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فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

۴ بخشی که پیش ساخت و نصب می شود

۵ بخشی که در محل، ساخت و نصب می شود

۶ اضافه بھای مصالح با رنگ و پوشش

٧ حمل شیر آالت و سایر ملحقات

٩ حمل تا انبار پیمانکار

٣ فصل اول. حمل و جابجائی مصالح

١٣ زانوھای مایتر

٢۵ نازل ھا

٢٨ O_LET

٣٣ اسپول ھا

١٠ فصل دوم. پیش ساخت کارھای لوله کشی

٣٩ نصب و جوشکاریدر محدوده واحدھا

۴٣ نصب و جوشکاری لخته گیرھا

۴٩ ساخت و نصب در محل

۵۴ نصب شیر آالت و سایر ملحقات

٣۴ فصل سوم. لوله کشی روزمینی

۶۵ در محدوده واحدھا

۵۵ فصل چھارم. لوله کشی زیرزمینی

۶٧ آزمایشات پرتو نگاری

۶٨ )P.M.Iتست شناخت مصالح (

٧٠ عملیات پیش گرم جوشکاری ھا

۶۶ فصل پنجم. عملیات تکمیلی لوله کشی



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٧۶ )P.W.H.Tتنش زدایی جوشکاری ھا (

٧٨ آزمایشات ھیدرو استاتیک

٧٩ آزمایشات با ھوای فشرده

٨٠ اسید شوئی

٨٢ شیرھای کنترل و اندازه گیری ھا

٨٣ صافی ھا

٨۴ صفحات اریفیس

٨۵ شیرھای اطمینان

٨۶ خطوط لوله کشی

٨١ فصل ششم. عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

٨٨ بستن فلنج جداکننده

٩١ نصب اتصال جدا کننده

٩٢ نصب اسپرینکلر اطفاء حریق

٩٣ نصب جعبه آتش نشانی

٩۴ نصب دوش ایمنی

٩۵ عملیات خمکاری لوله

٨٧ فصل ھفتم. کارھای متفرقه لوله کشی

٩٨ پمپ ھا

١٠٢ کمپر سورھا

١٠۵ فن ھا و دمنده ھا

١٠٨ محرکه ھا و مولدھا

١١۶ ماشین آالت روی تجھیزات ثابت

٩۶ فصل دھم. نصب تجھیزات دوار

١١٨ فصل یازدھم. نصب تجھیزات ثابت و بسته ای



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

١١٩ تجھیزات بسته ای

١٢٠ برج ھا، ظروف

١٢۴ مبدل ھا

١٢٧ کولرھای ھوایی

١٢٨ قطعات داخلی برج ھا و راکتورھا

١٣٣ دستگاه پرتاب و دریافت توپک

١٣۵ پانل ھا

١٣۶ داکت ھا و ھواکش ھا

١٣٨ تیوب باندل ھا

١۴٢ کانوکشن، سوپر ھیتر، اکنومایزر

١۴٣ FLAREدودکش ھا و 

١۴۴ چراغ اعالن خطر به ھواپیما

١٣۴ فصل دوازدھم. کوره ھا و بویلرھا

١۴٧ تخلیه و بار اندازی و صفافی مصالح

١۴٨ نصب وجوشکاری

١۵۴ سازه ھای سقف ثابت

١۴۶ فصل سیزدھم. مخازن ذخیره استوانه ای

١۵٧ جرثقیل سقفی

١۵٨ باالبرھا

١۵٩ نمونه گیرھا و ظروف کوچک

١۶٠ اجکتورھا

١۶١ سیستم ھای انتقال نیرو

١۶٢ تجھیزات کارگاھی

١۶٣ باسکول ھا

١۵۶ فصل چھاردھم. نصب تجھیزات متفرقه



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

١۶۵ ساخت قطعات

١۶٩ نصب قطعات

١٧۴ نصب ورق ھای سقف و دیوار

١٧۵ کیلوگرم١٠ساخت و نصب تکیه گاه ھای زیر 

١٧۶ نصب آویزھای فنری (لوله کشی)

١۶۴ فصل پانزدھم. عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

١٧٨ قطعات اتصالی نسوزھا

١٧٩ مواد نسوز ریختگی

١٨٠ آجرھا و سایر قطعات خاص

١٧٧ فصل شانزدھم. عملیات نسوزکاری

١٨۴ کارھای لوله کشی

١٨٩ تجھیزات

١٩٣ اسکلت فلزی

١٩٧ مصالح رنگ آمیزی

١٩٨ مخازن استوانه ای

١٨٣ فصل ھفدھم. عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

٢٠١ عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق

٢٠۶ عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق

٢١٠ عایقکاری گرم تجھیزات

٢١۶ عایقکاری سرد تجھیزات

٢٢٠ عایقکاری ضد آتش

٢٢٢ پوشش و نوار پیچی لوله ھا

٢٢۵ مصالح عایقکاری حرارتی

٢٠٠ فصل ھجدھم. عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٢٣٧ آزمایش ھای ھیدرواستاتیکی

٢۴٢ آزمایش به روش مایع نفوذی

٢۴٣ آزمایش پرتونگاری

٢۴۴ آزمایش با ھوای فشرده

٢٣۶ فصل نوزدھم. کارھای تکمیلی

٢۴۶ بارگیری و تخلیه

٢۴٧ حمل تجھیزات و مصالح

٢۴۵ فصل بیستم. حمل تجھیزات و مصالح تا انبار پیمانکار

٢۴٩ کابل ھای قدرت و کنترل

٢۵۶ کابل ھای تلفن

٢۵٧ سیم ھا

٢۵٨ کابل ھا و سیم ھای متفرقه

٢۵٩ ماسه ریزی و آجرچینی داخل ترانشه

٢۴٨ فصل بیست و یکم. کابل کشی و سیم کشی

٢۶١ سر سیم بندی کابل ھای کنترل

٢۶٢ سر سیم بندی کابل ھای فشار ضعیف

٢۶۵ سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط

٢٧٠ نصب گلندھا

٢۶٠ فصل بیست و دوم. سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

٢٧٣ نصب سینی ھا و نردبان ھای فوالدی

٢٧۴ نصب کاندوئیت ھا

٢٧٢ فصل بیست و سوم. نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٢٧٨ نصب پانل ھا

٢٧٩ نصب ترانسفورمرھا

٢٨٠ نصب باسداکت ھا

٢٨١ نصب جعبه ھای تقسیم

٢٨٢ نصب باتری ھا

٢٨٣ نصب ایستگاه کنترل محلی موتور

٢٧٧ فصل بیست و چھارم. نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسیم

٢٨۵ نصب نورافکن ھا و چراغ ھای صنعتی

٢٨۶ نصب چراغ ھای رشته ای

٢٨٧ نصب چراغ ھای فلورسنت

٢٨٩ نصب چراغ ھای متفرقه

٢٨۴ فصل بیست و پنجم. نصب سیستم روشنایی

٢٩١ نصب سیستم حفاظت کاتدی

٢٩٢ نصب سیستم اتصال زمین

٢٩٩ نصب سیستم برق گیر

٢٩٠ فصل بیست و ششم. نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

٣٠١ نصب سیستم تلفن

٣٠۴ نصب سیستم فراخوان

٣٠۵ نصب سیستم تلویزیون مدار بسته

٣٠۶ نصب سیستم ساعت مرکزی

٣٠٠ فصل بیست و ھفتم. نصب تجھیزات ارتباطی

٣٠٨ پانل ھای فشار متوسط

٣٠٧ فصل بیست و ھشتم. پیش راه اندازی و راه اندازی برق



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٣٠٩ پانل ھای فشار ضعیف

٣١٢ ترانسفورمرھا

٣١٣ موتورھا

٣١۶ پانل ھای خاص

٣١٨ حمل بیش از پنج کیلومتر

٣١٧ کیلومتر۵فصل بیست و نھم. حمل بیش از 

٣٢٠ ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی

٣٢۴ ادوات واقع در محوطه - ادوات نیوماتیکی

٣٢۶ ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانیکی

٣٢٧ ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و/ یا کنترل مشخصات

٣٣٣ جعبه تقسیم و پانل ھای محلی

٣٣۵ آناالیزرھا

٣۴٢ خطوط فرآیندی ابزار دقیق

٣۵٢ شبکه ھوای ابزار دقیق

٣۵٧ لوله کشی حرارتی (لوله ھای بخار گرم کننده)

٣۵٩ کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا

٣۶٧ کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندھا

٣۶٩ کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی و اتصاالت

٣٧٢ مسیرھای عبور کابل -  سینی ھا و نردبان ھای فوالدی

٣٧۴ مسیرھای عبور کابل - کاندوئیت ھا

٣١٩ فصل سی و یکم. عملیات نصب در محوطه

٣٧٨ پانل ھا

٣٧٩ ادوات نصب شده روی پانل ھا

٣٨٠ DCSتجھیزات جانبی 

٣٧٧ فصل سی و دوم. تجھیزات اتاق کنترل



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٣٨١ فصل سی و سوم. عملیات لوپ تست

٣٨٣ : فھرست آزمایش ھا و بازبینی ھای پیش راه اندازی و راه اندازی١پیوست 

٣٨۶ - دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

۴٠٣ - ھزینه باالسری٣پیوست 

۴٠۴ - ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

دستورالعمل کاربرد

دامنه کاربرد –١
این فھرست بھا برای برآورد ھزینه عملیات نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز  و پرداخت ھزینه اجرای آنھا استفاده
می شود.فھرست بھای نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز شامل این دستورالعمل (دستورالعمل کاربرد)، کلیات، مقدمه فصل ھا،

شرح و بھای واحد ردیف ھا و پیوست ھای فھرست بھا به شرح زیر می باشد:
پیوست ١ : فھرست آزمایش ھا و بازبینی ھای پیش راه اندازی و راه اندازی

پیوست ٢ : دستور العمل تجھیز و برچیدن کارگاه
پیوست ٣ : شرح اقالم ھزینه باالسری

پیوست ۴ : ضریب ھای منطقه ای
جدید نحوه تعیین قیمتپیوست ۵ : دستورالعمل

تعیین قیمت کارھایی که در این فھرست بھا قیمت ندارد.–٢
١ ھنگام تھیه بر آورد، برای تھیه ردیف اقالمی از کار که با ھیچ یک از ردیف ھای این فھرست بھا تطبیق ندارند، شرح الزم با کد مناسب تھیه و ھمراه با–٢ 

عالمت ستاره در محل مربوط در  فھرست بھا و مقادیر کار درج می شود و بھای واحد آنھا به روش تجزیه قیمت و با استفاده از فھرست نرخ عوامل در کارھای
اختصاصی صنعت نفت تعیین می گردد. در صورتی که نرخ عوامل مورد نیاز در فھرست پیش گفته نباشد، از نرخ متعارف استفاده می شود، در صورتی که
پیش بینی دستورالعملی برای نحوه ی پرداخت ردیف ھای ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نیاز تھیه و به انتھای مقدمه بخش مربوط با شماره جدید ھمراه با
عالمت ستاره اضافه می شود. به اقالمی که بدین ترتیب قیمت آنھا تھیه می شود، مشابه ردیف ھای فھرست بھا، ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه اضافه

می شود.
١، محاسبه می شود.–٢ قیمت ردیف ھایی از این فھرست بھا که بدون قیمت بوده و دارای عالمت * ھستند نیز به شرح بند ٢–٢ 

نحوه ی تھیه برآورد ھزینه اجرای کار –٣
٢–ھنگام تھیه برآورد، به جمع بھای واحد ردیف ھای این فھرست بھا و ھمچنین ردیف ھای موضوع بند ٢، ھزینه زیر مطابق روش تعیین شده در بند ٣–١–٣ 

اعمال خواھد شد. 
ھزینه باالسری طرح ای غیر عمرانی برای كارھایی كه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۵٠ (پنجاه) درصد و كارھایی كه به صورت–١–١ –٣ 

ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می شوند برابر ٣٧ (سی و ھفت) درصد می باشد. ھزینه باالسری طرح ھای عمرانی برای
كارھایی كه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٣٧ (سی و ھفت) درصد و كارھایی كه به صورت ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری

مناقصه) واگذار می شوند برابر ٢۶ (بیست و شش) درصد می باشد. شرح اقالم ھزینه باالسری به عنوان راھنما در پیوست ٣ درج شده است. 
ضریب منطقه ای مطابق پیوست ۴ .–٢–١ –٣ 
ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه برابر ٧/۵ (ھفت و نیم) درصد ھزینه اجرای کار بدون احتساب ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه (پیوست ٢)–٣–١ –٣ 

٢ برای برآورد ھزینه اجرای ھر کار، ابتدا مقادیر اقالم ھر یک از کارھای پیش گفته، براساس نقشه ھای اجرایی و مشخصات فنی و برحسب ردیف ھای این–٣ 
فھرست بھا و ردیف ھای موضوع بند ٢، اندازه گیری می شود. فھرستی که شامل کد، شرح، واحد، بھای واحد، مقدار و مبلغ ردیف ھاست تھیه می شود.

در این فھرست مبلغ ھر ردیف، حاصل ضرب مقدار در  بھای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف ھای مربوط به ھر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل ھا،
جمع مبلغ ردیف ھای فھرست بھاء برای کار مورد نظر به دست می آید. ضریب باالسری و ضریب منطقه ای به جمع مبلغ ردیف ھا به صورت خطی ضرب شده و
ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، به آن افزوده می شود. به این ترتیب، بر آورد ھزینه اجرای کار حاصل می شود. مجموعه فھرست بھا و مقادیر و برآورد ھزینه اجرای

کار به اسناد مناقصه الحاق می شود و با اعمال ضریب پیمان مبنای پرداخت قرار می گیرد.
اگر در نظر باشد کار بصورت یک قلم واگذار شود، با استفاده از فھرست بھا و مقادیر و برآورد ھزینه اجرای کار، بھای اجزای متشکله کار محاسبه و برمبنای آن

جدول درصد اجزای متشکله کار تھیه می شود. این جدول به اسناد مناقصه الحاق می شود و مبنای پرداخت قرار می گیرد.
تبصره: در مواردی که در نظر باشد ھزینه ھای غذا، مسکن و دفتر کار مھندس مشاور ، آزمایشگاه و کارفرما بعھده پیمانکار گذاشته شود، ھزینه ھای مربوط

جداگانه محاسبه و به مبلغ ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه که به شرح پیش گفته محاسبه می شود، اضافه می گردد.
٢، با اعمال ضریب ھای فھرست بھا، نسبت به مبلغ برآورد ھزینه اجرای کار، بیشتر از سی–١ و ٢–٣ در کارھایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف ھای ٢–٣ 

(٣٠ ) درصد باشد واحدھای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بھای واحد ردیفای یاد شده را، ھمراه با تجزیه قیمت مربوط، برای تصویب به 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 تشریفات

مناقصه واگذار میوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (١۵) و ده (١٠) درصد خواھد بود.

کد ردیف ھا –۴
ھر یک از ردیف ھای این فھرست بھا توسط یک کد شناسائی می شود. این کد از ترکیب کد اصلی و کد فرعی ایجاد می شود. به عنوان مثال، در مورد ردیف ھای

ھای مختلف در گروه لوله کشی و یا سطح ولتاژھای مختلف در گروه کارھای برقSCHگروه لوله کشی که به ازای یک سطح مقطع مشخص قیمت ضخامت یا 
تکمیل می شود و سپس کد فرعی به انتھای سمت راست آن اضافه می گردد.

ترکیب دو یا چند فھرست بھا –۵
در کارھایی که برای بر آورد ھزینه اجرای آنھا بیش از یک رشته فھرست بھا مورد نیاز است، فھرست بھا و مقادیر و برآورد ھزینه اجرای ھر بخش از کار که مربوط
به یک رشته است ، طبق دستورالعمل کاربرد فھرست بھای رشته مربوط به طور برگ خالصه برآورد بخش ھای مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن

منعکس است، به عنوان فھرست بھا مقادیر و برآورد ھزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می شوند.
برای برآورد ھزینه اجرای کارھای سیویل تاسیسات مربوط به کارھای این فھرست بھا، باید از فھرست بھای رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و

پتروشیمی استفاده شود.

١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کلیات

مفاد این کلیات و مقدمه فصل ھای مختلف و شرح ردیف ھای این فھرست بھا اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر ھستند. –١
) واحدھای جمعPRODUCTION UNITEقیمت ھای درج شده دراین فھرست بھا متوسط ھزینه اجرای کارھای نصب در واحدھای بھره برداری نفت و گاز(–٢

) است که شامل ھزینه ھای نیرویCOMPRESSOR STATIONS) ھمراه با نمک زدایی و واحدھای تراکم گاز(GATHERING UNITSآوری و تفکیک(
) و به طور كلی، اجرای كامل كار با رعایت مشخصاتTOOLS & CONSUMABLESانسانی( نیروھای مستقیم کار )، ماشین آالت، ابزار و مواد مصرف شدنی(

عمومی، ھزینه آزمایش و راه اندازی(برحسب مورد ) و ھمچنین ھزینه  نگھداری عملیات انجام شده تا زمان تحویلHSEفنی و الزامات و رويه ھاي نظام مديريت 
موقت  می باشد. ھزینه تھیه مصالح در موارد خاص در ردیف ھای جداگانه تعیین شده است. 

ھزینه حمل مصالح و تجھیزات تحویلی کارفرما به پیمانکار برای گروه ھای نصب  تجھیزات، رنگ و عایق، برق و ابزار دقیق از محل انبار پیمانکار(در محدوده–٣
کارگاه)  تا محل نصب در قیمت ردیف ھای نصب منظور شده است. ھزینه حمل و جابحایی مصالح لوله کشی در محدوده کارگاه و ھمچنین حمل از انبار

پیمانکار، از ردیف ھای جداگانه منظور شده است.
ھزینه داربست بندی در موارد الزم در قیمت ردیف ھا منظور شده است.–۴
ھزینه نیروھای انسانی غیر مستقیم کار از جمله مدیریت کارگاه، دفتر فنی، کنترل کیفی و سرپرستی بخش ھای مختلف اجرایی، می بایستی توسط–۵

پیمانکار در ضریب پیشنھادی منظور گردد.
ھزینه ھای ساخت و نصب تکیه گاه ھا و سایر کارھای فلزی، رنگ و عایق برای گروه ھای لوله کشی، برق و ابزار دقیق، طبق ردیف ھای مربوط در گروه–۶

تجھیزات، رنگ و عایق پیش بینی شده است.
ھزینه حفر ترانشه ھای مورد نیاز در کارھای لوله کشی، کابل کشی و اجرای فونداسیون ھای تأسیسات و تجھیزات درج شده در این فھرست بھا، براساس–٧

ردیف ھای فھرست بھای رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی محاسبه می شود.
ھزینه ھای تحویل کار و اخذ تاییدھای الزم از مھندس مشاور در مراحل مختلف، در قیمت ردیف ھای این فھرست بھا منظور شده است .–٨
در ردیف ھای مربوط به گروه لوله کشی:–٩

ھای الزم برای اتصاالت تکیه گاه ھای موقت و١Gasket تامین الکترود جوشکاری دستگاه ھا و لوله ھا و اتصاالت به عھده کارفرماست. ھزینه آھن آالت و –٩ 
اقالم مشابه مصرف شدنی از قبیل گازھای مختلف و … در قیمت ردیف ھای مربوط منظور شده است. از این رو، تامین آنھا بعھده پیمانکار می باشد.

٢ لوله ھای با مصالح فوالد کربن دار درج شده و ردیف ھای گروه لوله کشی، فوالدھای با کمتر از ١% نیکل و لوله ھای فوالدی آلیاژی با ١/٢۵% کروم–٩ 
) و یاLOW ALLOY, HIGH ALLOY) و یا درصد کروم در فوالدھای آلیاژی(KILLED CARBON STEELمی باشد. در مواردی که به دلیل نوع جنس فوالد مثًال(

ضخامت باالی جداره لوله نیاز به عملیات حرارتی باشد، ھزینه عملیات پیش گفته از فصل مربوط(عملیات تکمیلی لوله کشی) محاسبه می شود. در مواردی از
) و یا آلیاژھای آلومینیوم و یا آھن، نیکل، کروم و مولیبدن که نیاز بهCOPPER NICKEL) مانند (NON FERROUS ALLOYجوشکاری آلیاژھای غیر آھنی(

دستگاه ھای جوش با فرکانس باال و یا تجھزات خاص باشد، ھزینه آنھا با توجه به شرایط خاص پروژه تعیین می شود.
٣ ھزینه عملیات پیش راه اندازی لوله کشی، بطور جداگانه از ردیف ھای فصل مربوط محاسبه می شود.–٩ 
ھا و یا کالس ھایSCHو یا کالس فشار تفکیک نشده است، قیمت ارایه شده برای تمام ضخامت ھا یا ۴SCH در ردیف ھایی که بر حسب ضخامت جدار یا –٩ 

فشار می باشد.
در قیمت ردیف ھای گروه نصب تجھیزات، ھزینه نگھداری تجھیزات نصب شده تا زمان تحویل موقت منظور شده است.–١٠
در قیمت ردیف ھای گروه کارھای برق، ھزینه آزمایش ھای الزم برای تایید صحت اجرای کار و ھزینه نگھداری تجھیزات و عملیات انجام شده تا زمان تحویل–١١

موقت، منظور شده است مگر اینکه ردیف ھای آزمایش ھای یاد شده با عنوان « پیش راه اندازی و راه اندازی » در گروه مربوط پیش بینی شده باشد .
در ردیف ھای گروه ابزاردقیق:–١٢
١  برای انجام کارھای کالیبراسیون ادوات ابزاردقیق، پیمانکار باید یک کارگاه مجھز به تجھیزات مورد نیاز آزمایش داشته باشد و این تجھیزات باید دارای–١٢

گواھی کنترل کیفی از یکی از مؤسسات معتبر باشد.
مجھز به سیستم تھویه و کنترل دما٢COLD ROOM  ادوات الکترونیکی و تابلوھای مرتبط با سیستم ھای کنترل و ابزاردقیق باید در بخشی از انبار بعنوان –١٢

COLDنگھداری شود. در صورتی که ادوات ابزاردقیق پس از کالیبراسیون در انبار دیگری احتماًال در مجاورت کارگاه کالیبراسیون نگھداری شود، باید مشخصات 
ROOM.را داشته باشد

٣ در ھریک از ردیف ھای گروه ابزاردقیق، ھزینه تطبیق مشخصات فنی ادوات ابزاردقیق با محل نصب و در نظر گرفتن مالحظات فنی و عمومی از جمله در–١٢
دسترس بودن، در معرض نوسانات شدید نبودن. در معرض دمای شدید نبودن و … منظور شده است.

