال

۶١،٣٢٠متر ۵۴

اینچ روی۶عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠۴
كانال

٨۶،۴١٠متر ۵۴

اینچ روی٨عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠۵
كانال

١٠۵،۶١٠متر ۵۴

اینچ روی١٠عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠۶
كانال

١٣۴،٩٣٠متر ۵۴

اینچ روی١٢عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٧
كانال

١۵٩،٩٢٠متر ۵۴

اینچ روی١۴عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٨
كانال

٢٠١،١٩٠متر ۵۴

اینچ روی١۶عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٩
كانال

٢۵٧،٠٧٠متر ۵۴

اینچ روی١٨عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١٠
كانال

٢٨٢،٣٩٠متر ۵۴

اینچ روی٢٠عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١١
كانال

٣٠٠،٠۴٠متر ۵۴

اینچ روی٢٢عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١٢
كانال

٣۵٧،۶۴٠متر ۵۴

اینچ روی٢۴عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١٣
كانال

٣٨۵،١۵٠متر ۵۴

اینچ روی٢۶عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١۴
كانال

۴۵۵،١٨٠متر ۵۴

اینچ روی٢٨عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١۵
كانال

۵٠٠،٧٠٠متر ۵۴

اینچ روی٣٠عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١۶
كانال

۵۵۶،٣٣٠متر ۵۴

اینچ در خط و قرار۴عایقكاری گرم ماشینی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠١
دادن در كانال

٨۴،٨١٠متر ۵۴

اینچ در خط و قرار۶عایقكاری گرم ماشینی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٢
دادن در كانال

١١١،٣۴٠متر ۵۴

اینچ در خط و قرار٨عایقكاری گرم ماشینی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٣
دادن در كانال

١۵١،٩١٠متر ۵۴

اینچ در خط و قرار١٠عایقكاری گرم ماشینی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠۴
دادن در كانال

١۶١،٩٨٠متر ۵۴

اینچ در خط و قرار١٢عایقكاری گرم ماشینی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠۵
دادن در كانال

١٨۴،۴٧٠متر ۵۴

اینچ در خط و قرار١۴عایقكاری گرم ماشینی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠۶
دادن در كانال

٢٠١،۶٣٠متر ۵۴

اینچ در خط و قرار١۶عایقكاری گرم ماشینی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٧
دادن در كانال

٢۵١،٣٠٠متر ۵۴

اینچ در خط و قرار١٨عایقكاری گرم ماشینی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٨
دادن در كانال

٣٠٠،۴٨٠متر ۵۴

اینچ در خط و قرار٢٠عایقكاری گرم ماشینی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٩
دادن در كانال

٣٣٣،٨۶٠متر ۵۴

اینچ در خط و قرار٢٢عایقكاری گرم ماشینی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١٠
دادن در كانال

٣٩٣،٢٠٠متر ۵۴

اینچ در خط و قرار٢۴عایقكاری گرم ماشینی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١١
دادن در كانال

۴۴١،٧۶٠متر ۵۴

اینچ در خط و قرار٢۶عایقكاری گرم ماشینی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١٢
دادن در كانال

۵٣١،۴٠٠متر ۵۴
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اینچ در خط و قرار٢٨عایقكاری گرم ماشینی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١٣
دادن در كانال

۵٩٠،١۵٠متر ۵۴

اینچ در خط و قرار٣٠عایقكاری گرم ماشینی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١۴
دادن در كانال

٧٠٩،٧٧٠متر ۵۴

٢  تعمیر یا تكمیل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠١
اینچ در كانال یا روی كانال

٣۵٩،٧٧٠متر ۵۴

٣  تعمیر یا تكمیل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٢
اینچ در كانال یا روی كانال

٣٩٩،٧۴٠متر ۵۴

۴  تعمیر یا تكمیل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٣
اینچ در كانال یا روی كانال

۴٢٣،٢۶٠متر ۵۴

۶  تعمیر یا تكمیل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠۴
اینچ در كانال یا روی كانال

۴۴٩،٧١٠متر ۵۴

٨  تعمیر یا تكمیل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠۵
اینچ در كانال یا روی كانال

۴٧٩،۶٩٠متر ۵۴

١٠  تعمیر یا تكمیل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠۶
اینچ در كانال یا روی كانال

۵١٣،٩۵٠متر ۵۴

١٢  تعمیر یا تكمیل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٧
اینچ در كانال یا روی كانال

۵۵٣،۴٩٠متر ۵۴

١۴  تعمیر یا تكمیل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٨
اینچ در كانال یا روی كانال

۵٩٩،۶١٠متر ۵۴

١۶  تعمیر یا تكمیل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٩
اینچ در كانال یا روی كانال

۶۵۴،١٢٠متر ۵۴

١٨  تعمیر یا تكمیل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١٠
اینچ در كانال یا روی كانال

٧١٩،۵۴٠متر ۵۴

٢٠  تعمیر یا تكمیل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١١
اینچ در كانال یا روی كانال

٧٩٩،۴٨٠متر ۵۴

٢٢  تعمیر یا تكمیل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١٢
اینچ در كانال یا روی كانال

٨٩٩،۴٢٠متر ۵۴

٢۴  تعمیر یا تكمیل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١٣
اینچ در كانال یا روی كانال

١،٠٢٧،٩١٠متر ۵۴

٢۶  تعمیر یا تكمیل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١۴
اینچ در كانال یا روی كانال

١،١٩٩،٢٣٠متر ۵۴

٢٨  تعمیر یا تكمیل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١۵
اینچ در كانال یا روی كانال

١،۴٣٩،٠٧٠متر ۵۴

٣٠  تعمیر یا تكمیل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١۶
اینچ در كانال یا روی كانال

١،٧٩٨،٨۴٠متر ۵۴

اینچ كه عایق گرم٢تعمیر عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠١
داشته در كنار یا داخل كانال

۶۴٩،٣٧٠متر ۵۴

اینچ كه عایق گرم٣تعمیر عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٢
داشته در كنار یا داخل كانال

٧١٠،٢۵٠متر ۵۴

اینچ كه عایق گرم۴تعمیر عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٣
داشته در كنار یا داخل كانال

٧۵٧،۶٠٠متر ۵۴

اینچ كه عایق گرم۶تعمیر عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠۴
داشته در كنار یا داخل كانال

٨١١،٧١٠متر ۵۴

اینچ كه عایق گرم٨تعمیر عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠۵
داشته در كنار یا داخل كانال

٨۴١،٧٨٠متر ۵۴

اینچ كه عایق گرم١٠تعمیر عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠۶
داشته در كنار یا داخل كانال

٩٠٩،١٢٠متر ۵۴

اینچ كه عایق گرم١٢تعمیر عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٧
داشته در كنار یا داخل كانال

٩۴٧،٠٠٠متر ۵۴

اینچ كه عایق گرم١۴تعمیر عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٨
داشته در كنار یا داخل كانال

١،٠٣٣،٠٩٠متر ۵۴
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اینچ كه عایق گرم١۶تعمیر عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٩
داشته در كنار یا داخل كانال

١،١٣۶،۴٠٠متر ۵۴

اینچ كه عایق گرم١٨تعمیر عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١٠
داشته در كنار یا داخل كانال

١،١٩۶،٢١٠متر ۵۴

اینچ كه عایق گرم٢٠تعمیر عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١١
داشته در كنار یا داخل كانال

١،٢۶٢،۶۶٠متر ۵۴

اینچ كه عایق گرم٢٢تعمیر عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١٢
داشته در كنار یا داخل كانال

١،۴٢٠،۵٠٠متر ۵۴

اینچ كه عایق گرم٢۴تعمیر عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١٣
داشته در كنار یا داخل كانال

١،۵١۵،٢٠٠متر ۵۴

اینچ كه عایق گرم٢۶تعمیر عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١۴
داشته در كنار یا داخل كانال

١،٧۴٨،٣٠٠متر ۵۴

اینچ كه عایق گرم٢٨تعمیر عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١۵
داشته در كنار یا داخل كانال

١،٩٧۶،٣۴٠متر ۵۴

اینچ كه عایق گرم٣٠تعمیر عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١۶
داشته در كنار یا داخل كانال

٢،٢٧٢،٨٠٠متر ۵۴

اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢تمیز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠١
لوازم دستی .

١٩،٨٣٠متر ۵۴

اینچ و اندود پرایمر مجدد با٣تمیز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٢
لوازم دستی .

٢٢،٣١٠متر ۵۴

اینچ و اندود پرایمر مجدد با۴تمیز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٣
لوازم دستی .

٢۵،۵٠٠متر ۵۴

اینچ و اندود پرایمر مجدد با۶تمیز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠۴
لوازم دستی .

٢٩،٧۵٠متر ۵۴

اینچ و اندود پرایمر مجدد با٨تمیز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠۵
لوازم دستی .

٣۵،٧٠٠متر ۵۴

اینچ و اندود پرایمر مجدد با١٠تمیز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠۶
لوازم دستی .

۴۴،۶٢٠متر ۵۴

اینچ و اندود پرایمر مجدد با١٢تمیز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٧
لوازم دستی .

۵٩،۵٠٠متر ۵۴

اینچ و اندود پرایمر مجدد با١۴تمیز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٨
لوازم دستی .

۶۴،٩٠٠متر ۵۴

اینچ و اندود پرایمر مجدد با١۶تمیز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٩
لوازم دستی .

٧١،٣٩٠متر ۵۴

اینچ و اندود پرایمر مجدد با١٨تمیز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١٠
لوازم دستی .

٧٩،٣٣٠متر ۵۴

اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢٠تمیز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١١
لوازم دستی .

٨٩،٢۴٠متر ۵۴

اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢٢تمیز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١٢
لوازم دستی .

١٠١،٩٩٠متر ۵۴

اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢۴تمیز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١٣
لوازم دستی .

١٠٩،٨۴٠متر ۵۴

اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢۶تمیز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١۴
لوازم دستی .

١١٨،٩٩٠متر ۵۴

اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢٨تمیز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١۵
لوازم دستی .

١٢٩،٨١٠متر ۵۴

اینچ و اندود پرایمر مجدد با٣٠تمیز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١۶
لوازم دستی .

١۴٢،٧٩٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠١
اینچ١به قطر  

٢٨،۵٩٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٢
اینچ۴/ ١  ١به قطر  

٣۵،۶۴٠متر ۵۴

١٨
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زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٣
اینچ٢/ ١  ١به قطر  

۴٢،۶۵٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠۴
اینچ٢به قطر

۵١،٠٢٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠۵
اینچ٣به قطر

٨٠،١۵٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠۶
اینچ۴به قطر 

١٠۶،٧٩٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٧
اینچ۶به قطر 

١۵١،۶٩٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٨
اینچ٨به قطر 

٢٢٢،٢٣٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٩
اینچ١٠به قطر 

٢۵٩،٢٧٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٠
اینچ١٢به قطر 

٣٢١،٢٨٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١١
اینچ١۴به قطر 

٣۵٣،۴١٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٢
اینچ١۶به قطر 

٣٩٢،۶٨٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٣
اینچ١٨به قطر 

۴۵٧،٢٣٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١۴
اینچ٢٠به قطر 

۵٢٢،۵۵٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١۵
اینچ٢٢به قطر 

۶٠٩،۶۴٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١۶
اینچ٢۴به قطر 

۶٨٠،٠٧٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٧
اینچ٢۶به قطر 

٧۴٨،٠٨٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٨
اینچ٢٨به قطر 

٩٣۵،٠٩٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٩
اینچ٣٠به قطر 

١،٢۴۶،٧٩٠متر ۵۴

اینچ  فوالدی۴بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠١
عایق شده

٣٠،۴٧٠متر ۵۴

اینچ  فوالدی۶بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٢
عایق شده

۴٢،٢٧٠متر ۵۴

اینچ  فوالدی٨بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٣
عایق شده

۴۵،٩٧٠متر ۵۴

اینچ  فوالدی١٠بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠۴
عایق شده

۵٩،٩٠٠متر ۵۴

اینچ  فوالدی١٢بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠۵
عایق شده

۶٩،٨٩٠متر ۵۴

اینچ  فوالدی١۴بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠۶
عایق شده

٨٣،٨۶٠متر ۵۴

اینچ  فوالدی١۶بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٧
عایق شده

١٠٠،٠۶٠متر ۵۴

اینچ  فوالدی١٨بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٨
عایق شده

١١٢،۵٧٠متر ۵۴

اینچ  فوالدی٢٠بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٩
عایق شده

١٢٨،۶۵٠متر ۵۴
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اینچ  فوالدی٢٢بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١٠
عایق شده

١۵٠،٠٩٠متر ۵۴

اینچ  فوالدی٢۴بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١١
عایق شده

١٨٨،٣۶٠متر ۵۴

اینچ  فوالدی٢۶بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١٢
عایق شده

٢٣۵،۴۴٠متر ۵۴

اینچ  فوالدی٢٨بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١٣
عایق شده

٣١٣،٩٣٠متر ۵۴

اینچ  فوالدی٣٠بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١۴
عایق شده

۴٧٠،٨٩٠متر ۵۴
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:مقدمه

.قیمت ھای این فصل برای آزمایش، نصب شیر و اتصال ھای فوالدی گازرسانی به صنایع محاسبه شده است١–

در نرخ ردیف ھای مربوط به آزمایش، نصب شیرھا و اتصال ھا ھزینه مربوط به لوازم و مواد مصرفی (غیر از شیر، اتصال ھا و الكترود)، استقرار نفرات٢–
.و ماشین آالت، ھمچنین انتقال دستگاه ھا و لوازم از محل نصب ھر شیر تا محل بعدی در قیمت ردیف ھای این فصل منظور شده است

.در نرخ ردیف ھای مربوط به  آزمایش شیرھا، ھزینه لوازم و مواد مصرفی برای روانكاری شیرھا در نظر گرفته شده است٣–

قیمت ردیف ھای نصب شیرھای میان مسیری شامل بارگیری، حمل شیر و اتصال ھا از انبار پیمانكار به محل نصب، بریدن خط لوله، پخ زدن و آماده۴–
سازی دو سر لوله، نصب شیر و جوشكاری آن و یا نصب و جوشكاری فلنج ھای الزم و نصب شیر در صورت استفاده از شیر فلنجی و ھمچنین
نصب شیرھای باالنس در مورد شیرھای میان مسیری و عایقكاری شیر و اتصال ھای مربوط و ھمچنین قسمت ھایی از لوله كه عایق آن صدمه

.دیده است، می باشد. به عبارتی تمام ھزینه ھای مربوط به عملیات، با توجه به زمان ھای تلف شده در قیمت ردیف منظور شده است

در قیمت ردیف نصب شیرھای ھواگیر ھزینه بارگیری و حمل شیر و اتصاالت از محل انبار پیمانكار، سوراخ كردن لوله اصلی و آماده سازی آن برای۵–
.، اتصال ھای الزم، شیر و فلنج و نصب فلنج كور و عایقكاری ھای الزم منظور شده است(WELDOLET) جوشكاری، نصب و جوشكاری ولدولت

.در نرخ نصب شیرھای داخل حوضچه ھزینه بارگیری، حمل از انبار پیمانكار و باراندازی. قراردادن واشرھا و بستن پیچ ھا منظور شده است۶–

.ھزینه خاكبرداری از روی لوله و برگرداندن مجدد خاك روی لوله در قیمت ردیف ھا منظور نشده است٧–

.ھزینه ساخت قطعات بتنی یا فلزی و حمل آنھا و ھمچنین عملیات ساختمانی در صورت لزوم درقیمت ردیف ھا منظور نشده است٨–

چنانچه شیرھا و اتصال ھا در موقع تحویل به پیمانكار، دارای نواقصی بوده كه در صورتجلسه تحویل درج شده باشد، ھزینه اصالح و رفع نواقص با٩–
.تعیین قیمت جدید محاسبه و به پیمانكار پرداخت می شود

.ھزینه جوشكاری فلنج جوشی معادل یكسر جوش مندرج در فصل دوم این فھرست بھا بعالوه ھزینه یكسر بستن فلنج به ھمان قطر می باشد١٠–

.در ردیف ھای مربوط به نصب شیر جوشی ھزینه جوشكاری دو سر جوش منظور شده است١١–

.ھزینه رادیوگرافی در این فصل منظور نشده است١٢–

.ھزینه بستن یك جفت فلنج، اضافه بھایی معادل ٢٠ درصد نرخ ھای نصب فلنج كور میباشد١٣–

.میباشد و جھت افزایش كالس اضافه بھایی به شرح زیر تعلق می گیردANSI قیمت ردیف ھای این فصل برای اتصاالت كالس ١۵٠ در استاندارد١۴–
٢٠ درصد١۴ –١  اضافه بھاء كالس ٣٠٠
٣٠ درصد١۴ –٢  اضافه بھاء كالس ۶٠٠
۴٠ درصد١۴ –٣  اضافه بھاء كالس ٩٠٠

.در نظر گرفته شده استSIS 055900–1957.SA 2–1/2 عملیـات زنگزدایی وتمیزكردن لوله در ردیف ھای این فصل، طبق استـاندارد١۵–

.اضافه ھزینه ترمیم عایقكاری در داخل كانال در نرخ ردیف ھای تكمیل عایقكاری در كانال یا روی كانال منظور گردیده است١۶–

.به ردیف ھای این فصل، اضافه بھا به شرح زیر تعلق می گیرد١٧–

١٧ –١ در صورتی كه در نقشه یا با دستور مھندس (كارفرما) ضخامت كلی پوشش ۴ میلیمتر شامل پیچیدن دو الیه نوار داخلی و یك الیه نوار
۵ درصدخارجی تعیین شده باشد،

١٧ –٢ در صورتی كه ھمپوشانی نوارھا ۵٠ درصد عرض نوار تعیین شده باشد، 
۵ درصد

١٧ –٣ تمام ردیف ھای عایقكاری سرد یا گرم، تكمیل یا تعمیر عایقكاری در كنار یا داخل كانال، در صورتی كه عملیات در شیب بین ٨ تا ١۵
۵ درصددرصد اجرا شود،  

١٧ –۴ تمام ردیف ھای عایقكاری سرد یا گرم، تكمیل یا تعمیر عایقكاری در كنار یا داخل كانال، در صورتی كه عملیات در شیب بین ١۵ تا ٢٢
١٢ درصددرصد اجرا شود، 

١٧ –۵ تمام ردیف ھای عایقكاری سرد یا گرم، تكمیل یا تعمیر عایقكاری در كنار یا داخل كانال، در صورتی كه عملیات در شیب بین ٢٢ تا ٣۵
٢٨درصددرصد اجرا شود،

١٧ –۶ تمام ردیف ھای عایقكاری سرد و گرم تكمیل یا تعمیر عایقكاری در كنار یا داخل كانال، در صورتی كه عملیات در شیب بیشتر از ٣۵
.درصد اجرا شود، با برآورد جداگانه در ردیف ستاره دار محاسبه می گردد
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١،٠١۶،۵٩٠عدداینچ١گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شیر فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠١ ۵۴

١،٠٧٨،۴۵٠عدداینچ٢گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شیر فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٢ ۵۴

١،١۴۶،٨٢٠عدداینچ٣گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شیر فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٣ ۵۴

١،٢٩۴،٧٢٠عدداینچ۴گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شیر فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠۴ ۵۴

٢،٣۵٨،۵٠٠عدداینچ۶گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شیر فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠۵ ۵۴

٣،١۶٩،٠۶٠عدداینچ٨گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شیر فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠۶ ۵۴

٣،٩٧٠،۵٨٠عدداینچ١٠گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شیر فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٧ ۵۴

۵،١۶٩،۵١٠عدداینچ١٢گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شیر فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٨ ۵۴

۵،۶١٢،١٣٠عدداینچ١۴گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شیر فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٩ ۵۴

۶،٠١۶،٩۴٠عدداینچ١۶گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شیر فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١٠ ۵۴

۶،٣٧٨،۵٨٠عدداینچ١٨گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شیر فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١١ ۵۴

۶،۶٧٨،۶۶٠عدداینچ٢٠گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شیر فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١٢ ۵۴

٧،٠٧۴،٨۶٠عدداینچ٢٢گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شیر فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١٣ ۵۴

٧،۶٣١،٩۴٠عدداینچ٢۴گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شیر فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١۴ ۵۴

٨،٠٢٨،١۴٠عدداینچ٢۶گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شیر فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١۵ ۵۴

٨،٣١٢،١٩٠عدداینچ٢٨گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شیر فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١۶ ۵۴

٨،٧٨۵،٩٩٠عدداینچ٣٠گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شیر فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١٧ ۵۴

۴٧۴،٢۶٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢نصب شیر فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠١ ۵۴

۴٩۴،٠٢٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٣نصب شیر فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٢ ۵۴

۵٣٨،٩٣٠عدداینچ در حوضچه یا كانال۴نصب شیر فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٣ ۵۴