) در زمان ھای آزمایش ھیدروستاتیک خطوط  لوله،۴IN LINE INSTRUMENTS  باز کردن و نصب مجدد دستگاه ھای آزمایش و ادوات طول خطوط لوله (–١٢
)  انجام می شود و در این رابطه، در موارد نیاز، گروه ابزاردقیق باید اتصاالت جانبی مثل لوله ھای سیگنال نیوماتیکی و یاPIPINGتوسط گروه لوله کشی( 

اتصاالت  کابل و غیره را باز کرده و پس از نصب ادوات، مجددًا وصل نماید. ھزینه ھای یاد  شده در ردیف ھای مربوط منظور شده است.
در پیمان ھایی که برآورد ھزینه اجرای آنھا با استفاده از این فھرست بھا تھیه شده است، برای تعیین قیمت جدید باید از قیمت ھای این فھرست بھا(در–١٣

صورت وجود) با رعایت حد تعیین شده در شرایط عمومی پیمان برای کارھای اضافی، استفاده شود. به این قیمت ھا، ضریب پیمان اعمال می شود.
مبالغ مربوط به ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه مربوط به این فھرست بھا در صورتی که در برآورد ھزینه اجرای کار منضم به پیمان منظور شده باشد ، قابل–١۴

پرداخت است .
چنانچه طبق توافق كارفرما و پیمانكار، مصالحی كه تامین آنھا در تعھد كارفرماست توسط پیمانكار تھیه شود، بھاي آن بر اساس اسناد مورد تايید كارفرما–١۵

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 سال ١٣٩٩ محاسبه شده است.–١۶

٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

لوله کشی

فصل اول – حمل و جابجائی مصالح

قیمت ھای این فصل مربوط به جابجایی و حمل مصالح لوله كشی(تحویلی از كارفرما و پیمانكار) از محل انبار تا انبار پیمانكار و ھمچنین حمل و١–
.جابجایی مصالح و قطعات ساخته شده در محدوده محل اجرای كار می باشد

:تقسیم بندی ردیف ھای این فصل بر اساس نوع مصالح و تعداد جابجایی آنھا صورت گرفته است از این رو٢–
.الف: ھزینه حمل مصالح(شامل بارگیری، حمل و تخلیه) از انبار كارفرما تا انبار پیمانكار(در محدوده كارگاه) تحت ردیف ھای جداگانه پرداخت می شود

ب: ھزینه جابجایی مصالح(شامل بارگیری، حمل، تخلیه) از انبار كارفرما تا انبار مركزی پیمانكار كه در فاصله مناسبی از چندین واحد سرچاھی قرار
.دارد) تحت ردیف ھای جداگانه ”بارگیری و تخلیه” و ”حمل” پرداخت می شود

ج: ھزینه حمل آن بخش از مصالح لوله كشی كه طبق نقشه ھا و مشخصات فنی باید قبل از نصب در كارگاه پیش ساخت شوند و سپس به محل
.نصب انتقال یابند، تحت ردیف ھای جداگانه بر حسب نوع مصالح منظور شده است

د: ھزینه حمل بخشی از مصالح لوله كشی كه بدون پیش ساخت به محل نصب حمل می شوند، تحت ردیف ھای جداگانه بر حسب نوع مصالح منظور
.شده است

ه: ھزینه جابجایی و حمل اضافی در مورد مصالح لوله كشی كه باید قبل از حمل به محل نصب در كارگاه رنگ و سندبالست یا پوشش شوند، بصورت
.اضافه بھا طبق ردیف ھای مربوط محاسبه می شود

در قیمت ھای این فصل، بارگیری و  یا باراندازی در انبار كارفرما، انبار پیمانكار، كارگاه پیش ساخت، كارگاه رنگ و سندبالست و یا پوشش و محل نصب٣–
منظور شده است. ھزینه جابجایی و حمل اضافی مصالح لوله كشی و یا قطعات پیش ساخته  شده در محدوده كارگاه رنگ و سندبالست و پوشش و

.حمل لوله ھا  و یا قطعات ساخته شده به محل نصب(یا داخل ترانشه) برحسب مورد در بخش ھای دیگر این فھرست  بھا منظور شده است
ردیف ھای این فصل، براساس وزن لوله ھا و سایر مصالح لوله كشی اندازه گیری می شود، و واحد آن " تن" می باشد كه به تفكیک درج شده در بند ۴٢–

.محاسبه می شود

٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

بخشی که پیش ساخت و نصب می شود M1HD01
٠١٠١۵٩

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

کربن استیل و آلیاژی ٠١١،٠٠۶،٢٧٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢١،۴٨۵،۴۶٠ تن

کربن استیل با اندود سیمانی ٠٣١،١٩۴،٢٩٠ تن

۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

بخشی که در محل، ساخت و نصب می شود M1HD02
٠١١١۵٩

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

کربن استیل، گالوانیزه و

آلیاژی
٠١۵۶٧،۵۴٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢٧۵۶،٧٢٠ تن

بتونی، آزبست سیمانی ٠٣۶٨١،٠۵٠ تن

رزینی، پی وی سی، پلی

اتیلن
٠۴۶١١،٩۵٠ تن

چدنی ، چدن داکتیل ٠۵۶۴٨،۶٢٠ تن

کربن استیل با اندود سیمانی ٠۶۶٠۵،٣٨٠ تن

۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اضافه بھا (مصالح با رنگ و پوشش) M1HD03
٠١٢١۵٩

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

کربن استیل، گالوانیزه و

آلیاژی
٠١٣١٧،٨٢٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢۵۶٧،۵۴٠ تن

کربن استیل با اندود سیمانی ٠٣٣٧٨،٣۶٠ تن

۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

حمل شیر آالت و سایر ملحقات M1HD04
٠١٣١۵٩

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

کربن استیل و آلیاژی ٠١۵١٣،٢۵٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢٧۶٩،٨٨٠ تن

چدن، چدن داکتیل ٠٣۵٧٧،۴١٠ تن

٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

حمل تا انبار پیمانکار - بارگیری و تخلیه M1HD0501
٠١۴١۵٩

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

ALL WEIGHTS ٠١١،٢٣۴،٠٧٠ تن

٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

حمل تا انبار پیمانکار - حمل M1HD0502
٠١۴٢۵٩

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

ALL WEIGHTS &

DISTANCES
٠١۶،٣٣٠ تن/کیلومتر

٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

لوله کشی

فصل دوم – پیش ساخت کارھای لوله کشی

منظور از پیش ساخت در ردیف ھای این فصل، برش، اتصال و جوشكاری قطعات مختلف لوله و یا اتصاالت به یكدیگر طبق نقشه ھا و مشخصات فنی در١–
كارگاه پیش ساخت(و در موارد خاص در محل نصب قبل از نصب شدن)  می باشد. كارگاه پیش ساخت، فضای سرپوشیده و یا نیمه سرپوشیده ای است
كه تجھیزات و ابزار الزم و كافی از جمله جرثقیل، دستگاه ھای جوش و برش و …) ، به منظور اجرای كارھای پیش ساخت طبق نقشه ھا و مشخصات

.فنی در آن مستقر شده است
قیمت ھای عملیات پیش ساخت(براساس نقش ھای ایزومتریك) شامل: برش، پخ زدن، (و یا آماده سازی لبه ھای پخ شده) ،  اتصال قطعات به٢–

) و جوشكاری آنھا طبق مشخصات فنی می باشد. ھزینه سایر عملیات الزم شامل آزمایش ھای غیرمخرب(رادیوگرافی، مافوق صوت)،UPیكدیگر(
.ھیدرواستاتیك و تنش زدایی و یا پیش گرم كردن جوش ھا، بر اساس ردیف ھای فصل كارھای تكمیل لوله كشی محاسبه می شود

ھزینه جابجایی مصالح لوله كشی از مقابل كارگاه پیش ساخت و جابجایی قطعات برش خورده و یا نیمه  ساخته شده در محدوده كارگاه پیش ساخت و٣–
حمل كارھای ساخته شده به محل بارگیری(برای ارسال به محوطه ھای رنگ و سندبالست و یا محل نصب) در قیمت ردیف ھای این فصل منظور شده

.است
)،NOZZLESردیف ھای كارھای پیش ساخت شامل، پیش ساخت قطعات لوله كشی (اسپول)  و سایر كارھای خاص: ساخت انشعابات روی لوله ھا(۴–

)، می باشد كه براساس قطر، ضخامت جداره در ردیف ھای جداگانه، تفكیک شده است. در موردO-LET) و اتصاالت(MITERINGساخت زانوھای مایتر(
ساخت انشعابات، طبقه بندی به تفكیک زاویه انشعاب و به تفكیک با صفحه تقویتی و بدون آن انجام شده است و قیمت ھای آنھا بر حسب ردیف ھای

مربوط محاسبه می شود.
) ھا اعم از اینكه در كارگاه پیش ساخت اجرا شوند و یا به دلیلO-LET) و یا (NOZZLESدر مورد كارھای خاص پیش ساخت از قبیل اتصال انشعابات(۵–

طبیعت كار در محل نصب ساخته شوند، ھزینه اجرای آنھا از ردیف ھای ھمین فصل محاسبه می شود.
واحد اندازه گیری پیش ساخت "اسپول ھا"  تعداد "سر جوش" اجرا شده طبق مشخصات فنی در مرحله پیش ساخت می باشد كه در نقشه ھای۶–

.ایزومتریک لوله كشی با عالئم مشخص تعیین شده و به تایید مھندس مشاور رسیده است
واحد اندازه گیری ساخت زانوھای مایتر شده، تعداد سرجوش ھای اجرا شده برای ساخت زانو می باشد. مثًال ھرگاه یك زانو از سه قطعه متصل شده

.تشكیل شود، تعداد ٢ سرجوش محاسبه می شود
.بكار رفته می باشد(O-LET) تعداد(… ,WELDOLET, THERADOLET)ھا از نوع(O-LET)واحد اندازه گیری

١٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

زانوھای مایتر کربن استیل M1PFMICS
٠٢٠١۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=4"٠ ٠١٢،٩۵١،٧٧٠٣،٣۶٢،٩٢٠۴،٠٢۵،٩٠٠ سرجوش

D=5"٠ ٠٢٣،۵۴١،١٢٠۴،٠٢۴،٧۶٠۴،٨١٢،١۴٠ سرجوش

D=6"٠ ٠٣۴،٠٩٢،٠٩٠۴،۶۴٣،٢٨٠۵،۵۴١،۵۴٠ سرجوش

D=8"٩،۵١٠،٩۵٠ ٠۴۵،٣۵۴،١۶٠۶،٠۶٩،٠٨٠٧،٢۴١،٠٣٠ سرجوش

D=10"١٢،٩٣۶،٨٧٠ ٠۵۶،۵٨٠،٣٨٠٨،١٣١،۴۵٠٩،٧٣۵،۴۵٠ سرجوش

D=12"١٣،٣٣۵،٩٣٠ ٠۶٧،۴۴٢،٨٧٠٨،۴۶۵،٣٧٠١٠،١١٧،٢٨٠ سرجوش

D=14"١۵،٣۵٣،۴١٠ ٠٧٨،۵١٣،٢٨٠٩،٧٠۶،۴۵٠١١،۶١۵،۵٩٠ سرجوش

D=16"١٧،٣۶٧،١٧٠ ٠٨٩،۵٧٩،١٧٠١٠،٩۴٣،٧٧٠١٣،١١١،۵۵٠ سرجوش

D=18"١٩،٣٨۶،٠٧٠ ٠٩١٠،۶۴٩،٢٢٠١٢،١٨٣،٣٠٠١۴،۶١٠،٠٨٠ سرجوش

D=20"٢١،۴٠٠،۴٠٠ ١٠١١،٧١۴،٨٩٠١٣،۴٢١،۵٩٠١۶،١٠۵،٨٢٠ سرجوش

D=24"٢۵،۴٣٢،٨٣٠ ١١١٣،٨۵١،٨١٠١۵،٨٩٩،۴١٠١٩،١٠٠،٠٨٠ سرجوش

D=26"٢٧،۴۴٩،٩۴٠ ١٢١۴،٩٢١،٩٠٠١٧،١٣٨،۵۴٠٢٠،۵٩۶،۴۴٠ سرجوش

D=28"٢٩،۴۶٧،۴٣٠ ١٣١۵،٩٩١،۴٧٠١٨،٣٧٨،٧٩٠٢٢،٠٩۵،٣٣٠ سرجوش

D=30"٣١،۴٨٢،٩۵٠ ١۴١٧،٠۵٨،٢٠٠١٩،۶١۶،٩۴٠٢٣،۵٩٠،٧١٠ سرجوش

D=32"٣٣،۴٩۴،۵٩٠ ١۵١٨،١٢٣،۵١٠٢٠،٨۵١،٧۴٠٢۵،٠٨٣،٩٢٠ سرجوش

D=34"٣۵،۵١٢،٢۴٠ ١۶١٩،١٩۵،١٢٠٢٢،٠٩٣،٧٩٠٢۶،۵٨٣،٧٨٠ سرجوش

D=36"٣٧،۵٢٨،٣۵٠ ١٧٢٠،٢۶١،٠١٠٢٣،٣٣١،١١٠٢٨،٠٧٩،١۶٠ سرجوش

D=38"٣٩،۵۴۶،۴۵٠ ١٨٢١،٣٣٢،٠٣٠٢۴،۵٧١،۶٢٠٢٩،۵٧٨،۶٧٠ سرجوش

D=40"۴١،۵۶١،٠٠٠ ١٩٢٢،٣٩٧،٩٢٠٢۵،٨٠٨،٩٣٠٣١،٠٧٣،۴٣٠ سرجوش

D=42"۴٣،۵٧۵،٩۵٠ ٢٠٢٣،۴۶۵،۶٣٠٢٧،٠۴٧،٠٩٠٣٢،۵٧٠،٠١٠ سرجوش

D=44"۴۵،۵٩۴،٧۶٠ ٢١٢۴،۵٣۴،۶٢٠٢٨،٢٨۶،٧۵٠٣۴،٠۶٨،۶٧٠ سرجوش

D=46"۴٧،۶١٠،٣٣٠ ٢٢٢۵،۶٠٢،۵۴٠٢٩،۵٢۵،٨٨٠٣۵،۵۶۵،٢۵٠ سرجوش

D=48"۴٩،۶٢٩،۵٨٠ ٢٣٢۶،۶٧٠،٩٢٠٣٠،٧۶۶،٣۵٠٣٧،٠۶٣،۵۶٠ سرجوش

D=50"۵١،۶۴٨،٨١٠ ٢۴٢٧،٧۴١،٠١٠٣٢،٠٠٧،٢٠٠٣٨،۵۶٣،۴١٠ سرجوش

D=52"۵٣،۶۵۶،٩٢٠ ٢۵٢٨،٨٠۵،١٣٠٣٣،٢۴١،٢۴٠۴٠،٠۵۵،٢۶٠ سرجوش

D=54"۵۵،۶٧٢،٨۵٠ ٢۶٢٩،٨٧۶،٩۵٠٣۴،۴٨١،١٣٠۴١،۵۵٢،۵٩٠ سرجوش

D=56"۵٧،۶٨٧،١٨٠ ٢٧٣٠،٩۴٢،۶٢٠٣۵،٧١٨،۶٧٠۴٣،٠۴٨،۵۵٠ سرجوش

١١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

زانوھای مایتر فوالد ضد زنگ M1PFMISS
٠٢٠٢۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=4"۵،٧۵۵،٧٠٠ ٠١٣،٨۶٠،۴٨٠۴،٠۵٢،٩۵٠۴،٩٧٧،١٨٠ سرجوش

D=5"۶،٨۵٨،٩١٠ ٠٢۴،۶٠٣،٨٧٠۴،٨٢٩،٢۴٠۵،٩٣٩،۵٣٠ سرجوش

D=6"٧،٨٧٣،٧٠٠ ٠٣۵،٢٧٠،۶٣٠۵،۵٢٧،۶۶٠۶،٨٣٠،١٩٠ سرجوش

D=8"١٠،٢۶٩،٨٣٠ ٠۴۶،٩٠۴،٧٧٠٧،٢٣۶،١٢٠٨،٩١٧،٧۴٠ سرجوش

D=10"١۴،٠٣١،٣۴٠ ٠۵٨،۴۵٩،٢٠٠٨،٨۶۴،٨۶٠١٠،٩٣١،۶٨٠ سرجوش

D=12"١۴،۴١٧،٨٢٠ ٠۶٩،۶٧۴،٩٨٠١٠،١۴٨،٨۵٠١٢،۴٨٢،۵٢٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٧١١،١۴٢،٩١٠١١،۶٩۴،٧۴٠٠ سرجوش

D=16"٠ ٠٨١٢،۶٠۴،٩١٠١٣،٢٣٧،١۴٠٠ سرجوش

D=18"٠ ٠٩١۴،٠٧١،٧٧٠١۴،٧٨١،٩٧٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٠١۵،۵٣۵،۶٣٠١۶،٣٢۶،٢٣٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١١١٨،۴۶۵،۵۶٠١٩،۴١۴،۵٢٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١٢٢٢،٨۶١،۴۶٠٢۴،٠۴۶،٧۵٠٠ سرجوش

١٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

زانوھای مایتر فوالد آلیاژی M1PFMIAS
٠٢٠٣۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=4" ٠١۴،۴١٠،١٨٠۵،٠٨۴،۵٣٠ سرجوش

D=5" ٠٢۵،٢۶٧،٣٢٠۶،٠۶١،۵٨٠ سرجوش

D=6" ٠٣۶،٠۶٢،۵٩٠۶،٩۶٧،۵۴٠ سرجوش

D=8" ٠۴٧،٩١٨،۶٠٠٩،٠٨٩،٩۴٠ سرجوش

D=10" ٠۵٩،٧١۵،٠١٠١٢،٣١۶،٢٢٠ سرجوش

D=12" ٠۶١١،٠٧٠،٩۴٠١٢،٧۴٧،٧١٠ سرجوش

D=14" ٠٧١٢،٧١٨،۴٩٠١۴،۶٧٢،١٢٠ سرجوش

D=16" ٠٨١۴،٣۶١،۵١٠١۶،۵٩٧،٣٣٠ سرجوش

D=18" ٠٩١۶،٠١٠،۶٢٠١٨،۵٢٣،١٢٠ سرجوش

D=20" ١٠١٧،۶۵٣،٢٨٠٢٠،٧١١،٧٠٠ سرجوش

D=24" ١١٢٠،٩۴۶،۶١٠٢۴،٣٠٠،۵١٠ سرجوش

١٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه - کربن٩٠نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
استیل

M1PFNZNR01CS
٠٢١١۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"٠ ٠١١،٨٩٠،۶٩٠٢،٠۶٧،۴۵٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٢،۵٨٢،١٩٠٢،٨٢۵،٣١٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٣،١١٨،٣٠٠٣،۴۵٧،٢۵٠۴،٢١۴،۶٠٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٣،۶۵٧،٣۴٠۴،٠١۶،۶٩٠۴،٨٩۶،٨۴٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶۴،١٣٨،٧۶٠۴،۵۴٩،٩٣٠۵،۵۴۶،٠۴٠ سرجوش

D=8"٩،٧٨٠،٠٧٠ ٠٧۵،۵٢٢،٠۵٠۶،٠٧٧،٢٩٠٧،۴٠۵،٨٩٠ سرجوش

D=10"١١،۵١۶،٩٧٠ ٠٨۶،۴٧٩،۴٧٠٧،١٢٩،٨٧٠٨،۶٩٢،٧٢٠ سرجوش

D=12"١٣،٠٣٢،۶٧٠ ٠٩٧،٣٠۶،٧٨٠٨،٠٣٨،١٧٠٩،٨٠۵،١٨٠ سرجوش

D=14"١۵،٠٠١،۵٢٠ ١٠٨،٣٧٨،۴٩٠٩،٢٣۴،٨٢٠١١،٢۶٩،٧٨٠ سرجوش

D=16"١۶،٩١٠،۶٠٠ ١١٩،۴۵٠،٢٠٠١٠،٣٩۴،۵٢٠١٢،۶٨٧،۵٠٠ سرجوش

D=18"١٨،٩٢١،٧٢٠ ١٢١٠،۵۵٨،١۴٠١١،۶٢١،٣۶٠١۴،١٨٧،٢٩٠ سرجوش

D=20"٢٠،٧٩٠،۴۵٠ ١٣١١،۶۶۶،٠٧٠١٢،٧۶۵،۵٣٠١۵،۵٨٣،٨٢٠ سرجوش

D=24"٢۴،٨٩٩،٩۵٠ ١۴١٣،٨٨٠،٩٨٠١۵،٢۶٩،٢٧٠١٨،۶۴۴،٢٩٠ سرجوش

١۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه - فوالد ضد٩٠نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
زنگ

M1PFNZNR01SS
٠٢١٢۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"٣،۶٧١،٣١٠ ٠١٣،٠٣۶،٩۴٠٣،١٨۶،۵۶٠٣،٣۵٢،٨٠٠ سرجوش

D=3"۵،٠١٠،٢۶٠ ٠٢۴،١۴٠،۵٩٠۴،٣۴٨،٣٩٠۴،۵٧٧،۵۶٠ سرجوش

D=4"۶،١٢۴،۴١٠ ٠٣۵،٠٠۵،۴٨٠۵،٢۵۴،٨۴٠۵،۵٢٩،١۴٠ سرجوش

D=5"٧،١٢۴،٨٣٠ ٠۴۵،٨٧۵،٢٨٠۶،١۶٧،٣٩٠۶،۴٨٧،٩٩٠ سرجوش

D=6"٨،٠٧٢،٧٨٠ ٠۶۶،۶۵١،٣٢٠۶،٩٨٠،٢٣٠٧،٣۴١،٢١٠ سرجوش

D=8"١٠،٧۵۶،٨٢٠ ٠٧٨،٨٣٧،۶۵٠٩،٢٨۵،٣١٠٩،٧٧۶،٩٠٠ سرجوش

D=10"١٢،۶۵۴،۴٧٠ ٠٨١٠،۴٢۶،۶۴٠١٠،٩٣٩،۶١٠١١،۵٠٢،۴۴٠ سرجوش

D=12"١۴،٣٠۴،٠۶٠ ٠٩١١،٨٢۴،۴٧٠١٢،٣٨۴،٩٣٠١٣،٠٠٢،٣٩٠ سرجوش

D=14"٠ ١٠١٣،۵٩۶،١٢٠١۴،٢٣٠،٢١٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١١١۵،٣۶۶،۶٠٠١۶،٠٧۵،۴٩٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٢١٧،١٨٨،١٣٠١٧،٩٧۵،٣٩٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٣١٩،٠٠٨،۴٧٠١٩،٨٧۴،١٠٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۴٢٢،۶۵١،۵٣٠٢٣،۶٧٣،٩٠٠٠ سرجوش

١۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه - فوالد٩٠نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
آلیاژی

M1PFNZNR01AS
٠٢١٣۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2" ٠١٢،٩٩٨،٢٨٠٣،٢٧٩،۴١٠ سرجوش

D=3" ٠٢۴،٠٩۴،٠۶٠۴،۴٨١،٢۶٠ سرجوش

D=4" ٠٣۴،٩۴٣،۴۴٠۵،۴٨٢،٩٣٠ سرجوش

D=5" ٠۴۵،٨٠١،١٧٠۶،٣٧١،٨٠٠ سرجوش

D=6" ٠۶۶،۵۶۴،٨١٠٧،٢١۴،٠٠٠ سرجوش

D=8" ٠٧٨،٧۵١،١٣٠٩،۶٣٠،١٩٠ سرجوش

D=10" ٠٨١٠،٢٨٠،۵١٠١١،٣١٠،٩٠٠ سرجوش

D=12" ٠٩١١،۶٠٧،٧٣٠١٢،٧۶٨،١۵٠ سرجوش

D=14" ١٠١٣،٣١٨،١٣٠١۴،۶٧٨،٧٣٠ سرجوش

D=16" ١١١۵،٠٢۶،١۴٠١۶،۵٢٩،٨٢٠ سرجوش

D=18" ١٢١۶،٧٩٢،٣۵٠١٨،۴٨۵،۵۴٠ سرجوش

D=20" ١٣١٨،۵۵٨،۵۵٠٢٠،٣٠٧،۵۵٠ سرجوش

D=24" ١۴٢٢،٠٩٠،٩۶٠٢۴،٢٩٨،٩٩٠ سرجوش

١۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استیل M1PFNZNR02CS
٠٢١۴۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"٠ ٠١٢،۴۵٧،٧٠٠٢،۶٨٧،٠٧٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٣،٣۵۶،٨۴٠٣،۶٧٣،۴١٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣۴،٠۵٢،٨٢٠۴،۴٩۵،١٢٠۵،۴٧٩،۴٩٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴۴،٧۵۵،۶۴٠۵،٢٢١،٢٣٠۶،٣۶۵،٠٢٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶۵،٣٨٠،٩٩٠۵،٩١۴،٣٣٠٧،٢٠٩،٧۵٠ سرجوش

D=8"١٢،٧١۵،٠١٠ ٠٧٧،١٧٨،٩۵٠٧،٩٠٠،٠٨٠٩،۶٢٧،٢۶٠ سرجوش

D=10"١۴،٩٧١،۵٧٠ ٠٨٨،۴٢٣،۵١٠٩،٢۶٨،۵۵٠١١،٣٠٢،١٠٠ سرجوش

D=12"١۶،٩۴٣،٨۴٠ ٠٩٩،۴٩٨،٩٢٠١٠،۴۴٨،۶١٠١٢،٧۴۶،۵۵٠ سرجوش

D=14"١٩،۵٠٢،٧٧٠ ١٠١٠،٨٩١،۵۴٠١٢،٠٠۴،٨٧٠١۴،۶۴٩،٨٢٠ سرجوش

D=16"٢١،٩٨۴،٩٧٠ ١١١٢،٢٨۴،١٩٠١٣،۵١٢،٢٠٠١۶،۴٩۴،٢۴٠ سرجوش

D=18"٢۴،۵٩٩،٢۵٠ ١٢١٣،٧٢۴،١٠٠١۵،١٠٧،۶٨٠١٨،۴۴١،٨٠٠ سرجوش

D=20"٢٧،٠٢٧،٨٩٠ ١٣١۵،١۶۵،٠٣٠١۶،۵٩۵،٩٠٠٢٠،٢۶٠،۵۵٠ سرجوش

D=24"٣٢،٣۶٨،١۶٠ ١۴١٨،٠۴۵،٨۶٠١٩،٨۵٠،۶۵٠٢۴،٢٣٨،١٧٠ سرجوش

١٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M1PFNZNR02SS
٠٢١۵۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"۴،٧٧۴،١۶٠ ٠١٣،٩۴٧،۴٢٠۴،١۴٣،٣۴٠۴،٣۵٨،٢٧٠ سرجوش

D=3"۶،۵١٢،٩٩٠ ٠٢۵،٣٨۴،٠٧٠۵،۶۵٢،۴٣٠۵،٩۴٩،٢٩٠ سرجوش

D=4"٧،٩۶٢،٠٨٠ ٠٣۶،۵٠۶،۴٠٠۶،٨٢٩،٣٨٠٧،١٨۶،٧٩٠ سرجوش

D=5"٩،٢۶١،٩٣٠ ٠۴٧،۶٣٧،٢٨٠٨،٠١٧،٢۵٠٨،۴٣۴،٠۴٠ سرجوش

D=6"١٠،۴٩۴،۶٢٠ ٠۶٨،۶۴۵،۵۴٠٩،٠٧٣،٠١٠٩،۵۴۴،۴٢٠ سرجوش

D=8"١٣،٩٨۴،٩۵٠ ٠٧١١،۴٨٧،٧۴٠١٢،٠۶٩،۵٨٠١٢،٧٠٩،۶٠٠ سرجوش

D=10"١۶،۴۵٣،٣۴٠ ٠٨١٣،۵۵۵،٣٣٠١۴،٢٢١،۴٧٠١۴،٩۵٢،٩٣٠ سرجوش

D=12"١٨،۵٩۴،٩٣٠ ٠٩١۵،٣٧٢،٠۵٠١۶،١٠١،١٣٠١۶،٩٠۵،٠٢٠ سرجوش

D=14"٠ ١٠١٧،۶٧۵،٢۴٠١٨،۵٠١،۶٩٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١١١٩،٩٧٧،١٨٠٢٠،٨٩٨،۶٢٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٢٢٢،٣۴۴،۴۵٠٢٣،٣۶٨،٠١٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٣٢۴،٧١١،٧٣٠٢۵،٨٣٧،۴١٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۴٢٩،۴۴٧،۴٧٠٣٠،٧٧۶،٢٠٠٠ سرجوش

١٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلیاژی M1PFNZNR02AS
٠٢١۶۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2" ٠١٣،٨٩٧،۶۵٠۴،٢۶٢،١۶٠ سرجوش

D=3" ٠٢۵،٣٢٢،١۶٠۵،٨٢۶،١٢٠ سرجوش

D=4" ٠٣۶،۴٢٧،۶۵٠٧،١٢۶،٧۴٠ سرجوش

D=5" ٠۴٧،۵۴١،۵٢٠٨،٢٨٢،۵٠٠ سرجوش

D=6" ٠۶٨،۵٣٢،٧٠٠٩،٣٧٨،۴٣٠ سرجوش

D=8" ٠٧١١،٣٧۵،١۶٠١٢،۵١٩،٨۵٠ سرجوش

D=10" ٠٨١٣،٣۶۴،۶۵٠١۴،٧٠۵،٩۶٠ سرجوش

D=12" ٠٩١۵،٠٨٨،٩٧٠١۶،۵٩٨،۴٧٠ سرجوش

D=14" ١٠١٧،٣١١،٩٠٠١٩،٠٨٢،٣۵٠ سرجوش

D=16" ١١١٩،۵٣٣،۶٣٠٢١،۴٨٧،٧١٠ سرجوش

D=18" ١٢٢١،٨٣٠،١٧٠٢۴،٠٣٠،٩۶٠ سرجوش

D=20" ١٣٢۴،١٢۶،٧١٠٢۶،٣٩٩،٩٣٠ سرجوش

D=24" ١۴٢٨،٧١٨،۶١٠٣١،۵٨٩،١٧٠ سرجوش

١٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه - کربن استیل٩٠نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  M1PFNZRE01CS
٠٢١٧۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"٠ ٠١٢،٨٠١،۴۴٠٣،٠۶٣،٨٣٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٣،٨٢۶،٧۴٠۴،١٨٨،٠٩٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣۴،۶٢١،٧٢٠۵،١٢۴،١۵٠۶،١٨٠،١۴٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴۵،۴٢١،۵۶٠۵،٩۵۴،١٢٠٧،١٨٣،٩٣٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶۶،١٣۵،۵١٠۶،٧۴٢،۶٩٠٨،١٣۶،١٧٠ سرجوش