١،١٩۶،٨٧٠عدداینچ در حوضچه یا كانال۶نصب شیر فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠۴ ۵۴

١،٨٢۴،٩٠٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٨نصب شیر فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠۵ ۵۴

٢،٢٨۵،٠٨٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١٠نصب شیر فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠۶ ۵۴

٢،٧٨۴،٩۴٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١٢نصب شیر فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٧ ۵۴

٣،٠۶٣،۴٣٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١۴نصب شیر فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٨ ۵۴

٣،۴٠٣،٨١٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١۶نصب شیر فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٩ ۵۴

۴،٠٢٣،٢٧٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١٨نصب شیر فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١٠ ۵۴

۴،٨۶١،٧١٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢٠نصب شیر فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١١ ۵۴

۵،۶٧٢،٠٠٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢٢نصب شیر فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١٢ ۵۴

۶،٨٠۶،۴٠٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢۴نصب شیر فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١٣ ۵۴

٨،۵٠٨،٠٠٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢۶نصب شیر فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١۴ ۵۴

١١،٣۴۴،٠٠٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢٨نصب شیر فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١۵ ۵۴

١٧،٠١۶،٠٠٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٣٠نصب شیر فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١۶ ۵۴

١،٨٩٩،١٨٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢نصب شیر فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠١ ۵۴

٢،۵٣٢،٢۵٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٣نصب شیر فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٢ ۵۴

٣،٧٩٨،٣٧٠عدداینچ در حوضچه یا كانال۴نصب شیر فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٣ ۵۴

۵،۶٢٧،٢١٠عدداینچ در حوضچه یا كانال۶نصب شیر فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠۴ ۵۴

٩،٣٣۴،٢٨٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٨نصب شیر فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠۵ ۵۴

١٢،٠١٠،٢٢٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١٠نصب شیر فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠۶ ۵۴

١۵،٢۵۵،۴٣٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١٢نصب شیر فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٧ ۵۴

١٧،٢۴۵،٢٧٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١۴نصب شیر فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٨ ۵۴
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١٩،٨٣٢،٠۶٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١۶نصب شیر فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٩ ۵۴

٢١،٣٨۵،٢۶٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١٨نصب شیر فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١٠ ۵۴

٢٢،۶۴۵،٧۶٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢٠نصب شیر فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١١ ۵۴

٢۵،١۶١،٩۵٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢٢نصب شیر فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١٢ ۵۴

٢٧،١٧۴،٩١٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢۴نصب شیر فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١٣ ۵۴

٢٩،۵٣٧،٩۴٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢۶نصب شیر فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١۴ ۵۴

٣٠،٨٨٠،۵٨٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢٨نصب شیر فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١۵ ۵۴

٣٣،٩۶٨،۶٣٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٣٠نصب شیر فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١۶ ۵۴

٢٠۴،۵٣٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠١ ۵۴

٢٩٢،١٩٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٣ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٢ ۵۴

٣۴٠،٨٨٠عدداینچ در حوضچه یا كانال۴ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٣ ۵۴

۴٢۶،١١٠عدداینچ در حوضچه یا كانال۶ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۴ ۵۴

۴٨۶،٩٨٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٨ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۵ ۵۴

۵۶٨،١۴٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١٠ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۶ ۵۴

٨۵٢،٢١٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١٢ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٧ ۵۴

١،٠٢٢،۶۵٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١۴ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٨ ۵۴

١،٢۶٧،٩٧٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١۶ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٩ ۵۴

١،۴٣٧،٠۴٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١٨ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١٠ ۵۴

١،۶۵٨،١٢٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢٠ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١١ ۵۴

١،٩۵٩،۶٠٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢٢ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١٢ ۵۴

٢،١۵۵،۵۶٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢۴ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١٣ ۵۴

٢،۶٩۴،۴۵٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢۶ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١۴ ۵۴

٣،۵٩٢،۵٩٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢٨ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١۵ ۵۴

۵،٣٨٨،٨٩٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٣٠ماستیك زدن شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١۶ ۵۴

٢،٧١۴،۴۶٠عدداینچ ٢عایقكاری با پلی یورتان شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠١ ۵۴

٣،١٠٢،٢٣٠عدداینچ ٣عایقكاری با پلی یورتان شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٢ ۵۴

٣،۶١٩،٢٧٠عدداینچ ۴عایقكاری با پلی یورتان شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٣ ۵۴

۴،۵٢۴،٠٩٠عدداینچ۶عایقكاری با پلی یورتان شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠۴ ۵۴

۵،١٧٠،٣٩٠عدداینچ٨عایقكاری با پلی یورتان شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠۵ ۵۴

۶،٠٣٢،١٢٠عدداینچ ١٠عایقكاری با پلی یورتان شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠۶ ۵۴

٩،٠۴٨،١٨٠عدداینچ١٢عایقكاری با پلی یورتان شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٧ ۵۴

١٠،٨۵٧،٨٢٠عدداینچ١۴عایقكاری با پلی یورتان شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٨ ۵۴

١١،٢٣٨،۴۵٠عدداینچ ١۶عایقكاری با پلی یورتان شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٩ ۵۴

١١،٩٨٧،۶٨٠عدداینچ ١٨عایقكاری با پلی یورتان شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١٠ ۵۴

١٣،٨٣١،٩۴٠عدداینچ٢٠عایقكاری با پلی یورتان شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١١ ۵۴

١۶،٣۴۶،٨۴٠عدداینچ٢٢عایقكاری با پلی یورتان شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١٢ ۵۴

١٧،٩٨١،۵٢٠عدداینچ ٢۴عایقكاری با پلی یورتان شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١٣ ۵۴

٢٢،۴٧۶،٩١٠عدداینچ ٢۶عایقكاری با پلی یورتان شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١۴ ۵۴

٢٩،٩۶٩،٢١٠عدداینچ ٢٨عایقكاری با پلی یورتان شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١۵ ۵۴

۴۴،٩۵٣،٨١٠عدداینچ ٣٠عایقكاری با پلی یورتان شیر فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١۶ ۵۴

٣٠٨،۵۶٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠١ ۵۴
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٣٣٧،۴٩٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٣نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٢ ۵۴

٣٧٢،۴١٠عدداینچ در حوضچه یا كانال۴نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٣ ۵۴

۴٣١،٩٩٠عدداینچ در حوضچه یا كانال۶نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠۴ ۵۴

۵۵٧،٧۵٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٨نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠۵ ۵۴

٧٣٢،٠۵٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١٠نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠۶ ۵۴

١،٠۶۴،٨٠٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١٢نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٧ ۵۴

١،۶٧٣،٢۶٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١۴نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٨ ۵۴

٢،۵١۵،۵٣٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١۶نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٩ ۵۴

٢،٧۶٧،٠٨٠عدداینچ در حوضچه یا كانال١٨نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١٠ ۵۴

٣،٠٧۴،۵٣٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢٠نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١١ ۵۴

٣،۴۵٨،٨۵٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢٢نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١٢ ۵۴

۴،۶١١،٨٠٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢۴نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١٣ ۵۴

۵،۵٣۴،١۶٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢۶نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١۴ ۵۴

۶،٩١٧،٧٠٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٢٨نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١۵ ۵۴

٩،٢٢٣،۶٠٠عدداینچ در حوضچه یا كانال٣٠نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١۶ ۵۴

اینچ شامل سوراخ كردن و جوشكاری در١نصب ولدولت به قطر تا ٠۵٠٧٠٠١
حوضچه یا كانال

١،٨٩٧،۴۵٠عدد ۵۴

اینچ شامل سوراخ كردن و جوشكاری در٢تا ١نصب ولدولت به قطر ٠۵٠٧٠٠٢
حوضچه یا كانال

٣،٧٩۴،٩١٠عدد ۵۴

اینچ شامل سوراخ كردن و جوشكاری در٣تا ٢نصب ولدولت به قطر ٠۵٠٧٠٠٣
حوضچه یا كانال

۵،۶٩٢،٣۶٠عدد ۵۴

اینچ شامل سوراخ كردن و جوشكاری در۴تا ٣نصب ولدولت به قطر ٠۵٠٧٠٠۴
حوضچه یا كانال

٧،۵٨٩،٨١٠عدد ۵۴
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:مقدمه

با سرعت متعارف گردد و به علت تفاوت طبیعت(MAIN SPREAD) عوامل طبیعی یا مصنوعی كه مانع اجرای عملیات خط لوله توسط گروه اصلی١-
.كار، عملیات اجرایی در محدوده این عوامل توسط گروه دیگری غیر از گروه ھای كاری اصلی وبه طور جداگانه انجام شود، مانع محسوب می شود

توضیح ١. عبور از روی لوله ھای دیگر یا گذر از مزارع و مسیل ھای خشك و تمام جاده ھایی كه امكان حفر كانال در آنھا بدون احداث جاده كناری یا
انجام می شود مانع محسوب(MAIN SPREAD) تمھیدات دیگری وجود دارد و به طور كلی تمام موانعی كه عبور از آنھا توسط گروه اصلی

.نمیگردد. ولی ھزینه ھای مازاد بر اجرای كار عادی در نرخ ھا منظور نگردیده است

توضیح ٢. عبور از نھرھا، كانال ھای آب و جوی ھایی كه بتوان آب را به وسیله لوله آبرو از باالی كانال خط لوله عبور داده و در زیر آن عملیات لوله
انجام داد، مانع محسوب نمی شود. ولی ھزینه ھای مازاد بر اجرای كار عادی در نرخھا منظور(TIE IN) گذاری را توسط گروه اتصال میان مسیری

.نگردیده است

در دو طرف باالی موانع، طبق مشخصات فنی و نقشه ھای اجرایی(S.BEND) مبنای محاسبه عرض موانع در این فصل، محل شروع خم مضاعف٢-
.است

و فقط با ایجاد عمق بیشتر از زیر موانع عبور داده می شود، طول لوله در(S.BEND) مبنای محاسبه عرض موانعی كه لوله بدون خم مضاعف٣-
.عمیق ترین حالت عبور از زیر موانع است

ھزینه تامین، استقرار و جابه جایی نفرات، وسایل ھشدار دھنده، شیرآالت و مواد مصرفی مورد نیاز (بجز مصالحی كه تامین آن در تعھد۴-
كارفرماست)، برای اجرای عملیات خمكاری، جوشكاری، آزمایش، جاگذاری لوله و عملیات تكمیلی مكانیكال، در قیمت ردیف ھای مربوط منظور

.شده است
.در جاگذاری لوله ھای اصلی داخل غالف، ھزینه آزمایش ھای الكتریكی عدم اتصال لوله با غالف، در قیمت ردیف ھای مربوط منظور شده است۵-

.درنصب لوله غالف، ھزینه عملیات مربوط به ساخت و نصب ھواكش ھا و سایر عملیات منظور نشده است

ھزینه ھای كل عملیات مورد نیاز برای عبور از موانع در قیمت ھر ردیف منظور شده است و به ھیچ عنوان به استناد این كه شرح ردیف و یا
.توضیحات كافی نیست، اضافه بھایی بجز موارد یاد شده به ردیف ھای این فصل تعلق نمی گیرد

ھزینه عملیات اضافی عایقكاری عبور از موانع، متناسب با نوع پوشش طبق ردیف ھای پوشش دستی فصل عایقكاری محاسبه و پرداخت خواھد۶-
شد

.، طبق ردیف ھای مربوط در فصل عایقكاری پرداخت می شود(ROCK SHIELD) ھزینه عملیات بستن محافظ پوشش

.ھزینه ھای مربوط به كارھای خاكی و عملیات حفاری تونل و كول گذاری طبق بند ١٨ كلیات می بایست محاسبه شود٧-

.آزمایش ھیدرواستاتیك یا نیوماتیك برحسب فشار خط جھت لوله ھای عبور داده شده از موانع در نرخ ھای این فصل منظور شده است٨-
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اینچ در٢عملیات كامل مكانیكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠١
اینچ۶داخل غالف فوالدی به قطر 

٢،٢٨٠،۵۴٠متر ۵۴

اینچ در٣عملیات كامل مكانیكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٢
اینچ۶داخل غالف فوالدی به قطر 

٢،٣٨٩،١۴٠متر ۵۴

اینچ در۴عملیات كامل مكانیكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٣
اینچ٨داخل غالف فوالدی به قطر 

٢،۵٠٨،۶٠٠متر ۵۴

اینچ در۶عملیات كامل مكانیكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠۴
اینچ١٠داخل غالف فوالدی به قطر 

٢،۶۴٠،۶٣٠متر ۵۴

اینچ در٨عملیات كامل مكانیكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠۵
اینچ١٢داخل غالف فوالدی به قطر 

٣،٠۵٧،۶۴٠متر ۵۴

اینچ در١٠عملیات كامل مكانیكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠۶
اینچ١۶داخل غالف فوالدی به قطر 

٣،۴٣٩،٨۵٠متر ۵۴

اینچ در١٢عملیات كامل مكانیكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٧
اینچ١۶داخل غالف فوالدی به قطر 

٣،۶۶٩،١٧٠متر ۵۴

اینچ در١۴عملیات كامل مكانیكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٨
اینچ١٨داخل غالف فوالدی به قطر 

٣،٩٣۶،٠١٠متر ۵۴

اینچ در١۶عملیات كامل مكانیكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٩
اینچ٢٠داخل غالف فوالدی به قطر 

۴،۵٩٢،٠١٠متر ۵۴

اینچ در١٨عملیات كامل مكانیكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١٠
اینچ٢٢داخل غالف فوالدی به قطر 

۵،۴١٢،١٧٠متر ۵۴

اینچ در٢٠عملیات كامل مكانیكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١١
اینچ٢۴داخل غالف فوالدی به قطر 

۵،٩۵٣،٣٩٠متر ۵۴

اینچ در٢٢عملیات كامل مكانیكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١٢
اینچ٢۶داخل غالف فوالدی به قطر 

۶،۶٢٢،٢٧٠متر ۵۴

اینچ در٢۴عملیات كامل مكانیكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١٣
اینچ٢٨داخل غالف فوالدی به قطر 

٧،٧٢۶،٨٩٠متر ۵۴

اینچ در٢۶عملیات كامل مكانیكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١۴
اینچ٣٠داخل غالف فوالدی به قطر 

٨،٨٣٠،٧٣٠متر ۵۴

اینچ در٢٨عملیات كامل مكانیكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١۵
اینچ٣٢داخل غالف فوالدی به قطر 

١٠،۵۴٨،۶١٠متر ۵۴

اینچ در٣٠عملیات كامل مكانیكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١۶
اینچ٣۴داخل غالف فوالدی به قطر 

١٢،۶۵٨،٣٣٠متر ۵۴

اینچ در داخل۶اینچ با غالف ٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠١
تونل ساده یا كول دار

۶٨۶،۶۴٠متر ۵۴

اینچ در داخل۶اینچ با غالف ٣قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٢
تونل ساده یا كول دار

٧١٩،٣٣٠متر ۵۴

اینچ در داخل٨اینچ با غالف ۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٣
تونل ساده یا كول دار

٧۵۵،٣٠٠متر ۵۴

اینچ در داخل١٠اینچ با غالف ۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۴
تونل ساده یا كول دار

٧٩۵،٠۵٠متر ۵۴

اینچ در داخل١٢اینچ با غالف ٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۵
تونل ساده یا كول دار

٨٣٩،٢٢٠متر ۵۴

اینچ در داخل١۶اینچ با غالف ١٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۶
تونل ساده یا كول دار

٨٨۵،٢۵٠متر ۵۴

اینچ در داخل١۶اینچ با غالف ١٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٧
تونل ساده یا كول دار

٩١١،٢٩٠متر ۵۴

اینچ در داخل١٨اینچ با غالف ١۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٨
تونل ساده یا كول دار

١،٠٣٢،٨٠٠متر ۵۴

اینچ در داخل٢٠اینچ با غالف ١۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٩
تونل ساده یا كول دار

١،٢۴۴،۴٨٠متر ۵۴

اینچ در داخل٢٢اینچ با غالف ١٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١٠
تونل ساده یا كول دار

١،٣۴٠،٢١٠متر ۵۴
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اینچ در داخل٢۴اینچ با غالف ٢٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١١
تونل ساده یا كول دار

١،۴۵١،٨٩٠متر ۵۴

اینچ در داخل٢۶اینچ با غالف ٢٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١٢
تونل ساده یا كول دار

١،۵٨٣،٨٨٠متر ۵۴

اینچ در داخل٢٨اینچ با غالف ٢۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١٣
تونل ساده یا كول دار

١،٧۴٢،٢٧٠متر ۵۴

اینچ در داخل٣٠اینچ با غالف ٢۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١۴
تونل ساده یا كول دار

٢،٠۶۴،۵۵٠متر ۵۴

اینچ در داخل٣٢اینچ با غالف ٢٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١۵
تونل ساده یا كول دار

٢،٣٢٢،۶٢٠متر ۵۴

اینچ در داخل٣۴اینچ با غالف ٣٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١۶
تونل ساده یا كول دار

٢،۶۵۴،۴٢٠متر ۵۴

اینچ در۶اینچ با غالف به قطر ٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠١
داخل كانال

٣۴٣،٣٢٠متر ۵۴

اینچ در۶اینچ با غالف به قطر ٣قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٢
داخل كانال

٣۵٩،۶٧٠متر ۵۴

اینچ در٨اینچ با غالف به قطر ۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٣
داخل كانال

٣٧٧،۶۵٠متر ۵۴

اینچ در١٠اینچ با غالف به قطر ۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۴
داخل كانال

٣٩٧،۵٣٠متر ۵۴

اینچ در١٢اینچ با غالف به قطر ٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۵
داخل كانال

۴١٩،۶١٠متر ۵۴

اینچ١۶اینچ با غالف به قطر ١٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۶
در داخل كانال

۴۵۵،۶۵٠متر ۵۴

اینچ١۶اینچ با غالف به قطر ١٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٧
در داخل كانال

۴٨۴،١٢٠متر ۵۴

اینچ١٨اینچ با غالف به قطر ١۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٨
در داخل كانال

۵۵٣،٢٨٠متر ۵۴

اینچ٢٠اینچ با غالف به قطر ١۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٩
در داخل كانال

۶٧٠،١٠٠متر ۵۴

اینچ٢٢اینچ با غالف به قطر ١٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١٠
در داخل كانال

٧٢۵،٩۵٠متر ۵۴

اینچ٢۴اینچ با غالف به قطر ٢٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١١
در داخل كانال

٧٩١،٩۴٠متر ۵۴

اینچ٢۶اینچ با غالف به قطر ٢٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١٢
در داخل كانال

٨٧١،١۴٠متر ۵۴

اینچ٢٨اینچ با غالف به قطر ٢۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١٣
در داخل كانال

٩۶٧،٩٣٠متر ۵۴

اینچ٣٠اینچ با غالف به قطر ٢۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١۴
در داخل كانال

١،١۶١،٣١٠متر ۵۴

اینچ٣٢اینچ با غالف به قطر ٢٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١۵
در داخل كانال

١،٣٢٧،٢١٠متر ۵۴

اینچ٣۴اینچ با غالف به قطر ٣٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١۶
در داخل كانال

١،۵۴٨،۴١٠متر ۵۴

۶٠٢٩اینچ طبق نقشه ھای  ٣ساخت و نصب لوله تھویه به قطر تا ٠۶٠۴٠٠١
۶٠٢۵SM-و ۶٠١٧و ۶٠٣٠و 

١۴،۵١٩،٣۵٠عدد ۵۴

۶٠٢٩اینچ طبق نقشه ھای  ۴ساخت و نصب لوله تھویه به قطر تا ٠۶٠۴٠٠٢
۶٠٢۵SM-و ۶٠١٧و ۶٠٣٠و 

١٨،٩٧٠،٠٢٠عدد ۵۴

تھیه  ساخت و نصب خرپا و بادبند پل ھای فلزی با بست ھای فلزی٠۶٠۵٠٠١
متر٢۴جھت عبور لوله گاز برای دھانه تا 

٣١٧،۴٨٠کیلوگرم ۵۴

ساخت و نصب خرپا و بادبند پل ھای فلزی با بست ھای فلزی جھت٠۶٠۵٠٠٢
متر٣۶تا ٢۴عبور لوله گاز برای دھانه 

٣٣٩،٨٧٠کیلوگرم ۵۴
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فصل ششم - عبور از موانع

ساخت و نصب خرپا و بادبند پل ھای فلزی با بست ھای فلزی جھت٠۶٠۵٠٠٣
متر۴٨تا ٣۶عبور لوله گاز برای دھانه 

٣۴٣،٨٣٠کیلوگرم ۵۴

ساخت و نصب خرپا و بادبند پل ھای فلزی با بست ھای فلزی جھت٠۶٠۵٠٠۴
متر۶٠تا ۴٨عبور لوله گاز برای دھانه 

٣۶٧،٨٧٠کیلوگرم ۵۴

اینچ از كنار پل ھای۶اینچ با غالف ٢عملیات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠١
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آمیزی