D=8"١۴،٢٢١،۵٩٠ ٠٧٨،١٨۴،٣٣٠٩،٠٠۶،٨٠٠١٠،٨۵٩،٧٧٠ سرجوش

D=10"١۶،٧۵٨،١٢٠ ٠٨٩،۶٠۶،٣٨٠١٠،۵۶٩،۶۶٠١٢،٧۵۶،١٠٠ سرجوش

D=12"١٨،٩٨٢،٣٢٠ ٠٩١٠،٨٣۵،٠٢٠١١،٩١٨،۶۴٠١۴،٣٩۵،۴٠٠ سرجوش

D=14"٢١،٨۵٧،۴١٠ ١٠١٢،۴٢۴،٨٢٠١٣،۶٩۵،۶٢٠١۶،۵۴٩،٧٢٠ سرجوش

D=16"٢۴،۶۴۶،٩۴٠ ١١١۴،٠١۵،۵٩٠١۵،۴١٧،۶٨٠١٨،۶٣۵،۴٨٠ سرجوش

D=18"٢٧،۵٨١،٧۶٠ ١٢١۵،۶۵٩،۶٠٠١٧،٢٣٧،۵١٠٢٠،٨٣٨،٨۶٠ سرجوش

D=20"٣٠،٣٠٨،٣١٠ ١٣١٧،٣٠٣،۶٠٠١٨،٩٣۶،٩٢٠٢٢،٨٩٣،٢٢٠ سرجوش

D=24"٣۶،٣٠۶،٩۶٠ ١۴٢٠،۵٩٣،٧٨٠٢٢،۶۵١،٣٧٠٢٧،٣٩٣،۴٣٠ سرجوش

٢٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه - فوالد ضد زنگ٩٠نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  M1PFNZRE01SS
٠٢١٨۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"۵،٣۶٢،۴٢٠ ٠١۴،۴۴۴،۶٧٠۴،۶۵٨،۶٩٠۴،٨٩۵،١۶٠ سرجوش

D=3"٧،٣١۴،۶٢٠ ٠٢۶،٠۵٨،٧٠٠۶،٣۵۵،۴۶٠۶،۶٨٠،۶٠٠ سرجوش

D=4"٨،٩٣٨،۶۶٠ ٠٣٧،٣٢٣،٧۴٠٧،۶٧٨،۴٣٠٨،٠٧٠،٣٨٠ سرجوش

D=5"١٠،۴٠٣،۵٧٠ ٠۴٨،۵٩۶،١٨٠٩،٠١٢،٩۵٠٩،۴٧٠،۵٢٠ سرجوش

D=6"١١،٧٨۵،۵۵٠ ٠۶٩،٧٣٣،۶٣٠١٠،٢٠۴،٢٠٠١٠،٧١٩،١٢٠ سرجوش

D=8"١۵،۶٩۶،٢٢٠ ٠٧١٢،٩٢۵،٧١٠١٣،۵۶۴،١٩٠١۴،٢۶۵،٣٢٠ سرجوش

D=10"١٨،۴٨١،٠۶٠ ٠٨١۵،٢۶٣،١٠٠١۵،٩٩٣،٢٠٠١۶،٧٩٧،٧٨٠ سرجوش

D=12"٢٠،٩٠۵،١٨٠ ٠٩١٧،٣٢٢،٩٩٠١٨،١٢٢،٨۵٠١٩،٠٠٣،٧١٠ سرجوش

D=14"٠ ١٠١٩،٩٢٧،٣١٠٢٠،٨٣٣،٠٠٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١١٢٢،۵٢٨،٠۴٠٢٣،۵٣٨،٣۶٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٢٢۵،٢٠٠،٩٠٠٢۶،٣٢۴،١۴٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٣٢٧،٨٧۴،٣۶٠٢٩،١٠٨،٧٣٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۴٣٣،٢٢١،٢۴٠٣۴،۶٧٩،۶٨٠٠ سرجوش

٢١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه - فوالد آلیاژی٩٠نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  M1PFNZRE01AS
٠٢١٩۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2" ٠١۴،٣۶٧،٩٢٠۴،٧٧۴،٩۵٠ سرجوش

D=3" ٠٢۵،٩۶١،٨۴٠۶،۵٢۶،۴۶٠ سرجوش

D=4" ٠٣٧،٢٠٢،۵٩٠٧،٩٨٣،۶٩٠ سرجوش

D=5" ٠۴٨،۴۵٠،۵۶٠٩،٢٨٠،١٢٠ سرجوش

D=6" ٠۶٩،۵۶۴،٨٢٠١٠،۵١٠،٧٢٠ سرجوش

D=8" ٠٧١٢،٧٣٩،۶٩٠١۴،٠٢٠،۶۶٠ سرجوش

D=10" ٠٨١۴،٩٧٩،٢٢٠١۶،۴٨١،٩٣٠ سرجوش

D=12" ٠٩١۶،٩٢۴،٢۶٠١٨،۶١٧،۵١٠ سرجوش

D=14" ١٠١٩،۴٢٣،٩۵٠٢١،۴٠٩،٧١٠ سرجوش

D=16" ١١٢١،٩٢۴،٢۵٠٢۴،١١٨،٢٧٠ سرجوش

D=18" ١٢٢۴،۵٠۶،٧٣٠٢۶،٩٧۶،۶٩٠ سرجوش

D=20" ١٣٢٧،٠٨۶،٢٣٠٢٩،۶٣۵،٩٩٠ سرجوش

D=24" ١۴٣٢،٢۴٨،٢٠٠٣۵،۴٧٢،٧۴٠ سرجوش

٢٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استیل M1PFNZRE02CS
٠٢٢٠۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"٠ ٠١٣،۶۴٢،١٢٠٣،٩٨٣،٧١٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢۴،٩٧۴،٩۶٠۵،۴۴۴،۶۶٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣۶،٠٠٧،٠۴٠۶،۶۶٢،۵٧٠٨،٠٣۶،٩٣٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٧،٠۴٧،٩٠٠٧،٧۴٠،٧۶٠٩،٣٣٩،٨٢٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٧،٩٧۶،٢٠٠٨،٧۶۶،٠٣٠١٠،۵٧٨،١۵٠ سرجوش

D=8"١٨،۴٨٧،٨٠٠ ٠٧١٠،۶۴٠،۶٨٠١١،٧٠٧،٨۶٠١۴،١١٨،۴۵٠ سرجوش

D=10"٢١،٧٨۶،٠٧٠ ٠٨١٢،۴٨٨،٨٧٠١٣،٧۴١،٢٣٠١۶،۵٨١،٠۴٠ سرجوش

D=12"٢۴،۶٧٨،٧٨٠ ٠٩١۴،٠٨۵،٣٣٠١۵،۴٩٣،٩۵٠١٨،٧١۴،٩١٠ سرجوش

D=14"٢٨،۴١۴،٠٩٠ ١٠١۶،١۵٣،٧٧٠١٧،٨٠۵،۶١٠٢١،۵١٣،۶٨٠ سرجوش

D=16"٣٢،٠۴١،٠۴٠ ١١١٨،٢٢٠،٢٧٠٢٠،٠۴٢،٧٩٠٢۴،٢٢۶،٠۴٠ سرجوش

D=18"٣۵،٨۵٩،٠٩٠ ١٢٢٠،٣۵٩،۵٠٠٢٢،۴٠٩،۶٧٠٢٧،٠٩٢،۴٠٠ سرجوش

D=20"٣٩،۴٠١،٠٠٠ ١٣٢٢،۴٩۵،٢١٠٢۴،۶١۶،٧۵٠٢٩،٧۶١،٣٢٠ سرجوش

D=24"۴٧،٢٠٠،٠٣٠ ١۴٢۶،٧٧١،٣٠٠٢٩،۴۴٨،٠۴٠٣۵،۶١٢،١٠٠ سرجوش

٢٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M1PFNZRE02SS
٠٢٢١۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"۶،٩٧٠،٢٨٠ ٠١۵،٧٧٧،٣٨٠۶،٠۵۵،٢٢٠۶،٣۶٣،٢٢٠ سرجوش

D=3"٩،۵٠٧،٢٨٠ ٠٢٧،٨٧٧،٣٨٠٨،٢۶٢،٢٣٠٨،۶٨۴،٣٣٠ سرجوش

D=4"١١،۶٢٠،٠٩٠ ٠٣٩،۵٢١،٨٩٠٩،٩٨٣،٠٢٠١٠،۴٩٠،٨۴٠ سرجوش

D=5"١٣،۵٢١،٣۴٠ ٠۴١١،١٧۵،٠٢٠١١،٧١۶،۵۴٠١٢،٣١١،٨۵٠ سرجوش

D=6"١۵،٣٢٢،۴٠٠ ٠۶١٢،۶۵١،٧٧٠١٣،٢۶١،٢٧٠١٣،٩٣٣،۴۴٠ سرجوش

D=8"٢٠،۴٠۵،٧۶٠ ٠٧١۶،٨٠١،٧٧٠١٧،۶٣١،٧٩٠١٨،۵۴۵،١۵٠ سرجوش

D=10"٢۴،٠٢۴،٣۴٠ ٠٨١٩،٨۴١،٠۴٠٢٠،٧٨٩،٨٩٠٢١،٨٣٣،٩٠٠ سرجوش

D=12"٢٧،١٧٧،۵۵٠ ٠٩٢٢،۵١٩،۴٩٠٢٣،۵۶٠،۵۴٠٢۴،٧٠۶،٢٣٠ سرجوش

D=14"٠ ١٠٢۵،٩٠٢،۴٨٠٢٧،٠٨٢،۴٧٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١١٢٩،٢٨۵،۴۴٠٣٠،۶٠٠،٢٣٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٢٣٢،٧۶١،٢٢٠٣۴،٢٢١،۴٣٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٣٣۶،٢٣٧،٠٣٠٣٧،٨۴٢،٠٨٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۴۴٣،١٨٨،۵٩٠۴۵،٠٨۴،۴٩٠٠ سرجوش

٢۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلیاژی M1PFNZRE02AS
٠٢٢٢۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2" ٠١۵،۶٧٧،۵٣٠۶،٢٠٨،١۵٠ سرجوش

D=3" ٠٢٧،٧۵٠،٨۶٠٨،۴٨٢،۴٩٠ سرجوش

D=4" ٠٣٩،٣۶٣،٠٢٠١٠،٣٧٧،۵۶٠ سرجوش

D=5" ٠۴١٠،٩٨٢،٩٧٠١٢،٠۶٣،٩٣٠ سرجوش

D=6" ٠۶١٢،۴٣١،٢٣٠١٣،۶۶۴،١٣٠ سرجوش

D=8" ٠٧١۶،۵۶٢،٨۶٠١٨،٢٢۵،٢۵٠ سرجوش

D=10" ٠٨١٩،۴٧٣،٣۴٠٢١،۴٢۵،٨٧٠ سرجوش

D=12" ٠٩٢٢،٠٠١،٠۶٠٢۴،٢٠١،٢٩٠ سرجوش

D=14" ١٠٢۵،٢۵٢،۵١٠٢٧،٨٣۴،۴٢٠ سرجوش

D=16" ١١٢٨،۵٠١،۵٩٠٣١،٣۵۵،۴٣٠ سرجوش

D=18" ١٢٣١،٨۵٩،۴۵٠٣۵،٠۶٨،٩٢٠ سرجوش

D=20" ١٣٣۵،٢١٢،۵٨٠٣٨،۵٢۵،۵٠٠ سرجوش

D=24" ١۴۴١،٩٢١،٧٧٠۴۶،١١٢،٩۴٠ سرجوش

٢۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: # 3000CLASS: # 6000
رديف

(بھاي واحد (ريال

O_LETھا - کربن استیل M1PFOLCS
٠٢٣١۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D<1" ٠١٧۵٧،۶٢٠٨٨٩،۶۵٠ عدد

1" <= D <2" ٠٢١،۴۴٠،١٨٠١،۵٨١،٠١٠ عدد

D=2" ٠٣١،٧٧٢،٩۵٠١،٩٣٨،۶۴٠ عدد

D=3" ٠۴٢،۴٢١،١٧٠٠ عدد

D=4" ٠۵٢،٩٢۴،٠٨٠٠ عدد

D=5" ٠۶٣،۴٣٠،٩١٠٠ عدد

D=6" ٠٧٣،٨٨٣،١۵٠٠ عدد

D=8" ٠٨۵،١٧۴،٨۶٠٠ عدد

D=10" ٠٩۶،٠٨٠،٩۵٠٠ عدد

D=12" ١٠۶،٨۶٨،٠١٠٠ عدد

٢۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: # 3000CLASS: # 6000
رديف

(بھاي واحد (ريال

O_LETھا - فوالد ضد زنگ M1PFOLSS
٠٢٣٢۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D<1" ٠١١،٢۶۵،۴٧٠١،۴٠٠،۵۵٠ عدد

1" <= D <2" ٠٢٢،۴۴٢،٢٧٠٢،۶٧۶،٠١٠ عدد

D=2" ٠٣٣،١٧١،١٢٠٣،۴٧٣،٠١٠ عدد

D=3" ٠۴۴،٣٢٧،٠٢٠٠ عدد

D=4" ٠۵۵،٢٢٧،۵٣٠٠ عدد

D=5" ٠۶۶،١٣۴،١۴٠٠ عدد

D=6" ٠٧۶،٩۴٣،۴٢٠٠ عدد

D=8" ٠٨٩،٢٣۶،۶٣٠٠ عدد

D=10" ٠٩١٠،٨٨٣،٨٠٠٠ عدد

D=12" ١٠١٢،٣٢۴،٣٧٠٠ عدد

٢٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: # 3000CLASS: # 6000
رديف

(بھاي واحد (ريال

O_LETھا - فوالد آلیاژی M1PFOLAS
٠٢٣٣۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D<1" ٠١١،١۴٨،۵٣٠١،٢۴۵،٧٢٠ عدد

1" <= D <2" ٠٢٢،١٨۶،١١٠٢،٣٩١،۶۶٠ عدد

D=2" ٠٣٢،٨٢٢،۵۴٠٣،٠٨۵،٨۶٠ عدد

D=3" ٠۴٣،٨۵١،٨٣٠٠ عدد

D=4" ٠۵۴،۶۵٣،٧١٠٠ عدد

D=5" ٠۶۵،۴۶٠،٣٨٠٠ عدد

D=6" ٠٧۶،١٨٠،٠٨٠٠ عدد

D=8" ٠٨٨،٢٢٨،۶۶٠٠ عدد

D=10" ٠٩٩،۶٨٣،٢٣٠٠ عدد

D=12" ١٠١٠،٩۴٩،٩٠٠٠ عدد

٢٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ و باالتر٢اسپول ھا - کربن استیل -  M1PFSFCS
٠٢۴١۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"٠ ٠١١،٣٢۵،٩٣٠١،۴٨٨،٣١٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٨٢٢،٠٢٠٢،٠٣٩،٢۶٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،٢۴٢،۶٠٠٢،۶١۶،١٩٠٣،١۶٨،٧٢٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،۶۶٩،٣٨٠٣،١٠٧،٨٩٠٣،٧۵٩،٩٨٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٣،٠۶١،۵٠٠٣،۵۶٠،٧٠٠۴،٣٠٧،١۵٠ سرجوش

D=8"٧،۵٣٠،٠٩٠ ٠۶٣،٩٩٠،۵٩٠۴،۶٣٧،٨۴٠۵،۶٠۶،۶۵٠ سرجوش

D=10"٩،٣۶٠،٢٢٠ ٠٧۴،٨٨٧،٠٣٠۵،٧۵٩،۵٣٠۶،٩۶٠،٣۵٠ سرجوش

D=12"١٠،۶٣٩،۴٧٠ ٠٨۵،۶٠٨،١٣٠۶،۵٣٢،۶٢٠٧،٩٠۵،٩١٠ سرجوش

D=14"١٢،٣٢۴،٧۴٠ ٠٩۶،۴٧٣،۴٢٠٧،۵۵٠،٧۵٠٩،١۴۵،۴٢٠ سرجوش

D=16"١۴،٠١١،٠٠٠ ١٠٧،٣٣٢،٩٠٠٨،۵۶۵،٨٨٠١٠،٣٨١،١٣٠ سرجوش

D=18"١۵،۶٩۶،٨۶٠ ١١٨،١٩۵،٧٨٠٩،۵٨١،۶١٠١١،۶٢٠،۶۴٠ سرجوش

D=20"١٧،٣٨۵،١۴٠ ١٢٩،٠۵۶،٢٧٠١٠،۵٩٧،٧۵٠١٢،٨۵۵،٧۵٠ سرجوش

D=24"٢٠،٧۵۴،٨٧٠ ١٣١٠،٧٧٩،٠۴٠١٢،۶٣٠،۴١٠١۵،٣٣٢،۵٧٠ سرجوش

D=26"٢٢،۴۴٢،١۴٠ ١۴١١،۶۴۴،١٢٠١٣،۶۴۶،۵۴٠١۶،۵٧١،۴٨٠ سرجوش

D=28"٢۴،١٣٠،۴١٠ ١۵١٢،۵٠۴،٨١٠١۴،۶۶۶،٠٨٠١٧،٨٠٨،٧٩٠ سرجوش

D=30"٢۵،٨١۴،٢٨٠ ١۶١٣،٣۶٧،۴٩٠١۵،۶٨١،٢١٠١٩،٠۴٧،٣٠٠ سرجوش

D=32"٢٧،۴٩۶،۵٣٠ ١٧١۴،٢٢٧،٩٨٠١۶،۶٩۴،٣٣٠٢٠،٢٨٠،۴١٠ سرجوش

D=34"٢٩،١٨۶،۴٠٠ ١٨١۵،٠٩١،٨۶٠١٧،٧١٢،٠٧٠٢١،۵٢٢،۵٢٠ سرجوش

D=36"٣٠،٨٧٠،٢٧٠ ١٩١۵،٩۵٢،٧۵٠١٨،٧٢٧،٢٠٠٢٢،٧۵٧،٢٣٠ سرجوش

D=38"٣٢،۵۵٧،٩۴٠ ٢٠١۶،٨١۶،٠٣٠١٩،٧۴۶،١۴٠٢٣،٩٩٧،١۴٠ سرجوش

D=40"٣۴،٢۴٣،٨٠٠ ٢١١٧،۶٧۶،٩٢٠٢٠،٧۶١،٢٧٠٢۵،٢٣٣،۴۵٠ سرجوش

D=42"٣۵،٩٢٧،۶٧٠ ٢٢١٨،۵۴٠،٢٠٠٢١،٧٧۶،۴٠٠٢۶،۴٧١،٣۶٠ سرجوش

D=44"٣٧،۶١٧،٩۴٠ ٢٣١٩،۴٠١،٢٩٠٢٢،٧٩۴،١٣٠٢٧،٧٠٩،٠٧٠ سرجوش

D=46"٣٩،٣٠١،٨١٠ ٢۴٢٠،٢۶٢،۵٧٠٢٣،٨٠٩،٢۶٠٢٨،٩۴٨،١٨٠ سرجوش

D=48"۴٠،٩٨٩،٠٨٠ ٢۵٢١،١٢۶،٠۶٠٢۴،٨٢٧،۴٠٠٣٠،١٨۶،۶٩٠ سرجوش

D=50"۴٢،۶٧٨،٣۵٠ ٢۶٢١،٩٨٨،٣۴٠٢۵،٨۴۴،۵۴٠٣١،۴٢۶،۴١٠ سرجوش

D=52"۴۴،٣۶٠،۶١٠ ٢٧٢٢،٨۴٨،٨٣٠٢۶،٨۵٧،۶۶٠٣٢،۶۶٠،۵١٠ سرجوش

D=54"۴۶،٠۴۶،٠٧٠ ٢٨٢٣،٧١١،۵١٠٢٧،٨٧۴،١٩٠٣٣،٨٩٨،٠٢٠ سرجوش

D=56"۴٧،٧٢٩،٩۴٠ ٢٩٢۴،۵٧١،۵٩٠٢٨،٨٨٩،٣٢٠٣۵،١٣۵،٧٣٠ سرجوش

٢٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢اسپول ھا - کربن استیل - کوچکتر از  M1PFSFCT
٠٢۴٢۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D<1" ٠١٣۵٩،۶۶٠ سرجوش

1"<=D<2" ٠٢۴٨٢،٩۶٠ سرجوش

٣٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسپول ھا - فوالد ضد زنگ M1PFSFSS
٠٢۴٣۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2"٢،۶٨٧،۶٣٠ ٠١١،٨۶٢،٠٧٠١،٩۵٩،۵٢٠٢،٣٩١،٣٣٠ سرجوش

D=3"٣،۶۶۶،٨١٠ ٠٢٢،۵۴۵،٩٢٠٢،۶٧٧،۴٩٠٣،٢۶۵،١١٠ سرجوش

D=4"۴،٧١٣،۶۶٠ ٠٣٣،١١۴،٢٩٠٣،٢٧۵،٠٩٠۴،٠٠٣،۴۵٠ سرجوش

D=5"۵،۵٨٣،٣٣٠ ٠۴٣،۶٩۴،١۵٠٣،٨٨١،٧۵٠۴،٧۴۶،٧٠٠ سرجوش

D=6"۶،٣٧٧،٨٠٠ ٠۵۴،٢١۴،٧٢٠۴،۴٢٧،٩٠٠۵،۴٣٠،٠٢٠ سرجوش

D=8"٨،٢٩۵،٣٠٠ ٠۶۵،۴٩۴،٢٠٠۵،٧٧٠،٧٣٠٧،٠۶۶،٩٧٠ سرجوش

D=10"١٠،٣٠٩،۴۶٠ ٠٧۶،٧١٣،١۶٠٧،٠۵٠،۶٠٠٨،۶٣٨،٠٠٠ سرجوش

D=12"١١،٧٣٢،٧۵٠ ٠٨٧،٧۶٠،١۶٠٨،١۵۴،٨۵٠٩،٩٧۵،۵۶٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٨،٩٩٣،٩١٠٩،۴۵۴،٣٨٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠١٠،٢١٩،٨۶٠١٠،٧۴٧،٣٣٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١١١،۴۵٢،٩٧٠١٢،٠۴۶،٢٢٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢١٢،۶٨٣،٧۶٠١٣،٣۴٢،٨٠٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١۵،١۴۶،۴٧٠١۵،٩٣٧،٠٧٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۴١٨،٨۴١،١١٠١٩،٨٢٩،٠۶٠٠ سرجوش

٣١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسپول ھا - فوالد آلیاژی M1PFSFAS
٠٢۴۴۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=2" ٠١٢،١١۵،٩١٠٢،٣٨۵،٨٢٠ سرجوش

D=3" ٠٢٢،٨٩٢،۴۵٠٣،٢۵٧،٣١٠ سرجوش

D=4" ٠٣٣،۵۴٨،٢٨٠۴،١٧٢،۶٧٠ سرجوش

D=5" ٠۴۴،٢١٠،١١٠۴،٩۴٢،۶۵٠ سرجوش

D=6" ٠۶۴،٨١٨،١٢٠۵،۶۴٩،٨۴٠ سرجوش

D=8" ٠٧۶،٢٧٢،٠١٠٧،٣۴٨،٧١٠ سرجوش

D=10" ٠٨٧،۶۶٩،٧٣٠٩،١٢٣،۶۴٠ سرجوش

D=12" ٠٩٨،٨۴٧،٣۵٠١٠،٣٨٨،٣١٠ سرجوش

D=14" ١٠١٠،٢٣٩،٢٨٠١٢،٠٣٧،١٧٠ سرجوش

D=16" ١١١١،۶٢۵،٨۵٠١٣،۶٨٣،٠۵٠ سرجوش

D=18" ١٢١٣،٠١٩،۵٧٠١۵،٣٢٨،٩٢٠ سرجوش

D=20" ١٣١۴،۴٠٧،٣٣٠١٧،٠٨٨،١۴٠ سرجوش

D=24" ١۴١٧،١٨٧،٠٣٠٢٠،٢٧٣،٧٢٠ سرجوش

٣٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسپول ھا - کربن استیل با اندود سیمانی M1PFSFCL
٠٢۴۵۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی

D=6" ٠١٢،١۴۶،٩۶٠٢،٣٧٧،۴١٠ سرجوش

D=8" ٠٢٢،٨١٩،٩١٠٣،١١۶،٢٠٠ سرجوش

D=10" ٠٣٣،۴٧٧،٢۴٠٣،٨٣٩،٣٨٠ سرجوش

D=12" ٠۴۴،٠٣٨،٨١٠۴،۴۶۵،۴٧٠ سرجوش

D=14" ٠۵۴،۶٧۴،٢٧٠۵،١٧٢،٠۴٠ سرجوش

D=16" ٠۶۵،٣٠٣،٩۵٠۵،٨٧٢،٨۴٠ سرجوش

D=18" ٠٧۵،٩٣٩،۴١٠۶،۵٧٩،۴١٠ سرجوش

D=20" ٠٨۶،۵۶٨،١٣٠٧،٢٨٠،۵۵٠ سرجوش

D=24" ٠٩٧،٨٣١،٧٩٠٨،۶٨٧،٧۵٠ سرجوش

٣٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

لوله کشی

فصل سوم – لوله کشی روزمینی

عملیات موضوع ردیف ھای این فصل، اجرای كامل لوله كشی در روی زمین شامل مراحل مختلف برش، پخ زدن، نصب در محل و جوشكاری می باشد١–
.كه به شرح زیر تقسیم بندی شده اند

.نصب و جوشكاری لوله ھا و اسپول ھا در محدوده واحدھا١–١
ھزینه عملیات لوله كشی( نصب و جوشكاری)  با قطر ٢ اینچ و باالتر با مصالح فوالد كربن دار، فوالد زنگ نزن، فوالد آلیاژی اعم از بخش ھایی–

كه پیش ساخت شده باشد(اسپول) و یا با استفاده از قطعات از لوله مستقیم اجرا شود، بر اساس واحد "سر جوش" اجرا شده در محل
نصب محاسبه می شود. بدیھی است ھزینه "سر جوش ھای" اجرا شده در ساخت اسپول ھا، جداگانه و بر اساس ردیف ھای فصل دوم

.محاسبه می شود
ھزینه بستن فلنج ھا كه قطعات مرتبط با آنھا قبًال در محل خود نصب شده اند، بصورت ردیف ھای جداگانه و براساس " تعداد فلنج " محاسبه–

.می شود

از جنس فوالد كربن دار(SLUG CATCHER)نصب و جوشكاری لوله ھا در لخته گیر١ –٢
.واحد اندازه گیری ھزینه لوله كشی لخته گیرھا"سر جوش" می باشد–

(FIELD FABRICATE & ERECT)ساخت و نصب لوله در محل كار١ –٣
STEAM)ھزینه لوله كشی با لوله ھای از جنس فوالد كربن دار، فوالد زنگ نزن و فوالد آلیاژی با قطر كمتر از ٢ اینچ  و لوله كشی حرارتی–

TRACING)لوله كشی آلومینیومی و لوله كشی گالوانیزه به قطرھای مختلف و لوله كشی با  لوله ھای رزینی ،(RTRP)از ردیف ھای این
.فصل محاسبه می شود

از ردیف ھای این فصل محاسبه(MANIFOLD)، لوله كشی ھای الزم از محل چند راھه(STEAM TRACING)در مورد لوله كشی حرارتی–
مربوط از فصل٢ (پیش ساخت) و نصب آن از بند بعدی ھمین فصل(نصب ملحقات واقع در مسیر خط)MANIFOLD می شود. ساخت
.محاسبه می شود

واحد اندازه گیری ردیف ھای موضوع این بند برای تمامی مصالح مختلف به استثنای لوله ھای رزینی "متر طول"  لوله كشی انجام شده و در–
.سر اتصال" و لوله ھای آلومینیومی "سرجوش" می باشد" (RTRP)مورد لوله ھای رزینی

، ھزینه نصب تمامی ملحقات واقع در مسیر(STEAM TRACING)لوله كشی حرارتیMANIFOLD به استثنای ساخت و نصب–
لوله كشی ھای موضوع این بند(از قبیل شیرآالت، فلنج ھا، ...) در قیمت ردیف ھای لوله كشی منظور شده است و از بابت آنھا ھزینه اضافی

.محاسبه نمی شود

نصب ملحقات واقع در مسیر لوله كشی ھا١ –۴
.ھزینه نصب اقالمی از قبیل انواع شیرآالت، شیرھای كنترل، … از ردیف ھای موضوع این بند محاسبه می شود–
محاسبه می شود. ھزینه ھای(LIFTING & ERECTING)قیمت ردیف ھای موضوع این بند، فقط برای باالبردن و استقرار در محل نصب–

جوشكاری و یا اتصال فلنج ھای این قبیل قطعات بصورت "سرجوش"  و یا "تعداد فلنج"  از ردیف ھای موضوع بند ١–١ و ١–٢ محاسبه
.می شود

ھزینه كالیبراسیون و یا كنترل مشخصات فنی وسایل ابزاردقیق(شیرھای كنترل، اریفیس ھا و …) براساس ردیف ھای مربوط در گروه–
.كارھای ابزاردقیق و ھزینه نصب آنھا، براساس ردیف ھای موضوع این بند محاسبه می شود

ھزینه سایر عملیات تكمیلی لوله كشی شامل آزمایش ھای رادیوگرافی، ھیدرواستاتیک و … ، ھمچنین عملیات پیش گرم كردن و تنش زدایی٢–
.جوشكاری ھا براساس ردیف ھای فصل" كارھای تكمیلی لوله كشی" محاسبه می شود

٣۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - لوله کشی داخل واحد - کربن استیل M1AGFE01CS
٠٣٠١۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D=2"٠ ٠١۴،٠٣۴،٣٨٠۴،۵٢٩،٠۴٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢۵،٠۵١،٨٠٠۵،٧٠١،۵٠٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣۵،٨٧٠،٨٨٠۶،٧٩۵،١٠٠٨،٢۵٧،٣٣٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴۶،٨٢۵،۴٢٠٧،٩٠٢،٨٢٠٩،۶٠٧،٢۶٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٧،۶١٩،۴١٠٨،٨٢١،٨٧٠١٠،٧٢۴،٨٨٠ سرجوش

D=8"١٧،٣۶۶،١٢٠ ٠۶٩،۴٧٠،٩٣٠١٠،٩٧٢،٢۴٠١٣،٣۴۶،۵۵٠ سرجوش

D=10"٢١،۵۶۴،۶٩٠ ٠٧١١،٨٠٧،۶٣٠١٣،٧۴٠،٢٧٠١٧،٧۵۶،٩٠٠ سرجوش

D=12"٢۵،۵۴٩،٨۵٠ ٠٨١٣،٩٨٣،۶١٠١۶،١٩۵،٢٩٠١٩،۶٨۶،٠٠٠ سرجوش

D=14"٢٩،٨١۵،٢٣٠ ٠٩١۶،٣١٢،٧۵٠١٨،٨٩٢،۶٣٠٢٢،٩۶٧،٣٠٠ سرجوش

D=16"٣٣،٧۴٩،٠٢٠ ١٠١٨،۴١۴،۴۶٠٢١،٣۶۵،۶٣٠٢۵،٩٧۶،١٩٠ سرجوش

D=18"٣٧،۶٨٨،۶۵٠ ١١٢٠،۵٢۵،١٠٠٢٣،٨۴٣،۵۵٠٢٨،٩٩٠،٠١٠ سرجوش

D=20"۴١،۶٢٣،۶٩٠ ١٢٢٢،۶٢٨،٩٩٠٢۶،٣١۶،٧١٠٣٢،٠٠٣،٠٨٠ سرجوش

D=24"۴٩،۴٩٩،٢٨٠ ١٣٢۶،٨۴١،۵١٠٣١،٢۶٩،٨٠٠٣٨،٠٣٠،٨٨٠ سرجوش

D=26"۵٣،۴٣۴،٣٢٠ ١۴٢٨،٩۵۴،٣٢٠٣٣،٧۴۴،٩٧٠۴١،٠۴٣،٠٢٠ سرجوش

D=28"۵٧،٣٧٧،٢١٠ ١۵٣١،٠۶٠،٢٠٠٣۶،٢٢٣،٠۵٠۴۴،٠۵٧،٩٢٠ سرجوش

D=30"۶١،٣٠٩،٩١٠ ١۶٣٣،١٧٠،٨۵٠٣٨،۶٩۶،٠۵٠۴٧،٠۶٧،٩٠٠ سرجوش

D=32"۶۵،٢٣٨،٢٨٠ ١٧٣۵،٢٧٢،۵۶٠۴١،١۶۵،٨٠٠۵٠،٠٧۴،۴۶٠ سرجوش

D=34"۶٩،١٨١،٣٣٠ ١٨٣٧،٣٨۵،٣٧٠۴٣،۶۴۴،٩٧٠۵٣،٠٩٣،۵٣٠ سرجوش

D=36"٧٣،١١٨،٢١٠ ١٩٣٩،۴٨۵،٠٨٠۴۶،١١٧،٠۵٠۵۶،١٠٣،۵١٠ سرجوش

D=38"٧٧،٠۵٨،٠٠٠ ٢٠۴١،۵٩٩،٩٠٠۴٨،۵٩۶،٠۵٠۵٩،١١٧،٣٣٠ سرجوش

D=40"٨٠،٩٩٠،٨٧٠ ٢١۴٣،٧٠٢،۶٩٠۵١،٠٧٠،١٣٠۶٢،١٢٩،٣٠٠ سرجوش

D=42"٨۴،٩٢٧،٧۵٠ ٢٢۴۵،٨١۵،۵١٠۵٣،۵۴٣،١٣٠۶۵،١٣٨،٢٠٠ سرجوش

D=44"٨٨،٨٧١،٧٢٠ ٢٣۴٧،٩١۶،٣٠٠۵۶،٠٢۴،٣١٠۶٨،١۵۶،٣۵٠ سرجوش

D=46"٩٢،٨٠١،۵٠٠ ٢۴۵٠،٠٢٨،٠٣٠۵٨،۴٩۴،٣٨٠٧١،١۶٧،٢۵٠ سرجوش

D=48"٩۶،٧۴۴،٣٩٠ ٢۵۵٢،١٣٠،٨٣٠۶٠،٩٧٣،٣٩٠٧۴،١٨۵،٢۴٠ سرجوش

D=50"١٠٠،۶٨۵،۶٠٠ ٢۶۵۴،٢۴۵،۶۴٠۶٣،۴۴٨،۵۵٠٧٧،١٩٧،٣٨٠ سرجوش

D=52"١٠۴،۶١١،٩٧٠ ٢٧۵۶،٣۴٨،۴۴٠۶۵،٩١٨،۴۶٠٨٠،٢٠٣،٠٢٠ سرجوش

D=54"١٠٨،۵۴٩،۶٠٠ ٢٨۵٨،۴۵٩،٠٨٠۶٨،٣٩۶،٣٩٠٨٣،٢١٧،٧۶٠ سرجوش

D=56"١١٢،۴٨٧،٣٩٠ ٢٩۶٠،۵۶٠،٩۶٠٧٠،٨۶٩،٣٨٠٩٣،۶٢٠،٣٢٠ سرجوش

٣۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - لوله کشی داخل واحد - فوالد آلیاژی (اتصاالت
جوشی)

M1AGFE01AS
٠٣٠٢۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D=2" ٠١۵،۶۶۶،٩٧٠۶،٣٩۵،۴١٠ سرجوش

D=3" ٠٢٧،١٢۵،٠٠٠٨،٠٣٠،۴٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣٨،٢٩٨،۶۶٠٩،۶٢٢،۴۶٠ سرجوش

D=5" ٠۴٩،۶۵۶،۶٠٠١١،٢٠٢،٨٩٠ سرجوش

D=6" ٠۶١٠،٧٨٧،٧٧٠١٢،۵١۵،۶۴٠ سرجوش

D=8" ٠٧١٣،۴۴١،٧٩٠١۵،۶٠۵،۴٠٠ سرجوش

D=10" ٠٨١۶،٧٣۶،٣٢٠١٩،٣٨٩،٢٠٠ سرجوش

D=12" ٠٩١٩،٨٠۶،٢١٠٢٢،٩٨٣،۴۴٠ سرجوش

D=14" ١٠٢٣،١٠٨،٠٨٠٢۶،٨١۵،٠۴٠ سرجوش

D=16" ١١٢۶،١٢٣،٨٩٠٣٠،٣٧٠،٠٧٠ سرجوش

D=18" ١٢٢٩،١۵٩،٨٧٠٣٣،٩٢٨،۴٧٠ سرجوش

D=20" ١٣٣٢،١٧۴،٧٨٠٣٧،٩٠٣،۵۵٠ سرجوش

D=24" ١۴٣٨،٢٢۶،٩١٠۴۴،۵٩٧،۵٩٠ سرجوش

٣۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - لوله کشی داخل واحد - بستن فلنج ھا M1AGFE01FG
٠٣٠٣۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D=2" ٠١١٠٠،٧١٠١٢۵،۴٢٠١۵٠،٧۶٠ سراتصال

D=3" ٠٢١۵٠،٧۶٠١٨٨،۴۴٠٢٢۶،١٣٠ سراتصال

D=4" ٠٣٢٠٠،٨٠٠٢۵٠،٢٣٠٣٠٠،٨٩٠ سراتصال

D=5" ٠۴٢۵٠،٢٣٠٣١٣،٢۵٠٣٧۶،٢٧٠ سراتصال

D=6" ٠۵٣٠٠،٨٩٠٣٧۶،٢٧٠۴۵١،۶۵٠ سراتصال

D=8" ٠۶۴٠١،۶٠٠۵٠٢،٣١٠۶٠٢،۴٠٠ سراتصال

D=10" ٠٧۵٠٢،٣١٠۶٢٧،٧۴٠٧۵٢،۵۴٠ سراتصال

D=12" ٠٨۶٠٢،۴٠٠٧۵٢،۵۴٠٨٩٢،٧٩٠ سراتصال

D=14" ٠٩٧٠٢،۵٠٠٨٧٧،٩٧٠٠ سراتصال

D=16" ١٠٨٠٢،۵٩٠١،٠٠٣،٣٩٠٠ سراتصال

D=18" ١١٩٠٣،٣٠٠١،١٢٨،٨١٠٠ سراتصال

D=20" ١٢١،٠٠٣،٣٩٠١،٢۵۴،٢۴٠٠ سراتصال

D=24" ١٣١،٢٠۴،١٩٠١،۵٠۵،٠٨٠٠ سراتصال

D=26" ١۴١،٣٠۴،٩٠٠١،۶٣٠،۵١٠٠ سراتصال

D=28" ١۵١،۴٠۴،٩٩٠١،٧۵۵،٩٣٠٠ سراتصال

D=30" ١۶١،۵٠۵،٠٨٠١،٨٨١،٣۵٠٠ سراتصال

D=32" ١٧١،۶٠۵،١٧٠٢،٠٠۶،٧٨٠٠ سراتصال

D=34" ١٨١،٧٠۵،٨٨٠٢،١٣٢،٢٠٠٠ سراتصال

D=36" ١٩١،٨٠۵،٩٨٠٢،٢۵٧،۶٢٠٠ سراتصال

D=38" ٢٠١،٩٠۶،٠٧٠٢،٣٨٣،٠۵٠٠ سراتصال

D=40" ٢١٢،٠٠۶،٧٨٠٢،۵٠٨،۴٧٠٠ سراتصال

D=42" ٢٢٢،١٠٧،۴٩٠٢،۶٣٣،٩٠٠٠ سراتصال

D=44" ٢٣٢،٢٠٧،۵٨٠٢،٧۵٨،٧٠٠٠ سراتصال

D=46" ٢۴٢،٣٠٧،۶٧٠٢،٨٨۴،٧۴٠٠ سراتصال

D=48" ٢۵٢،۴٠٧،٧۶٠٣،٠١٠،١٧٠٠ سراتصال

D=50" ٢۶٢،۵٠٨،۴٧٠٣،١٣۵،۵٩٠٠ سراتصال

D=52" ٢٧٢،۶٠٨،۵۶٠٣،٢۶٠،۴٠٠٠ سراتصال

D=54" ٢٨٢،٧٠٨،۶۶٠٣،٣٨۵،٨٢٠٠ سراتصال

D=56" ٢٩٢،٨٠٩،٣٧٠٣،۵١١،٢۴٠٠ سراتصال

٣٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - لوله کشی داخل واحد - فوالد ضد زنگ (اتصاالت
جوشی)

M1AGFE01SS
٠٣٠۴۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D=2"٧،١٣۴،٨٢٠ ٠١۴،۵۶٢،٣۵٠۴،٧٠٢،۴٢٠۶،١١٣،۴٩٠ سرجوش

D=3"٨،٩٨۵،۵٧٠ ٠٢۵،٧٧٧،۶٩٠۵،٩۶٩،٨٢٠٧،٧١۴،٩۵٠ سرجوش

D=4"١٠،٨٠٧،٢١٠ ٠٣۶،٧۶٢،٢٢٠۶،٩٩۵،٢۶٠٩،٠٠٩،۴١٠ سرجوش

D=5"١٢،۵٨٧،۶۵٠ ٠۴٧،٨٧٨،۴٠٠٨،١۵٢،٣۴٠١٠،۴٨٩،٣٩٠ سرجوش

D=6"١۴،٠٧٢،١٣٠ ٠۶٨،٨٢٠،٧٨٠٩،١٣١،٩٢٠١١،٧٣٢،١٣٠ سرجوش

D=8"١٧،۵٧٨،٧۶٠ ٠٧١١،٠۴٢،٩٧٠١١،۴۴٧،٠٧٠١۴،۶۵١،٩٣٠ سرجوش

D=10"٢١،٨۶١،٧۴٠ ٠٨١٣،٧١٢،٩۵٠١۴،٢٠٣،٨٢٠١٨،٢١٧،٣۴٠ سرجوش

D=12"٢۵،٨۵٣،٣٨٠ ٠٩١۶،٢٠۴،۵٣٠١۶،٧٧٩،۶٩٠٢١،۵۴۶،٠٨٠ سرجوش

D=14"٠ ١٠١٨،٩٠۶،۶٢٠١٩،۵٧۵،٩٨٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١١٢١،٣٩٧،۶٠٠٢٢،١۶٣،۶۶٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٢٢٣،٨٩٨،٠۶٠٢۴،٧۵٨،٣٢٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٣٢۶،٣٨٩،٣٨٠٢٧،٣۴٧،۵٧٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۴٣١،٣٨۶،٣۴٠٣٢،۵٣۶،۶٧٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۵٣٨،٨٨٢،٢٩٠۴٠،٣١٨،٩۶٠٠ سرجوش

٣٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - لوله کشی داخل واحد - کربن استیل با اندود
سیمانی (جوشی)

M1AGFE01CL
٠٣٠۵۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D=6" ٠١۶،٨٢٩،٩۵٠٧،۶٨٨،۴٩٠ سرجوش

D=8" ٠٢٨،۴۵٢،٣٣٠٩،۴٩٨،۶١٠ سرجوش

D=10" ٠٣١٠،۶٣۵،١٩٠١١،٩۵٧،٢٢٠ سرجوش

D=12" ٠۴١٢،۶٧٨،٠٣٠١۴،٢۵٠،٣٩٠ سرجوش

D=14" ٠۵١۴،٧٨۴،۶٣٠١۶،۶٢۶،٨۶٠ سرجوش

D=16" ٠۶١۶،٧۴٣،٣٨٠١٨،٨۵۵،۴٩٠ سرجوش

D=18" ٠٧١٨،٧٢٢،٨۵٠٢١،٠٩۵،٠٧٠ سرجوش

D=20" ٠٨٢٠،۶٧٨،٧٣٠٢٣،٣٢۴،٧۴٠ سرجوش

D=24" ٠٩٢۴،۶١٢،٩١٠٢٧،٧٨٨،٩١٠ سرجوش

٣٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

=> THKنصب و جوشکاری - لخته گیر   0375 M1AGFE02S1
٠٣١١۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D=2" ٠١٢،٨۵٣،۴٣٠ سرجوش

D=3" ٠٢٣،٨۶٠،۶۴٠ سرجوش

D=4" ٠٣۴،۶٨٢،۶٣٠ سرجوش

D=5" ٠۴۵،۵١٢،٧۶٠ سرجوش

D=6" ٠۵۶،٢۶٩،٢١٠ سرجوش

D=8" ٠۶٨،١٢۶،١٨٠ سرجوش

D=10" ٠٧٩،٩٠۵،٧۶٠ سرجوش

D=12" ٠٨١١،۵٧٨،٩٧٠ سرجوش

D=14" ٠٩١٣،۵١٧،١٠٠ سرجوش

D=16" ١٠١۵،۴٣۶،۶۵٠ سرجوش

D=18" ١١١٧،٣٧۴،٧٨٠ سرجوش

D=20" ١٢١٩،٢٩٩،١۵٠ سرجوش

D=24" ١٣٢٣،١۵٧،٩۴٠ سرجوش

D=26" ١۴٢۵،٠٩۶،٠٧٠ سرجوش

D=28" ١۵٢٧،٠١۶،٧٢٠ سرجوش

D=30" ١۶٢٨،٩۵۴،٨۶٠ سرجوش

D=32" ١٧٣٠،٨٧٨،١٢٠ سرجوش

D=34" ١٨٣٢،٨١۴،٣٩٠ سرجوش

D=36" ١٩٣۴،٧٣۵،٨٠٠ سرجوش

D=38" ٢٠٣۶،۶٧٣،١٨٠ سرجوش

D=40" ٢١٣٨،۵٩۴،۵٩٠ سرجوش

D=42" ٢٢۴٠،۵٣٢،٧٢٠ سرجوش

D=44" ٢٣۴٢،۴۵٣،٣٧٠ سرجوش

D=46" ٢۴۴۴،٣٩٣،٣۶٠ سرجوش

D=48" ٢۵۴۶،٣١۵،٨٨٠ سرجوش

D=50" ٢۶۴٨،٢۵٢،١۵٠ سرجوش

D=52" ٢٧۵٠،١٧۴،۶۶٠ سرجوش

D=54" ٢٨۵٢،١١١،۶٩٠ سرجوش

D=56" ٢٩۵۴،٠٣٢،٣۴٠ سرجوش

۴٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tنصب و جوشکاری - لخته گیر      0375"<THK<=0625 M1AGFE02S2
٠٣١٢۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D=2" ٠١٣،٣٢٨،٩۵٠ سرجوش

D=3" ٠٢۴،۴٩١،٢٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣۵،۶١٩،۴٨٠ سرجوش

D=5" ٠۴۶،۶٠۶،٢۵٠ سرجوش

D=6" ٠۵٧،۵١۶،٨٣٠ سرجوش

D=8" ٠۶٩،٧٣٩،٣٧٠ سرجوش

D=10" ٠٧١١،٩٧٧،٣٢٠ سرجوش

D=12" ٠٨١٣،٨٩۴،١٧٠ سرجوش

D=14" ٠٩١۶،٢٠٩،٣٧٠ سرجوش

D=16" ١٠١٨،۵٢۴،۵٧٠ سرجوش

D=18" ١١٢٠،٨۴٣،۴٩٠ سرجوش

D=20" ١٢٢٣،١۵٧،٩۴٠ سرجوش

D=24" ١٣٢٧،٧٨٨،٣۴٠ سرجوش

D=26" ١۴٣٠،١٠۴،۶۵٠ سرجوش

D=28" ١۵٣٢،۴٢١،٧١٠ سرجوش

D=30" ١۶٣۴،٧٣۶،٩١٠ سرجوش

D=32" ١٧٣٧،٠۴٩،١۴٠ سرجوش

D=34" ١٨٣٩،٣۶٧،٣١٠ سرجوش

D=36" ١٩۴١،۶٨٢،۵١٠ سرجوش

D=38" ٢٠۴٣،٩٩٩،۵٧٠ سرجوش

D=40" ٢١۴۶،٣١۴،٧٧٠ سرجوش

D=42" ٢٢۴٨،۶٢٨،١١٠ سرجوش

D=44" ٢٣۵٠،٩۴٨،١۴٠ سرجوش

D=46" ٢۴۵٣،٢۶٠،٧٣٠ سرجوش

D=48" ٢۵۵۵،۵٧٩،۶۴٠ سرجوش

D=50" ٢۶۵٧،٨٩٨،١۶٠ سرجوش

D=52" ٢٧۶٠،٢٠٨،١٩٠ سرجوش

D=54" ٢٨۶٢،۵٢۴،١۴٠ سرجوش

D=56" ٢٩۶۴،٨٣٧،۴٩٠ سرجوش

۴١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tنصب و جوشکاری - لخته گیر 0625"<THK<1 M1AGFE02S3
٠٣١٣۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D=4" ٠٣۶،٨۴۴،۶۵٠ سرجوش

D=5" ٠۴٨،٠۴٧،۶٢٠ سرجوش

D=6" ٠۵٩،١۵۶،۶٨٠ سرجوش

D=8" ٠۶١١،٨۶۴،۶٢٠ سرجوش

D=10" ٠٧١۴،۵٩٠،۴٢٠ سرجوش

D=12" ٠٨١۶،٩٢٢،۴۶٠ سرجوش

D=14" ٠٩١٩،٧۴٣،٧٩٠ سرجوش

D=16" ١٠٢٢،۵۶٣،٢٧٠ سرجوش

D=18" ١١٢۵،٣٨٧،٢٢٠ سرجوش

D=20" ١٢٢٨،٢٠٧،٨١٠ سرجوش

D=24" ١٣٣٣،٨۴۵،۶٧٠ سرجوش

D=26" ١۴٣۶،۶۶٧،٣۵٠ سرجوش

D=28" ١۵٣٩،۴٩٠،۵۵٠ سرجوش

D=30" ١۶۴٢،٣١٠،٠٣٠ سرجوش

D=32" ١٧۴۵،١٢۶،٢٠٠ سرجوش

D=34" ١٨۴٧،٩۵٠،۵٠٠ سرجوش

D=36" ١٩۵٠،٧۶٩،٩٨٠ سرجوش

D=38" ٢٠۵٣،۵٩٣،١٨٠ سرجوش

D=40" ٢١۵۶،۴١٢،۶۶٠ سرجوش

D=42" ٢٢۵٩،٢٣٠،٢٨٠ سرجوش

D=44" ٢٣۶٢،٠۵۵،۶٨٠ سرجوش

D=46" ٢۴۶۴،٨٧٣،٣١٠ سرجوش

D=48" ٢۵۶٧،۶٩٨،٣۶٠ سرجوش

D=50" ٢۶٧٠،۵٢١،١۶٠ سرجوش

D=52" ٢٧٧٣،٣٣۶،٢٢٠ سرجوش

D=54" ٢٨٧۶،١۵۴،۵٩٠ سرجوش

D=56" ٢٩٧٨،٩٧۵،٩٣٠ سرجوش

۴٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tنصب و جوشکاری - لخته گیر:   1"<=THE<=1/5 M1AGFE02S4
٠٣١۴۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D=8" ٠١١۵،۶٣۴،٧٩٠ سرجوش