٢٣٩،١٢٠متر ۵۴

اینچ از كنار پل ھای۶اینچ با غالف ٣عملیات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٢
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آمیزی

٢۴٩،۵٢٠متر ۵۴

اینچ از كنار پل ھای٨اینچ با غالف ۴عملیات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٣
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آمیزی

٢۶٠،٨۶٠متر ۵۴

اینچ از كنار پل ھای١٠اینچ با غالف ۶عملیات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠۴
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آمیزی

٢٧٣،٢٨٠متر ۵۴

اینچ از كنار پل ھای١٢اینچ با غالف ٨عملیات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠۵
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آمیزی

٣٠٧،٧۴٠متر ۵۴

اینچ از كنار پل ھای١۶اینچ با غالف ١٠عملیات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠۶
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آمیزی

٣۶۶،٣٣٠متر ۵۴

اینچ از كنار پل ھای١۶اینچ با غالف ١٢عملیات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٧
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آمیزی

۴٢۵،٨٣٠متر ۵۴

اینچ از كنار پل ھای١٨اینچ با غالف ١۴عملیات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٨
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آمیزی

۴٧۴،٨٠٠متر ۵۴

اینچ از كنار پل ھای٢٠اینچ با غالف ١۶عملیات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٩
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آمیزی

۵٩٢،١٢٠متر ۵۴

اینچ از كنار پل ھای٢٢اینچ با غالف ١٨عملیات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١٠
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آمیزی

۶۵۵،۵۶٠متر ۵۴

اینچ از كنار پل ھای٢۴اینچ با غالف ٢٠عملیات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١١
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آمیزی

٧٠۵،٩٩٠متر ۵۴

اینچ از كنار پل ھای٢۶اینچ با غالف ٢٢عملیات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١٢
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آمیزی

٨٣٣،۶۴٠متر ۵۴

اینچ از كنار پل ھای٢٨اینچ با غالف ٢۴عملیات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١٣
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آمیزی

٩٠٩،۴٣٠متر ۵۴

اینچ از كنار پل ھای٣٠اینچ با غالف ٢۶عملیات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١۴
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آمیزی

١،٠۶٠،٧٧٠متر ۵۴

اینچ از كنار پل ھای٣٢اینچ با غالف ٢٨عملیات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١۵
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آمیزی

١،١٧٨،۶٣٠متر ۵۴

اینچ از كنار پل ھای٣۴اینچ با غالف ٣٠عملیات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١۶
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آمیزی

١،٣٢۵،٩۶٠متر ۵۴

بارگیری ،حمل و قرار دادن ورق ھای فوالدی با ضخامت مناسب بر٠۶٠٧٠٠١
روی كانال در محل تقاطع ھا و برچیدن آن

٧۶۵،٢٠٠متر مربع ۵۴
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:مقدمه

ھزینه ھای مربوط به تامین، استقرار و جابه جایی نفرات، ماشین آالت، مصالح و مواد مصرفی الزم برای آزمایش ھیدرواستاتیك (آزمایش نشتی و١–
مقاومت خط لوله با آب)، و یا آزمایش نشتی و مقاومت با ھوا برای خطوط لوله گاز و موارد ایمنی و سایر ھزینه ھای مشابه، در قیمت ھا منظور
شده است. نرخ ھای مربوط به آزمایش خطوط لوله گاز با ھوا (آزمایش پنوماتیك) از فصل ھفتم فھرست بھاء خطوط لوله گاز شھری استفاده

.گردد

ھزینه ھای مربوط به تھیه روش آزمایش خط لوله، آماده سازی و تقسیم بندی خط لوله (زون بندی) به قطعات مورد نیاز برای آزمایش، تھیه و٢–
نصب ارسال و دریافت كننده توپك ھا با تمام شیرآالت و اتصاالت در صورت وجود، نصب شیرھای تخلیه و ھواگیری و سایر موارد مشابه در قیمت ھا

.منظور شده است

ھزینه مربوط به ارسال توپك ھای تمیز كننده و اندازه گیر با ھوا و توپك ھای پركننده با آب، به تعداد الزم به نحوی كه ھوای موجود در خط لوله در٣–
حد مجاز باشد بانضمام مواد افزودنی، انجام تمام آزمایش ھای مورد نیاز (آزمایش ھای مقاومت و نشتی)، مطابق مشخصات فنی و روش تایید

.شده، تخلیه و خشك كردن خط لوله با ھوای خشك و مواد افزودنی مورد نیاز و ھمچنین تھیه گزارش ھای الزم در قیمت ھا منظور شده است

.ھزینه مربوط به عملیات خاكی درقیمت ھای این فصل منظور گردیده است و از این بابت ھیچ گونه ھزینه اضافی پرداخت نمی شود۴–

بابت نصب بودن یا نبودن شیرھای اصلی در مسیر خط، ھنگام آزمایش ھیدرواستاتیك ھیچ گونه اضافه یا كسربھایی به ردیف ھای مربوط به۵–
.آزمایش خط تعلق نمی گیرد

چنانچه به ھر دلیل، كه ناشی از قصور كاری پیمانكار نباشد، ازجمله تاخیر در تحویل مصالح، مشخصات فنی پیمان و یا نقص سازنده و بنا به۶–
دستور مھندس مشاور یا كارفرما، شیرآالت جدا از خط نیز مورد آزمایش ھیدرواستاتیك قرار گیرد، ھزینه مربوط به این عملیات، طبق ردیف ھای

.مربوط به آزمایش شیرھای میان مسیری مندرج در فصل پنجم  محاسبه و پرداخت میشود

ھزینه آزمایش خط لوله در تقاطع ھا كه جداگانه از خط اصلی نیز مورد آزمایش ھیدرواستاتیك قرار میگیرد، در قیمت ردیف ھای فصل عبور از موانع٧–
منظور شده است و از این بابت ھیچ گونه اضافه یا كسر بھایی به ردیف ھای این فصل تعلق نمی گیرد. در ھر حال، چنانچه غیر از آزمایش خط
لوله در تقاطع ھا، به دلیل خاصی كارفرما دستور دھد، قسمتی از لوله ھا، غیر از آزمایش در مسیر خط، جداگانه نیز مورد آزمایش قرار گیرد، ھزینه

.آزمایش ھر شاخه لوله معادل آزمایش یك شیر با ھمان اندازه منظور می شود

در صورت پیش آمدن نشتی در خط لوله، ضمن عملیات نشت یابی، تعمیر و اصالح خط و تكمیل آزمایش ھای نھایی، مھندس مشاور یا كارفرما٨–
دلیل بروز نشتی را مورد بررسی قرار داده و در صورتی كه نشت حاصله ناشی از عملكرد نادرست یا قصور پیمانكار نبوده و مربوط به مصالح

.تحویلی كارفرما باشد، ھزینه ھای مربوط به عملیات نشت یابی و ھزینه تست مجدد از ردیف ھای مربوطه محاسبه خواھد شد

در صورتی كه معلوم شود ھزینه نشت یابی، به عھده كارفرما میباشد، طول خط لوله مورد آزمایش برای یافتن نشتی، براساس مجموع طول٩–
بخش ھایی كه در ھر دفعه برای یافتن نشتی مورد آزمایش قرار گرفتھاند، محاسبه خواھد شد. طول قطعات مورد آزمایش نشت یابی كه كمتر از

.یك كیلومتر باشد، یك كیلومتر منظور خواھد شد

در نرخ ھای مربوط به عملیات ھمكاری در اتصال نھایی كلیه ھزینه ھای عملیاتی خاكی، برداشتن عایق و برش و پخ، جوشكاری و عایقكاری١٠–
.مجدد و رادیوگرافی منظور شده است

.تھیه آب در قیمت ھای این فصل دیده نشده است كه براساس نرخ ھای فھرست نرخ عوامل در كارھای صنعت نفت قابل احتساب می باشد١١–

.بھای ردیف ھای مربوط به پركردن خط لوله با گاز، شامل موارد زیر است١٢–
.١٢–١ھمكاری با متخصصان كارفرما برای پركردن خط با گاز

.١٢–٢ كنترل عملكرد صحیح شیرھای میان مسیری
.١٢–٣ ھواگیری خط تا حصول اطمینان از پرشدن كامل خط با گاز

.١٢–۴ انجام سایر عملیات یا ھماھنگی ھای الزم تا زمان جریان كامل و بدون نقص گاز در حد مورد قبول بھره بردار از خط لوله
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فصل ھفتم -  آزمایش و راه اندازی

آزمایش كیفیت پوشش لوله در ھر قطعه از خط لوله و به ھر قطر ،٠٧٠١٠٠١
متر طول۵٠٠٠رفع نواقص و ارائه گزارش تا 

٧٩،۵٢٩،٠۵٠يك قلم ۵۴

آزمایش كیفیت پوشش لوله در ھر قطعه از خط لوله و به ھر قطر ،٠٧٠١٠٠٢
متر طول۵٠٠٠رفع نواقص و ارائه گزارش جھت ھر متر اضافه بر 

١۵،٩١٠متر ۵۴

۶۴،٣۶٠متراینچ١آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠١ ۵۴

٨۴،١۶٠متراینچ٢آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٢ ۵۴

٩١،١٧٠متراینچ٣آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٣ ۵۴

١٠١،٠١٠متراینچ۴آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠۴ ۵۴

١١١،١١٠متراینچ۶آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠۵ ۵۴

١٢۴،١۴٠متراینچ٨آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠۶ ۵۴

١٢٩،٩٢٠متراینچ١٠آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٧ ۵۴

١٣۶،٢۵٠متراینچ١٢آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٨ ۵۴

١٣٩،۶۶٠متراینچ١۴آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٩ ۵۴

١۴۴،٠٣٠متراینچ١۶آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١٠ ۵۴

١۴٧،٨٢٠متراینچ١٨آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١١ ۵۴

١۵۶،٠٣٠متراینچ٢٠آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١٢ ۵۴

١۶۶،١٢٠متراینچ٢٢آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١٣ ۵۴

١٧۶،۵٠٠متراینچ٢۴آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١۴ ۵۴

١٨٢،١٩٠متراینچ٢۶آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١۵ ۵۴

١٨٨،٢۶٠متراینچ٢٨آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١۶ ۵۴

٢٠٩،١٨٠متراینچ٣٠آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١٧ ۵۴

اینچ به لوله۴تا  ٢ھمكاری در انجام اتصال نھایی لوله به قطر   ٠٧٠٣٠٠١
گازدار

٧۴،٨٩۴،۵٩٠مورد ۵۴

اینچ به لوله١٠تا  ۶ھمكاری در انجام اتصال نھایی لوله به قطر   ٠٧٠٣٠٠٢
گازدار

٩٩،۶٠٧،۴٠٠مورد ۵۴

اینچ به لوله١۶تا  ١٢ھمكاری در انجام اتصال نھایی لوله به قطر  ٠٧٠٣٠٠٣
گازدار

١١۵،۶٣۴،٧٨٠مورد ۵۴

اینچ به لوله٢۴تا  ١٨ھمكاری در انجام اتصال نھایی لوله به قطر  ٠٧٠٣٠٠۴
گازدار

١۴٩،٢١٠،٢٨٠مورد ۵۴

اینچ به لوله٣٠تا  ٢۶ھمكاری در انجام اتصال نھایی لوله به قطر  ٠٧٠٣٠٠۵
گازدار

١٨۶،٩٠١،۶٣٠مورد ۵۴

١۶،٠٨٠مترتنظیم و راه اندازی حفاظت كاتدی و رفع نواقص٠٧٠۴٠٠١ ۵۴

٢٢،٧۶٠متراینچ۴تا ٢ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠١ ۵۴

٢٧،٣١٠متراینچ٨تا ۶ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠٢ ۵۴

٣٠،٣۵٠متراینچ١۴تا ١٠ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠٣ ۵۴

٣۴،١۴٠متراینچ٢٠تا ١۶ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠۴ ۵۴

٣٩،٠٢٠متراینچ٢۶تا ٢٢ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠۵ ۵۴

۴۵،۵٢٠متراینچ٣٠تا ٢٨ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠۶ ۵۴
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در این فصل ھزینه استقرار، جابجایی الزم، به كارگیری و تأمین افراد، ماشین آالت، ابزار كار و مواد مورد نیاز مصرفی برای اجرای ھر یك از١–
.عملیات، در قیمت ردیف ھای مربوط منظور شده است

)، كابل ھای مورد نیاز (بجز كابل ھای مورد نیاز درcad weldدر نرخ ھای این فصل تھیه ترانس / ركتیفایر، آندھای فدا شونده و دائم، پودر كدولد(٢–
آزمایش ھا)، الكترود ھا و تسمه ھای مسی اتصال زمین، زغال كك، مفصل ومتعلقات آن، مخزن زیرزمینی، جعبه مقاومت، لوله ھای غالف
فوالدی، منظور نشده است ، لیكن ھزینه ھای انبار كردن این اجناس در محل مناسب و نگھداری در شرایط مطلوب، حمل از انبار كارگاه به پای كار

.و تمام ھزینه ھایی ازاین قبیل، در قیمت ردیف ھا منظور شده است

ھزینه ھای مربوط به خرید و حمل آجر، آجر چینی روی كابل ھا، ریختن و كوبیدن كك ذغال در بستر آندی، در قیمت ردیف ھای مربوط منظور شده٣–
.است

.ھزینه ھای مربوط به تعمیر عایق در محل ھای اتصال كابل به لوله در قیمت ردیف ھای مربوط منظور شده است۴–

ھزینه تامین و استفاده از لوازم و مصالح مورد نیاز برای انجام آزمایش ھا، از جمله كابل و لوازم دیگر (بجز آنچه كه در بند ٢ ذكر شده است، در۵–
.قیمت ردیف ھای مربوط منظور شده است

ھزینه انجام عملیات سیویل، ساختمان و تاسیسات مربوط به احداث ایستگاه حفاظت كاتدی دیزلی یا برقی (با بستر آندی افقی، عمودی) ، در۶–
.قیمت ردیف ھای این فصل منظور نگردیده است، بجز مواردی كه انجام آنھا در شرح ردیف ھا به روشنی پیش بینی شده است

، تابلوی برق مربوط به ایستگاه ھا در قیمت ردیف ھا منظور(BOND BOX) ھزینه مربوط به ساخت و حمل عالمت ھای مسیر، جعبه ھای اتصال٧–
نشده است. ھمچنین ھزینه عملیات خاكی و بتنی مربوط به نصب تجھیزات پیشگفته در قیمت ردیف ھا منظور نشده است و این ھزینه براساس

.ردیف ھای مربوط به فھرست بھای واحد پایه رشته ابنیه محاسبه و پرداخت میشود
عملیات خاكی ردیف ھای این فصل در زمین غیر سنگی در نظر گرفته شده است. چنانچه حفاری در زمین سنگی یا آبدار انجام شود، ھزینه٨–

.اضافی آن با استفاده از فصل كارھای خاكی و فھرست بھای واحد پایه رشته ابنیه محاسبه و پرداخت می شود
.نرخ ھای مربوط به حفاری ضربه ایی یا دورانی چاه ھای آندگذاری ازفھرست بھای واحد پایه رشته چاه ھا و قنات ھا قابل محاسبه میباشد٩–
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۶۵٠،١۶٠متر مربع۶٠٠٧SP-محوطه سازی ایستگاه كاتدی طبق نقشه ٠٨٠١٠٠١ ۵۴

١٢۶،٠٧٠متر مربعسانتیمتر شن ریزی اضافی۵اضافه بھا ٠٨٠١٠٠٢ ۵۴

ستون با تكیه گاه شامل كارھای خاكی ، بتن ریزی ، تھیه و نصب٠٨٠١٠٠٣
۶٠٠٧SP-ستون و رنگ آمیزی بطور كامل طبق نقشه 

١۶،٨۴۶،٠٨٠عدد ۵۴

ستون بدون تكیه گاه شامل كارھای خاكی ، بتن ریزی ، تھیه و نصب٠٨٠١٠٠۴
۶٠٠٧SP-ستون و رنگ آمیزی بطور كامل طبق نقشه 

١٣،۶۴۴،٨۴٠عدد ۵۴

تھیه و ساخت و نصب فنس ، حصار یا توری حد فاصله بین دو ستون٠٨٠١٠٠۵
۶٠٠٧SP-بطور كامل طبق نقشه 

٨،۴٧۴،١٨٠متر ۵۴

۴٢،٩۴٠،٣٠٠عدد۶٠٠٧SP-تھیه ، ساخت و نصب درب ایستگاه طبق نقشه ٠٨٠١٠٠۶ ۵۴

SCتھیه ، ساخت و نصب درب ایستگاه حفاظت از زنگ طبق نقشه ٠٨٠٢٠٠١
-۶١۴٠/A

٢۴،١٣۶،٠٣٠عدد ۵۴

تھیه ، ساخت و نصب حصار نرده ای و دیوار ایستگاه حفاظت از زنگ٠٨٠٢٠٠٢
/ SCطبق نقشه   6140-A

١۶،۴٠٧،١٧٠متر ۵۴

تھیه، ساخت پایه بتنی مبدل یكسو كننده طبق نقشه ھای٠٨٠٣٠٠١
-۶٠٠٩SP ۶٠١٠- یاSP

٢۵،٣٠٨،٧٣٠عدد ۵۴

تھیه، ساخت پایه جعبه  برق متناوب و مداوم شامل كارھای خاكی،٠٨٠٣٠٠٢
بطور كامل۶٠١٠SP-یا ۶٠٠٩SP-بتنی و فلزی طبق نقشه ھای 

١٣،٢۶٣،٢١٠عدد ۵۴

٨،٢۴٠،٩٨٠عددنصب جعبه اتصال روی دیوار یا بدنه چاه٠٨٠٣٠٠٣ ۵۴

٩،۴١٧،٢٧٠عددSP-6002/Bتھیه ، ساخت و نصب پایه جعبه اتصال طبق نقشه  ٠٨٠٣٠٠۴ ۵۴

تھیه، ساخت و نصب نشان دھنده بستر آندی طبق نقشه  ٠٨٠٣٠٠۵
SP-6013/B

١١،٢۵۵،١٣٠عدد ۵۴

تھیه، ساخت و نصب نقاط آزمایش پتانسیل عالئم نشان دھنده با كار٠٨٠٣٠٠۶
SP-6024/Bو SP-6006/Bبرقی آن طبق نقشه  

٢١،۶۶١،۵١٠عدد ۵۴

تھیه ، ساخت و نصب نقاط آزمایش پتانسیل عالئم نشان دھنده با٠٨٠٣٠٠٧
SP-6006/Bو SP-6025/Aكار برقی آن طبق نقشه   

٢۵،٧٠١،۴٢٠عدد ۵۴

تھیه ، ساخت و نصب سایبان مبدل یكسو كننده طبق نقشه٠٨٠٣٠٠٨
SP-6139/A

٩،۴٢٠،٨۴٠عدد ۵۴

تھیه ، ساخت و نصب سایبان مبدل یكسو كننده طبق مشخصات٠٨٠٣٠٠٩
فنی

٢٠،٠٨٣،۴٢٠عدد ۵۴

١١،٢۶٢،١۵٠عدد۶٠١٠SP-) طبق نقشه T/Rنصب دستگاه مبدل یكسو كننده ( ٠٨٠٣٠١٠ ۵۴

ترمینال مثبت و منفی و جعبه٨و ۴حمل و نصب جعبه اتصال ٠٨٠۴٠٠١
SP-6002/Bآزمایش  طبق نقشه 

١٢،٧٩٠،۶٩٠عدد ۵۴

اینچ در چاه خشك١٢ریختن و كوبیدن كك دور لوله غالف به قطر ٠٨٠۴٠٠٢
پس از آند گذاری

٢٠۵،٣٣٠متر ۵۴

۵٠٢،۵٣٠عدد آندكارھای نصب و اتصاالت برقی آند افقی٠٨٠۴٠٠٣ ۵۴

٧٠۶،۴٧٠عدد آندكارھای نصب و كارھای برقی آند چاه آبی یا خشك٠٨٠۴٠٠۴ ۵۴

تھیه ، ساخت و احداث تاسیسات سر چاھی طبق نقشه  ٠٨٠۴٠٠۵
SP-6011/D

۶۵،٠٩٨،٨٩٠عدد ۵۴

متری١٩آندی ٣اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠۶
SP-6011طبق نقشه 

۴٠،٩٩٣،۵٢٠عدد ۵۴

متری٢٢آندی ۴اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠٧
SP-6011/Dطبق نقشه 

۴۴،٠٩۴،٩٩٠عدد ۵۴

متری٢۵آندی ۵اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠٨
SP-6011/Dطبق نقشه 

۵۵،٠۶٠،٧٢٠عدد ۵۴

متری٢٨آندی ۶اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠٩
SP-6011/Dطبق نقشه 

۶١،١٠٢،٨٢٠عدد ۵۴

متری٣١آندی ٧اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠١٠
SP-6011/Dطبق نقشه 

۶۶،٠۴١،۶٠٠عدد ۵۴

متری٣۴آندی ٨اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠١١
SP-6011/Dطبق نقشه 

٧١،٢١٣،٣٢٠عدد ۵۴
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متری٣٧آندی ٩اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠١٢
SP-6011/Dطبق نقشه 

٧٩،۵١٠،٧۵٠عدد ۵۴

با آندSP-6013/Bآندی طبق نقشه ٣احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠١
گذاری افقی به طور كامل

١٩،۴٧۵،٧۴٠عدد ۵۴

با آندSP-6013/Bآندی طبق نقشه ۶احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٢
گذاری افقی به طور كامل

٢٩،٢١٣،۶١٠عدد ۵۴

با آندSP-6013/Bآندی طبق نقشه ٩احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٣
گذاری افقی به طور كامل

۴٣،۶۶٠،۴۴٠عدد ۵۴

با آندSP-6013/Bآندی طبق نقشه ١٢احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۴
گذاری افقی به طور كامل

۵٨،۴٢٧،٢٢٠عدد ۵۴

با آندSP-6013/Bآندی طبق نقشه ١۵احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۵
گذاری افقی به طور كامل

٧٣،٠٣۴،٠٢٠عدد ۵۴

با آند۶٠١۴SP-آندی طبق نقشه ٢یا ١احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۶
گذاری عمودی به طور كامل

۶،٩۴۴،۵٣٠عدد ۵۴

با آند۶٠١۴SP-آندی طبق نقشه ۵یا ٣احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٧
گذاری عمودی به طور كامل

١٣،٢٠۴،٣٩٠عدد ۵۴

٢،۶٨٣،٨۵٠مورداندازه گیری مقاومت زمین چھار میله ای در ھر عمق وارائه گزارش٠٨٠۵٠٠٨ ۵۴

نصب كابل با كارھای خاكی كانال شامل ماسه ریزی و آجرگذاری در٠٨٠۵٠٠٩
زمین معمولی

۵۴۵،۶٨٠متر ۵۴

نصب كابل با كارھای خاكی شامل ماسه ریزی و آجرگذاری در زمین٠٨٠۵٠١٠
سنگی

١،٨٠۵،٠٣٠متر ۵۴

متری و اتصال به ایستگاه طبق نقشه۶نصب اتصال زمین تا ٠٨٠۵٠١١
SP-6004/A

١٠،٢۶٨،١٠٠عدد ۵۴

تنظیم ، آزمایش و راه اندازی سیستم حفاظت از زنگ و تھیه گزارش٠٨٠۵٠١٢
) طبقAS BUILTنھایی و تھیه و ارائه نقشه ھای اجرا شده (

مشخصات فنی حفاظت از زنگ

١٢١،۵۵١،۶٣٠ایستگاه ۵۴

٢،٢٩٩،۶٨٠متراینچ در ھر عمق١٠به قطر P V Cتھیه و نصب لوله ٠٨٠۶٠٠١ ۵۴

١،٢۵٣،۴٣٠مترمتر۵٠اینچ فوالدی معمولی و مشبك شده تا عمق ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠١ ۵۴

۵٠اینچ فوالدی معمولی و مشبك شده در عمق از ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠٢
متر١٠٠متر تا 

١،٣٧١،١٢٠متر ۵۴

١٠٠اینچ فوالدی معمولی و مشبك شده در عمق از ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠٣
متر١۵٠متر تا 

١،۴٣۵،٣۶٠متر ۵۴

)  یاPVCاینچ فوالدی  عایق شده (بجای لوله ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠۴
متر۵٠سیمانی در عمق تا 

١،٢٢٢،٢۴٠متر ۵۴
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قیمت ردیف ھای این فصل مربوط به عملیات اضافی برش و پخ سرلوله، شیر و اتصال ھا است كه احیـانا” در حین اجرای كار پیش خواھد آمد. از١–
جمله، چنانچه كارفرما نتواند به دالیلی لوله ھای مناسب به پیمانكار تحویل دھد و سرلوله ھا در زمان تحویل نیاز به برش و ایجاد پخ داشته باشد،
با تایید مھندس مشاور و كارفرما مبنی بر وجود ایراد در لوله ھا، برای پرداخت ھزینه برش و پخ زدن سرلوله ھا یا بریدن لوله ھای معیوب، از

.نرخ ھای درج شده در این فصل استفاده می شود

توضیح : قیمت ردیف ھای این فصل به سنگ زدن معمول سرلوله در خط اصلی، جوشكاری، بریدن و سنگ زدن لوله در اتصاالت میان مسیری،
نصب شیرآالت و اتصاالت و نظایر آن تعلق نمی گیرد. ھزینه مربوط به این عملیات در ردیف ھای فصل ھای مربوط منظور شده است و از این بابت

.ھزینه جداگانه ای پرداخت نمی شود

ھزینه جابه جایی اضافی لوله، شیر و اتصال ھا در كارگاه برای انجام عملیات برش یا دسته بندی لوله ھای معیوب در قیمت ردیف ھا منظور شده٢–
.است

ھزینه تأمین ماشین آالت، ابزار كار، سوخت، مصالح و مواد مصرفی مورد نیاز برای انجام كار و حمل آنھا به پای كار در قیمت ردیف ھا منظور شده٣–
.است

شامل سنگ زدن و ایجاد پخ مناسب برای جوشكاری می باشد.LXتا LX۵ ۶۵وL۵قیمت ردیف ھای این فصل مربوط به تمام لوله ھای از نوع ۴۵–
، سه درصد به قیمت ردیف ھای اینLX65برای لوله ھای با مقاومت مکانیکی باالتر به ازاء ھر ١٠ درصد افزایش تنش تسلیم فوالد نسبت به لوله ۵

.فصل اضافه می شود

چنانچه برای برش لوله نیاز به تخلیه مواد، شستشو و گاززدایی لوله باشد و این كار در عھده پیمانكار قرار گیرد، قیمت آن جداگانه محاسبه و۵–
.پرداخت می شود

قیمت ردیف ھای این فصل برای برش و پخ لوله بصورت عمود بر محور طولی لوله می باشد، ھرگاه برای ساخت اتصاالتی، نیاز به برش مایل۶–
.سرلوله باشد، اضافه بھایی معادل ٣٠ درصد، به ردیف مربوط تعلق می گیرد

چنانچه به منظور جمع آوری لوله ھای فرسوده یا به ھر دلیل دیگری نیاز به برش ساده سرلوله باشد، ۵٠ درصد قیمت ردیف مربوط پرداخت می٧–
.شود

در صورتیكه به علت یك ضخامت شدن اتصال ھا و شیرھا با لوله مربوط، نیاز به برش و پخ یا تراشكاری باشد ھزینه مربوط با ارائه اسناد مثبته٨–
.بعالوه ٣٠ درصد جداگانه محاسبه و پرداخت خواھد شد

نرخ ردیف ھای این فصل برای بریدن یا پخ زدن لوله و اتصال ھا به روش گرم یا سرد، برای لوله ھای تا ضخامت ٠/۵٠٠ اینچ می باشد. در صورتیكه٩–
.ضخامت لوله یا اتصال ھا بیش از ٠/۵٠٠ باشد، به ازاء ھر ١/١۶ اینچ افزایش ضخامت، اضافه بھایی معادل ۵ درصد قیمت ردیف پرداخت می شود
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٢٠۴،۴١٠سر لولهاینچ١برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠١ ۵۴

٣٢٧،٠۶٠سر لولهاینچ٢برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٢ ۵۴

۵۴۵،١٠٠سر لولهاینچ٣برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٣ ۵۴

۶٨١،٣٧٠سر لولهاینچ۴برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠۴ ۵۴

٧٧٨،٧١٠سر لولهاینچ۶برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠۵ ۵۴

١،٠۵۴،٣٠٠سر لولهاینچ٨برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠۶ ۵۴

١،١٨٠،١٠٠سر لولهاینچ١٠برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٧ ۵۴

١،۴٨٣،۵۵٠سر لولهاینچ١٢برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٨ ۵۴

١،٨۵۴،۴۴٠سر لولهاینچ١۴برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٩ ۵۴

٢،٢۴١،٢٩٠سر لولهاینچ١۶برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١٠ ۵۴

٢،۴٩٠،٣٢٠سر لولهاینچ١٨برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١١ ۵۴

٢،٨٠١،۶١٠سر لولهاینچ٢٠برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١٢ ۵۴

٢،٩٨٨،٣٩٠سر لولهاینچ٢٢برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١٣ ۵۴

٣،٢٠١،٨۴٠سر لولهاینچ٢۴برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١۴ ۵۴

٣،۴۴٨،١۴٠سر لولهاینچ٢۶برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١۵ ۵۴

٣،٧٣۵،۴٨٠سر لولهاینچ٢٨برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١۶ ۵۴

۴،٠٧۵،٠٧٠سر لولهاینچ٣٠برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١٧ ۵۴

٢٣٣،۶١٠سر لولهاینچ١برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠١ ۵۴

۴۶٧،٢٣٠سر لولهاینچ٢برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٢ ۵۴

۶۵۴،١٢٠سر لولهاینچ٣برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٣ ۵۴

٨١٧،۶۵٠سر لولهاینچ۴برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠۴ ۵۴

٩٠٨،۵٠٠سر لولهاینچ۶برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠۵ ۵۴

١،١٨۶،٨۴٠سر لولهاینچ٨برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠۶ ۵۴

١،٢۵٨،٧٧٠سر لولهاینچ١٠برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٧ ۵۴

١،۵١۶،٠۴٠سر لولهاینچ١٢برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٨ ۵۴

٢،٠٣٧،۵۴٠سر لولهاینچ١۴برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٩ ۵۴

٢،۴٩٠،٣٢٠سر لولهاینچ١۶برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١٠ ۵۴

٢،٩٨٨،٣٩٠سر لولهاینچ١٨برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١١ ۵۴

٣،۴۴٨،١۴٠سر لولهاینچ٢٠برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١٢ ۵۴

٣،٧٣۵،۴٨٠سر لولهاینچ٢٢برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١٣ ۵۴

۴،٠٧۵،٠٧٠سر لولهاینچ٢۴برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١۴ ۵۴

۴،۴٨٢،۵٨٠سر لولهاینچ٢۶برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١۵ ۵۴

۴،٩٨٠،۶۵٠سر لولهاینچ٢٨برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١۶ ۵۴

۵،۶٠٣،٢٣٠سر لولهاینچ٣٠برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١٧ ۵۴
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:مقدمه

قیمت ردیف ھای این فصل مربوط به انجام عملیات خم كردن سرد لوله به طور مجرد بوده، و تنھا در مواردی كه به ھر دلیل در یك كار وطبق دستور١–
.مھندس مشاور یا كارفرما، انجام یك یا چند خم برروی لوله به صورت مجرد و یا اضافی نیاز باشد، از قیمت ھای این فصل استفاده خواھد شد

خم كردن لوله ھا با وسایل دستی و یا خم كردن لوله با ماشین خمكاری در كارگاه ثابت مالك محاسبات است، حمل لوله به كارگاه محل استقرار٢–
.دستگاه خمكاری و ھمچنین حمل لوله خم شده به محل مورد نیاز، جداگانه محاسبه و پرداخت خواھد شد

ھزینھھای مربوط به استقرار نفرات، لوازم و ماشین آالت برای خم كردن در كارگاه ثابت، اندازھگیری ھای الزم، حمل لوله در محوطه كارگاه، انجام٣–
عملیات الزم برای خم زدن لوله تا زاویه مناسب، خارج كردن لوله خم شده از ماشین و حمل و قراردادن مجدد لوله خم شده در محل دپوی كارگاه

.ثابت خم كاری، در قیمت ردیف ھا منظور شده است

.در نظر گرفته شده استLXو تا حد LX۶۵۵قیمت ردیف ھای این فصل برای خم زدن لوله ھای فوالدی ۴۵–

به ازای ھر درجه اضافه خم بیش از ۵ درجه خم اولیه درج شده در ردیف ھای این فصل، اضافه بھایی معادل ۵ درصد به قیمت ردیف مربوط تعلق۵–
.می گیرد

.ھرگاه ضخامت جدار لوله بیش از ٠/۵٠٠ اینچ باشد، اضافه بھایی معادل ۵ درصد به قیمت ردیف مربوط تعلق میگیرد۶–

منظور از ردیف ھای استقرار لوله در كانال، قراردادن لوله ھای جوشكاری و عایقكاری شده از كنار كانال به داخل كانال، شامل ھزینه ھای نفرات و٧–
.ماشین آالت الزم میباشد

در نرخ ردیف ھای استقرار لوله در كانال ھزینه تھیه و نصب بالشتك زیر لوله ھا شامل تھیه، خاك رس، ماسه، كیسه گونی و دستمزد پركردن آن،٨–
.قراردادن در كف كانال، تمیز كردن و تنظیم كف كانال منظور شده است
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۵٢٢،۶۴٠مورداینچ در كارگاه ثابت١خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠١ ۵۴

٧۵٧،٨٢٠مورداینچ در كارگاه ثابت٢خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٢ ۵۴

٩٩٣،٠١٠مورداینچ در كارگاه ثابت٣خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٣ ۵۴

١،١٧۵،٩٣٠مورداینچ در كارگاه ثابت۴خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۴ ۵۴

١،١۵۴،۴٨٠مورداینچ در كارگاه ثابت۶خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۵ ۵۴

٢،۶٨٣،۶۴٠مورداینچ در كارگاه ثابت٨خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۶ ۵۴

٢،٩١۵،۵۶٠مورداینچ در كارگاه ثابت١٠خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٧ ۵۴

٣،٢٨۴،٣٩٠مورداینچ در كارگاه ثابت١٢خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٨ ۵۴

٣،۴۶۴،٨۵٠مورداینچ در كارگاه ثابت١۴خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٩ ۵۴

٣،٩٧٠،١۴٠مورداینچ در كارگاه ثابت١۶خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٠ ۵۴

١١،٧٩٩،۶٢٠مورداینچ در كارگاه ثابت١٨خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١١ ۵۴

١٣،٣٧٢،٩٠٠مورداینچ در كارگاه ثابت٢٠خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٢ ۵۴

١۴،١۵٩،۵۴٠مورداینچ در كارگاه ثابت٢٢خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٣ ۵۴

١٧،۵٠٢،٧٧٠مورداینچ در كارگاه ثابت٢۴خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١۴ ۵۴

٢١،٧٨٨،۶١٠مورداینچ در كارگاه ثابت٢۶خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١۵ ۵۴

٢۵،٠٢٠،۴٢٠مورداینچ در كارگاه ثابت٢٨خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١۶ ۵۴

٣٠،٢٣٣،٠٠٠مورداینچ در كارگاه ثابت٣٠خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٧ ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠١
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٣۶٢،۴٢٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٢
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۵۴٣،۶٣٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٣خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٣
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۶٢١،٢٩٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك۴خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۴
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١،١٠٣،٠۴٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك۶خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۵
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١،٢٢۵،۶٠٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٨خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۶
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٢،٨۴٧،٣٧٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١٠خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٧
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٣،۵٢٣،۴٣٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١٢خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٨
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۴،١۶۴،٠۵٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١۴خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٩
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۵،٧٢۵،۵٧٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١۶خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٠
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٧،۶٣۴،١٠٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١٨خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١١
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١١،٨٩٣،١۶٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢٠خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٢
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١۴،٨۶۶،۴۵٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢٢خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٣
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١۶،٩٩٠،٢٣٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢۴خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١۴
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٢٠،٨۵٣،٢٧٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢۶خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١۵
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٢۴،۶٣۵،٣٣٠مورد ۵۴
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فصل دھم - خمکاری لوله و استقرار لوله در کانال

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢٨خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١۶
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٣١،٢٧٩،٩١٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٣٠خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٧
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۴١،٧٠۶،۵۵٠مورد ۵۴

۵٧،٧١٠متراینچ در كانال١استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠١ ۵۴

٧٣،۶٣٠متراینچ در كانال٢استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٢ ۵۴

٨۴،١۵٠متراینچ در كانال٣استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٣ ۵۴

١٢۴،۶٢٠متراینچ در كانال۴استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠۴ ۵۴

١٣١،۵۴٠متراینچ در كانال۶استقرار لوله به قطر  ١٠٠٣٠٠۵ ۵۴

١٨٩،١۶٠متراینچ در كانال٨استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠۶ ۵۴

٢١٩،٢۵٠متراینچ در كانال١٠استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٧ ۵۴

٢٢٩،٢٩٠متراینچ در كانال١٢استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٨ ۵۴

٢۴٧،٩٩٠متراینچ در كانال١۴استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٩ ۵۴

٢۶٨،۵۶٠متراینچ در كانال١۶استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١٠ ۵۴

٣٠٩،٠٢٠متراینچ در كانال١٨استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١١ ۵۴

٣٣٢،٧٩٠متراینچ در كانال٢٠استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١٢ ۵۴

٣۶٩،١٢٠متراینچ در كانال٢٢استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١٣ ۵۴

۴١١،٧١٠متراینچ در كانال٢۴استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١۴ ۵۴

۴٩۵،۶٨٠متراینچ در كانال٢۶استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١۵ ۵۴

۵٢۴،٩٩٠متراینچ در كانال٢٨استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١۶ ۵۴

۵٨۵،٢۴٠متراینچ در كانال٣٠استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١٧ ۵۴
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:مقدمه

ھزینه ھای بارگیری، حمل و باراندازی مصالح و لوازم مانند لوله، شیر، اتصال ھا از محل انبار كارفرما به انبار پیمانكار و از انبار پیمانكار به كارگاه١–
.ثابت یا محل استقرار ایستگاه از نرخ ھای فصل چھاردھم (حمل و نقل) برحسب مورد قابل محاسبه میباشد

ھزینه جابجایی لوله، شیرھا، اتصال ھا و ابزار دقیق در محل كارگاه برای انجام عملیات مكانیكی احداث ایستگاه در نرخ ھای این فصل منظور شده٢–
.است

بھای مصالح تخصصی ایستگاه عھده كارفرما از قبیل لوازم ابزار دقیق، لوله، شیر، اتصال ھا، فیلتر، بودار كننده، گرم كن و رنگ مخصوص طبق٣–
.مشخصات فنی در نرخ ردیف ھای این فصل منظور نشده است

.ھزینه جوشكاری لوله، شیر و اتصال ھا از نرخ ھای فصل دوم این فھرست بھاء به اضافه ده درصد قابل محاسبه می باشد۴–

.ھزینه رادیوگرافی از فصل سوم این فھرست بھاء قابل محاسبه می باشد۵–

.ھزینه برش وپخ لوله، شیر واتصال ھا از نرخ ھای فصل نھم این فھرست بھاء به اضافه بیست درصد قابل محاسبه می باشد۶–

.ھزینه كلیه عملیات خاكی وابنیه طبق بند ١٧ و ١٨  كلیات قابل محاسبه می باشد٧–

.نرخ ھای مربوط به بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار جھت تا كالس ۶٠٠ می باشد٨–

.حمل مازاد بر ٣٠ كیلومتر ایستگاه ھا از نرخ ھای فصل چھاردھم و ردیف ھای حمل مصالح استفاده گردد٩–
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فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقلیل فشار و اندازه گیری

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠١
اینچ١مربوطه به قطر 

۴۵٢،۶٣٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٢
اینچ٢مربوطه به قطر 

۵٠٢،٩٢٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٣
اینچ٣مربوطه به قطر 

۵۶۵،٧٩٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠۴
اینچ۴مربوطه به قطر 

۶٠٣،۵١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠۵
اینچ۶مربوطه به قطر 

٩٧١،۶١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠۶
اینچ٨مربوطه به قطر 

١،١٧٩،٨١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٧
اینچ١٠مربوطه به قطر 

١،۵٧۵،٧١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٨
اینچ١٢مربوطه به قطر 

٢،٢۴٨،۴۶٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٩
اینچ١۴مربوطه به قطر 

٢،۶٢٣،٢٠٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١٠
اینچ١۶مربوطه به قطر 

٣،١۴٧،٨۴٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١١
اینچ١٨مربوطه به قطر 

٣،٩٣۴،٨٠٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١٢
اینچ٢٠مربوطه به قطر 

۴،۴٩۶،٩٢٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١٣
اینچ٢٢مربوطه به قطر 

۴،٩۵٢،٢۴٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١۴
اینچ٢۴مربوطه به قطر 

۵،٧٧٧،۶٢٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١۵
اینچ٢۶مربوطه به قطر 

۶،٣۶٢،٢۴٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١۶
اینچ٢٨مربوطه به قطر 

۶،۴٢١،۶٣٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١٧
اینچ٣٠مربوطه به قطر 

۶،٨٢٢،٠٨٠جفت ۵۴

بستن قطعات پیچی نظیر سر لوله، شیر و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠١
اینچ.١/۴یكدیگر شامل بارگیری، حمل و تخلیه و بستن آن به قطر 