D=10" ٠٢١٩،٠۴٠،۵٩٠ سرجوش

D=12" ٠٣٢٢،٢٩٨،٠٩٠ سرجوش

D=14" ٠۴٢۶،٠١۵،١١٠ سرجوش

D=16" ٠۵٢٩،٧٣٠،٢٨٠ سرجوش

D=18" ٠۶٣٣،۴۴٩،۵۶٠ سرجوش

D=20" ٠٧٣٧،١۶۶،٩۴٠ سرجوش

D=24" ٠٨۴۴،۵٩٨،٠٣٠ سرجوش

D=26" ٠٩۴٨،٣١۵،۴١٠ سرجوش

D=28" ١٠۵٢،٠٣٧،٢۵٠ سرجوش

D=30" ١١۵۵،٧۴٩،۴۶٠ سرجوش

D=32" ١٢۵٩،۴۵٧،٩٩٠ سرجوش

D=34" ١٣۶٣،١٨٢،٠۵٠ سرجوش

D=36" ١۴۶۶،٨٩٧،٢٢٠ سرجوش

D=38" ١۵٧٠،۶١۵،٠٠٠ سرجوش

D=40" ١۶٧۴،٣٣٢،٠٢٠ سرجوش

D=42" ١٧٧٨،٠۴۵،٣٣٠ سرجوش

D=44" ١٨٨١،٧۶٨،٢٨٠ سرجوش

D=46" ١٩٨۵،۴٧٨،۶٣٠ سرجوش

D=48" ٢٠٨٩،٢٠٢،٣٣٠ سرجوش

D=50" ٢١٩٢،٩٢١،٩٢٠ سرجوش

D=52" ٢٢٩۶،۶٣٣،۴٢٠ سرجوش

D=54" ٢٣١٠٠،٣۴٧،١٣٠ سرجوش

D=56" ٢۴١٠۴،٠۶٢،٣٠٠ سرجوش

۴٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

CARBONاینچ٢ساخت و نصب در محل - کربن استیل - کوچکتر از 
STEEL<2

M1AGFFCS
٠٣٢١۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D<1" ٠١٨١٣،۵۴٠ متر

1"<=D<2" ٠٢١،٠٩٨،٢١٠ متر

۴۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب در محل - گالوانیزه M1AGFFGV
٠٣٢٢۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D<=1" ٠١٣٢٠،۶١٠ متر

1"<D<=2" ٠٢٣۶١،٣١٠ متر

D=2.5" ٠٣٣٨۴،٧٣٠ متر

D=3" ٠۴۴۶١،٧٨٠ متر

D=4" ٠۵۵٧٧،٠٩٠ متر

D=6" ٠۶٧۶٩،۴۶٠ متر

۴۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢ساخت و نصب در محل - فوالد ضد زنگ - کوچکتر از  M1AGFFSS
٠٣٢٣۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D<1" ٠١١،٠٣٠،۴٧٠ متر

1"<=D<2" ٠٢١،٣٨٩،۵۶٠ متر

۴۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢ساخت و نصب در محل - فوالد آلیاژی - کوچکتر از  M1AGFFAS
٠٣٢۴۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D<1" ٠١۵٠٢،٠۴٠ متر

1"<=D<2" ٠٢۶٧۵،۶٣٠ متر

۴٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب در محل - لوله کشی حرارتی M1AGFFST
٠٣٢۵۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D<1" ٠١١۵٩،۶٨٠ متر

1"<=D<2" ٠٢٢٠۶،٨۵٠ متر

۴٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب در محل - فایبر گلس ، رزینی M1AGFFRT
٠٣٢۶۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D=1" ٠١٢١۴،٢٣٠ سراتصال

D=1.5 ٠٢٣١٠،٠٧٠ سراتصال

D=2" ٠٣۴٢٨،۴۶٠ سراتصال

D=2.5" ٠۴۵٢٣،٣٠٠ سراتصال

D=3" ٠۵۶٢٠،١٣٠ سراتصال

D=4" ٠۶٨٠٩،٨١٠ سراتصال

D=5" ٠٧١،٠٢٨،١٣٠ سراتصال

D=6" ٠٨١،٢١٧،٨١٠ سراتصال

D=8" ٠٩١،۵٩٩،١۶٠ سراتصال

D=10" ١٠١،٩٨٠،۵١٠ سراتصال

D=12" ١١٢،۴٠۶،٢٧٠ سراتصال

D=14" ١٢٢،٧٨٨،۶٢٠ سراتصال

D=16" ١٣٣،١۶٩،٩٨٠ سراتصال

D=20" ١۴۴،١٠٩،۵٢٠ سراتصال

D=24" ١۵۴،٨٧٢،٢٣٠ سراتصال

D=28" ١۶۵،۶٣۴،٩٣٠ سراتصال

D=30" ١٧۶،٠١۶،٢٩٠ سراتصال

۴٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب شیر آالت و سایر ملحقات - شیر/صافی/مفصل انبساط M1AGIP01
٠٣٣١۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D=2" ٠١١۵٨،٧٩٠١٩٧،٧١٠٢٣٧،٨٧٠ عدد

D=3" ٠٢٢٣٧،٨٧٠٢٩۶،۵٧٠٣۵۵،٨٨٠ عدد

D=4" ٠٣٣١۶،٣۴٠٣٩۵،۴٢٠۴٧۵،١٣٠ عدد

D=5" ٠۴٣٩۵،۴٢٠۴٩۴،٩٠٠۵٩٣،١۴٠ عدد

D=6" ٠۵۴٧۵،١٣٠۵٩٣،١۴٠٧١٢،٣٨٠ عدد

D=8" ٠۶١،٠۴٣،٢١٠١،٣٠۴،۴۴٠١،۵۶۵،۶٨٠ عدد

D=10" ٠٧١،٣٠۴،۴۴٠١،۶٣١،٨۶٠١،٩۵٧،۵۴٠ عدد

D=12" ٠٨١،۵۶۵،۶٨٠١،٩۵٧،۵۴٠٢،٣٢٣،٢٧٠ عدد

D=14" ٠٩١،٨٢۶،٩٢٠٢،٢٨٣،٢١٠٠ عدد

D=16" ١٠٢،٠٨٨،١۶٠٢،۶١٠،۶٣٠٠ عدد

D=18" ١١٢،٣۴٩،٣٩٠٢،٩٣۶،٣١٠٠ عدد

D=20" ١٢٢،۶١٠،۶٣٠٣،٢۶١،٩٨٠٠ عدد

D=24" ١٣٣،١٣١،٣۶٠٣،٩١۵،٠٨٠٠ عدد

D=26" ١۴۴،٠٩۶،٧۴٠۵،١١٩،٨٧٠٠ عدد

D=28" ١۵۴،۴١٠،٩٠٠۵،۵١٢،۵۶٠٠ عدد

D=30" ١۶۴،٧٢٧،١٧٠۵،٩٠٧،٣٨٠٠ عدد

D=32" ١٧۵،٠۴١،٣٣٠۶،٣٠٠،٠٧٠٠ عدد

D=34" ١٨۵،٣۵۵،۴٨٠۶،۶٩٧،٠١٠٠ عدد

D=36" ١٩٩،۴٩٣،٢٧٠١١،٨۶۶،۵٩٠٠ عدد

D=38" ٢٠١٠،٠١٩،١٠٠١٢،۵٢٣،٨٧٠٠ عدد

D=40" ٢١١٠،۵۴۴،٩٢٠١٣،١٨۴،٧٠٠٠ عدد

D=42" ٢٢١١،٠٧۴،٣٠٠١٣،٨۴١،٩٨٠٠ عدد

D=44" ٢٣١۴،٠۴۴،٧٧٠١٧،۵۵٢،٣٨٠٠ عدد

D=46" ٢۴١۴،۶٨٠،٣۵٠١٨،٣۵۵،٢١٠٠ عدد

D=48" ٢۵١۵،٣٢٠،٧٠٠١٩،١۴٨،۴٩٠٠ عدد

D=50" ٢۶١۵،٩۶١،٠۶٠١٩،٩۵١،٣٢٠٠ عدد

D=52" ٢٧١۶،۵٩۶،۶٣٠٢٠،٧۴٩،٣٧٠٠ عدد

D=54" ٢٨١٧،٢٣۶،٩٨٠٢١،۵۴٢،۶۵٠٠ عدد

D=56" ٢٩١٧،٨٧٢،۵۶٠٢٢،٣۴٠،٧٠٠٠ عدد

۵٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب شیر آالت و سایر ملحقات - مانیفیلدھای لوله کشی حرارتی M1AGIP02
٠٣٣٢۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D=2" ٠١۵٨۴،٢٨٠ عدد

D=2.5" ٠٢۶۴٣،١۶٠ عدد

D=3" ٠٣٧۵٩،۴١٠ عدد

D=4" ٠۴٨٧۶،۴٢٠ عدد

۵١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب شیر آالت و سایر ملحقات - شیرھای کنترل _ فلنجی M1AGIP03
٠٣٣٣۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D<2" ٠١١۶٧،۴۴٠٠٠ عدد

D=2" ٠٢١٩٠،٣٠٠٢٣٧،٨٧٠٢٨۵،۴۵٠ عدد

D=3" ٠٣٢٨۴،٨٣٠٣۵۵،٨٨٠۴٢۶،٩٣٠ عدد

D=4" ٠۵٣٧٩،٩٨٠۴٧۵،١٣٠۵۶٩،۶۶٠ عدد

D=5" ٠۶۴٧۵،١٣٠۵٩٣،٧۵٠٧١٢،٣٨٠ عدد

D=6" ٠٧۵۶٩،۶۶٠٧١٢،٣٨٠٨۵۵،١٠٠ عدد

D=8" ٠٩١،٢۵٢،٢٠٠١،۵۶۵،۶٨٠١،٨٧٧،۴٣٠ عدد

D=10" ١٠١،۵۶۵،۶٨٠١،٩۵٧،۵۴٠٢،٣۴٧،۶۵٠ عدد

D=12" ١١١،٨٧٧،۴٣٠٢،٣۴٧،۶۵٠٢،٧٨٨،٢٧٠ عدد

D=14" ١٢٢،١٩٢،۶۵٠٢،٧٣٧،٧٧٠٠ عدد

D=16" ١٣٢،۵٠۶،١۴٠٣،١٣١،٣۶٠٠ عدد

D=18" ١۴٢،٨١٧،٨٨٠٣،۵٢٣،٢٢٠٠ عدد

D=20" ١۵٣،١٣١،٣۶٠٣،٩١٣،٣٣٠٠ عدد

D=24" ١۶٣،٧۵٨،٣٣٠۴،۶٩٧،٠۵٠٠ عدد

D=26" ١٧۴،٩١۶،٠٩٠۶،١۴۵،١١٠٠ عدد

D=28" ١٨۵،٢٩٣،٩٣٠۶،۶١۶،٣۵٠٠ عدد

D=30" ١٩۵،۶٧١،٧۶٠٧،٠٨٩،٧٠٠٠ عدد

D=32" ٢٠۶،٠۵١،٧٢٠٧،۵۶٣،٠۵٠٠ عدد

D=34" ٢١۶،۴٢٧،۴٣٠١٣،۴۵١،١٧٠٠ عدد

D=36" ٢٢١١،٣٩٠،۵٠٠١۴،٢٣۶،٣۵٠٠ عدد

D=38" ٢٣١٢،٠٢۶،۴٧٠١۵،٠٣٢،٢٠٠٠ عدد

D=40" ٢۴١٢،۶۵٨،٨٨٠١۵،٨٢٠،٩٣٠٠ عدد

D=42" ٢۵١٣،٢٩١،٢٩٠١۶،۶١٣،٢٢٠٠ عدد

۵٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب شیر آالت و سایر ملحقات - ھایدرانت _ مانیتور M1AGIP04
٠٣٣۴۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

STANDARD SIZE ٠١٩٢١،٩۵٠ عدد

۵٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

TRAPنصب شیر آالت و سایر ملحقات - ارتفاع نما (سایت گالس)  -  M1AGIP05
٠٣٣۵۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D<2" ٠١١٨٣،۵۵٠ عدد

D=2" ٠٢٢٢٩،١۴٠ عدد

D=3" ٠٣٣۴۴،٣١٠ عدد

D=4" ٠۵۴۵٨،٢٨٠ عدد

۵۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

لوله کشی

فصل چھارم – لوله کشی زیرزمینی

عملیات موضوع ردیف ھای این فصل، اجرای كامل لوله كشی در زیرزمین شامل مراحل مختلف برش، پخ زدن، سرھم كردن و جوشكاری و نصب در١–
.داخل ترانشه می باشد

و خاكریزی( خاك نرم و ماسه زیر و اطراف لوله ھا) ، بطور جداگانه از فھرست بھای(VALVE PIT)ھزینه حفر ترانشه و ساختن محفظه نصب شیر آالت٢–
واحد پایه رشته ابنیه محاسبه می شود لیكن ھزینه زیرسازی لوله ھا برای استقرار لوله ھا در داخل ترانشه، در قیمت ردیف ھای این فصل منظور شده

.است
.ھزینه نصب شیرھا در داخل محفظه مربوط بطور جداگانه از ردیف ھای مربوط محاسبه می شود٣–
.در مورد لوله ھای پلی اتیلن، قیمت ھای ردیف ھای مربوط به لوله ھای پلی اتیلن برای اتصاالت اعم از جوش و یا فلنجی محاسبه می شود۴–
مورد نیازSEAL WELD در قیمت ردیف ھای لوله كشی گالوانیزه، ھزینه "جوشكاری آب بندی" منظور نشده است. ھرگاه طبق مشخصات فنی اجرای۵–

.باشد، ھزینه آن جداگانه محاسبه می شود
ساختمان ھا می باشد. ھزینه لوله كشی ھای تاسیساتی(BORDER LINE)واحد اندازه گیری لوله كشی زیرزمینی این فصل مربوط به خارج از محدوده۶–

.ساختمان ھا در داخل محدوده آنھا، بر اساس فھرست بھای واحد پایه رشته تاسیسات مكانیكی محاسبه می شود
واحد اندازه گیری لوله كشی ھای با مصالح فوالد كربن دار، فوالد زنگ نزن و فوالد آلیاژی به قطر ٢ اینچ و باالتر، "سر جوش" و در سایر انواع مصالح٧–

.لوله كشی و لوله كشی با مصالح فوالد كربن دار به قطر كمتر از ٢ اینچ "متر طول" و در مورد شیرھا "عدد" می باشد

۵۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ و باالتر٢در محدوده واحدھا - کربن استیل  M1UG01CS
٠۴٠١۵٩

گروه کد

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

D=2"٠ ٠١٢،۵٣٨،٢٧٠٢،٨٢۵،٢٢٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٣،٣۴٣،٧٧٠٣،٧٢۵،٢٨٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣۴،٠٢٣،۴٠٠۴،۶۴٧،٣۴٠۵،۵۶۴،۵٠٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴۴،٧٠٩،٩٨٠۵،۴۴١،٩٢٠۶،۵٢٣،۴٩٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵۵،٨٠۶،٢۶٠۶،۶٣٨،٨۵٠٧،٨٩٠،٧٨٠ سرجوش

D=8"١٣،٠۵۴،٧٠٠ ٠۶٧،٣٠٨،٨٩٠٨،٣٨٧،۵۵٠١٠،٠٠۴،۶۵٠ سرجوش

D=10"١٧،٧١٩،١٨٠ ٠٧٨،٩۶٨،۵٧٠١١،١٧٩،٢۵٠١٣،۴٠٨،۴٧٠ سرجوش

D=12"١٨،۵١۵،۴۴٠ ٠٨١٠،١٩۵،٣٣٠١١،٧٨٨،۴٣٠١۴،١٢٢،۵٩٠ سرجوش

D=14"٢١،٧٨٧،٨٩٠ ٠٩١٢،٠٧۴،٠۴٠١٣،٩٣٠،١٠٠١۶،۶۵۶،٩٠٠ سرجوش

D=16"٢۴،۵٩۵،۴۶٠ ١٠١٣،۵٢۵،۶٣٠١۵،۶۵١،۴٨٠١٨،٧۴٧،٧۶٠ سرجوش

D=18"٢٧،۴٠٣،٣۵٠ ١١١۴،٩٨۶،٩٨٠١٧،٣٧۴،٠٨٠٢٠،٨۴٣،٨٣٠ سرجوش

D=20"٣٠،٢١٣،۶٠٠ ١٢١۶،۴۴١،٣۴٠١٩،٠٩۶،۵١٠٢٢،٩٣٧،۴۵٠ سرجوش

D=24"٣۵،٨٣۴،۶٠٠ ١٣١٩،٣۵۴،٢٠٠٢٢،۵۴٣،٨٢٠٢٧،١٢٧،٧٢٠ سرجوش

D=26"٣٩،١٠۴،٠۴٠ ١۴٢١،٢٣٢،٣۴٠٢۴،۶٨۴،٢٧٠٢٩،۶۶١،٢٩٠ سرجوش

D=28"۴١،٩١۶،١٧٠ ١۵٢٢،۶٨٨،٩٨٠٢۶،۴٠٧،٩٣٠٣١،٧۵٨،۴٢٠ سرجوش

D=30"۴۴،٧٢٣،٢۴٠ ١۶٢۴،١۴٨،٠۴٠٢٨،١٢٩،٣٠٠٣٣،٨۵٠،۴١٠ سرجوش

D=32"۴٧،۵٢۵،٠۴٠ ١٧٢۵،۵٩٩،۶٣٠٢٩،٨۴٨،۵٧٠٣۵،٩٣٨،۶٧٠ سرجوش

D=34"۵٠،٣۴٠،۵٠٠ ١٨٢٧،٠۶٠،٩١٠٣١،۵٧۵،۵۶٠٣٨،٠٣٨،۵۶٠ سرجوش

D=36"۵٣،١۴٨،۶٣٠ ١٩٢٨،۵١۴،٢٠٠٣٣،٢٩۶،٩٣٠۴٠،١٣١،٧٠٠ سرجوش

۵۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھا - گالوانیزه M1UG01GV
٠۴٠٢۵٩

گروه کد

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

D<=1" ٠١٣٠۵،٨٩٠ متر

1"<D<=2" ٠٢٣۴۴،١٣٠ متر

D=2.5" ٠٣٣۶٧،٠٧٠ متر

D=3" ٠۴۴۴٠،۴٩٠ متر

D=4" ٠۵۵۵٠،۶١٠ متر

D=6" ٠۶٧٣۴،١۴٠ متر

۵٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھا - چدن، چدن داکتیل M1UG01CI
٠۴٠٣۵٩

گروه کد

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

D=3" ٠١۴٩٩،٢٧٠ متر

D=4" ٠٢۵۴٩،١٩٠ متر

D=5" ٠٣۶١٧،٨۴٠ متر

D=6" ٠۴٨١٧،٢۶٠ متر

D=8" ٠۵٩٠٨،٠٧٠ متر

D=10" ٠۶٩٧٢،٩٣٠ متر

D=12" ٠٧١،٠٢١،۵٨٠ متر

۵٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھا - پلی اتیلن M1UG01PE
٠۴٠۴۵٩

گروه کد

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

D=40 MM ٠١١٨۶،٣٧٠ متر

D=50 MM ٠٢٢١۴،٣٣٠ متر

D=56 MM ٠٣٢٢٨،٣١٠ متر

D=63 MM ٠۴٢٣٧،۶٣٠ متر

D=75 MM ٠۵٢٣٩،۶٢٠ متر

D=90 MM ٠۶٢۴۴،۶١٠ متر

D=110 MM ٠٧٣٠۵،٧٧٠ متر

D=125 MM ٠٨٣٣٧،٢٢٠ متر

D=160 MM ٠٩٣٣۶،٨٧٠ متر

D=200 MM ١٠٣٧٠،۴٢٠ متر

D=250 MM ١١۴٢٠،٧۴٠ متر

D=315 MM ١٢۴۵۴،٢٨٠ متر

۵٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھا - آزبست سیمان M1UG01AB
٠۴٠۵۵٩

گروه کد

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

D=150 MM ٠١۴۵۵،٢۵٠ متر

D=200 MM ٠٢۵٧۴،۴٩٠ متر

D=250 MM ٠٣۶٨٩،١٠٠ متر

D=300 MM ٠۴٧٨۵،۶٩٠ متر

D=350 MM ٠۵٨۶٢،٨۶٠ متر

D=400 MM ٠۶٩٣۴،٠٢٠ متر

D=450 MM ٠٧٩٨٨،۵٣٠ متر

D=500 MM ٠٨١،٠٢٣،۶٣٠ متر

D=600 MM ٠٩١،١۴٧،٩٢٠ متر

۶٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھا رزینی، فایبر گالس M1UG01RT
٠۴٠۶۵٩

گروه کد

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

D=1" ٠١٣٩۴،۴٢٠ سراتصال

D=1.5 ٠٢۵١۴،۶٠٠ سراتصال

D=2" ٠٣۶٧٣،۵٢٠ سراتصال

D=2.5" ٠۴٧٩٣،٧٠٠ سراتصال

D=3" ٠۵٩١٢،٩٢٠ سراتصال

D=4" ٠۶١،١۵٣،٢٩٠ سراتصال

D=5" ٠٧١،۴٣۶،٧۴٠ سراتصال

D=6" ٠٨١،۶٧۶،١۴٠ سراتصال

D=8" ٠٩٢،١۵۵،٩١٠ سراتصال

D=10" ١٠٢،۶٣۵،۶٩٠ سراتصال

D=12" ١١٣،٢٠۴،١٩٠ سراتصال

۶١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھا - کربن استیل با اندود سیمانی M1UG01CL
٠۴٠٧۵٩

گروه کد

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

D=6" ٠١۶،١۵٠،۴٧٠۶،٩٠٣،٢٧٠ سرجوش

D=8" ٠٢٧،٧٨١،٣٩٠٨،٧۵٢،۴٢٠ سرجوش

D=10" ٠٣٩،٣٧٠،٢۴٠١٠،۵۵٩،۵٢٠ سرجوش

D=12" ٠۴١٠،٧٧۶،٠٠٠١٢،١٧۶،١۵٠ سرجوش

D=14" ٠۵١٢،٧٩٧،٣٠٠١۴،۴٢٣،٠۴٠ سرجوش

D=16" ٠۶١۴،٣٨۵،٣٧٠١۶،٢۵١،۴٣٠ سرجوش

D=18" ٠٧١۵،٩٩٢،٧٠٠١٨،٠٨۶،٨٠٠ سرجوش

D=20" ٠٨١٧،۵٧٩،۶۵٠١٩،٩١۶،۵١٠ سرجوش

D=24" ٠٩٢٠،٧٧٨،٩٢٠٢٣،۵٧٩،٢٣٠ سرجوش

۶٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھا - فوالد ضد زنگ M1UG01SS
٠۴٠٨۵٩

گروه کد

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

D=2"۴،۴٣٧،٣۵٠ ٠١٣،١۵٨،٠٩٠٣،٢٩۴،٠۴٠٣،٩۶٧،٢٣٠ سرجوش

D=3"۵،٩٠۶،۶٧٠ ٠٢۴،١٧۵،٠٩٠۴،٣۵٨،٨٠٠۵،٢٨١،٨۴٠ سرجوش

D=4"٧،۴۵٩،٠٨٠ ٠٣۵،٠٢٢،۵٣٠۵،٢۴۶،۶۶٠۶،٣٨۴،٣١٠ سرجوش

D=5"٨،٧۵٨،۵٨٠ ٠۴۵،٨٨١،۵۶٠۶،١۴٣،۶۵٠٧،۴٩٩،۵٠٠ سرجوش

D=6"١٠،۴١٧،۵١٠ ٠۶٧،١٢١،۵٠٠٧،۴١٩،١١٠٨،٩٨۵،٢۶٠ سرجوش

D=8"١٣،٢٩۴،۶١٠ ٠٧٩،٠٢٧،۴٢٠٩،۴١٣،٢١٠١١،۴٣٧،٧۵٠ سرجوش

D=10"١٧،٨٨۶،٩٢٠ ٠٨١٠،٩٣١،۶٢٠١١،۴٠١،٩٢٠١٣،٩١٧،٣٠٠ سرجوش

D=12"١٨،۶٣۵،۴١٠ ٠٩١٢،۵١١،٧٣٠١٣،٠۶٢،٨۶٠١۵،٩۵٠،٩٨٠ سرجوش

۶٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھا - نصب شیر آالت در چاھک M1UG01VI
٠۴٠٩۵٩

گروه کد

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

D<2" ٠١٣٢٣،٩١٠۴٠۴،٨٩٠۴٨۵،٨٧٠ عدد

D=2" ٠٢۴۵١،٠٨٠۵۶٣،٨۵٠۶٧٧،٢٢٠ عدد

D=3" ٠٣۶٧۶،۶٢٠٨۴۵،١٧٠١،٠١۴،٩٣٠ عدد

D=4" ٠۵٩٠٢،١۶٠١،١٢٧،١٠٠١،٣۵٢،۶٣٠ عدد

D=5" ٠۶١،١٢٧،١٠٠١،۴٠٩،٠٢٠١،۶٩١،۵۴٠ عدد

D=6" ٠٧١،٣۵٢،۶٣٠١،۶٩١،۵۴٠٢،٠٢٩،٢۵٠ عدد

D=8" ٠٩٢،٢۶٨،٨۴٠٢،٨٣۵،۶٠٠٣،۴٠٢،٣۵٠ عدد

D=10" ١٠٢،٨٣۵،۶٠٠٣،۵۴۶،٣١٠۴،٢۵٣،٣٩٠ عدد

D=12" ١١٣،۴٠٢،٣۵٠۴،٢۵٣،٣٩٠۵،٠۴٨،٣٠٠ عدد

D=14" ١٢٣،٩٧٠،٩٢٠۴،٩۶٣،٢٠٠٠ عدد

D=16" ١٣۴،۵٣٧،۶٨٠۵،۶٧٢،١٠٠٠ عدد

D=18" ١۴۵،١٠۴،۴٣٠۶،٣٨١،٩٠٠٠ عدد

D=20" ١۵۵،۶٧٢،١٠٠٧،٠٨٨،٩٩٠٠ عدد

D=24" ١۶۶،٨٠۶،۵٢٠٨،۵٠٧،۶٩٠٠ عدد

D=26" ١٧٧،١١٠،٠۵٠٨،٨٨٨،١٢٠٠ عدد

D=28" ١٨٧،۶۵۵،٩٣٠٩،۵۶٩،٩١٠٠ عدد

D=30" ١٩٨،٢٠٢،٩۴٠١٠،٢۵٣،٩۶٠٠ عدد

D=32" ٢٠٨،٧۴٩،٩۵٠١٠،٩٣۶،٨٨٠٠ عدد

D=34" ٢١٩،٢٩۶،٩٧٠١١،۶٢٢،٠۶٠٠ عدد

D=36" ٢٢١٣،٢٢٢،٣۵٠١۶،۵٢٨،٣١٠٠ عدد

۶۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢در محدوده واحدھا - کربن استیل زیر  M1UG01LT
٠۴١٠۵٩