١٢٨،٧١٠سرپیچ ۵۴

بستن قطعات پیچی نظیر سر لوله، شیر و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠٢
اینچ.١/٢یكدیگر شامل بارگیری، حمل و تخلیه و بستن آن به قطر 

١۴٣،٠١٠سرپیچ ۵۴

بستن قطعات پیچی نظیر سرلوله ،شیر و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠٣
اینچ٣/۴یكدیگرشامل بارگیری ،حمل و تخلیه و بستن آن به قطر 

١۶٠،٨٩٠سرپیچ ۵۴

بستن قطعات پیچی نظیر سرلوله ،شیر و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠۴
اینچ١یكدیگرشامل بارگیری ،حمل و تخلیه و بستن آن به قطر 

١٨٩،۶۶٠سرپیچ ۵۴

بستن قطعات پیچی نظیر سرلوله ،شیر و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠۵
اینچ١/۴ ١یكدیگرشامل بارگیری ،حمل و تخلیه و بستن آن به قطر 

٢٢١،٢٨٠سرپیچ ۵۴

بستن قطعات پیچی نظیر سرلوله ،شیر و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠۶
اینچ١/٢ ١یكدیگرشامل بارگیری ،حمل و تخلیه و بستن آن به قطر 

٢۶۵،۵٣٠سرپیچ ۵۴

بستن قطعات پیچی نظیر سرلوله ،شیر و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠٧
اینچ٢یكدیگرشامل بارگیری ،حمل و تخلیه و بستن آن به قطر 

٣٣١،٩١٠سرپیچ ۵۴

١٢٣،٠٧٠سر لولهاینچ١/۴بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠١ ۵۴

١٣٨،۴۵٠سر لولهاینچ١/٢بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠٢ ۵۴

١۵٨،٢٣٠سر لولهاینچ٣/۴بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠٣ ۵۴

١٨۴،۶٠٠سر لولهاینچ١بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠۴ ۵۴
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٢٢١،۵٢٠سر لولهاینچ١/۴ ١بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠۵ ۵۴

٢٧۶،٩٠٠سر لولهاینچ١/٢ ١بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠۶ ۵۴

٣۶٩،٢٠٠سر لولهاینچ٢بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠٧ ۵۴

نصب ولدولت شامل سوراخ كردن لوله اصلی و جوشكاری به طور١١٠۴٠٠١
اینچ١كامل به قطر تا 

١،٧٩٢،٠۴٠عدد ۵۴

نصب ولدولت شامل سوراخ كردن لوله اصلی و جوشكاری به طور١١٠۴٠٠٢
اینچ٢تا ۴/ ١ ١كامل به قطر 

٣،۵٨۴،٠٨٠عدد ۵۴

نصب ولدولت شامل سوراخ كردن لوله اصلی و جوشكاری به طور١١٠۴٠٠٣
اینچ٣تا ١/٢  ٢كامل به قطر 

۵،٣٧۶،١٢٠عدد ۵۴

نصب ولدولت شامل سوراخ كردن لوله اصلی و جوشكاری به طور١١٠۴٠٠۴
اینچ۴كامل به قطر 

٧،١۶٨،١۶٠عدد ۵۴

) شامل حملsensing lineاتصال لوله ھای حس كننده فشار گاز ( ١١٠۵٠٠١
اینچ٢/ ١بریدن ،خم كردن ، بستن به اتصال به طور كامل به قطر تا 

٩٨٢،٢١٠سرپیچ ۵۴

) شامل حملsensing lineاتصال لوله ھای حس كننده فشار گاز ( ١١٠۵٠٠٢
١  تا  ۴/ ٣بریدن ،خم كردن ، بستن به اتصال به طور كامل به قطر

اینچ

١،۶٣٧،٠١٠سرپیچ ۵۴

تھیه مصالح ، بارگیری ، حمل و باراندازی و ساخت و نصب شاسی١١٠۶٠٠١
فلزی ایستگاه و شامل ساخت پایه و اتصال ایستگاه به پایه و تعبیه
پیچ ھای ترازبندی و قالب ھای حمل و نقل ایستگاه و رنگ آمیزی به

طور كامل

٣۶٠،٢۶٠کیلوگرم ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نیوماتیك ) تا فشار١١٠٧٠٠١
متر مكعب٣٠٠پوند بر اینچ مربع تا ظرفیت ١٠٠

٩،٢٢١،۶۶٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نیوماتیك ) تا فشار١١٠٧٠٠٢
متر مكعب١٠٠٠تا ظرفیت ٣٠١پوند بر اینچ مربع از ظرفیت ١٠٠

١٣،٢٣٢،٣۵٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نیوماتیك ) تا فشار١١٠٧٠٠٣
متر مكعب٢٠٠٠تا ظرفیت ١٠٠١پوند بر اینچ مربع از ظرفیت ١٠٠

١٧،١٣٨،۵٩٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نیوماتیك ) تا فشار١١٠٧٠٠۴
متر مكعب۶٠٠٠تا ظرفیت ٢٠٠١پوند بر اینچ مربع از ظرفیت ١٠٠

٢٠،٩٩١،٣۶٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نیوماتیك ) تا فشار١١٠٧٠٠۵
متر مكعب١٠٠٠٠تا ظرفیت ۶٠٠١پوند بر اینچ مربع از ظرفیت ١٠٠

٢۵،٣٢١،۵٣٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نیوماتیك ) تا فشار١١٠٧٠٠۶
متر مكعب٢٠٠٠٠تا ظرفیت ١٠٠٠١پوند بر اینچ مربع از ظرفیت ١٠٠

٢٨،٨٩٣،٣٩٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نیوماتیك ) تا فشار١١٠٧٠٠٧
متر مكعب٣٠٠٠٠تا ظرفیت ٢٠٠٠١پوند بر اینچ مربع از ظرفیت ١٠٠

٣۴،۶۵۵،۶۶٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نیوماتیك ) تا فشار١١٠٧٠٠٨
متر مكعب۵٠٠٠٠تا ظرفیت ٣٠٠٠١پوند بر اینچ مربع از ظرفیت ١٠٠

٣٩،١۴٧،٢٠٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نیوماتیك ) تا فشار١١٠٧٠٠٩
متر مكعب٨٠٠٠٠تا ظرفیت ۵٠٠٠١پوند بر اینچ مربع از ظرفیت ١٠٠

۴٢،٩١۴،۴۴٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نیوماتیك ) تا فشار١١٠٧٠١٠
متر مكعب١٢٠٠٠٠تا ظرفیت ٨٠٠٠١پوند بر اینچ مربع از ظرفیت ١٠٠

۴٩،٠١٣،۴٩٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھیدرواستاتیك)  تا١١٠٨٠٠١
متر مكعب٣٠٠ظرفیت 

١۵،۶١٢،٩۴٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھیدرواستاتیك) از١١٠٨٠٠٢
متر مكعب١٠٠٠تا ظرفیت ٣٠١ظرفیت 

٢۴،٠٣٣،۵١٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھیدرواستاتیك) از١١٠٨٠٠٣
متر مكعب٢٠٠٠تا ظرفیت ١٠٠١ظرفیت 

٣٢،٠٩۶،١۵٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھیدرواستاتیك) از١١٠٨٠٠۴
متر مكعب۶٠٠٠تا ظرفیت ٢٠٠١ظرفیت 

۴٠،۵٣۶،٧۶٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھیدرواستاتیك) از١١٠٨٠٠۵
متر مكعب١٠٠٠٠تا ظرفیت ۶٠٠١ظرفیت 

۴٧،٣٩۵،۵٩٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھیدرواستاتیك) از١١٠٨٠٠۶
متر مكعب٢٠٠٠٠تا ظرفیت ١٠٠٠١ظرفیت 

۵۵،٣۴۴،١٩٠ایستگاه ۵۴

۴١
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فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقلیل فشار و اندازه گیری

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھیدرواستاتیك) از١١٠٨٠٠٧
متر مكعب٣٠٠٠٠تا ظرفیت ٢٠٠٠١ظرفیت 

۶١،۴۴۶،۴٩٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھیدرواستاتیك) از١١٠٨٠٠٨
متر مكعب۵٠٠٠٠تا ظرفیت ٣٠٠٠١ظرفیت 

۶۶،٧٧٩،۶١٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھیدرواستاتیك) از١١٠٨٠٠٩
متر مكعب٨٠٠٠٠تا ظرفیت ۵٠٠٠١ظرفیت 

٧۴،١٢٣،٣٩٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھیدرواستاتیك) از١١٠٨٠١٠
متر مكعب١٢٠٠٠٠تا ظرفیت ٨٠٠٠١ظرفیت 

٧٨،٢٢٨،۵٨٠ایستگاه ۵۴

٣،٢١۴،٣٨٠ایستگاهكیلوگرم۵٠٠بارگیری یا باراندازی ایستگاه تا وزن ١١٠٩٠٠١ ۵۴

٣،٧٩۶،٣٣٠ایستگاهكیلوگرم١٠٠٠تا وزن ۵٠١بارگیری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٢ ۵۴

۴،٨٢١،۵٧٠ایستگاهكیلوگرم٢٠٠٠تا وزن ١٠٠١بارگیری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٣ ۵۴

۵،۶٢۵،١۶٠ایستگاهكیلوگرم٣٠٠٠تا وزن ٢٠٠١بارگیری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠۴ ۵۴

۶،۴٢٨،٧۶٠ایستگاهكیلوگرم۵٠٠٠تا وزن ٣٠٠١بارگیری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠۵ ۵۴

٧،٢٣٢،٣۵٠ایستگاهكیلوگرم٨٠٠٠تا وزن ۵٠٠١بارگیری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠۶ ۵۴

٨،٠٣۵،٩۵٠ایستگاهكیلوگرم١٠٠٠٠تا وزن ٨٠٠١بارگیری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٧ ۵۴

٩،۶۴٣،١۴٠ایستگاهكیلوگرم١۵٠٠٠تا وزن ١٠٠٠١بارگیری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٨ ۵۴

١٢،٨۵٧،۵٢٠ایستگاهكیلوگرم٢٠٠٠٠تا وزن ١۵٠٠١بارگیری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٩ ۵۴

١٩،٢٨۶،٢٧٠ایستگاهكیلوگرم٣٠٠٠٠تا وزن ٢٠٠٠١بارگیری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠١٠ ۵۴

٢٣،٣٧٧،٣٠٠ایستگاهكیلوگرم۶٠٠٠٠تا وزن ٣٠٠٠١بارگیری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠١١ ۵۴

۵،٩٣۵،٨١٠ایستگاهكیلومتر٣٠كیلوگرم تا فاصله ۵٠٠حمل ایستگاه تا وزن ١١١٠٠٠١ ۵۴

٨،۶٠۵،۶٧٠ایستگاهكیلومتر٣٠كیلوگرم تا فاصله ١٠٠٠تا  ۵٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٢ ۵۴

١١،۴۶۵،٣۵٠ایستگاهكیلومتر٣٠كیلوگرم تا فاصله ٢٠٠٠تا  ١٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٣ ۵۴

١٢،٨٩٨،۵٢٠ایستگاهكیلومتر٣٠كیلوگرم تا فاصله ٣٠٠٠تا  ٢٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠۴ ۵۴

١۵،٠۴٨،۵٧٠ایستگاهكیلومتر٣٠كیلوگرم تا فاصله ۵٠٠٠تا  ٣٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠۵ ۵۴

٢٢،٩٣٠،٧١٠ایستگاهكیلومتر٣٠كیلوگرم تا فاصله ٨٠٠٠تا  ۵٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠۶ ۵۴

٢۶،٧۵٣،٠١٠ایستگاهكیلومتر٣٠كیلوگرم تا فاصله ١٠٠٠٠تا  ٨٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٧ ۵۴

٣۴،٣٩۶،٠۶٠ایستگاهكیلومتر٣٠كیلوگرم تا فاصله ١۵٠٠٠تا  ١٠٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٨ ۵۴

۴٠،١٢٩،۵٢٠ایستگاهكیلومتر٣٠كیلوگرم تا فاصله ٢٠٠٠٠تا  ١۵٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٩ ۵۴

۴۶،٨١٧،٧٧٠ایستگاهكیلومتر٣٠كیلوگرم تا فاصله ٣٠٠٠٠تا  ٢٠٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠١٠ ۵۴

۵٣،۵٠۶،٠٢٠ایستگاهكیلومتر٣٠كیلوگرم تا فاصله ۶٠٠٠٠تا  ٣٠٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠١١ ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠١
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

كیلوگرم١٠٠٠تا 

١١،۶۵٩،١١٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠٢
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

كیلوگرم٢٠٠٠تا ١٠٠١

١٧،۴٨٨،۶۶٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠٣
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

كیلوگرم٣٠٠٠تا ٢٠٠١

٢۴،٠١٣،١٠٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠۴
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

كیلوگرم۵٠٠٠تا ٣٠٠١

٣۶،۵۴٠،۶٢٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠۵
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

كیلوگرم٨٠٠٠تا ۵٠٠١

۴٢،۶٣٠،٧٢٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠۶
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

كیلوگرم١٠٠٠٠تا ٨٠٠١

۵٢،١٩۵،٣٨٠ایستگاه ۵۴
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فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقلیل فشار و اندازه گیری

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠٧
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

كیلوگرم١۵٠٠٠تا ١٠٠٠١

۵٨،٧١٩،٨٠٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠٨
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

كیلوگرم٢٠٠٠٠تا ١۵٠٠١

۶۵،٢۴۴،٢٣٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠٩
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

كیلوگرم٣٠٠٠٠تا ٢٠٠٠١

٧۴،۶٣۴،۶٩٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠١٠
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

كیلوگرم۶٠٠٠٠تا ٣٠٠٠١

٨٣،۵٠۴،١٩٠ایستگاه ۵۴
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:مقدمه

بھای واحد احداث حوضچه شیرآالت در ردیف ھای این فصل، شامل بھای انجام كارھای الزم به شرح زیر، مطابق نقشھھای استاندارد در حوضچه١–
:است

.انجام عملیات خاكی الزم در زمین غیرسنگی (نرم، سخت، كلنگی)،تسطیح، آب پاشی و كوبیدن كف گود–
).تھیه و ریختن بتن ١۵٠ كیلوسیمان (بتن الغر–
.ھر نوع قالب بندی با تمھیدات الزم ھمراه با تعبیه سوراخ ھای محل عبور لوله ھا و غیره–
.تھیه و اجرای میلگرد–
.تھیه و اجرای بتن، با عیار ٣٠٠ كیلو سیمان–
.جاسازی و عایقكاری دور لوله ھا در محل عبور از دیوارھا–
.خاكبرداری عمق حوضچه–
.عایقكاری سطح خارجی دیوارھای حوضچه، با دو قشر اندود قیر–
.تھیه و ریختن شن زھكش در اطراف لوله تخلیه–
.خاكریزی اطراف حوضچه با خاك محل–
.تسطیح و پاك كردن محل، جمع آوری مواد زاید و خاك اضافی و حمل به محل مجاز و سایر عملیات تكمیلی الزم–

واحد پرداخت بھای حوضچه شیرآالت برحسب حجم بتن مصرفی، با عیار ٣٠٠ كیلو سیمان پرتلند معمولی بوده و در صورتی كه از بتن با عیار یا٢–
سیمان متفاوت استفاده شود، اضافه بھا طبق ردیف ھای درج شده در فصل كارھای بتنی، فھرست بھای واحد پایه رشته عملیات ساختمانی

.صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی  پرداخت می شود

بھای انجام عملیات خاكی روی سقف حوضچه، در بھای واحد ردیف ھای این فصل منظور نشده است و در صورت وجود اختالف بین سطح زمین٣–
طبیعی با تراز روی سقف حوضچه، بھای انجام عملیات خاكی اضافی، باید جداگانه از ردیف ھای مربوط در فصل كارھای خاكی و بھای عایق كاری

.سقف، از ردیف ھای مربوط، در فھرست بھای واحد پایه رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی محاسبه شود
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معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوازدھم - احداث حوضچه

تھیه مصالح، حمل، ساخت و نصب حوضچه بتنی نقاط پتانسیل و١٢٠١٠٠١
و۶٠٢۶SC-نصب اتصاالت عایقی به طور كامل . طبق نقشه 

مشخصات فنی.

٧،٧٢٣،٩۵٠عدد ۵۴

تھیه مصالح، ساخت، حمل و نصب حوضچه بتنی پیش ساخته شیر١٢٠١٠٠٢
و۶١١۵SC-اینچ  به طور كامل، طبق نقشه ۶و ۴و ٢مدفون 

مشخصات فنی.

۴،۵٨۴،۴٧٠عدد ۵۴

تھیه مصالح، ساخت، حمل و نصب حوضچه بتنی پیش ساخته شیر١٢٠١٠٠٣
) اینچ به٢) دو (Blow Downاینچ  با لوله تخلیه (۶و ۴و ٢مدفون 

و مشخصات فنی.۶١١٩SC-طور كامل طبق نقشه 

٧،٨۵٩،١٠٠عدد ۵۴

تھیه مصالح، ساخت، حمل و نصب حوضچه بتنی در محل نصب لوله١٢٠١٠٠۴
اینچ ، بطور كامل طبق١۶تا ٨اینچ روی خط لوله ھای ۴تخلیه گاز 

و كشخصات فنی.SC-6175نقشه 

٣٧،٢۵٨،٣۴٠عدد ۵۴

،٨تھیه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شیرھای ١٢٠١٠٠۵
وSC-6118یا SC-6061اینچ  به طور كامل، طبق نقشه ١٢، ١٠

كشخصات فنی. 

٢١٩،٧٨١،٢١٠عدد ۵۴

،١٠، ٨تھیه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شیرھای ١٢٠١٠٠۶
و۶٠۶٣SC-یا ۶٠۶٢SC- اینچ به طور كامل، طبق نقشه ١٢

مشخصات فنی.

٣٠۶،٠۶٨،۵١٠عدد ۵۴

،١٠، ٨تھیه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شیرھای ١٢٠١٠٠٧
و مشخصات فنی.۶٠۶۴SC-اینچ به طور كامل، طبق نقشه ١٢

٣٩١،٠٠٧،۶۶٠عدد ۵۴

،١٠، ٨تھیه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شیرھای ١٢٠١٠٠٨
و مشخصات فنی۶١١٧SC-اینچ به طور كامل، طبق نقشه ١٢

٢٨٢،٢٧٩،٠۶٠عدد ۵۴

تا١۶تھیه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شیرھای ١٢٠١٠٠٩
و مشخصات فنی.۶٠۶۵SC-اینچ به طور كامل، طبق نقشه ٢٢

۴٨٣،٢٣٢،٨١٠عدد ۵۴

تا٢۴تھیه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شیرھای ١٢٠١٠١٠
و مشخصات فنی.۶٠۶۵SC-اینچ به طور كامل، طبق نقشه ٣٠

۶٠۴،٢۵١،١١٠عدد ۵۴
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معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

:مقدمه

مورد نیاز كارCD در كلیه ردیف ھای این فصل، ھزینه تھیه مصالح مانند لوازم التحریر، انواع كاغذ و دستگاه ھای دیداری و ھزینه تھیه دیسكت یا١–
.منظور شده است

.ھزینه تھیه آلبوم، طبق نمونه موجود نزد كارفرما در نظر گرفته شده است٢–

برای بردن و برگشت لوازم و افراد نقشه بردار و برداشت كارھای انجام شده به محل نقشه برداری و كار اجرا شده، وسیله نقلیه در نرخ منظور٣–
.شده است
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وزارت نفت
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فصل سیزدھم - تھیه نقشه

خام مسیر لوله گذاری و ارائه یك٢٠٠: ١نقشه برداری و تھیه نقشه ١٣٠١٠٠١
.CDنسخه اوزالید و یك نسخه دیسكت و یا ٢نسخه اصل (كالك) و 

۵٣،٠۴٠متر لوله ۵۴

خام مسیر لوله گذاری و ارائه١٠٠٠: ١نقشه برداری و تھیه نقشه ١٣٠١٠٠٢
نسخه اوزالید و یك نسخه دیسكت و یا٢یك نسخه اصل (كالك) و 

CD.

۴١،٢۶٠متر لوله ۵۴

خام  مسیر لوله گذاری و ارائه٢٠٠٠: ١نقشه برداری و تھیه نقشه ١٣٠١٠٠٣
نسخه اوزالید و یك نسخه دیسكت و یا٢یك نسخه اصل (كالك) و 

CD.