گروه کد

فصل چھارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی

D<1" ٠١٧۶۶،٨۵٠ متر

1"<=D<2" ٠٢١،٠٠٠،٨۶٠ متر

۶۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

لوله کشی

فصل پنجم – عملیات تکمیلی لوله کشی

ردیف ھای موضوع این فصل ھزینه اجرای عملیاتی است كه پس از اتمام كامل كارھای ساخت، نصب و جوشكاری لوله ھا(فصل ھای اول تا چھارم)١–
برای تكمیل كارھا طبق مشخصات فنی كارھای لوله كشی مورد نیاز می باشد كه بسته به مورد و براساس مشخصات فنی و نظر مھندس مشاور

.انجام می شود
ھزینه انجام  آزمایش ھای كنترل جوش ھا و به روش ھای مافوق صوت، ذرات مغناطیسی، براساس ردیف ھای فھرست بھای ژنوتكنیک و مقاومت مصالح٢–

.منتشره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی محاسبه می شود
.تأمین اسید مورد نیاز در كارھای اسیدشوئی به عھده كارفرما محاسبه می شود٣–
.ھزینه ھای چشمه رادیوگرافی و تھیه تاریک خانه، در قیمت ردیف كنترل جوش ھا به روش پرتونگاری منظور شده است۴–
ھزینه تأمین آب مورد نیاز آزمایش ھای ھیدرواستاتیک در محدوده محل اجرای كار و به فاصله حداكثر ۵ كیلومتر از محل مصرف به عھده كارفرماست،۵–

.ولی انتقال آن در داخل این محدوده به عھده پیمانكار است
ھر نقطه آزمایش، در مورد ردیف ھای پرتونگاری و پیش گرم كردن و پس گرم كردن(تنش زدایی) ، جمع اینچ"P.M.I واحد اندازه گیری "تشخیص مصالح لوله۶–

قطر محل ھای مورد آزمایش و در مورد ردیف ھای آزمایش ھای ھیدرواستاتیک و اسید شویی، جمع اینچ متر شبكه ھای لوله كشی مورد آزمایش و یا
.اسیدشویی می باشد

ھزینه ھای فیلم رادیوگرافی و داروی ظھور و ثبوت در قیمت ردیف ھا منظور نگردیده است.٧–

۶۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات پرتو نگاری M1CWGR
٠۵٠١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١۴٠٢،۴٨٠ اینچ/قطر

۶٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)P.M.Iتست شناخت مصالح ( M1CWPM
٠۵١١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٣۶٨،١٠٠ نقطه

۶٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات پیش گرم جوشکاری ھا - توسط شعله M1CWPH01
٠۵٢١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١١٣۵،۴٣٠ اینچ/قطر

۶٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات پیش گرم جوشکاری ھا - به روش الکتریکی M1CWPH02
٠۵٢٢۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

ALL SIZES ٢٢۴٨١،٢٢٠ اینچ/قطر

٧٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

C.S AND) - توسط شعلهP.W.H.Tتنش زدایی جوشکاری ھا (
ALLOY>=0/5% CR

M1CWPW01CS
٠۵٣١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

BLOOW 2" ND ٠١٨۴٩،٢٣٠ سرجوش

٧١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ALLOY>=0/5%) - توسط شعلهP.W.H.Tتنش زدایی جوشکاری ھا (
CR

M1CWPW01AS
٠۵٣٢۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

BLOOW 2" ND ٠١٩٣٩،٢٢٠ سرجوش

٧٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - به روش الکتریکی - در کارگاه -P.W.H.Tتنش زدایی جوشکاری ھا (
C.S, ALLOY <0/5% CR

M1CWPW02SH01
٠۵٣٣۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

D=0.5" ٠١۵،٠٨٠،٠٧٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢۵،١۴٣،٧٢٠ سرجوش

D=1" ٠٣۵،٢٠٩،٠۵٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴۵،٣۴٢،٩۵٠ سرجوش

D=2" ٠۵۵،۴٧١،٢۵٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶۵،۶٠٨،٣٠٠ سرجوش

D=3" ٠٧۵،٧٣۵،٨١٠ سرجوش

D=4" ٠٨۵،٩٩٧،٩١٠ سرجوش

D=5" ٠٩۶،٢۶٠،٠٠٠ سرجوش

D=6" ١٠۶،۵٢٣،۶٧٠ سرجوش

D=8" ١١١٢،٨۵۵،٨۵٠ سرجوش

D=10" ١٢١٣،۵٩٢،۶۶٠ سرجوش

D=12" ١٣١۴،٣٣٣،٨٢٠ سرجوش

D=14" ١۴٢٢،٠۵۶،٧١٠ سرجوش

D=16" ١۵٢٣،٠١۵،٨٧٠ سرجوش

D=18" ١۶٢٣،٩۶۵،۶٠٠ سرجوش

D=20" ١٧٢۴،٩٢٠،٠۵٠ سرجوش

D=24" ١٨٢۶،٨٢۵،٨٠٠ سرجوش

D=26" ١٩٣۶،۴۶٨،٧٩٠ سرجوش

D=28" ٢٠٣٧،۶٣۶،٧۴٠ سرجوش

D=30" ٢١٣٨،٨٠٣،٩٠٠ سرجوش

D=32" ٢٢٣٩،٩۶٨،٢٩٠ سرجوش

D=34" ٢٣۴١،١٣٩،٨٠٠ سرجوش

D=36" ٢۴۴٣،٢٩٨،٧٠٠ سرجوش

D=38" ٢۵۴۴،۴٧٢،٢١٠ سرجوش

D=40" ٢۶۴۵،۶٣۵،٨١٠ سرجوش

D=42" ٢٧۴۶،٠١٠،٧٢٠ سرجوش

D=44" ٢٨۴٩،١٣٩،۶۶٠ سرجوش

D=46" ٢٩۵٠،٣٠٧،۶١٠ سرجوش

D=48`" ٣٠۵١،۴٧۶،٣۵٠ سرجوش

D=50" ٣١۵٢،۶٣٨،٣٨٠ سرجوش

D=52" ٣٢۵٣،٨٠٧،١٢٠ سرجوش

D=54" ٣٣۵۴،٩٧۵،٠٧٠ سرجوش

D=56" ٣۴۵۶،١۴٣،٠٢٠ سرجوش

٧٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - به روش الکتریکی - در کارگاه -P.W.H.Tتنش زدایی جوشکاری ھا (
C.S, ALLOY >=0/5% CR

M1CWPW02SH02
٠۵٣۴۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

D=0.5" ٠١۵،۵٧۵،٧۶٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢۵،۶٣٩،۴٠٠ سرجوش

D=1" ٠٣۵،٧٠۴،٧٣٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴۵،٨٣٨،۶۴٠ سرجوش

D=2" ٠۵۵،٩۶۶،٩۴٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶۶،١٠٣،٩٨٠ سرجوش

D=3" ٠٧۶،٢٣١،۵٠٠ سرجوش

D=4" ٠٨۶،۴٩٣،۵٩٠ سرجوش

D=5" ٠٩۶،٧۵۵،۶٩٠ سرجوش

D=6" ١٠٧،٠١٩،٣۵٠ سرجوش

D=8" ١١١٣،٨۴٧،٢٢٠ سرجوش

D=10" ١٢١۴،۵٨۴،٠٣٠ سرجوش

D=12" ١٣١۵،٣٢۵،١٩٠ سرجوش

D=14" ١۴٢٣،۵۴٧،۴٩٠ سرجوش

D=16" ١۵٢۴،۵٠۶،۶۴٠ سرجوش

D=18" ١۶٢۵،۴۵۶،٣٨٠ سرجوش

D=20" ١٧٢۶،۴١٠،٨٣٠ سرجوش

D=24" ١٨٢٨،٣١۶،۵٨٠ سرجوش

D=26" ١٩٣٨،۴۴٧،١٧٠ سرجوش

D=28" ٢٠٣٩،۶١۵،١٢٠ سرجوش

D=30" ٢١۴٠،٧٨٢،٢٩٠ سرجوش

D=32" ٢٢۴١،٩۴۶،۶٨٠ سرجوش

D=34" ٢٣۴٣،١١٨،١٩٠ سرجوش

D=36" ٢۴۴۵،٢٧٧،٠٨٠ سرجوش

D=38" ٢۵۴۶،۴۵٠،۵٩٠ سرجوش

D=40" ٢۶۴٧،۶١۴،١٩٠ سرجوش

D=42" ٢٧۴٩،٩۵٠،١٠٠ سرجوش

D=44" ٢٨۵١،١١٨،٠۵٠ سرجوش

D=46" ٢٩۵٢،٢٨۶،٠٠٠ سرجوش

D=48`" ٣٠۵٣،۴۵۴،٧٣٠ سرجوش

D=50" ٣١۵۴،۶١۶،٧٧٠ سرجوش

D=52" ٣٢۵۵،٧٨۵،۵٠٠ سرجوش

D=54" ٣٣۵۶،٩۵٣،۴۵٠ سرجوش

D=56" ٣۴۵٨،١٢١،۴١٠ سرجوش

٧۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - به روش الکتریکی - در محلP.W.H.Tتنش زدایی جوشکاری ھا (
C.S, ALLOYنصب -  <0/5% CR

M1CWPW02FL01
٠۵٣۵۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

D=0.5" ٠١۴،٨٧٣،٣۶٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢۴،٩۵۶،٨۴٠ سرجوش

D=1" ٠٣۵،٠٣٨،٧۵٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴۵،٢١٣،١١٠ سرجوش

D=2" ٠۵۵،٣٧٩،٣٩٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶۵،۵۵٣،۵٣٠ سرجوش

D=3" ٠٧۵،٧١٩،٩٣٠ سرجوش

D=4" ٠٨۶،٠۵۵،۵٣٠ سرجوش

D=5" ٠٩۶،٣٩٣،۶٠٠ سرجوش

D=6" ١٠۶،٧٣۴،٨٠٠ سرجوش

D=8" ١١١٣،٢١٧،٣١٠ سرجوش

D=10" ١٢١۴،١۶٣،١٧٠ سرجوش

D=12" ١٣١۵،١١٣،٣٨٠ سرجوش

D=14" ١۴٢٣،١٩٨،٨٠٠ سرجوش

D=16" ١۵٢۴،۴٢٨،٩۴٠ سرجوش

D=18" ١۶٢۵،۶۵١،۵۵٠ سرجوش

D=20" ١٧٢۶،٨٧٨،٨٧٠ سرجوش

D=24" ١٨٢٩،٣٣١،۴٧٠ سرجوش

D=26" ١٩٣٩،٧۴٠،۴۴٠ سرجوش

D=28" ٢٠۴١،٢۴١،٧٢٠ سرجوش

D=30" ٢١۴٢،٧٣٨،۶۶٠ سرجوش

D=32" ٢٢۴۴،٢٣٩،١٧٠ سرجوش

D=34" ٢٣۴۵،٧۴٩،١۵٠ سرجوش

D=36" ٢۴۴٨،١٩٠،٧٧٠ سرجوش

D=38" ٢۵۴٩،۶٩١،٧٠٠ سرجوش

D=40" ٢۶۵١،١٩٢،٩٩٠ سرجوش

D=42" ٢٧۵۴،١٩٣،٩٩٠ سرجوش

D=44" ٢٨۵۵،۶٨٧،٣٧٠ سرجوش

D=46" ٢٩۵٧،١٩٣،٠٠٠ سرجوش

D=48`" ٣٠۵٨،۶٩٣،۵٠٠ سرجوش

D=50" ٣١۶٠،١٨۵،٣١٠ سرجوش

D=52" ٣٢۶١،۶٩۶،٨۶٠ سرجوش

D=54" ٣٣۶٣،١٨٧،٨٩٠ سرجوش

D=56" ٣۴۶۴،٧٠٣،٠٠٠ سرجوش

٧۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - به روش الکتریکی - در محلP.W.H.Tتنش زدایی جوشکاری ھا (
C.S, ALLOYنصب -  >=0/5% CR

M1CWPW02FL02
٠۵٣۶۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

D=0.5" ٠١۵،٣۴٢،٩۵٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢۵،۴٢۶،۴٣٠ سرجوش

D=1" ٠٣۵،۵٠٨،٣۴٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴۵،۶٨١،٩٢٠ سرجوش

D=2" ٠۵۵،٨۴٧،٣١٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶۶،٠٢٣،١٢٠ سرجوش

D=3" ٠٧۶،١٨٧،٨۴٠ سرجوش

D=4" ٠٨۶،۵٢۵،٩١٠ سرجوش

D=5" ٠٩۶،٨۶٣،١٩٠ سرجوش

D=6" ١٠٧،٢٠۴،۴٠٠ سرجوش

D=8" ١١١۴،١۵۶،١٠٠ سرجوش

D=10" ١٢١۵،١٠١،٩۶٠ سرجوش

D=12" ١٣١۶،٠۵۴،٧۵٠ سرجوش

D=14" ١۴٢۴،۶١۴،٣٩٠ سرجوش

D=16" ١۵٢۵،٨۴۴،۵٢٠ سرجوش

D=18" ١۶٢٧،٠۶۶،٣۵٠ سرجوش

D=20" ١٧٢٨،٢٩۴،۴۵٠ سرجوش

D=24" ١٨٣٠،٧۴٧،٠۵٠ سرجوش

D=26" ١٩۴١،۶٢٧،۵١٠ سرجوش

D=28" ٢٠۴٣،١٢٠،١٠٠ سرجوش

D=30" ٢١۴۴،۶٢١،٣٩٠ سرجوش

D=32" ٢٢۴۶،١٢١،٨٩٠ سرجوش

D=34" ٢٣۴٧،۶٢٧،۵٣٠ سرجوش

D=36" ٢۴۴٩،١٣۴،٣١٠ سرجوش

D=38" ٢۵۵٠،۶٣۵،٢۴٠ سرجوش

D=40" ٢۶۵٢،١٣۶،۵٢٠ سرجوش

D=42" ٢٧۵۵،١٣٧،۵٣٠ سرجوش

D=44" ٢٨۵۶،۶٣٠،٩٠٠ سرجوش

D=46" ٢٩۵٨،١٣۶،۵۴٠ سرجوش

D=48`" ٣٠۵٩،۶٣٧،٨٣٠ سرجوش

D=50" ٣١۶١،١٣٣،٢٠٠ سرجوش

D=52" ٣٢۶٢،۶٣٩،۶٢٠ سرجوش

D=54" ٣٣۶۴،١۴٠،٩٠٠ سرجوش

D=56" ٣۴۶۵،۶۴۶،۵۴٠ سرجوش

٧۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات ھیدرو استاتیک - تحت فشار M1CWHT01
٠۵۴١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١۵۴،٠۵٠ اینچ/متر

٧٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات ھیدرو استاتیک - بدون فشار M1CWHT02
٠۵۴٢۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٨،٠٨٠ اینچ/متر

٧٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات با ھوای فشرده M1CWAT
٠۵۵١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

D<2" ٠١۶٢،۶٩٠ اینچ/متر

D>=2" ٠٢٣۴،۶٣٠ اینچ/متر

٧٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسید شوئی M1CWCC
٠۵۶١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١۶٢۴،۴٣٠ اینچ/متر

٨٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

لوله کشی

فصل ششم – عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

ھزینه عملیات پیش راه اندازی لوله كشی در گروه ھای پیش راه اندازی خطوط لوله كشی، پیش راه اندازی ملحقات لوله كشی( شیرھا، اریفیس ھا و١–
.صافی ھا)  طبقه بندی شده است

،(SPRING HANGER)ھزینه تمامی كارھای مورد نیاز پیش راه  اندازی خطوط لوله كشی از جمله: فالشینگ خطوط، بازكردن تكیه گاه ھا و آویزھای موقت ٢–
و بطور كلی كارھای متعارف مورد نیاز(REINSTATEMENT)ھای مربوطGASKET ، بستن مجدد فلنج ھا و نصب(LEAD TEST)آزمایش نشت یابی

.پیش راه اندازی طبق مشخصات فنی در قیمت ردیف ھای منظور شده است
ھزینه تمامی عملیات پیش راه اندازی برای شیرھای كنترل و اطمینان، از جمله بازكردن، نصب قطعات موقت، جایگزین آنھا( به منظور انجام كارھای٣–

پیش راه اندازی خطوط)، نصب مجدد و انجام كنترل ھای نھایی برای صافی ھا از جمله نصب توری ھای موقت و دائم و برای اریفیس ھا، بازكردن
.و به طور كلی كارھای متعارف مورد نیاز پیش راه اندازی این گونه اقالم، در قیمت ردیف ھا منظور شده است(LINE BREAKINGT)اریفیس ھا، و اجرای

واحد اندازه گیری عملیات پیش  راه اندازی خطوط لوله كشی "اینچ –متر" كامل مسیرھای لوله كشی و برای شیرآالت، اریفیس ھا و صافی ھا جمع "انیچ۴–
.– قطر" آنھا می باشد

٨١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

شیرھای کنترل و اندازه گیری ھا M1PRCV
٠۶٠١۵٩

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

D<=12" ٠١٣١٢،٧٠٠٣٩١،٠٢٠۴۶٩،٣٣٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢۴٠۶،١٩٠۵٠٧،٧٣٠٠ اینچ/قطر

٨٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

صافی ھا M1PRST
٠۶١١۵٩

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

CLASS <=600 ٠١١٠٣،٢٩٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢١٢٩،٠٨٠ اینچ/قطر

CLASS> 1500 ٠٣١۵۴،٧٨٠ اینچ/قطر

٨٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

صفحات اریفیس M1PROP
٠۶٢١۵٩

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

CLASS <=600 ٠١٨٠،٧٣٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢١٠١،٠۴٠ اینچ/قطر

CLASS>1500 ٠٣١١٩،٨۴٠ اینچ/قطر

٨۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2 [3] C3

CLASS=<600600<CLASS=<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

شیرھای اطمینان M1PRSV
٠۶٣١۵٩

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

D<=12" ٠١٣٠١،۵٠٠٣٧۶،٧۶٠۴۵٢،٠٩٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢٣٨٩،٧٨٠۴٨٧،٣١٠٠ اینچ/قطر

٨۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ششم - لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط لوله کشی M1PRPI
٠۶۴١۵٩

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٢١،۴٣٠ اینچ/متر

٨۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم - لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی

لوله کشی

فصل ھفتم – کارھای متفرقه لوله کشی

.قیمت ردیف ھای خمكاری لوله ھا، قیمت متوسط ھرمتر لوله خم شده برای تمام شعاع ھا و زاویه ھای خمكاری می باشد١–
واحد اندازه گیری سایر اقالم این فصل شامل: فلنج / اتصال جدا كننده"، "اسپر ینكلر اطفای حریق"، "دوش ایمنی" و "جعبه آتش نشانی" "عدد"٢–

.می باشد

٨٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم - لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

CLASS<=600بستن فلنج جداکننده M1MSIFC1
٠٧٠١۵٩

گروه کد

فصل ھفتم - لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١١۶۴،۵۵٠ سرجوش

D=3" ٠٢٢۴٧،١٢٠ سرجوش

D=4" ٠٣٣٢٩،٧٠٠ سرجوش

D=5" ٠۴۴١١،۶٧٠ سرجوش

D=6" ٠۵۴٩۴،٢۵٠ سرجوش

D=8" ٠۶۶۵٨،٨٠٠ سرجوش

D=10" ٠٧٨٢٣،٩۵٠ سرجوش

D=12" ٠٨٩٨٨،۵٠٠ سرجوش

D=14" ٠٩١،١۵٣،٠۵٠ سرجوش

D=16" ١٠١،٣١٧،۶٠٠ سرجوش

D=18" ١١١،۴٨٢،٧۵٠ سرجوش

D=20" ١٢١،۶۴٧،٣٠٠ سرجوش

D=24" ١٣١،٩٧٧،٠٠٠ سرجوش

D=26" ١۴٢،١۴١،۵۵٠ سرجوش

D=28" ١۵٢،٣٠۶،١٠٠ سرجوش

D=30" ١۶٢،۴٧٠،۶۴٠ سرجوش

D=32" ١٧٢،۶٣۵،٨٠٠ سرجوش

D=34" ١٨٢،٨٠٠،٣۴٠ سرجوش

D=36" ١٩٢،٩۶۴،٨٩٠ سرجوش

D=38" ٢٠٣،١٣٠،٠۴٠ سرجوش

D=40" ٢١٣،٢٩۴،۵٩٠ سرجوش

D=42" ٢٢٣،۴۵٩،١۴٠ سرجوش

D=44" ٢٣٣،۶٢۴،٢٩٠ سرجوش

D=46" ٢۴٣،٧٨٨،٨۴٠ سرجوش

D=48" ٢۵٣،٩۵٣،٣٩٠ سرجوش

D=50" ٢۶۴،١١٨،۵۴٠ سرجوش

D=52" ٢٧۴،٢٨٣،٠٩٠ سرجوش

D=54" ٢٨۴،۴۴٧،۶۴٠ سرجوش

D=56" ٢٩۴،۶١٢،١٩٠ سرجوش

٨٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم - لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Cبستن فلنج جداکننده 600>CLASS<=1500 M1MSIFC2
٠٧٠٢۵٩

گروه کد

فصل ھفتم - لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١٢٠۶،٧۴٠ سرجوش

D=3" ٠٢٣٠٩،٢١٠ سرجوش

D=4" ٠٣۴١١،۶٧٠ سرجوش

D=5" ٠۴۵١۴،٧۴٠ سرجوش

D=6" ٠۵۶١٨،۴١٠ سرجوش

D=8" ٠۶٨٢٣،٩۵٠ سرجوش

D=10" ٠٧١،٠٣٠،٠٩٠ سرجوش

D=12" ٠٨١،٢٣۵،۶٢٠ سرجوش

D=14" ٠٩١،۴۴١،٧۶٠ سرجوش

D=16" ١٠١،۶۴٧،٣٠٠ سرجوش

D=18" ١١١،٨۵۴،٠۴٠ سرجوش

D=20" ١٢٢،٠۵٨،٩٧٠ سرجوش

D=24" ١٣٢،۴٧٠،۶۴٠ سرجوش

D=26" ١۴٢،۶٧٧،٣٨٠ سرجوش

D=28" ١۵٢،٨٨٢،٩٢٠ سرجوش

D=30" ١۶٣،٠٨٩،٠۶٠ سرجوش

D=32" ١٧٣،٢٩۴،۵٩٠ سرجوش

D=34" ١٨٣،۵٠١،٣٣٠ سرجوش

D=36" ١٩٣،٧٠۶،٢٧٠ سرجوش

D=38" ٢٠٣،٩١٣،٠١٠ سرجوش

D=40" ٢١۴،١١٨،۵۴٠ سرجوش

D=42" ٢٢۴،٣٢۴،۶٨٠ سرجوش

D=44" ٢٣۴،۵٣٠،٢٢٠ سرجوش

D=46" ٢۴۴،٧٣۶،٣۶٠ سرجوش

D=48" ٢۵۴،٩۴١،٨٩٠ سرجوش

D=50" ٢۶۵،١۴٨،۶٣٠ سرجوش

D=52" ٢٧۵،٣۵٣،۵۶٠ سرجوش

D=54" ٢٨۵،۵۶٠،٣١٠ سرجوش

D=56" ٢٩۵،٧۶۵،٢۴٠ سرجوش

٨٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم - لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

CLASS>1500بستن فلنج جداکننده M1MSIFC3
٠٧٠٣۵٩

گروه کد

فصل ھفتم - لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١٢۴٧،١٢٠ سرجوش

D=3" ٠٢٣٧١،٢٩٠ سرجوش

D=4" ٠٣۴٩۴،٢۵٠ سرجوش

D=5" ٠۴۶١٨،۴١٠ سرجوش

D=6" ٠۵٧۴١،٣٧٠ سرجوش

D=8" ٠۶٩٨٨،۵٠٠ سرجوش

D=10" ٠٧١،٢٣۵،۶٢٠ سرجوش

D=12" ٠٨١،۴۶۵،٨٧٠ سرجوش

٩٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم - لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب اتصال جدا کننده M1MSIJ
٠٧١١۵٩

گروه کد

فصل ھفتم - لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١٢٣٠،٢۵٠ عدد

D=3" ٠٢٣۴۴،٧٧٠ عدد

D=4" ٠٣۴۵٩،٨٩٠ عدد

D=5" ٠۴۵٧۵،۶٢٠ عدد

D=6" ٠۵٧٠٠،٣٩٠ عدد

D=8" ٠۶١،٣٨٣،٩٨٠ عدد

D=10" ٠٧١،٧٣١،١۴٠ عدد

D=12" ٠٨٢،٠٧۵،٢٠٠ عدد

D=14" ٠٩٢،۴٢٠،٨١٠ عدد

D=16" ١٠٢،٧۶٧،٩۶٠ عدد

D=18" ١١٣،١١۵،١٢٠ عدد

D=20" ١٢٣،۴۵٩،١٨٠ عدد

D=24" ١٣۴،١۵١،٩۵٠ عدد

D=26" ١۴۴،۴٩٧،۵۵٠ عدد

D=28" ١۵۴،٨۴۴،٧١٠ عدد

D=30" ١۶۵،١٩١،٨٧٠ عدد

D=32" ١٧۵،۵٣٧،۴٨٠ عدد

D=34" ١٨۵،٨٨٣،٠٩٠ عدد

D=36" ١٩۶،٢٢٨،۶٩٠ عدد

D=38" ٢٠۶،۴٨۶،٣۵٠ عدد

D=40" ٢١۶،٨٢٩،۶١٠ عدد

D=42" ٢٢٧،١٧١،١٨٠ عدد

D=44" ٢٣٧،۵٠٧،۶۵٠ عدد

D=46" ٢۴٧،٨۵۴،٣١٠ عدد

D=48" ٢۵٨،١٩۵،٨٨٠ عدد

D=50" ٢۶٨،۵٣٧،۴۴٠ عدد

D=52" ٢٧٨،٨٧٩،٠١٠ عدد

D=54" ٢٨٩،٢٢٠،۵٧٠ عدد

D=56" ٢٩٩،۵۶٢،١۴٠ عدد

٩١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم - لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب اسپرینکلر اطفاء حریق M1MSSP
٠٧٢١۵٩

گروه کد

فصل ھفتم - لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی

ALL SIZES ٠١٢٠٩،۴٩٠ عدد

٩٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم - لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب جعبه آتش نشانی M1MSFB
٠٧٣١۵٩

گروه کد

فصل ھفتم - لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی

ALL SIZES ٠١٢،٢۴٠،٨۶٠ عدد

٩٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم - لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب دوش ایمنی M1MSEW
٠٧۴١۵٩

گروه کد

فصل ھفتم - لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی

ALL SIZES ٠١٢،٩٩١،٢٣٠ عدد

٩۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم - لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات خمکاری لوله M1MSBN
٠٧۵١۵٩

گروه کد

فصل ھفتم - لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١٢٢٨،٧۴٠ متر

D=3" ٠٢٢٩٧،۴۵٠ متر

D=4" ٠٣۴١١،٧٧٠ متر

D=5" ٠۴۵٢٩،۵٩٠ متر

D=6" ٠۵۶١٧،٩۶٠ متر

٩۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل دھم – نصب تجھیزات دوار

مبنای تقسیم بندی و تفكیک ھزینه نصب پمپ ھا و كمپرسورھا، نوع اتصال دستگاه و محركه مربوط(با كوپلینگ یا مستقیم)، قرارگرفتن دستگاه و١–
CLOSED ، از نوعMETERING بودن یا نبودن) می باشد. پمپ ھایINLINE محركه روی یك شاسی و یا جدا از ھم و وضعیت ورودی و خروجی پمپ(

COUPLEDمحسوب می شوند. در تقسیم بندی پمپ ھا و كمپرسورھا، انواع آنھا از نظر مكانیكی(مثلCENTRIFUGALو PLUNGER ،GEAR ،(...و یا
.سرویس آنھا از نظر نوع سیال در ھزینه نصب تاثیری ندارد

.ھزینه بارگیری و حمل از انبار پیمانكار به محل نصب در قیمت ھای این فصل منظور شده است٢–
ھزینه تأمین انواع ورق ھای فوالدی و فوالدی زنگ نزن یا برنجی برای پدگذاری و آماده سازی فونداسیون ھا و ھم محوری در قیمت ھای این فصل منظور٣–

شده است. در مورد تجھیزات خاصی كه ورق ھای فوالدی زیر شاسی و یا شیم ھم محوری توسط سازندگان آنھا تأمین می شود، كاھش بھا منظور
.نمی گردد

.ھزینه تأمین گروت برای تجھیزات دوار عمومی در قیمت ھای این فصل منظور نشده است۴–
.قیمت ھای این فصل برای اجرای مراحل مختلف كار به روش ھای گوناگون، یكسان است۵–
ھزینه نصب محرک تجھیزاتی كه شاسی مجزا دارند، از ردیف ھای مربوط به(محركه ھا و مولدھا) محاسبه می شود. مبنای انتخاب ردیف قیمت برای۶–

.متحرک(پمپ، كمپرسور و …)  در این حالت، وزن تجھیزات دوار ، بدون وزن محرک ھای مربوط می باشد
قیمت ھای این فصل، ھزینه ھای ساخت و نصب جك بولت ھای تنظیم الكتروموتورھا و پین ھای مھار تجھیزات روی پداستال ھا و یا سوراخ ھای٧–

.ھواگیری روی ورق شاسی را شامل نمی شود ولی تمامی عملیات الزم برای نصب تا پیش راه اندازی را در بر می گیرد
.تعلق می گیرد=K  برای نصب تجھیزات دوار در ارتفاع بیش از دوازده متر، به قیمت ھای این فصل، ضریب ارتفاع برابر ٨١/١–
ھزینه نصب متعلقات جانبی تجھیزات دوار كه بر روی شاسی اصلی دستگاه نصب می شود در قیمت نصب دستگاه منظور شده است لیكن در مورد٩–

)،( PACKAGED سیستم ھای جانبی از قبیل سیستم روغنكاری مجزا، سیستم ھای فیلتر ھوای ورودی برای توربین ھای گاز و یا … به صورت
.ھزینه ھای نصب بسته به نوع تجھیزات جانبی از ردیف ھای مربوط جداگانه محاسبه می شود

بعنوان مثال كمپرسور سرویس ایجاد برودت یا كمپرسور تراكم گاز تزریقی به چاه یا كمپرسور انتھای یک پاالیشگاه گاز و … كه محرک آن توربین گازی
:با اجزای منفصله زیر باشد
٩–١ كمپرسور یک شاسی

و توربین قدرت و گیربكس یک شاسیGAS GENERATOR ٩–٢ دستگاه
٩–٣ سیستم روغنكاری كمپرسور یک شاسی

یک شاسیG.G ٩–۴ سیستم روغنكاری توربین قدرت و
٩–۵ كولرھای ھوایی روغن به تعداد ھر سرویس

PACKAGE یكG.G ٩–۶ محفظه ھوای ورودی به
٩–٧ لوله كشی ھای رابط بین بسته ھای روغنكاری مختلف و تجھیزات اصلی(كمپرسور و توربین ھا)  و بین كولرھای ھوایی خنک كننده روغن و

بسته ھای روغنكاری
PACKAGED ھزینه بندھای ٩–١ و ٩–٢ از ردیف ھای نصب تعریف شده در این فصل محاسبه می شود و ھزینه بندھای ٩–٣ و ٩–۴ از ردیف نصب

EQUIPMENTمحاسبه می گردد. ھزینه بند ٩–۵ براساس قیمت نصب كولرھای ھوایی و لوله كشی ھای رابط( بند ٩–٧)، براساس قیمت اقالم
.لوله كشی مختلف محاسبه می شود

به عبارت دیگر از نظر عملیات واحد، ھر چند این مجموعه متعلق به كمپرسور است ولی ھزینه نصب ھر یک از اجزا براساس ردیف جداگانه محاسبه
.می شود

برای نصب فن ھای كولرھای ھوایی، ھزینه ھای نصب الكترود موتور و محور و پره ھا و پولی ھا بر اساس ردیف قیمت مربوط این فصل محاسبه١٠–
می گردد. ھزینه نصب سایر قطعات فلزی نگھدارنده كولر و فن ھوایی، بر اساس ردیف ھای قیمت مربوط از فصل سازه ھای فلزی و تكیه گاه ھا محاسبه

.می شود
.عملیات تكمیلی نصب و پیش راه اندازی تجھیزات دوار مشتمل بر كارھای زیر می باشد١١–

ھم محوری با متحرک در دو حالت انفصال و اتصال لوله ھای ورودی و خروجی به متحرک برای حصول اطمینان از محدوده مجاز تنش وارده به١١–١
.دستگاه توسط لوله ھا

OILER شستشوی محفظه یاتاقان ھا با حالل و پركردن محفظه  ھا با روغن توصیه شده توسط سازنده و نصب١١–٢
و گارد محافظ آنCOUPLING SPACER نصب١١–٣
در صورت نیاز وO–RING دوران آرام محور برای حصول اطمینان از نصب صحیح آب بند مكانیكی و انواع  دیگر آب بندھا و نصب یا تعویض١١–۴

پشت آنھاGLAND تنظیم
از روی محورھا و سایر قطعات دیگرRUST – PREVENTIVE پاک كردن١١–۵
لوله ھای رفت و برگشت آب خنک كنندهSIGHT GLASS و چک كردن صحت و كامل بودن آنھا و نصبAUXILIARY نصب لوله ھای١١–۶
نصب گاسكت ھای اصلی لوله ھای ورودی و خروجی و سایر لوله ھای جانبی دیگر و محكم كردن اتصال لوله ھا به متحرک١١–٧

:عالوه بر كارھای عمومی پیش گفته، موارد ذیل نیز باید برای پیش راه اندازی كمپرسورھا انجام شود
فالشینگ لوله ھای روغنكاری با روعن داغ و در پایان این مرحله، نصب فیلترھای اصلی روغن  و آماده  سازی سیستم روغنكاری برای١١–٨

سرویس عادی
پر كردن مخزن ھای روغن و مواد شیمیایی سیستم ھای جانبی با مواد توصیه شده توسط سازندگان١١–٩

الزمCLEARANCE ١١–١٠ نصب یاتاقان ھای تراست و رادیال یا چک كردن آنھا از نظر صحت نصب و
با یاتاقان ھای رادیال و تراستVIBRATION  PROBES ١١–١١ اندازه گیری فاصل
از طریق نقاط تخلیه كف و دوران آرام روتورCASING ١١–١٢ بازرسی داخلی

١١–١٣ چک كردن تراز و یا عمود بودن كامل محورھا
١١–١۴ تنظیم زاویه پره ھا

(TIP CLEARANCE)١١–١۵ اندازه گیری و یكسان سازی فاصله نوك پره ھا بارینگ اطراف
١١–١۶ چک كردن میزان كشش تسمه ھا و تنظیم آنھا طبق دستورالعمل سازنده

.١١–١٧ اجرای سایر موارد مربوط به پیش راه اندازی تجھیزات دوار كه در دستورالعمل ھای آنھا منعكس شده است
ھزینه انجام كارھای پیش راه اندازی پمپ ھای دارای كوپلینگ، معادل ١۵% و ھزینه پیش راه اندازی پمپ ھای بدون كوپلینگ، معادل ۶%  ھزینه نصب١٢–

.آنھا می باشد
.ھزینه فالشینگ لوله ھای روغنكاری، خارج از ھزینه ھای پیش راه اندازی و از گروه لوله كشی محاسبه می شود١٣–
.ھزینه شستشوی شیمیایی لوله ھای ورودی كمپرسورھا خارج از ھزینه ھای پیش راه اندازی و بصورت مجزا محاسبه می شود١۴–
، معادل ١٨/۵% ھزینه نصب و ھزینه پیش راه اندازی كمپرسورھای از نوعCOMMON BED ھزینه انجام كارھای پیش راه اندازی كمپرسورھای از نوع١۵–

SEPARATED BEDمعادل ١۶/۵% ھزینه نصب آن می باشد ،.
.ھزینه انجام كارھای پیش راه اندازی فن ھا و بلوئرھا، معادل ١٠% ھزینه پیش راه اندازی فن كولرھای ھوایی، معادل ١۵% ھزینه نصب آنھا می باشد١۶–
، كه تحت نظارت نماینده سازنده پیش راه اندازی می شوند، ھرگاه پیمانكار نصب،SPECIAL برای تجھیزات خاص، از قبیل توربین ھای بخار و یا گاز١٧–

.نیروی انسانی، ابزار و تجھیزات الزم برای این كار را تأمین نمایند، ھزینه ھای مربوط بصورت نفر روز و كرایه دستگاه محاسبه می شود
كه درزمان پیش راه اندازی صورت می گیرد، بهRECIPROCATING نصب قطعاتی مانند پیستون ھا و شیرھای ورودی و خروجی گاز در كمپرسورھای١٨–

.حساب عملیات نصب منظور می شوند و ھزینه آنھا در عملیات پیش راه اندازی منظور نمی گردد
یا موتور درونسوز، داكت ھای انتقال دود و توربینGAS GENERATOR ، مجموعه ای از اجزایPACKAGED MODULES منظور از توربین ھای گاز از نوع١٩–

٩۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

.نصب شده و یكپارچه در محل نصب می شوندPACKAGED قدرت است كه در یک محفظه بسته و توسط سازنده بصورت
) به صورت منفصل تحویل پیمانکار شده باشد( MACHINERY ON EQUIPMENT و ...در گروهAGITATORS وMIXERSدر مواردیکه پره ھا و یا قطعات٢٠–

.بابت مونتاژ قطعات ده (١٠) درصد به قیمت ردیف ھای مربوط اضافه می شود

٩٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پمپ ھا - پمپ و موتور با کوپلنگ با یک شاسی M2MAPM01
١٠٠١۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

W: UP TO 500 KG ٠١۴٣،٣٨٠ کیلوگرم

W: 501-1250 KG ٠٢٣۴،٠۶٠ کیلوگرم

W: 1250-2500 KG ٠٣٢۴،۴۵٠ کیلوگرم

W: 2501-5000 KG ٠۴١٨،٣۵٠ کیلوگرم

W: >5000 KG ٠۵١۴،٢۶٠ کیلوگرم

٩٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

CLOSE COUPLDپمپ ھا - پمپ و موتور -  M2MAPM02
١٠٠٢۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

W: UP TO 500 KG ٠١٣١،۵٣٠ کیلوگرم

W: >500 KG ٠٢٢۵،۵٨٠ کیلوگرم

٩٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

IN_LINEپمپ ھا - از نوع  M2MAPM03
١٠٠٣۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

W: UP TO 500 KG ٠١٢٩،٨۵٠ کیلوگرم

W: 501-1250 KG ٠٢٢۴،٨٧٠ کیلوگرم

W: 1250-2500 KG ٠٣١٨،٣٨٠ کیلوگرم

W: 2501-5000 KG ٠۴١٣،۵۶٠ کیلوگرم

W: >5000 KG ٠۵١٠،۴٨٠ کیلوگرم

١٠٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پمپ ھا - پمپ و موتور با شاسی جداگانه M2MAPM04
١٠٠۴۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

W: UP TO 2500 KG ٠١٢٨،١۶٠ کیلوگرم

W: 2501-5000 KG ٠٢٢١،٠٠٠ کیلوگرم

W: >5000 KG ٠٣١۶،١٢٠ کیلوگرم

١٠١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کمپر سورھا - کمپرسور و محرکه با شاسی مشترک M2MACP01
١٠١١۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

W: UP TO 5000 KG ٠١٣١،٨٣٠ کیلوگرم

W: >5000-10000 KG ٠٢٢١،۶۴٠ کیلوگرم

W: >10000 KG ٠٣١٧،٧٣٠ کیلوگرم

١٠٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کمپر سورھا - کمپرسور و محرکه با شاسی جداگانه M2MACP02
١٠١٢۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

W: UP TO 15000 KG ٠١٢٠،٩٩٠ کیلوگرم

W: >15000-30000 KG ٠٢١۶،۴٣٠ کیلوگرم

W: >30000-100000 KG ٠٣١٢،٨٢٠ کیلوگرم

W: >1000000 KG ٠۴١۵،۶٣٠ کیلوگرم

١٠٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کمپر سورھا - اضافه بھای انواع سیلندر پیستونی M2MACP03
١٠١٣۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

ALL WEIGHTS ٠١٩،۶۵٠ کیلوگرم

١٠۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فن ھا و دمنده ھا - روی فوندانسیون M2MAFN01
١٠٢١۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

W: UP TO 500 KG ٠١۴٣،٣٧٠ کیلوگرم

W: >500-1000 KG ٠٢٢٨،٧٨٠ کیلوگرم

W: >1000-1500 KG ٠٣٢٣،٩٣٠ کیلوگرم

W: >1500 KG ٠۴١٩،٨٨٠ کیلوگرم

١٠۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فن ھا و دمنده ھا - روی اسکلت فلزی M2MAFN02
١٠٢٢۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

W: UP TO 500 KG ٠١٣۴،٢۴٠ کیلوگرم

W: >500-1000 KG ٠٢٢١،٨٩٠ کیلوگرم

W: >1000-1500 KG ٠٣١٧،۶٩٠ کیلوگرم

W: >1500 KG ٠۴١۴،۴۶٠ کیلوگرم

١٠۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فن ھا و دمنده ھا - فن ھای مربوط به خنک کننده ھای ھوا M2MAFN03
١٠٢٣۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

W: UP TO 1000 KG ٠١۴١،٢١٠ کیلوگرم

W: >1000-1500 KG ٠٢٣٣،٩۴٠ کیلوگرم

W: 1500 KG ٠٣٢۶،٢٧٠ کیلوگرم

١٠٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - محرکه/ مولد_مونتاژ توسط ساز نده M2MADR01
١٠٣١۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

W: > UP TO 5000 KG ٠١١۴،٧۴٠ کیلوگرم

W: >5000-10000 KG ٠٢١١،٩٧٠ کیلوگرم

W: >10000 KG ٠٣١٢،۴٧٠ کیلوگرم

١٠٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - محرکه/ مولد_مونتاژ در محل نصب M2MADR02
١٠٣٢۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

W: <= 15000 KG ٠١٢١،۶٩٠ کیلوگرم

W: >15000 KG ٠٢١٨،۵٧٠ کیلوگرم

١٠٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - اضافه بھا برای مولدھا M2MADR08
١٠٣٣۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

ALL SIZES ٠١۵،١۶٠ کیلوگرم

١١٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - موتورھای احتراق داخلی M2MADR03
١٠٣۴۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

W: >UP TO 5000 KG ٠١١٧،۵۴٠ کیلوگرم

W: >5000-10000 KG ٠٢١۶،۴٧٠ کیلوگرم

W: >10000 KG ٠٣١۴،١۶٠ کیلوگرم

١١١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - توربین بخار - مونتاژ توسط سازنده M2MADR04
١٠٣۵۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

W: >UP TO 5000 KG ٠١٢٣،۴٣٠ کیلوگرم

W: >5000-10000 KG ٠٢١٩،۶٣٠ کیلوگرم

W: >10000 KG ٠٣١٧،۴١٠ کیلوگرم

١١٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه و مولدھا - توربین گازی - مدول ھای بسته ای M2MADR05
١٠٣۶۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

W:  UP TO 20000 KG ٠١١٢،١۶٠ کیلوگرم

W: >20000-50000 KG ٠٢١١،٠٣٠ کیلوگرم

W: >50000 KG ٠٣٩،٢٩٠ کیلوگرم

١١٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه و مولدھا - توربین گازی - مونتاژ و نصب در محل M2MADR06
١٠٣٧۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

W:  UP TO 20000 KG ٠١١۶،٠۴٠ کیلوگرم

W: >20000-50000 KG ٠٢١٢،٩١٠ کیلوگرم

W: >50000 KG ٠٣١١،١٧٠ کیلوگرم

١١۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

G.Tمحرکه و مولدھا - داکت ھای ورود و خروج ھوا و دود -  M2MADR07
١٠٣٨۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

ALL SIZES ٠١١٣،٩٢٠ کیلوگرم

١١۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

FLANGE MOUNTEDBRACKET MOUNTED
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب با فلنجRDCماشین آالت روی تجھیزات ثابت - میکسر، ھمزن،  M2MAEQ01
١٠۴١۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

W: UP TO 500 KG ٠١٠٠ کیلوگرم

W: >500 KG ٠٢٠٠ کیلوگرم

١١۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب روی تکیهRDCماشین آالت روی تجھیزات ثابت - میکسر، ھمزن، 
گاه

M2MAEQ02
١٠۴٢۵٩

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار

W: UP TO 500 KG ٠١٣۵،۴۴٠ کیلوگرم

W: > 500-1000 KG ٠٢٢٧،٨۶٠ کیلوگرم

W: > 1000-10000 KG ٠٣١١،٧٣٠ کیلوگرم

W: >10000 KG ٠۴٨،٣۶٠ کیلوگرم

١١٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

(PACKAGED)فصل یازدھم – نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

نقش فرآیندی تجھیزات در ردیف ھای قیمت نصب تاثیری ندارد. بعنوان مثال اگر یک مبدل حرارتی در سرویس تبادل حرارت بین دو گاز یا برای تبادل١–
ورودی و محصول خروجی قرار گیرد، از نظر ھزینه نصب یكسان است و بر اساس تقسیم بندی وزنی ھزینه آنھا محاسبه می شود.CRUDE حرارت بین

.بعنوان یک ظرف افقی استSLUG CATCHER است كه معادلSEPARATOR مثال دیگر یک ظرف تحت فشار بعنوان
، ھزینه نصب مبدل ھای فوقانی نیز معادل ھزینه نصب مبدل تحتانی و بر اساس(STACKED)برای نصب مبدل ھای حرارتی كه روی ھم قرار می گیرند٢–

.ردیف ھای قیمت مربوط این فصل محاسبه می شود
ھزینه نصب تیوب باندھای كولرھای ھوایی بر اساس قیمت ھای مربوط این فصل محاسبه می شود ولی نصب سازه فلزی نگھدارنده تیوب باندل و٣–

موتور فن ھای آنھا، بر اساس ردیف ھای تعریف شده فصل ھای دیگر محاسبه می شود. اگر مجموعه كولر ھوایی بصورت مونتاژ شده به پیمانكار نصب
.تحویل گردد، نصب انھا طبق ردیف ھای تجھیزات بسته ای محاسبه می شود

اضافه بھایی معادل ١۵ درصد به(MULTI DOWN COMMER)در صورت نیاز به اجرای ناودانی ھای چندگانهSIEVE در موارد نصب سینی ھای نوع۴–
.قیمت ردیف ھای مربوط اضافه می شود

ردیف ھای اضافه بھا قید شده در این بخش برای اتصال و جوشكاری قطعات برج ھای چند قطعه ای، آزمایش ھای مخرب و غیر مخرب آنھا را در بر۵–
.نمی گیرد، این ھزینه ھا جداگانه از بخش مربوط محاسبه می شود

.در نصب برج ھای خنك كننده ھزینه نصب لوله ھا و موتور فن ھای آنھا، از ردیف ھای مربوط بخش ھای دیگر محاسبه می شود۶–
اجرای قسمت ھای بتنی برج ھای خنک كننده، از نوع بتنی، با استفاده از فھرست بھای واحد پایه رشته ابنیه محاسبه می گردد ولی ھزینه نصب٧–

.متعلقات داخلی آنھا بر اساس ردیف ھای مربوط این فصل محاسبه می شود
.ھزینه نصب سازه برج ھای خنک كننده از انواع سازه فلزی یا چوبی، طبق ردیف مربوط یكسان محاسبه می شود٨–
ھزینه نصب تجھیزات سنگینی كه نیاز به استفاده از جرثقیل ھای سنگینی كه مالكیت آنھا انحصاری و یا محدود است، دارند. بر اساس آنالیز٩–

.ردیف ھای مربوط و نرخ متعارف اجاره روز جرثقیل ھای سنگین، محاسبه می شود. این ردیف ھا با عالمت * مشخص شده اند
مجموعه ای از دستگاه ھا و تجھیزات مختلف اعم از ثابت و دوار می باشد كه ھمراه با لوله كشی ھا و( PACKAGED )منظور از تجھیزات بسته ای١٠–

كابل كشی ھای مربوط روی یک شاسی قرار دارند. پیمانكار مسئولیت نصب و تراز كردن مجموعه را روی تكیه گاه(فونداسیون) مربوطه به عھده دارد.
چنانچه طبق مشخصات فنی كارخانه سازنده، این مجموعه ھا نیاز به عملیات پیش راه اندازی(از قبیل شستشوی شیمیایی، فالشینگ، ...) داشته

.باشد ھزینه آن با استفاده از مبانی این فھرست بھا و با توافق كارفرما بصورت درصدی از ھزینه نصب محاسبه می شود
.ھزینه كارھایی كه در دوره پیش راه اندازی تجھیزات ثابت صورت می گیرد، در قیمت ردیف ھای مربوط پیش بینی شده است١١–
.ھزینه تأمین گروت در قیمت ھای این بخش منظور نشده است١٢–
، بھمراه پایه ھا بصورت پیش ساخته و یكپارچه تحویل شود ، قیمت نصب آن معادل ٨٠% قیمت(ELEVATED TANKS) در مواردی كه مخزن ھای مرتفع١٣–

نصب ظروف عمودی بر روی فونداسیون بتنی محاسبه می شود. و در صورتی كه مخزن و پایه ھا جدا از ھم برای نصب تحویل شده باشند، قیمت
.نصب پایه ھا براساس نصب سازه ھای فلزی و قیمت مخزن براساس ردیف نصب ظروف بر روی سازه ھای فلزی محاسبه می شود

یا ھیترھایی كه بصورت تیوب باندل بر روی فلنج مخزن ھا و یا ظروف دیگر نصب می شوند، از ردیف ھایSUCTION HEATER برای تعیین قیمت نصب١۴–
.استفاده می شودHEAT EXCHANGER FLANGE  MOUNTED مبدل ھای فلنجی

١١٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات بسته ای M2EQPK
١١٠١۵٩

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

W : UP TO 2000 KG ٠١٢٠،٩٠٠ کیلوگرم

W: >2000-5000 KG ٠٢١٨،٢٣٠ کیلوگرم

W: >5000 KG ٠٣١۵،٧٣٠ کیلوگرم

١١٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا، ظروف و... - نوع افقی روی پی بتنی M2EQVS01
١١١١۵٩

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

W: UP TO 1000 KG ٠١١١،٠٨٠ کیلوگرم

W: >10000-30000 KG ٠٢٩،٩١٠ کیلوگرم

W: >30000-50000 KG ٠٣١٢،٨٣٠ کیلوگرم

W: >50000-100000 KG ٠۴١٢،۶٧٠ کیلوگرم

W: >100000 KG ٠۵١۵،٠٧٠ کیلوگرم

١٢٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا، ظروف و... - نوع عمودی روی پی بتنی M2EQVS02
١١١٢۵٩

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

W: UP TO 1000 KG ٠١١٣،٣١٠ کیلوگرم

W: >10000-30000 KG ٠٢١۴،۶۴٠ کیلوگرم

W: >30000-50000 KG ٠٣١٩،٢٢٠ کیلوگرم

W: >50000-100000 KG ٠۴٢٠،۴٨٠ کیلوگرم

W: >100000 KG ٠۵٢١،٠۴٠ کیلوگرم

١٢١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا، ظروف و... - نوع افقی روی اسکلت فلزی M2EQVS03
١١١٣۵٩

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

W: UP TO 1000 KG ٠١٧،۵۶٠ کیلوگرم

W: >10000-30000 KG ٠٢٧،۶٨٠ کیلوگرم

W: >30000-50000 KG ٠٣١١،٠٨٠ کیلوگرم

W: >50000-100000 KG ٠۴١١،٢٧٠ کیلوگرم

W: >100000 KG ٠۵١٣،٧١٠ کیلوگرم

١٢٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا، ظروف و... - نوع عمودی روی اسکلت فلزی M2EQVS04
١١١۴۵٩

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

W: UP TO 1000 KG ٠١٩،٠٢٠ کیلوگرم

W: >10000-30000 KG ٠٢١١،۶١٠ کیلوگرم

W: >30000-50000 KG ٠٣١٧،۶٢٠ کیلوگرم

W: >50000-100000 KG ٠۴١٩،۴٨٠ کیلوگرم

W: >100000 KG ٠۵١٩،٨٩٠ کیلوگرم

١٢٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مبدل ھا - نصب روی پی بتنی M2EQHE01
١١٢١۵٩