٣٠،١١٠متر لوله ۵۴

تھیه نقشه اجرایی بر اساس اطالعات مكتسبه از حفر چاله آزمایش١٣٠٢٠٠١
خام٢٠٠: ١بر روی نسخه اوزالید 

١٨،۴۴٠متر لوله ۵۴

تھیه نقشه اجرایی بر اساس اطالعات مكتسبه از حفر چاله آزمایش١٣٠٢٠٠٢
خام١٠٠٠ : ١بر روی نسخه اوزالید  

١٠،٢۴٠متر لوله ۵۴

١٢،٣٧٠متر لولهبرداشت اطالعات و ترسیم كروكی كار اجرا شده (بدون مقیاس)١٣٠٣٠٠١ ۵۴

٢٠٠ :برداشت اطالعات و ترسیم كروكی كار اجرا شده روی اوزالید ١٣٠٣٠٠٢
١

١٢،٣٧٠متر لوله ۵۴

١٠٠٠ :برداشت اطالعات و ترسیم كروكی كار اجرا شده روی اوزالید١٣٠٣٠٠٣
١

٩،٢٨٠متر لوله ۵۴

٢٠٠٠برداشت اطالعات و ترسیم كروكی كار اجرا شده روی اوزالید  ١٣٠٣٠٠۴
١ :

۶،١٨٠متر لوله ۵۴

٢٠٠: ١تھیه نقشه مركبی كار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١٣٠۴٠٠١
CDو ارائه دیسكت یا 

۶،١٧٠متر لوله ۵۴

١٠٠٠ :تھیه نقشه مركبی كار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١٣٠۴٠٠٢
CDو ارائه دیسكت یا ١

١،۴۵٠متر لوله ۵۴

٢٠٠٠: ١تھیه نقشه مركبی كار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١٣٠۴٠٠٣
CDو ارائه دیسكت یا 

٩۵٠متر لوله ۵۴

١،٠٩٠متر٢٠٠ : ١تھیه اوزالید از نقشه كار اجرا شده با مقیاس١٣٠۵٠٠١ ۵۴

٢٧٠متر١٠٠٠ : ١تھیه اوزالید از نقشه كار اجرا شده با مقیاس ١٣٠۵٠٠٢ ۵۴

١۴٠متر٢٠٠٠: ١تھیه اوزالید از نقشه كار اجرا شده با مقیاس ١٣٠۵٠٠٣ ۵۴

٣،٢٨٠متر مربعتھیه كاغذ مخصوص و چاپ ترانسپارانت١٣٠۵٠٠۴ ۵۴

٢٢٠متر لولهطبق نمونه شركت٢٠٠: ١تھیه آلبوم (فایل بندی) نقشه ھای ١٣٠۶٠٠١ ۵۴

١٧،٠٨٠متر لولهپیاده كردن مسیر١٣٠٧٠٠١ ۵۴

CD٠ایستگاه و ارائه دیسكت یا AS  BUILTتھیه نقشه ١٣٠٨٠٠١ ۵۴
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معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

:مقدمه

الف – حمل و نقل شھری
نرخ ھای بارگیری، حمل شھری، تخلیه لوله، اتصال ھا و شیرھای خطوط لوله و ایستگاه ھای مربوط به گازرسانی به صنایع، در ردیف ھای این فصل١–

.منظور شده است

.در قیمت ردیف ھای این فصل، متوسط فاصله حمل شھری منظور شده است و از این بابت اضافه ھزینه قابل محاسبه نمی باشد٢–

ھزینه ھای مراعات نكات فنی و ایمنی مربوط به بارگیری، حمل و باراندازی لوله ھای فوالدی طبق مشخصات فنی در نرخ ردیف ھای این فصل٣–
.منظور شده است

ب – حمل و نقل بین شھری
:چون در اغلب پروژه ھا نیاز به حمل لوله، شیر و اتصال ھا از شھری دیگر میباشد، لذا نكات زیر برای نرخ ھای حمل بین شھری این فصل منظور گردیده است

به طور كلی، ھزینه بارگیری، حمل و باراندازی برای مصالح تھیه شده توسط پیمانكار، از محل تحویل تا انبار كارگاه و از انبار كارگاه تا محل مصرف و١–
ھمچنین مصالحی كه تامین آن در تعھد كارفرماست، از انبار كارگاه تا محل مصرف در ردیف ھای سایر فصل ھای این فھرست بھا پیش بینی شده
است. ردیف ھای این فصل، به منظور پرداخت ھزینه ھای بارگیری، حمل و باراندازی از محل تحویل تا انبار كارگاه، تنھا برای مواردی كه در بندھای

.٢ و٣ درج شده است پیش بینی گردیده است

ھزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالحی كه تامین آن در تعھد كارفرماست از محل تحویل تا انبار كارگاه، به صورت جداگانه از ردیف ھای مربوط در٢–
.این فصل پرداخت می شود

تبصره ١: ردیف بارگیری، حمل تا ٣٠ كیلومتر و باراندازی مصالح، تنھا برای مصالح موضوع این بند پیش بینی شده است و به ھیچ عنوان ردیف یاد شده، برای
.سایر مصالح كاربرد ندارد

تبصره ٢: چنانچه لوله ھای دریافتی از كارفرما، از محل تحویل مستقیما به كنار كانال حمل و در آنجا ریسه گردد، با توجه به اینكه ھزینه مربوط در فصل
.ریسه چینی لحاظ گردیده بنابراین ھزینه بارگیری، حمل تا ٣٠ كیلومتر و باراندازی مصالح به آن تعلق نمی گیرد

.مبدا حمل لوله، شیرآالت، اتصال ھا و سایر مصالح تحویلی كارفرما محل تحویل مصالح یاد شده به پیمانكار است٣–

.ھزینه حمل، شیر آالت و اتصال ھا و مصالح پوشش با استفاده از ردیف ھای این فصل و اعمال ضریب ٢/۵٠ محاسبه می شود۴–

:بھای حمل لوله، با استفاده از بھای واحد ردیف ھای این فصل و مقدار تن معادل آن كه طبق رابطه ذیل محاسبه می شود، پرداخت میگردد۵–
      T = 1/2×24 N/n

:كه در آن
 Tمقدار تن معادل =
Nتعداد كل شاخه لوله ھا =
Nتعداد شاخه ھای استاندارد لوله قابل حمل با یك تریلی كه از جدول ١ به دست می آید =.

تبصره ١: چنانچه محدودیت راه ھا و پل ھای مسیر امكان حمل لوله مطابق جدول ١ را مقدور ننماید، تعداد شاخه ھا بر اساس نظر مھندس مشاور
.تعیین خواھد شد

.تبصره ٢: در صورتی كه لوله دارای پوشش پلی اتیلن یا ھر نوع عایق دیگر باشد، قیمت ردیف ھای این فصل به اضافه ۵ درصد پرداخت میشود

تبصره ٣: در صورتی كه ضخامت لوله ھا براساس جدول شماره ١ بین ضخامت ھای مندرج در جدول باشد نزدیكترین ضخامت مالك محاسبه
.خواھد بود

.در صورتی كه حمل مصالح در راه ھای خاكی و شنی انجام شود، بھای واحد ردیف ھای این فصل به اضافه ٣٠ درصد، پرداخت میشود۶–

مبنای تعیین مسافت حمل، نزدیكترین راه طبق  آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و ترابری است، و در مورد راه ھایی كه در دفترچه یاد شده،٧–
.مسافتی برای آنھا تعیین نشده است، با در نظر گرفتن كوتاھترین فاصله، طبق نظر مھندس مشاور، فاصله آنھا تعیین می شود
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فصل چھاردھم - حمل و نقل

١،۵٠٠متراینچ عایق نشده١بارگیری یا باراندازی لوله  فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠١ ۵۴

٢،٢١٠متراینچ عایق نشده٢بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٢ ۵۴

٣،٣٨٠متراینچ عایق نشده٣بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٣ ۵۴

۵،٩٣٠متراینچ عایق نشده۴بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠۴ ۵۴

٧،۶۶٠متراینچ عایق نشده۶بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠۵ ۵۴

٨،٠٨٠متراینچ عایق نشده٨بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠۶ ۵۴

٩،١٩٠متراینچ عایق نشده١٠بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٧ ۵۴

١٢،٠۶٠متراینچ عایق نشده١٢بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٨ ۵۴

١٢،٧۶٠متراینچ عایق نشده١۴بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٩ ۵۴

١٧،٠١٠متراینچ عایق نشده١۶بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١٠ ۵۴

٢٢،٠٩٠متراینچ عایق نشده١٨بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١١ ۵۴

٢۵،۶١٠متراینچ عایق نشده٢٠بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١٢ ۵۴

٢٩،۴۵٠متراینچ عایق نشده٢٢بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١٣ ۵۴

٣١،٨۴٠متراینچ عایق نشده٢۴بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١۴ ۵۴

٣۶،٠٧٠متراینچ عایق نشده٢۶بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١۵ ۵۴

٣٨،۶٨٠متراینچ عایق نشده٢٨بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١۶ ۵۴

۴٣،۶٢٠متراینچ عایق نشده٣٠بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١٧ ۵۴

٢،٢۴٠متراینچ عایق  شده١بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠١ ۵۴

٣،١٨٠متراینچ عایق  شده٢بارگیری و باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٢ ۵۴

۴،٨۴٠متراینچ عایق  شده٣بارگیری و باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٣ ۵۴

٨،۴۵٠متراینچ عایق  شده۴بارگیری و باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠۴ ۵۴

١٠،٩٧٠متراینچ عایق  شده۶بارگیری و باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠۵ ۵۴

١١،٣٩٠متراینچ عایق شده٨بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠۶ ۵۴

١٢،٧٠٠متراینچ عایق شده١٠بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٧ ۵۴

١٧،۴۶٠متراینچ عایق شده١٢بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٨ ۵۴

١٨،۴٣٠متراینچ عایق شده١۴بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٩ ۵۴

٢٣،٧٠٠متراینچ عایق شده١۶بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١٠ ۵۴

٢٩،۴۵٠متراینچ عایق شده١٨بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١١ ۵۴

٣٣،٣۵٠متراینچ عایق شده٢٠بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١٢ ۵۴

٣٨،۴٢٠متراینچ عایق شده٢٢بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١٣ ۵۴

۴١،١٠٠متراینچ عایق شده٢۴بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١۴ ۵۴

۴۵،٣٢٠متراینچ عایق شده٢۶بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١۵ ۵۴

۵٠،٠٢٠متراینچ ٢٨بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١۶ ۵۴

۵۵،١٧٠متراینچ عایق شده٣٠بارگیری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١٧ ۵۴

٣٢،٢۴٠عدداینچ فوالدی٢بارگیری یا باراندازی شیر به قطر ١۴٠٣٠٠١ ۵۴

۵٨،٠٣٠عدداینچ فوالدی٣بارگیری یا باراندازی شیر به قطر ١۴٠٣٠٠٢ ۵۴

٨٢،٨٩٠عدداینچ فوالدی۴بارگیری یا باراندازی شیر به قطر ١۴٠٣٠٠٣ ۵۴

١٢٠،٨٩٠عدداینچ فوالدی۶بارگیری یا باراندازی شیر به قطر ١۴٠٣٠٠۴ ۵۴

٢۵٨،۴٣٠عدداینچ فوالدی٨بارگیری  یا باراندازی شیر به قطر ١۴٠٣٠٠۵ ۵۴

۵٠٩،۵۶٠عدداینچ فوالدی١٠بارگیری یا باراندازی شیر به قطر ١۴٠٣٠٠۶ ۵۴

۶۵٨،١٨٠عدداینچ فوالدی١٢بارگیری  یا باراندازی شیر به قطر ١۴٠٣٠٠٧ ۵۴
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٨٧٧،۵٧٠عدداینچ فوالدی١۴بارگیری یا باراندازی شیر به قطر ١۴٠٣٠٠٨ ۵۴

١،١٢٨،٣١٠عدداینچ فوالدی١۶بارگیری  یا باراندازی شیر به قطر ١۴٠٣٠٠٩ ۵۴

١،۴٣۶،٠٣٠عدداینچ فوالدی١٨بارگیری یا باراندازی شیر به قطر ١۴٠٣٠١٠ ۵۴

١،۵٩٣،٩۶٠عدداینچ فوالدی٢٠بارگیری یا باراندازی شیر به قطر ١۴٠٣٠١١ ۵۴

١،٧۵٣،٣۵٠عدداینچ فوالدی٢٢بارگیری یا باراندازی شیر به قطر ١۴٠٣٠١٢ ۵۴

١،٩۴٨،١٧٠عدداینچ فوالدی٢۴بارگیری یا باراندازی شیر به قطر ١۴٠٣٠١٣ ۵۴

٢،٠۴۴،۶۴٠عدداینچ فوالدی٢۶بارگیری یا باراندازی شیر به قطر ١۴٠٣٠١۴ ۵۴

٢،٣٠٠،٢٢٠عدداینچ فوالدی٢٨بارگیری یا باراندازی شیر به قطر ١۴٠٣٠١۵ ۵۴

٢،۶٢٨،٨٣٠عدداینچ فوالدی٣٠بارگیری یا باراندازی شیر به قطر ١۴٠٣٠١۶ ۵۴

٨،١٠٠عدداینچ ٢بارگیری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠١ ۵۴

١٢،٨٩٠عدداینچ٣بارگیری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٢ ۵۴

١۶،١٢٠عدداینچ۴بارگیری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٣ ۵۴

٢۶،٨۶٠عدداینچ۶بارگیری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠۴ ۵۴

۶٨،٩٢٠عدداینچ٨بارگیری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠۵ ۵۴

١۴٣،۶٠٠عدداینچ١٠بارگیری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠۶ ۵۴

١٩٧،۴۵٠عدداینچ١٢بارگیری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٧ ۵۴

٢۵٨،٩۶٠عدداینچ١۴بارگیری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٨ ۵۴

٣٩۴،٩١٠عدداینچ١۶بارگیری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٩ ۵۴

۵٢۶،۵۴٠عدداینچ١٨بارگیری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١٠ ۵۴

۶٣١،٨۵٠عدداینچ٢٠بارگیری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١١ ۵۴

٧٨٩،٨١٠عدداینچ٢٢بارگیری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١٢ ۵۴

٨٧٧،۵٧٠عدداینچ٢۴بارگیری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١٣ ۵۴

٩٨٧،٢٧٠عدداینچ٢۶بارگیری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١۴ ۵۴

١،١٢٨،٣١٠عدداینچ٢٨بارگیری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١۵ ۵۴

١،٣١۶،٣۶٠عدداینچ٣٠بارگیری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١۶ ۵۴

١،۶۴٠عدداینچ١بارگیری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠١ ۵۴

٣،٢٩٠عدداینچ٢بارگیری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٢ ۵۴

۵،۴٩٠عدداینچ٣بارگیری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٣ ۵۴

١١،٧٢٠عدداینچ۴بارگیری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠۴ ۵۴

١٨،١٠٠عدداینچ۶بارگیری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠۵ ۵۴

۴٩،٢٣٠عدداینچ٨بارگیری یا باراندازی تبدیل، در پوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠۶ ۵۴

٩١،٣١٠عدداینچ١٠بارگیری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٧ ۵۴

١٢۵،٣٧٠عدداینچ.١٢بارگیری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٨ ۵۴

١۵٧،٩۶٠عدداینچ١۴بارگیری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٩ ۵۴

١٩٧،۴۵٠عدداینچ١۶بارگیری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١٠ ۵۴

٢٢٨،٩٣٠عدداینچ١٨بارگیری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١١ ۵۴

٢٧٧،١٣٠عدداینچ٢٠بارگیری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١٢ ۵۴

٣٠٩،٧٣٠عدداینچ٢٢بارگیری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١٣ ۵۴

٣۵١،٠٣٠عدداینچ٢۴بارگیری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١۴ ۵۴

٣٩۴،٩١٠عدداینچ٢۶بارگیری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١۵ ۵۴

۴۶۴،۶٠٠عدداینچ٢٨بارگیری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١۶ ۵۴

۵٠
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۵۶۴،١۵٠عدداینچ٣٠بارگیری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١٧ ۵۴

٢،٩٠٠عدداینچ١بارگیری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠١ ۵۴

۵،٨٠٠عدداینچ٢بارگیری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٢ ۵۴

١٢،٢٢٠عدداینچ٣بارگیری و باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٣ ۵۴

١٣،۴٣٠عدداینچ۴بارگیری و باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠۴ ۵۴

٢٢،١۵٠عدداینچ۶بارگیری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠۵ ۵۴

۵۶،٣٩٠عدداینچ٨بارگیری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠۶ ۵۴

١٠۵،٣١٠عدداینچ١٠بارگیری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٧ ۵۴

١۴٣،۶٠٠عدداینچ١٢بارگیری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٨ ۵۴

١٧۵،۵١٠عدداینچ١۴بارگیری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٩ ۵۴

٢٢۵،۶۶٠عدداینچ١۶بارگیری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١٠ ۵۴

٢۵٨،٩۶٠عدداینچ١٨بارگیری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١١ ۵۴

٣١۵،٩٣٠عدداینچ٢٠بارگیری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١٢ ۵۴

٣۵١،٠٣٠عدداینچ٢٢بارگیری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١٣ ۵۴

٣٩۴،٩١٠عدداینچ٢۴بارگیری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١۴ ۵۴

۴۵١،٣٢٠عدداینچ٢۶بارگیری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١۵ ۵۴

۵٢۶،۵۴٠عدداینچ٢٨بارگیری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١۶ ۵۴

۶٣١،٨۵٠عدداینچ٣٠بارگیری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١٧ ۵۴

بارگیری  یا باراندازی مصالح كارفرما نوار، قیر و لوازم مربوط به١۴٠٧٠٠١
عایقكاری

٧٣٧،١١٠تن ۵۴

٢،٣۴٠متراینچ عایق نشده به ھر ضخامت١حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠١ ۵۴

٣،١۴٠متراینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٢ ۵۴

۴،١٨٠متراینچ عایق نشده به ھر ضخامت٣حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٣ ۵۴

٨،٧۵٠متراینچ عایق نشده به ھر ضخامت۴حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠۴ ۵۴

١٢،٣٩٠متراینچ عایق نشده به ھر ضخامت۶حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠۵ ۵۴

١٧،۴٢٠متراینچ عایق نشده به ھر ضخامت٨حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠۶ ۵۴

٢۵،٣٣٠متراینچ عایق نشده به ھر ضخامت١٠حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٧ ۵۴

٣٩،٨١٠متراینچ عایق نشده به ھر ضخامت١٢حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٨ ۵۴

۴٠،٧٨٠متراینچ عایق نشده به ھر ضخامت١۴حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٩ ۵۴

۵۵،٧۴٠متراینچ عایق نشده به ھر ضخامت١۶حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١٠ ۵۴

۵٩،٧٢٠متراینچ عایق نشده به ھر ضخامت١٨حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١١ ۵۴

۶١،٩٣٠متراینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢٠حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١٢ ۵۴

٨٣،۶٠٠متراینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢٢حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١٣ ۵۴

٩۵،۵۵٠متراینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢۴حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١۴ ۵۴

١٣٣،٧٧٠متراینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢۶حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١۵ ۵۴

١۴۵،۴٠٠متراینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢٨حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١۶ ۵۴

١۵٩،٢۴٠متراینچ عایق نشده به ھر ضخامت٣٠حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١٧ ۵۴

٣،٣۵٠متراینچ عایق  شده به ھر ضخامت١حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠١ ۵۴

۴،۴٨٠متراینچ عایق  شده به ھر ضخامت٢حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٢ ۵۴

۵،٩٧٠متراینچ عایق  شده به ھر ضخامت٣حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٣ ۵۴

١٠،٣٢٠متراینچ عایق  شده به ھر ضخامت۴حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠۴ ۵۴

١۴،۵۴٠متراینچ عایق  شده به ھر ضخامت۶حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠۵ ۵۴
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١٩،٠٠٠متراینچ عایق  شده به ھر ضخامت٨حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠۶ ۵۴

اینچ عایق  شده به ھر١٠حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٧
ضخامت

٢٨،٣۴٠متر ۵۴

اینچ عایق  شده به ھر١٢حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٨
ضخامت

۴٠،٧٨٠متر ۵۴

اینچ عایق  شده به ھر١۴حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٩
ضخامت

۴٢،٨٧٠متر ۵۴

اینچ عایق  شده به ھر١۶حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١٠
ضخامت

۵٧،۶۶٠متر ۵۴

اینچ عایق  شده به ھر١٨حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١١
ضخامت

۶١،٩٣٠متر ۵۴

اینچ عایق  شده به ھر٢٠حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١٢
ضخامت

۶۴،٣١٠متر ۵۴

اینچ عایق  شده به ھر٢٢حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١٣
ضخامت

٨٨،٠٠٠متر ۵۴

اینچ عایق  شده به ھر٢۴حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١۴
ضخامت

١٠١،٣۴٠متر ۵۴

اینچ عایق  شده به ھر٢۶حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١۵
ضخامت

١٣٩،٣۴٠متر ۵۴

اینچ عایق  شده به ھر٢٨حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١۶
ضخامت

١۵٢،٠١٠متر ۵۴

اینچ عایق  شده به ھر٣٠حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١٧
ضخامت

١۶٩،٧۵٠متر ۵۴

٣٢،٩٨٠متراینچ٢حمل شھری شیر فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠١ ۵۴

۵٩،٣۶٠متراینچ٣حمل شھری شیر فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٢ ۵۴

٨۴،٨٠٠متراینچ۴حمل شھری شیر فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٣ ۵۴

١١٩،٣١٠متراینچ۶حمل شھری شیر فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠۴ ۵۴

٢٣٧،۴٣٠متراینچ٨حمل شھری شیر فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠۵ ۵۴

٣٧٠،٩٩٠متراینچ١٠حمل شھری شیر فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠۶ ۵۴

۴٧۴،٨۶٠عدداینچ١٢حمل شھری شیر فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٧ ۵۴

۶۴١،٧١٠عدداینچ١۴حمل شھری شیر فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٨ ۵۴

٩۵٣،۵۴٠عدداینچ١۶حمل شھری شیر فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٩ ۵۴

١،١۴١،۵٠٠عدداینچ١٨حمل شھری شیر فوالدی به قطر ١۴١٠٠١٠ ۵۴

١،۶۵۴،٩۴٠عدداینچ٢٠حمل شھری شیر فوالدی به قطر ١۴١٠٠١١ ۵۴

١،٨٢٩،٢٢٠عدداینچ٢٢حمل شھری شیر فوالدی به قطر ١۴١٠٠١٢ ۵۴

٢،٠٣۵،٧۵٠عدداینچ٢۴حمل شھری شیر فوالدی به قطر ١۴١٠٠١٣ ۵۴

٢،٠٩٠،۴۵٠عدداینچ٢۶حمل شھری شیر فوالدی به قطر ١۴١٠٠١۴ ۵۴

٢،٣٩٢،۶٨٠عدداینچ٢٨حمل شھری شیر فوالدی به قطر ١۴١٠٠١۵ ۵۴

٢،٧٣٩،٢١٠عدداینچ٣٠حمل شھری شیر فوالدی به قطر ١۴١٠٠١۶ ۵۴

٨،٢۴٠متراینچ٢حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠١ ۵۴

١٣،١٩٠متراینچ٣حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٢ ۵۴

١۶،۴٩٠متراینچ۴حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٣ ۵۴

٢۶،٣٨٠عدداینچ۶حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠۴ ۵۴

۶٣،۴٨٠عدداینچ٨حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠۵ ۵۴

١٠۴،١۴٠عدداینچ١٠حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠۶ ۵۴

٢٠٧،٣٧٠عدداینچ١٢حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٧ ۵۴
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٢٧٧،۶٠٠عدداینچ١۴حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٨ ۵۴

۴٠٩،٧٩٠عدداینچ١۶حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٩ ۵۴

۵۵۵،٢٠٠عدداینچ١٨حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١٠ ۵۴

۶۶١،٩٧٠عدداینچ٢٠حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١١ ۵۴

٩٠١،۵۵٠عدداینچ٢٢حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١٢ ۵۴

٩٩۶،۴۵٠عدداینچ٢۴حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١٣ ۵۴

١،٢٠٣،۵٩٠عدداینچ٢۶حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١۴ ۵۴

١،٣۶٩،۶٠٠عدداینچ٢٨حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١۵ ۵۴

١،۵٨٨،٧۴٠عدداینچ٣٠حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١۶ ۵۴

٣،٠٧٠متراینچ٢حمل شھری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠١ ۵۴

۵،٢٢٠متراینچ٣حمل شھری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠٢ ۵۴

١١،٩٩٠متراینچ۴حمل شھری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠٣ ۵۴

١٧،٧٢٠عدداینچ۶حمل شھری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠۴ ۵۴

۴۴،٨٠٠عدداینچ٨حمل شھری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠۵ ۵۴

۶٧،۴۵٠عدداینچ١٠حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠٠۶ ۵۴

١٢٩،۴١٠عدداینچ١٢حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠٠٧ ۵۴

١۶٢،٣٧٠عدداینچ١۴حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠٠٨ ۵۴

٢٠٢،۴٩٠عدداینچ١۶حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠٠٩ ۵۴

٢۴٢،۴١٠عدداینچ١٨حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١٠ ۵۴

٢٩١،٧٢٠عدداینچ٢٠حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١١ ۵۴

٣۶٧،۶٢٠عدداینچ٢٢حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١٢ ۵۴

۴٠٢،٨٢٠عدداینچ٢۴حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١٣ ۵۴

۴٧٢،٨۴٠عدداینچ٢۶حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١۴ ۵۴

۵۶٧،۴١٠عدداینچ٢٨حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١۵ ۵۴

۶٨۴،٨٠٠عدداینچ٣٠حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١۶ ۵۴

٣،٩۶٠متراینچ١حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠١ ۵۴

۵،٩۴٠متراینچ٢حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی  به قطر ١۴١٣٠٠٢ ۵۴

١١،٨٧٠متراینچ٣حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی  به قطر ١۴١٣٠٠٣ ۵۴

١٣،٧۴٠متراینچ۴حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠۴ ۵۴

٢٠،۴٧٠عدداینچ۶حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠۵ ۵۴

۵١،۶٢٠عدداینچ٨حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠۶ ۵۴

٧۶،۵٩٠عدداینچ١٠حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠٧ ۵۴

١۴٩،۶۶٠عدداینچ١٢حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠٨ ۵۴

١٨۵،٠٧٠عدداینچ١۴حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠٩ ۵۴

٢٣۵،٧٧٠عدداینچ١۶حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١٠ ۵۴

٢٧٧،۶٠٠عدداینچ١٨حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١١ ۵۴

٣٣٠،٩٩٠عدداینچ٢٠حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١٢ ۵۴

۴٠٢،٨٢٠عدداینچ٢٢حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١٣ ۵۴

۴۵٠،٧٧٠عدداینچ٢۴حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١۴ ۵۴

۵۴۴،٠٩٠عدداینچ٢۶حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١۵ ۵۴

۶۴٠،۶٢٠عدداینچ٢٨حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١۶ ۵۴
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٧۶٣،٨٢٠عدداینچ٣٠حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١٧ ۵۴

٣٧٩،٢١٠تنكیلومتر باراندازی مصالح٣٠بارگیری، حمل بین شھری تا ١۴١۴٠٠١ ۵۴

۵،۵۶٠تن/کیلومتركیلومتر٧۵بر كیلومتر، تا فاصله ٣٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠١ ۵۴

٣،٧۶٠تن/کیلومتركیلومتر١۵٠بر كیلومتر، تا فاصله ٧۵حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠٢ ۵۴

٢،٣۶٠تن/کیلومتركیلومتر٣٠٠بر كیلومتر، تا فاصله ١۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠٣ ۵۴

١،٩۵٠تن/کیلومتركیلومتر۴۵٠بر كیلومتر، تا فاصله ٣٠٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠۴ ۵۴

١،۶٧٠تن/کیلومتركیلومتر٧۵٠بر كیلومتر، تا فاصله ۴۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠۵ ۵۴

١،٣٩٠تن/کیلومتربر كیلومتر٧۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠۶ ۵۴
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- مصالح پای کار١پیوست 

٠مصالح پای کار۴١٠١٠٠١ ۵۴
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پیوست ٢– دستورالعمل تجھیز و برچیدن كارگاه
این دستورالعمل ، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته ھای مختلف تھیه شده است ، از این رو ، برای كارھای مربوط به ھر رشته ، باید به تناسب

.ماھیت و نیاز آن كار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد

تعاریف١-
تجھیز كارگاه ، عبارت از عملیات ، اقدام ھا و تداركاتی است كه پیمانكار باید برای دوره اجرا انجام دھد ، تا آغاز و ھمچنین انجام عملیات موضوع١-١

. پیمان ، مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پیمان ، میسر شود

ساختمان ھای پشتیبانی ،  به ساختمان ھایی گفته می شود كه برای پشتیبانی عملیات اجرایی ، مورد بھره برداری قرار می گیرند ، مانند١–٢
كارگاه ھای سرپوشیده ، شامل كارگاه ھای تاسیساتی، آھنگری ، نجاری ، آرماتوربندی ، باطری سازی ، صافكاری ، نقاشی ، ساخت قطعات
پیش ساخته و مانند آن ، تعمیرگاه ھای سرپوشیده ماشین آالت ، انبارھای سرپوشیده ، انبار مواد منفجره ، آزمایشگاه پیمانكار ، اتاق محل

. ترانسفورماتورھا و مولدھای برق ، ایستگاه سوخت رسانی

ساختمان ھای عمومی،  به ساختمان ھایی گفته می شود كه برای افراد مستقر در كارگاه و سرویس دادن به آنھا ، مورد استفاده قرارگیرد ، مانند١–٣
دفاتر كار ، نمازخانه ، مھمان سرا ، ساختمان ھای مسكونی ، غذاخوری ، آشپزخانه ، نانوایی ، فروشگاه ،  درمانگاه ، رختشویخانه ، تلفنخانه ،

. پاركینگ ھای سرپوشیده

محوطه سازی ، شامل خیابان بندی ، سیستم جمع آوری و دفع آبھای سطحی و فاضالب ، ایجاد خاكریز و كانال ھای ھدایت آب و تمھیدات دیگر١–۴
برای حفاظت كارگاه در مقابل سیل ، فضای سبز ، انبارھای روباز ، زمین ھای ورزشی ، پاركینگ ھای روباز، حصار كشی ، تامین روشنایی محوطه

. ، تامین تجھیزات ایمنی و حفاظت و كارھای مشابه است

منظور از ورودی كارگاه ،محل یا محل ھایی از كارگاه است كه در آن ، آب ، برق ، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای كار ، از سوی كارفرما تامین و١–۵
. تحویل پیمانكار می شود . مشخصات ورودی كارگاه برای تامین ھر یك از نیازھای پیش گفته  ، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می شود

انبار كارگاه ، محل یا محل ھایی از كارگاه است كه با توجه به طرح جانمایی تجھیز كارگاه  ، برای نگھداری و حفاظت مصالح با رعایت١–۶
. دستورالعمل ھای مربوط ، از  آنھا استفاده می شود

. راه دسترسی ، راھی است كه یكی از راه ھای موجود كشور را به كارگاه متصل كند١–٧

. راه ھای سرویس ، راه ھایی است كه برای دسترسی به محل اجرای عملیات احداث می شود١–٨

راه ھای ارتباطی ، راه ھایی است كه معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرضه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقیم یا با واسطه١–٩
.راه ھای دیگر ، به محل اجرای عملیات متصل می كند

١–١٠ راه انحرافی ، راھی است ، كه برای تامین تردد وسایل نقلیه عمومی كه قبال از مسیر موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عملیات موضوع
.پیمان قطع شده است ، احداث شود

١–١١ منظور از تأمین در شرح ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه ، فراھم كردن ساختمان ھا ، تأسیسات و ھمچنین ماشین آالت ، به روش احداث یا
نصب در كارگاه یا در اختیار گرفتن آنھا از امكانات موجود در محل ، به صورت خرید خدمات یا اجاره و ھمچنین ، اقدام ھای مربوط به نگھداری وبھره

. برداری از آنھاست

١–١٢ برچیدن كارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسیسات و ساختمان ھای موقت ، خارج كردن مصالح ، تجھیزات ، ماشین آالت و دیگر
تداركات پیمانكار از كارگاه ، تسطیح ،تمیز كردن و در صورت لزوم بشكل اول برگرداندن زمین ھا و محل ھای تحویلی كارفرما ، طبق نظر كارفرما

. است

روش تھیه برآورد٢-
مھندس مشاور یا واحد تھیه كننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و نیاز ھر كار و ھمچنین ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی٢–١

ترین روش برای تجھیز كارگاه را تعیین و بر مبنای آن ، ھزینه ھای مربوط را طبق ردیف ھای پیش بینی شده در فھرست تجھیز و برچیدن
كارگاه این پیوست ، برحسب قیمــت ھای محل اجرای عملــیات و با منظـور نمودن ھزینه ھای باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد كرده و در
برابر ردیف ھای مورد نظر ، درج نماید و چنانچه مشخصات ویژھای برای تجھیز و برچیدن كارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و پیمان ،
پیشبینی كند. برای ساختمان ھایی كه احداث میشود ، ارزش مصالح بازیافتی ، از ھزینه احداث كسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنھا
منظور می شود . در مورد ساختمان ھای پیش ساخته ، مانند كاروانھا و قطعات پیش ساخته ساختمان ھا ، مانند قابھای فلزی ، ھزینه حمل
و نصب ، استھالك و سرمایه گذاری آنھا ، در طول اجرای كار محاسبه شده و جزو برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه ، منظور می شود . در

. پیمان ھایی كه از چند رشته فھرست بھای واحد استفاده می شود ، تنھا یك فھرست تجھیز و برچیدن كارگاه برای كل كار تھیه می گردد

ساختمان ھا ، تأسیسات و راه ھایی كه در برآورد ھزینھھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور میگردد ، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر٢–٢
گرفته می شود . به منظور تقلیل ھزینه ھای تجھیز كارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأسیسات جنبی یا زیربنایی كه در طرح برای دوره بھره
برداری پیش بینی شده است و در دوره اجرا نیاز خواھد بود ، از تأسیسات یاد شده به عنوان تجھیز كارگاه استفاده گردد و این موضوع در
اسناد و مدارك پیمان درج شود . در این حالت ، ھزینه آنھا با استفاده از فھرست ھای بھای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد ھزینه
اجرای كار منظور می شود . چنانچه برای تأمین آب ، برق ، گاز ، مخابرات و راه ھای كارگاه یا تأمین ساختمان ھای مسكونی ، اداری ،
پشتیبانی و عمومی یا سایر موارد ، از تأسیسات جنبی یا زیربنایی كه  برای دوران بھره برداری از طرح پیشبینی می شود استفاده گردد ،
با توجه به اینكه ھزینه آنھا در ردیف ھای فصل ھای مربوط پیش بینی شده است ، ھزینه ای برای ایجاد تأسیسات یاد شده در تجھیز و
برچیدن كارگاه ،منظور نمی گردد و صرفا” ھزینه نگھداری و بھره برداری آنھا در دوران اجرا، در ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه ، منظور خواھد

.شد
نحوه تأمین آب ، برق ، گاز و مخابرات كارگاه در دوران اجرا ، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود ، چنانچه برای انتقال آب ، برق ،٢–٣

گاز و برقراری ارتباط مخابراتی ، از شبكه سراسری یا محلی تا ورودی كارگاه ، لوله كشی ، كانال كشی ، و كابل كشی ، برای دوران اجرا
. الزم باشد ، باید انجام آن در شرایط خصوصی پیمان ، پیش بینی شود

چنانچه كارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی كارگاه را به عھده بگیرد ، كه كارھای آن ، شامل نصب ترانسفورماتور و٢–۴
متعلقات آن ،نصب تیرھای برق ، كابل كشی از برق شبكه تا ورودی كارگاه ، پرداخــت تعرفه ھای ثابت برق ( دیماند ) و ھزینه ھای انشعاب
و اشتراك برق و سایر كارھای  مشابه است ، تعھدات كارفرما در این زمینه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پیمان درج می شود و
ھزینه ای از این بابت در تجھیز و برچیدن كارگاه ، منظور نخواھد شد . چنانچـــه تدارك برق تا ورودی كارگاه به عھده كارفرما نباشد ، ھزینه 

. آن برآورد و پس از كسر ھزینه ھای قابل برگشت در پایان كار ، باقیمانده جزو ھزینھھای تجھیز و برچیدن كارگاه پیش بینی می شود

۵۶
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در صورتی كه كارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی كارگاه یا احداث چاه آب رابه عھده بگیرد ، در حالت استفاده از  شبكه لوله٢–۵
كشی آب كه كارھای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی كارگاه ، پرداخت ھزینه ھای اشتراك و انشعاب آب و سایر كارھای
مشابه است ، یا احداث چاه عمیــــق یا نیمه عمیــق و پرداخت ھزینه ھای  برداشت آب ، تعھدات كارفرما در این زمینه ، در شرایط

. خصوصی پیمان درج شــده و ھزیـنه ای از این بابت در تجھیــز و برچیدن كارگاه منظور نمی شود
چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی كارگاه یا احداث چاه  آب ، به عھـده كارفرما نباشد ، ھزینه آن پس از كسر ھزینه ھای قابل برگشت در

. پایان كار ، جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه ، منظور خواھد شد
چنانچه برای دسترسی به كارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی٢–۶

شود . در صورتی كه براساس شرایط خصوصی پیمان احداث راه دسترسی به عھده كارفرما باشد ، ھزینه ای از این بابت در ردیف ھای تجھیز
و بر چیدن كارگاه منظور نخواھد شد . در حالتی كه احداث راه دسترسی به عھده كارفرما نباشد ، ھزینه آن با استفاده از فھرست بھای
واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آھن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه پیش بینی می

. شود
با وجود این طبق  شرایط عمومی پیمان تأمین زمین برای تجھیز كارگاه به عھده كارفرماست ، چنانچه كارفرما در نظر داشته باشد تمام یا٢–٧

قسمتی از زمین تجھیز كارگاه توسط پیمانكار تامین شود ، باید تأمین زمین ازسوی پیمانكار را در شرایط  خصوصی پیمان پیش بینی كرده و
.ھزینه اجاره آن  را جزو  برآورد ھزینه ھای تجھیز وبرچیدن كارگاه منظور نماید

به استثنای تعھداتی كه در این فھرست بھا و شرایط عمومی پیمان در مورد تجھیز كارگاه به عھده كارفرما گذاشته شده  است ، ھر نوع٢–٨
. تسھیالت دیگری كه كارفرما در نظر دارد برای تجھیز كارگاه در اختیار پیمانكار قراردھد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی كند

ھزینه تجھیز كارگاه ھایی مانند تاسیسات ، آھنگری ، تراشكاری ، نجاری ، آرماتوربندی و ساخت قطعات پیش ساخته ، درب ھای واحد٢–٩
. ردیف ھای فصل ھای مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف ھای تجھیز وبرچیدن كارگاه ، ھزینه ای منظور نمی شود

ھزینه تجھیز تعمیرگاه ھای ماشین آالت در ھزینه ساعتی ماشین آالت ، در ردیف ھای فصل ھای مربوط در نظر گرفته شده است و از این٢–١٠
.بابت ، ھزینه ای در ردیف ھای تجھیز وبرچیدن كارگاه منظور نمی شود

ھزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عملیات ، درب ھای واحد ردیف ھای فصل ھای مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، ھزینه ای در٢–١١
.ردیف ھای تجھیز وبرچیدن كارگاه ، منظور نمی شود

٢–١٢ ھزینه غذای كارمندان و كارگران پیمانكار در كارگاه ، در ھزینه باالسری (ھزینه مستمر كارگاه) این فھرست بھا پیش بینی شده است. در
کارھایی که الزم است پیمانکار ھزینه یا کمک ھزینه ھایی برای تامین غذای کارکنان پرداخت کند، این ھزینه جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن

.کارگاه منظور می شود
در كارھایی كه تأمین غذای كارمندان كارفرما ، مھندس مشاور و آزمایشگاه ، در كارگاه ضروری است ، شمار استفاده كننده از غذا ،٢–١٣

. درشرایط خصوصی پیمان تعیین شده و ھزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه ، منظور میشود
پیش بینی ھزینه تأمین وسیله نقلیه مورد نیاز كارفرما ، مھندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانكار ، در برآورد ھزینه اجرای عملیات مجاز٢–١۴

. نیست
ھزینه راه ھای انحرافی ، جزو ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور نخواھد شد . حجم عملیات  مربوط به راه ھای انحرافی ، براساس٢–١۵

. فھرست بھــای پایه رشتـه راه ، راه آھن و باند فرودگاه  محاسبه شده و مقادیر آن در فھرست بھا و مقادیر كار ، منظور و برآورد می شود
٢–١۶نقشه و مشخصات ساختمان ھای دفاتر و محل سكونت كاركنان كارفرما ، مھندسی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ،

. ھزینه اجرای آنھا ، با توجه به نقشه ھای اجرایی و مشخصات تعیین شده و به صورت مقطوع برآورد می شود
جمع مبالغ مقطوع ھزینه تجھیز وبرچیدن كارگاه ، بدون احتساب ھزینه ھای مربوط به ردیف ھای ۴٢٠٣٠٠١ و ۴٢١٣٠٠١ و  ٢۴٢١۴٠٠١–١٧

فھرست تجھیز وبرچیدن كارگاه ، نباید از میزان تعیین شده در زیر بیشتر شود . در صورتی كه در موارد استثنایی . این ھزینه از حد تعیین
شده ، بیشتر باشد ، ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه ، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع كار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امور

.مھندسی  برسد
كارھای مربوط به فھرست بھای پایه رشته خطوط لوله بین شھری انتقال نفت و گاز ، به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد ھزینه٢–١٧–١

.اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه
كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز  ، به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد٢–١٧–٢

.ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه
٢–١٧–٣ كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته خطوط لوله كمربندی و تغذیه نفت و گاز  ، به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد

.ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه
٢–١٧–۴ كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته گاز رسانی به صنایع ، به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد ھزینه اجرای كار بدون

.ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه
كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته خطوط لوله گاز شھری فوالدی ۵ درصد / پلی اتیلن ۶ درصد مبلغ برآورد٢–١٧–۵

.ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه
در كارھایی كه برای برآورد ھزینه اجرای آنھا بیش از یك رشته فھرست بھا استفاده می شود ، ھرگاه حد مبلغ تجھیز٢–١٧–٧

برچیدن كارگاه رشتھھای بكار رفته كه طبق بندھای ٢-١٧-١ تا ٢-١٧-۵ ، تعیین می شود یكسان نباشد ، عددی بین ۵ درصد تا ۶
. درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به ھر یك از رشته ھا محاسبه میشود

شرایط كلی٣-

پیمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجھیز كارگاه و قبل از آغاز عملیات تجھیز ، طرح جانمایی تجھیز كارگاه را تھیه كرده و٣–١
. پس از تأیید مھندس مشاور ، آن را مبنای تجھیز كارگاه قرار دھد

كارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان برای تأمین آب ، برق ، گاز و تلفن ، پیمانكار را به دستگاه ھای اجرایی و٣–٢
سازمان ھای دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا  نیمه عمیق و موارد مشابه ، برای

. استفاده موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
پیمانكار موظف است عملیات تجھیز كارگاه را ، در مدت زمان تعیین شده برای تجھیز كارگاه و ھمچنین شرایط منطقه ، در حد متعارف به٣–٣

انجام برساند. در مواردی كه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عملیات تجھیز و برچیدن كارگاه در اسناد و مدارك پیمان درج شده باشد
. ، پیمانكار ملزم به رعایت آن است

تعھدات كارفرما در زمینه تجھیز و برچیدن كارگاه ، در حدی كه اسناد  و مدارك پیمان پیش بینی شده است ، انجام می شود ، تجھیز مازاد٣–۴
بر موارد یا مبالغ پیش بینی شده در پیمان كه مورد نیاز انجام كار است ، به ھزینه پیمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام
نمی شود . چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان ، مبلغ پیمان تغییر كند ، مبلغ مقطوع تجھیز و برچیدن كارگاه تغییر نمی كند و ھزینه تجھیز

. اضافی ، تنھا برای قیمت جدید (موضوع تبصره بند١ دستور العمل نحوه تعیین قیمت جدید) ، قابل پرداخت است
ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه ، در صورت تأمین ھر یك از ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه ، با توجه به مفاد بند ۴ ، تا سقف مبلغ پیش بینی٣–۵

. شده در ردیف ھای مربوط ، پرداخت خواھد شد

پیمانكار ، موظف است به ھزینه خود، ابنیه و ساختمان ھای كارگاه را برای تجھیز كارگاه احداث می كند ، در برابر حوادث اتفاقی ، مانند آتش٣–۶ 
. سوزی و سیل ، بیمه كند

ساختمان ھا و تأسیسات مربوط به تجھیز كارگاه كه در زمین ھای تحویلی كارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام كار برچیده شوند .٣–٧
تجھیزات و مصالح بازیافتی تجھیز كارگاه ( به استثنای تجھیز انجام شده توسط كارفرما ) ، متعلق به پیمانكار است . به جز ساختمان ھا و
قطعات پیش ساخته ، چنانچه ساختمان ھا و تأسیسات تجھیز كارگاه كه توســط پیمانكار در زمین كارفرما اجرا شده است ، مورد نیاز كارفرما
باشد ، بھای مصالح بازیافتی آنھا ، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانكار ، ساختمان ھا و
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وزارت نفت

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

. تأسیسات یادشده ، به كارفرما واگذار می شود

نحوه پرداخت۴-

در پیمان ھایی كه برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا به روش یك قلم در اسناد و مدارك پیمان پیش بینی شده است ھزینه ھر یك از۴–١ 
. ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه ، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنھا ، محاسبه شده و در صورت وضعیت ھا درج می شود

تبصره : ھزینه ردیف ھایی كه تأمین آنھا به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام میشود ، چنانچه مربوط به بخشی از كار باشد ، به تناسب
پیشرفت آن بخش از كار محاسبه می شود و در صورتی كه به كل كار مربوط شود ، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان ، محاسبه و

. پرداخت می شود

. ۴–١–١ ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه ، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنھادی پیمانكار ، در صورت وضعیت ھا منظور می شود

. ۴–١–٢ ھزینه برچیدن كارگاه ، پس از اتمام عملیات برچیدن كارگاه ، در صورت وضعیت منظور و پرداخت می شود

روش پرداخت ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا، بصورت درصدی پیش بینی شده است برای كارھای مربوط به فھرست ھای بھای واحد پایه۴–٢
رشته خطوط لوله بین شھری انتقال نفت و گاز، خطوط لوله كمربندی و تغذیه نفت و گاز، خطوط لوله گاز رسانی شھری، گاز رسانی به

: صنایع و خطوط لوله روزمینی جریانی نفت

. ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه ، پس از تجھیز كارگاه در حدی كه برای شروع عملیات پیمان الزم است
. ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه ، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان

.ــ  ١٠ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه ،پس از برچیدن كارگاه

تبصره: در پیمانھایی كه برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا به روش یك قلم بوده لیكن در اسناد و مدارك پیمان نحوه پرداخت آن
.پیش بینی نشده باشد نیز مطابق این بند منظور می گردد
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(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

٠مقطوعتامین و تجھیز دفاتر كار پیمانكار۴٢٠١٠٠١ ۵۴

٠مقطوعتامین لباس كار، كفش و كاله حفاظتی كارگران۴٢٠١٠٠٢ ۵۴

تامین یك وعده غذای كارفرما، مھندسین مشاور و آزمایشگاه (در۴٢٠٢٠٠١
صورت ذكر تعداد مشخص در پیمان)

٠مقطوع ۵۴

تامین ھزینه تجھیز انبارھای سر پوشیده، ساختمان ھای پشتیبانی و۴٢٠٣٠٠١
آزمایشگاه پیمانكار موارد مشابه

٠مقطوع ۵۴

٠مقطوعتامین آب و برق و شبكه ھای مربوط و سوخت كارگاھی۴٢٠۴٠٠١ ۵۴

٠مقطوعتامین سیستم ھای مخابراتی كارگاه۴٢٠۴٠٠٢ ۵۴

٠مقطوعتامین سیستم گازرسانی كارگاه۴٢٠۴٠٠٣ ۵۴

بارگیری، حمل و باراندازی ماشین آالت و تجھیزات به كارگاه و بر۴٢٠۵٠٠١
عكس

٠مقطوع ۵۴

تامین وسایل و تجھیزات الزم جھت حفظ یا انحراف موقت نھرھای۴٢٠۶٠٠١
زراعی یا جوی ھای شھری موجود در محدوده كارگاه

٠مقطوع ۵۴

٠مقطوعتامین و تجھیز انبار مواد منفجره۴٢٠٧٠٠١ ۵۴

٠مقطوعتامین و تجھیز ساختمان ھای عمومی۴٢٠٨٠٠١ ۵۴

٠مقطوعمحوطه سازی داخل كارگاه۴٢٠٩٠٠١ ۵۴

٠مقطوعتامین ایاب و ذھاب كارگاه۴٢١٠٠٠١ ۵۴

تامین آزمایشگاه و تاریكخانه با تجھیزات مربوط و تجھیز كارگاه برای۴٢١١٠٠١
انجام آزمایش ھای پرتونگاری

٠مقطوع ۵۴

٠مقطوعبیمه تجھیز كارگاه۴٢١٢٠٠١ ۵۴

٠مقطوعبرچیدن كارگاه۴٢١٣٠٠١ ۵۴
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معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

ھزینه ھای باالسری به طور کلی به ھزینه باالسری عمومی و ھزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکیک می شود:

١ – ھزینه باالسری عمومی.
این ھزینه از نوع ھزینه  ھایی است که نمی توان آنھا را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند ھزینه  ھای درج شده در زیر:

١–١ ھزینه دستمزد نیروی انسانی  دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
١–٢ ھزینه بیمه ھای عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سھم کارفرما)،  به انضمام ھزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.

١–٣  ھزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و ھزینه ھای ایاب و ذھاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.
١–۴   ھزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

١–۵   ھزینه نگھداری دفتر مرکزی.
١–۶   ھزینه استھالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.
١–٧   ھزینه  آب و برق ، گاز و سوخت دفتر مرکزی.

١–٨   ھزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.
١–٩   ھزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

١–١٠ ھزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.
١–١١ ھزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

١–١٢ ھزینه تھیه اسناد، برای شرکت در مناقصه ھا.
١–١٣ ھزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ھا.

١–١۴ ھزینه ھای متفرقه،شامل ھزینه ھای حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنھا.
١–١۵ ھزینه عوارض شھرداری برای دفتر مرکزی.

١–١۶ ھزینه سرمایه گذاری یا اجاره و ھزینه ھای نگھداری و بھره برداری از انبار مرکزی.
١–١٧ ھزینه دستگاه ھا و تجھیزات رایانه ای دفتر مرکزی

٢ – ھزینه باالسری کار.
این ھزینه، از نوع ھزینه  ھایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند ھزینه ھای درج شده در زیر:

٢–١ ھزینه ھای سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:
٢–١–١ ھزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.

٢–١–٢ ھزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
٢– ٢ ھزینه ضمانت نامه ھا، که شامل موارد زیر است:

٢–٢–١ ھزینه ضمانت نامه انجام تعھدات.

٢–٢–٢ ھزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.
٢–٢–٣ ھزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.

٢–٣ ھزینه مالیات.
٢–۴ ھزینه صندوق کارآموزی.

٢–۵ سود پیمانکار.
٢–۶ ھزینه  ھای مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است :

٢–۶–١ ھزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات و حفاظت و حراست.
ھمچنین، ھزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف ھای فھرست بھا و ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.

٢–۶–٢ ھزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه قرارمی گیرد.
٢–۶–٣ ھزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

٢–۶–۴ ھزینه تھیه نسخه ھای اضافی اسناد و مدارک پیمان.
٢–۶–۵ ھزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار .

٢–۶–۶ ھزینه پذیرایی کارگاه.
٢–۶–٧ ھزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و ھزینه  ھای متفرقه.

٢–۶–٨ ھزینه تأمین وسیله ایاب و ذھاب کارگاه و وسیله نقلیه تدارکات کارگاه.
٢–۶–٩ ھزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

٢–۶–١٠ ھزینه آزمایش ھای پیمانکار.
٢–٧  ھزینه  ھای تھیه مدارک فنی و تحویل کار.

٢–٧–١ ھزینه ھای تھیه عکس و فیلم.
).٢Shop Drawings–٧–٢ ھزینه تھیه نقشه ھای کارگاھی (

).٢As Built Drawings–٧–٣ ھزینه تھیه نقشه ھای چون ساخت  (
٢–٧–۴ ھزینه ھای برنامه ریزی و کنترل پروژه.

٢–٧–۵ ھزینه نگھداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
٢–٧–۶ ھزینه  ھای مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

توضیح  ١. ھزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آالت، جزو ھزینه ساعتی ماشین آالت پیش بینی شده است و از این بابت ھزینه  ای در
ھزینه  ھای باالسری در نظر گرفته نشده است.

توضیح ٢. در طرح ھای عمرانی  (تملک دارایی ھای سرمایه ای ) چون ھزینه ھای بیمه سھم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش
افزوده و ھمچین ھزینه ھای عوارض شھرداری (برای پیمان ھای مشمول)، توسط دستگاه ھای اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، ھزینه ای از

بابت  آن ھا  در ھزینه ھای باالسری، در نظر گرفته نشده است.

توضیح ٣.در طرح ھای غیر عمرانی(غیر سرمایه ای) چون ھزینه ھای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شھرداری (برای پیمان ھای مشمول)، توسط دستگاه
ھای اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، ھزینه ای از بابت  آن ھا  در ھزینه ھای باالسری، در نظر گرفته نشده است.

۶٠



١۴٠٠گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت
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ضریب
منطقه ای نام شھرستان ھا نام استان ھا ردی

ف

١ تبریز-مراغه-مرند-شبستر-اسكوه-آذرشھر-عجب شیر-
بناب آذربایجانشرقی ١

١٫٠٣ سایر شھرستان ھای استان آذربایجانشرقی

١٫٠۵ ارومیه-خوی

آذربایجانغربی ٢1/12 چالدران-تكاب-سردشت

1/07 سایر شھرستان ھای استان آذربایجانغربی

1/03 خلخال-گرمی-كوثر
اردبیل ٣

١ سایر شھرستان ھای استان اردبیل

1/10 سمیرم (دناكوه) - خوروبیابانك
اصفھان ۴

١ سایر شھرستان ھای استان اصفھان

1/05 طالقان-آسارا
البرز ۵

١ سایر شھرستان ھای استان البرز

1/18 مھران و دھلران 
ایالم ۶

1/13 سایر شھرستان ھای استان ایالم

1/20 جزایر خارگ و فارسی

بوشھر ٧1/10 دیر-جم-كنگان

1/04 سایر شھرستان ھای استان بوشھر

1/08 فیروزكوه

تھران ٨1/04 شمیرانات- دماوند

١ سایر شھرستان ھای استان تھران

1/13 كوھرنگ چھارمحال و
بختیاری ٩

1/06 سایر شھرستان ھای استان چھار محال و بختیاری

1/20 نھبندان

خراسان جنوبی ١٠1/10 بیرجند

1/13 سایر شھرستان ھای استان خراسان جنوبی

1/14 درگز-كالت - خواف

خراسان رضوی ١١
1/10 بردسكن- تایباد- رشتخوار

١ مشھد

1/06 سایر شھرستان ھای استان خراسان رضوی

1/06 بجنورد
خراسان شمالی ١٢

1/10 سایر شھرستان ھای استان خراسان شمالی

1/06 اللی-مسجدسلیمان- ایذه - باغ ملك

خوزستان ١٣١ اھواز- دزفول- اندیمشك- رامھرمز-شوش- شوشتر

1/03 سایر شھرستان ھای استان خوزستان

1/09 ماه نشان- طارم

زنجان ١۴1/04 زنجان

1/06 سایر شھرستان ھای استان زنجان

1/04 تمامی شھرھای استان سمنان سمنان ١۵
1/22 ایرانشھر-سراوان-میرجاوه-ھامون - ھیرمند

سیستان و
بلوچستان ١۶

1/17 خاش-چاه بھار - زابل

1/12 زاھدان

1/25 سایر شھرستان ھای استان سیستان و بلوچستان 
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1/09 قیروكازرین-خنج-المرد-مھر-الرستان - زرین دشت

فارس ١٧١ شیراز- آباده-مرودشت-كازرون-فسا

1/04 سایر شھرستان ھای استان فارس

1/10 الموت
قزوین ١٨

1/05 سایر شھرستان ھای استان قزوین

1/06 خلجستان-نوفل لوشاتو
قم ١٩

1/04 سایر شھرستان ھای استان قم

1/17 بانه

كردستان ٢٠1/13 سقز -مریوان-سرو آباد

1/10 سایر شھرستان ھای استان كردستان

1/13 كھنوج-منوجان

كرمان ٢١
1/08 جیرفت-عنبرآباد

١ كرمان-رفسنجان

1/04 سایر شھرستان ھای استان كرمان

1/15 ثالث باباجانی-گیالن غرب-قصرشیرین
كرمانشاه ٢٢

1/09 سایر شھرستان ھای استان كرمانشاه

1/11 تمامی شھرھای استان كھگیلویه و بویراحمد كھگیلویه و
بویراحمد ٢٣

1/12 مناطقی كه در ارتفاعات بیش از ۵٠٠ متر واقع ھستند

گلستان ٢۴1/12 مراوه تپه

1/06 سایر شھرستان ھای استان گلستان

1/03 آستارا - طوالش - ماسال-سیاھكل- رودبار - املش
گیالن ٢۵

١ سایر شھرستان ھای استان گیالن

1/12 الیگودرز-پلدختر-دلفان
لرستان ٢۶

1/08 سایر شھرستان ھای استان لرستان

1/10 مناطقی كه در ارتفاعات بیش از ۵٠٠ متر واقع ھستند

مازندران ٢٧1/06 رامسر-تنكابن-سوادكوه-گلوگاه 

1/04 سایر شھرستان ھای استان مازندران

١ اراك-ساوه-محالت-دلیجان-زرندیه
مركزی ٢٨

1/03 سایر شھرستان ھای استان مركزی

1/20 جزیره ایوموسی

ھرمزگان ٢٩1/15 جاسك و جزیره قشم

1/04 بندر عباس

1/04 تمامی شھرستان ھای استان ھمدان ھمدان ٣٠
1/08 بافق-ابركوه-خاتم

یزد ٣١
1/05 سایر شھرستان ھای استان یزد
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وزارت نفت

- دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید۵پیوست 

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

در پیمان ھایی كه برای تھیه برآورد ھزینه اجرای آنھا، از این فھرست بھا استفاده شده است، چنانچه در چھارچوب موضوع پیمان، اجرای كارھایی الزم شود
:كه برای آنھا مقدار در برآورد ھزینه اجرای كار موجود نباشد، برای تعیین بھای واحد این نوع كارھا به شرح زیر عمل خواھد شد

در صورتی كه ردیف كارھای یاد شده(شرح و بھای واحد) در این فھرست بھا(كه برآورد ھزینه اجرای كار با استفاده از آن تھیه شده است)  موجود١–
.باشد، از ردیف ھای موجود این فھرست بھا، به عنوان قیمت جدید استفاده خواھد شد

تبصره: چنانچه برای اجرای كارھای موضوع این بند، تجھیزات جدید و در نتیجه تجھیز كارگاه اضافی نسبت به تجھیز كارگاه پیش بینی شده در
اسناد و مدارك پیمان نیاز باشد، در مورد اقالم اضافی تجھیز و ھزینه آنھا، با پیمانكار توافق خواھد شد. مبلغ تجھیز و برچیدن اضافی، حداكثر تا ٢۵
درصد مبلغ مقطوع تجھیز و برچیدن كارگاه پیمان می تواند توافق شود  و در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایید معاونت

.مھندسی،پژوھش و فناوری قابل  پرداخت خواھد بود

ردیف ھایی كه قیمت آنھا طبق بند ١ تعیین می شود، مشابه ردیف ھای این فھرست بھا، مشمول اعمال تمام ضریب ھای مندرج در پیمان (مانند٢–
.ضریب پیشنھادی پیمانكار و برحسب مورد سایر ضریب ھای مربوط)   می گردد 

.در تعیین قیمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعیین شده برای تغییر مقادیر كار در شرایط عمومی  پیمان رعایت شود٣–
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- حمل و نقل۶پیوست 

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

جدول ١ – ظرفیت تریلی بر حسب تعداد شاخه استاندارد لوله فوالدی 

(حمل جاده)

ضخامت لوله ( ھزارم اینچ)

قطر اسمی (اینچ) ١٠٩ ١٣٣ ١۴١ ١۵۴ ١٧٢ ١٨٨ ٢١٩ ٢۵٠ ٣١٢ ٣۴۴ ٣٧۵ ۴٣٨

١ ــ ٧٩۴ ٧٩۴ ۶٨۵ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

١/٢  ١ ــ ۵٠۵ ۴۶٣ ۴١۴ ٣٩٢ ٣٣۶ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

٢ ۵٠۴ ۴١٣ ٣٩٧ ٣۶٩ ٣٣٠ ٣٠٢ ٢۶٧ ٢٣۵ ــ ــ ــ ــ

٣ ــ ٢۴١ ٢۵١ ٢٧٧ ٢۴٧ ٢٢٧ ٢٢٠ ١٩۶ ــ ــ ــ ــ

۴ ــ ٢١۴ ٢١٠ ١٨۶ ١۶۶ ١۵۴ ١٣٣ ١١٧ ٩۶ ٨٩ ــ ٧٠

۶ ــ ــ ١٣۶ ١٢۵ ١١١ ١٠٣ ٨٩ ٧٨ ۶۴ ۵٨ ۵٣ ۴۶

٨ ــ ــ ــ ــ ٨۶ ٧٨ ۶۵ ۵٩ ۴٨ ۴۴ ۴٠ ٣۵

١٠ ــ ــ ــ ــ ــ ۶٣ ۴۴ ۴۴ ٣٩ ٣۵ ٣٣ ٢٧

١٢ ــ ــ ــ ــ ــ ٣۵ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٢

١۴ ــ ــ ــ ــ ــ ٣٣ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢۵ ٢۴ ٢٠

١۶ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٨

١٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١۵

٢٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١٩ ١٩ ١٩ ١٧ ١٧ ١۴

٢٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣

٢۴ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١١

٢۶ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨

٢٨ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨

٣٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨
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