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

W: UP TO 10 TON ٠١٧،٠۵۶،٢١٠ تن

W: 10-20TON ٠٢۵،٨٠۴،۶٣٠ تن

W: >20 TON ٠٣۵،۴٠٠،٢٠٠ تن

١٢۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مبدل ھا - نصب روی اسکلت فلزی M2EQHE02
١١٢٢۵٩

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

W: UP TO 10 TON ٠١۵،٩٠۴،۵٠٠ تن

W: 10-20TON ٠٢۵،١۶۴،٢١٠ تن

W: >20 TON ٠٣۴،٨١٧،٣۶٠ تن

١٢۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مبدل ھا - نصب توسط فلنج M2EQHE03
١١٢٣۵٩

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

W: UP TO 1 TON ٠١١۶،١١۵،٢٣٠ تن

W: >1 TON ٠٢١۴،٣٢۴،۶۵٠ تن

١٢۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کولرھای ھوایی M2EQAC
١١٣١۵٩

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

W: UP TO 5 TON ٠١١۴،٣٣٢،٢٧٠ تن

W: >5 TON ٠٢١۴،۶٠٨،۵٩٠ تن

١٢٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

,BUBBLE CAPقطعات داخلی برج ھا و راکتورھا - سینی ھای نوع 
VALVE

M2EQIN01
١١۴١۵٩

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

VESSEL DIA. : UP TO 1 M ٠١۴،۶٧٩،٧۴٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 1.5 M ٠٢٨،۶١٣،۶٩٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 2 M ٠٣١۴،٣۴٩،٩٧٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 2.5 M ٠۴١٩،٠٢٩،٧١٠ متر مربع

١٢٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

قطعات داخلی برج ھا و راکتورھا - رطوبت گیرھا M2EQIN02
١١۴٢۵٩

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

VESSEL DIA. : UP TO 1 M ٠١٣،٨٠٩،۶۶٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 1.5 M ٠٢۶،٨٧٣،۵٢٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 2 M ٠٣١١،۶٧٧،۵۶٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 2.5 M ٠۴١۵،٣۶٢،٩٢٠ متر مربع

١٢٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

قطعات داخلی برج ھا و راکتورھا - پکینگ برج ھا M2EQIN03
١١۴٣۵٩

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

RANDOM PACKING ٠١٨،١٩١،٩۶٠ متر مکعب

STRUCTURAL PACKING ٠٢١٠،۶٧٢،۶٨٠ متر مکعب

١٣٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

SIEVEقطعات داخلی برج ھا و راکتورھا - سینی ھای نوع  M2EQIN04
١١۴۴۵٩

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

VESSEL DIA. : UP TO 1 M ٠١٣،٠٠١،٧٢٠ عدد

VESSEL DIA. : 1.5 M ٠٢۵،۶٣٠،۵۴٠ عدد

VESSEL DIA. : 2 M ٠٣٩،٠۶٧،٣١٠ عدد

VESSEL DIA. : 2.5 M ٠۴١٢،٠٠۶،٨٨٠ عدد

١٣١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

قطعات داخلی برج ھا و راکتورھا - مواد جاذب - مبدل یونی -
کاتالیست

M2EQIN06
١١۴۵۵٩

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

FIX BED(RESIN,

CATALYST,SAND)
٠١٩،٠٧۴،٩٢٠ متر مکعب

MULTI TUBULAR

BED(CATALYST)
٠٢۵٣،٢٨۵،١٣٠ متر مکعب

١٣٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

دستگاه پرتاب و دریافت توپک M2EQLR
١١۵١۵٩

گروه کد

فصل یازدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات ثابت و
بسته ای

W: UP TO 5 TON ٠١٩،٢٨٠،٩٠٠ تن

W: >5 TON ٠٢۶،۴۵۴،٣۶٠ تن

١٣٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

INCINERATORS فصل دوازدھم – کوره ھا و بویلرھا و

.، (فصل یازدھم) محاسبه می شودPACKAGED EQUIPMENT ھزینه نصب كوره ھا و بویلرھای پیش ساخته، از ردیف١–
.، از فصل مربوط، محاسبه می شود(REFRACTOTRY)ھزینه نصب مواد نسوز٢–
.ھزینه نصب پله ھا و پالتفرم ھای اطراف كوره ھا و بویلرھا، از فصل سازه ھای فلزی محاسبه می شود٣–
.، وزن قسمت فلزی آنھاستHOOD مبنای محاسبه ھزینه نصب پانل ھای كف و جانبی و سقف دودكش، داكت و۴–
.ضریب ارتفاع به ردیف ھای این فصل تعلق نمی گیرد۵–
كه نیاز به استفاده از جرثقیل ھای غیرمتعارف و نامتناسب با وزنSUPERHEATER ، و یاCONVECTIONقیمت ھای نصب قطعاتی مانند دودكش، ۶–

.ظاھری قطعه دارند، بر اساس نرخ اجاره متعارف روز در محل اجرای كار و آنالیز ردیف ھای مربوط محاسبه می شود
.ھزینه نصب ساپورت ھا و گایدھای تیوب ھا، منظور شده است٧–
.ارتفاع نصب قید شده در ردیف ھای نصب دودكش ھا، فاصله قسمت باالی قطعه از سطح زمین می باشد٨–
منظورA.C.W.L و ردیف ھای اضافه بھای مرتبط با آن، برای انجام تمامی كارھای مكانیكی و برقی و تنظیم ھای الزمA.C.W.L قیمت ھای نصب٩–

.می شود
ھزینه عملیات جانبی از قبیل تحویل كاال از انبار كارفرما و تامین ماشین آالت مورد نیاز برای تحویل و انتقال یا انبارداری در قیمت ھای این فصل منظور١٠–

.شده است
.تامین ھر نوع الكترود به عھده كارفرما می باشد١١–
.ھزینه انجام آزمایش ھیدوراستاتیک تیوب ھا، از فصل كارھای تكمیلی محاسبه می شود١٢–
.ھزینه تامین گروت در قیمت ھای این فصل منظور نشده است١٣–

١٣۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھا M2FHPN
١٢٠١۵٩

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

W: UP TO 5 TON ٠١٢٩،۵٧۴،٩٩٠ تن

W: >5 TON ٠٢٢٨،٢۴٨،۶٠٠ تن

١٣۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

داکت ھا و ھواکش ھا - با مواد نسوز و الیاف سرامیکی M2FHDC01
١٢١١۵٩

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

W: UP TO 2000 KG ٠١٣٨،٠٨٠ کیلوگرم

W: >2000 KG ٠٢٢٨،٧۴٠ کیلوگرم

١٣۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

داکت ھا و ھواکش ھا - بدون مواد نسوز M2FHDC02
١٢١٢۵٩

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

W: UP TO 2000 KG ٠١١٣،٢۶٠ کیلوگرم

W: >2000 KG ٠٢٩،٨٧٠ کیلوگرم

١٣٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تیوب باندل ھا - نصب باندل ھا M2FHTB01
١٢٢١۵٩

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

W: UP TO 2 TON ٠١۴٧،۶١٢،١۵٠ تن

W: >2 TON ٠٢٣٩،۶٠٣،٠٨٠ تن

١٣٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تیوب باندل ھا - جوشکاری و اتصال - کربن استیل M2FHTB02
١٢٢٢۵٩

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

D=2"  SCH=<40 ٠١۴،١٢٨،۴١٠ سرجوش

D=2" 40<SCH=<80 ٠٢۴،١٢٨،۴١٠ سرجوش

D=2"  SCH>80 ٠٣۵،۵٩١،٩٧٠ سرجوش

D=3"  SCH=<40 ٠۴۴،٨۶٠،١٩٠ سرجوش

D=3" 40<SCH=<80 ٠۵۵،١٠۴،١٢٠ سرجوش

D=3"  SCH>80 ٠۶۶،٨١١،۶٠٠ سرجوش

D=4"  SCH=<40 ٠٧۵،٧٣٧،٨١٠ سرجوش

D=4" 40<SCH<=80 ٠٨۶،۴۶٩،۵٩٠ سرجوش

D=4"  SCH>80 ٠٩٩،٣٩۶،٧٠٠ سرجوش

D=5"  SCH=<40 ١٠۶،٢٢۵،۶۶٠ سرجوش

D=5" 40<SCH<=80 ١١٧،٢٠١،٣۶٠ سرجوش

D=5"  SCH>80 ١٢١١،٣۴٨،١١٠ سرجوش

D=6" SCH=<40 ١٣٧،٣۴٧،٢٠٠ سرجوش

D=6" 40<SCH<80 ١۴٨،۵۶۶،٨٣٠ سرجوش

D=6"  SCH>80 ١۵١۴،۴٢١،٠۶٠ سرجوش

D=8"  SCH=<40 ١۶٨،٨١٠،٧۶٠ سرجوش

D=8" 40<SCH<80 ١٧١٠،۵١٨،٢۴٠ سرجوش

D=8"  SCH>80 ١٨٢٣،۴۴۶،٣٣٠ سرجوش

١٣٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تیوب باندل ھا - جوشکاری و اتصال - فوالد ضد زنگ M2FHTB03
١٢٢٣۵٩

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

D=2"  SCH=5 S ٠١۵،٩٢٧،۴١٠ سرجوش

D=2"  SCH=10S ٠٢۶،۵٠٣،٨٢٠ سرجوش

D=2"  SCH=40S ٠٣٧،١١٧،۴٠٠ سرجوش

D=2"  SCH=80S ٠۴٧،١١٧،۴٠٠ سرجوش

D=3"  SCH=5 S ٠۵۶،٨٠١،٣١٠ سرجوش

D=3"  SCH=10S ٠۶٧،٢۶۶،١۵٠ سرجوش

D=3"  SCH=40S ٠٧٨،۴٩٣،٣٣٠ سرجوش

D=3"  SCH=80S ٠٨٨،٩٢٠،٩٨٠ سرجوش

D=4"  SCH=5 S ٠٩٨،١٠۶،۵٣٠ سرجوش

D=4"  SCH=10S ١٠٨،۶۴۵،٧۴٠ سرجوش

D=4"  SCH=40S ١١١٠،٢۶٣،٣٨٠ سرجوش

D=4"  SCH=80S ١٢١١،۵٨٣،۵٢٠ سرجوش

D=5"  SCH=5 S ١٣٩،٠٩١،٩٩٠ سرجوش

D=5"  SCH=10S ١۴٩،۴۶٣،٨۶٠ سرجوش

D=5"  SCH=40S ١۵١١،٢٨۶،٠٣٠ سرجوش

D=5"  SCH=80S ١۶١٣،٠٧١،٠١٠ سرجوش

D=6"  SCH=5 S ١٧١٠،٧۵٠،۴٨٠ سرجوش

D=6"  SCH=10S ١٨١١،١٧٨،١٣٠ سرجوش

D=6"  SCH=40S ١٩١٣،۵۵٨،١١٠ سرجوش

D=6"  SCH=80S ٢٠١۵،٨۴۵،١٢٠ سرجوش

D=8"  SCH=5 S ٢١١٢،٧۵٨،۵٨٠ سرجوش

D=8"  SCH=10S ٢٢١٣،۵٠٢،٣٣٠ سرجوش

D=8"  SCH=40S ٢٣١۶،٨٨۶،٣۶٠ سرجوش

D=8"  SCH=80S ٢۴٢٠،٢٣٣،٢٠٠ سرجوش

١۴٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تیوب باندل ھا - جوشکاری و اتصال - فوالد آلیاژی M2FHTB04
١٢٢۴۵٩

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

D=2"  SCH=<40 ٠١۶،۴۴٨،٩٣٠ سرجوش

D=2" 40<SCH=<80 ٠٢۶،۴۴٨،٩٣٠ سرجوش

D=2"  SCH>80 ٠٣٨،۵١٣،٣٢٠ سرجوش

D=3"  SCH=<40 ٠۴٧،۵۶۴،٨٢٠ سرجوش

D=3" 40<SCH=<80 ٠۵٧،٩١٨،١٨٠ سرجوش

D=3"  SCH>80 ٠۶١٠،٣۵۴،۵۴٠ سرجوش

D=4"  SCH=<40 ٠٧٩،٠۵۶،١۶٠ سرجوش

D=4" 40<SCH<=80 ٠٨١٠،١١۶،٢۵٠ سرجوش

D=4"  SCH>80 ٠٩١۴،٣٧۵،٢٣٠ سرجوش

D=5"  SCH=<40 ١٠٩،٨۵۵،٨٨٠ سرجوش

D=5" 40<SCH<=80 ١١١١،٣٠۶،۵۴٠ سرجوش

D=5"  SCH>80 ١٢١٧،۴٢۵،٣٣٠ سرجوش

D=6" SCH=<40 ١٣١١،٧۵۶،٣٨٠ سرجوش

D=6" 40<SCH<80 ١۴١٣،۵٩٧،۶٠٠ سرجوش

D=6"  SCH>80 ١۵٢٢،٣۵٧،٣٣٠ سرجوش

D=8"  SCH=<40 ١۶١۴،٢۴٨،۵۴٠ سرجوش

D=8" 40<SCH<80 ١٧١۶،٨٨٩،۴٧٠ سرجوش

D=8"  SCH>80 ١٨٣۶،٨۴۵،٣٠٠ سرجوش

١۴١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کانوکشن، سوپر ھیتر، اکنومایزر M2FHCV
١٢٣١۵٩

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

W: UP TO 20 TON ٠١١٠،۵۵٠،٩٢٠ تن

W: >20 TON ٠٢١٠،٨٨٨،٧۴٠ تن

١۴٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

FLAREدودکش ھا و  M2FHST
١٢۴١۵٩

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

W: UP TO 15 TON,TOP

EL.<=30 M
٠١٢۴،۴٩٨،٣١٠ تن

W:  >15 TON,TOP EL.<=30

M
٠٢٢٣،۶۵۵،۴٢٠ تن

W: UP TO 15 TON,TOP

EL.30-50 M
٠٣٢٨،٧٢۶،۵٣٠ تن

W:  >15 TON,TOP EL.30-50

M
٠۴٢۶،۵٨١،١۶٠ تن

W: UP TO 15 TON,TOP

EL.>50 M
٠۵۴٠،۵٠٩،٢۵٠ تن

W:  >15 TON,TOP EL.>50

M
٠۶٣٢،۴٣٢،۶۴٠ تن

١۴٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

متر۵٠چراغ اعالن خطر به ھواپیما - برای طول ھای دودکش تا  M2FHAW01
١٢۵١۵٩

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

ALL TYPES ٠١٢٢۶،١٩٣،٣۶٠ دستگاه

١۴۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

متر۵٠چراغ اعالن خطر به ھواپیما - اضافه بھا برای طول بیش از  M2FHAW02
١٢۵٢۵٩

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کوره ھا و بویلرھا

ALL TYPES ٠١٣٧،٩٢١،١٠٠ متر

١۴۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل سیزدھم –  مخازن ذخیره

در قیمت ردیف ھای تخلیه و باراندازی و صفافی مصالح مخازن سقف شناور جورکردن و صفافی و چیدن ورق ھای مخزن و ھمچنین آماده کردن  محل١–
.صفافی منظور شده است

ردیف ھای نصب و جوشکاری از جمله شامل حمل قطعات از محل صفافی به محل نصب، تعیین مختصات و تراز یابی محل نصب، اندازه کردن ورق ھا و٢–
برش آنھا(در موارد الزم) و اصالح ورق ھای معیوب(در حد متعارف)، آھنگری در محل ھای روی ھم آمدگی ورق ھا توسط وسائل نگھدارنده و ایجاد سکو

.و تھیه تکیه گاه ھای مناسب(برای نصب بدنه) و برداشتن زوائد از روی ورق ھا می باشد
ھزینه نصب و جوشکاری نازل ھا، دریچه ھا، منھول ھا، فلنج ھا و ھمچنین ورق ھای تقویتی، در بدنه، سقف، نرده و  حفاظ  اطراف سقف (مخازن سقف٣–

.ثابت) در قیمت ردیف ھای مربوط منظور شده است
، بادبندھا(TIE RODS)، میل مھارھا(RAFTERS)، رافترھا(PURLINS)، الپه ھا(TRUSS) سازه ھای سقف ثابت نوع خرپا(بدون ستون) شامل خرپاھا۴–

(BRACINGS)و سایر قطعات اتصالی است.
، ورق ھا و قطعات داخلی سقف(LOWER , UPPER DECK)ردیف ھای نصب و جوشکاری سقف شناور ، شامل ورق ھای پائینی و باالئی سقف۵–

(RAFTER ,TRUSS ,COMPART MENT ,RIM , ...)منھول ھا، فلنج ھا، ھواکش ھا، نازل ھا، تکیه گاه ھای سقف حوضچه تخلیه آب سقف و لوله ،
و به طور کلی تمامی(SEAL TUBE)، پله متحرک روی سقف شناور، حلقه الستیکی آب بندی(GUIDE POLE)مفصلی مربوط، غالف اندازه گیری سطح

.قطعات و اجزائی است که به نوعی به سقف شناور متصل می شوند

١۴۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تخلیه و بار اندازی و صفافی مصالح M2TK01
١٣٠١۵٩

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

CAP: UP TO 6000 M3 ٠١١،٣٢٣،٧٠٠ تن

CAP: >6000-15000 M3 ٠٢١،٠۴۵،٠٣٠ تن

CAP: >15000-45000 M3 ٠٣٩۶١،٩٩٠ تن

CAP: >45000 M3 ٠۴۵٧٩،١٢٠ تن

١۴٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب وجوشکاری کف M2TK02
١٣٠٢۵٩

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

CAP: UP TO 6000 M3 ٠١۴١،٨٣٢،١٠٠ تن

CAP: >6000-15000 M3 ٠٢٣٨،۶٢٢،۶٠٠ تن

CAP: >15000-45000 M3 ٠٣٣۶،٧۴٧،٣٢٠ تن

CAP: >45000 M3 ٠۴٣١،۵۶٢،٨۵٠ تن

١۴٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری بدنه M2TK03
١٣٠٣۵٩

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

CAP: UP TO 6000 M3 ٠١۶٢،٣٠۵،٢٧٠ تن

CAP: >6000-15000 M3 ٠٢۵٨،١١۴،٨۶٠ تن

CAP: >15000-45000 M3 ٠٣۵۴،١۶١،٢۴٠ تن

CAP: >45000 M3 ٠۴۴٨،٩١٧،٩۴٠ تن

١۴٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری سقف ثابت M2TK04
١٣٠۴۵٩

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

CAP: UP TO 6000 M3 ٠١۵٢،٩٠۶،۵۵٠ تن

CAP: >6000-15000 M3 ٠٢۴٨،٧۶۴،۵٨٠ تن

CAP: >15000-45000 M3 ٠٣۴۴،٧٩٢،۴٧٠ تن

CAP: >45000 M3 ٠۴۴٢،۵٩٢،٧۴٠ تن

١۵٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری سقف شناور M2TK05
١٣٠۵۵٩

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

CAP: UP TO 6000 M3 ٠١۶۶،٢۵٨،١٣٠ تن

CAP: >6000-15000 M3 ٠٢۶١،٢١٢،٧٧٠ تن

CAP: >15000-45000 M3 ٠٣۵۶،۵٨٧،۶٨٠ تن

CAP: >45000 M3 ٠۴۵۴،٠۵٩،٠۴٠ تن

١۵١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

WIND GIRDERنصب وجوشکاری  M2TK06
١٣٠۶۵٩

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

FOR ALL TANK

CAPACITIES
٠١۶٧،٠٢٠ کیلوگرم

١۵٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب وجوشکاری پله بدنه M2TK07
١٣٠٧۵٩

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

FOR ALL TANK

CAPACITIES
٠١٧٧،۶٧٠ کیلوگرم

١۵٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سازه ھای سقف ثابت-نوع تیر و ستون M2TK08
١٣٠٨۵٩

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

FOR ALL TANK

CAPACITIES
٠١۶۵،٨٣٠ کیلوگرم

١۵۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سازه ھای سقف ثابت- نوع خرپا M2TK09
١٣٠٩۵٩

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره استوانه ای

FOR ALL TANK

CAPACITIES
٠١٧٣،٣۶٠ کیلوگرم

١۵۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

(MISCELLANEOUS EQUIPMENT) فصل چھاردھم – نصب تجھیزات متفرقه

ھزینه نصب جرثقیل ھای سقفی، شامل ھزینه تمامی عملیات از قبیل نصب و تراز ریل ھای دو طرف، مجموعه موتورھا و گیربكس ھا و درام و١–
.ساپورت ھای كابل و انجام كارھای برقی و ...، بر اساس ردیف ھای این فصل محاسبه می شود

ھزینه نصب باسكول ھا نیز شامل انجام تمامی كارھای برقی و مكانیكی تا مرحله انجام آزمایش ھای قبل از بھره برداری بر اساس ردیف ھای این فصل٢–
.محاسبه می شود

.انواع باالبرھای برقی و بادی با یك قیمت، نصب می شوند٣–
ھزینه نصب محرک ھای سیستم ھای انتقال توان، از قبیل الكتروموتورھا، موتورھای درو نسوز و غیره، از ردیف ھای مربوط در بخش نصب تجھیزات دوار۴–

محاسبه می شود و فقط ھزینه نصب تسمه ھا، پولی ھا، چرخ زنجیرھا، كوپلینگ ھای طویل(مثل كوپلینگ موتور گیربكس به فن برج خنک كننده) و سایر
.پایه ھا و بست ھا و حفاظ ھای مربوط و تنظیمات و ھم ترازی آنھا از ردیف ھای این فصل محاسبه می شود

قیمت ھای محاسبه شده برای كولرھای نمونه گیری و انواع دستگاه ھای مشابه، برای نصب اقالم ساخته شده منظور می شود. ھرگاه ساخت آنھا نیز۵–
.به پیمانكار واگذار شود، ھزینه ساخت بصورت مجزا محاسبه می  گردد

.ھزینه تامین گروت در قیمت ھای این فصل منظور نشده است۶–

١۵۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

جرثقیل سقفی M2MSCR
١۴٠١۵٩

گروه کد

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه

CAPACITY: UP TO 10TON ٠١١۶،٧۵٢،٢٧٠ تن

CAPACITY:  >10TON ٠٢١۴،٣۶۴،٩۵٠ تن

١۵٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

باالبرھا M2MSHS
١۴١١۵٩

گروه کد

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه

ALL SIZES ٠١٢٣،٩٧٧،٩٣٠ تن

١۵٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نمونه گیرھا و ظروف کوچک M2MSSC
١۴٢١۵٩

گروه کد

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه

ALL TYPES ٠١۶،٩١۶،٩۵٠ عدد

١۵٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اجکتورھا M2MSEJ
١۴٣١۵٩

گروه کد

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه

ALL SIZES ٠١٢۴،٠٢٧،٧٢٠ تن

١۶٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای انتقال نیرو M2MSTR
١۴۴١۵٩

گروه کد

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه

W: UP TO 500 KG ٠١۵١،١۶٠ کیلوگرم

W: >500-2000 KG ٠٢۴٢،۴٩٠ کیلوگرم

W: >2000 KG ٠٣٣٢،٣٧٠ کیلوگرم

١۶١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات کارگاھی M2MSWE
١۴۵١۵٩

گروه کد

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه

ALL TYPES ٠١٩،٧۶۵،۵٢٠ تن

١۶٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

باسکول ھا M2MSWB
١۴۶١۵٩

گروه کد

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه

CAPACITY :=<30 TON ٠١٢۵،٨٩٨،٣٣٠ تن

CAPACITY :  >30 TON ٠٢٢١،۵٢۶،۴٠٠ تن

١۶٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل پانزدھم  – عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

.تامین الكترود بعھده كارفرماست و قیمت آنھا در ردیف ھای این فصل منظور نشده است١–
.تامین پیچ و مھره ھای اتصاالت اسكلت فلزی بعھده كارفرماست و قیمت آنھا در قیمت ھای این فصل منظور نشده است٢–
.ھزینه ھای بارگیری مصالح فلزی از انبار کارفرما و حمل و تخلیه و ھرگونه جابجایی ھای بعدی آنھا در قیمت ھای این فصل منظور شده است٣–
.قیمت مصالح فلزی، در قیمت ھای این فصل منظور نشده است. ھرگاه تامین مصالح فلزی بعھده پیمانكار باشد، بصورت جداگانه محاسبه می شود۴–
.محاسبه می شودSUPPORTS, STANCHION,... ھزینه ھای ساخت و نصب پالتفرم ھای اطراف برج ھا و ظروف، بر اساس قیمت ھای ساخت و نصب۵–
.ھزینه ھای ساخت و نصب پالتفرم ھای عملیاتی و پله ھا، بر اساس قیمت ھای ساخت و نصب اسكلت فلزی محاسبه می شود۶–
معیار انتخاب ردیف ھای ساخت و یا نصب تكیه گاه ھا كه بر اساس دامنه وزنی تفكیک شده است، مجموعه وزن قطعات تشكیل دھنده یك تكیه گاه٧–

.می باشد
ساخت و نصب ساپورت ھای زیر ١٠ كیلوگرم، انواع ساپورت ھای روی زمین و اطراف بدنه برج ھا، مخزن ھا، تیرھا، ستون ھای اصلی فلزی و بتنی و٨–

.و ...) در بر می گیردF.Sلوله ھا را از ھر نوع(گاید، شو، آویزھای ساده، دامی، 
، ساخت و نصب تمام اجزای فلزی مرتبط با آویز ھای فنری منظور شده است . قیمت نصب انواع آویزه ھایSPRING HANGERS در ردیف قیمت نصب٩–

.فنری با جزئیات و موقعیت ھای مختلف نصب یكسان است
در قیمت نصب تاثیری ندارند و فقط از نظر تقسیم بندی وزنی باید در گروه مربوط خودCOUNTERWEIGHT نوع آویزھای فنری یعنی ساده یا ھمراه با

در زیر لوله و روی زمین یا سازه فلزی نصب شود، قیمت نصب آن معادل ساپورت فلزی ھمSPRING SUPPORT قرار گیرند. اگر یك باكس فنری بعنوان
.وزنش می باشد

١۶۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت_ قطعات - تکیه گاه، پایه چراغ، چھار چوب ھا،. M2STSF01
١۵٠١۵٩

گروه کد

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W: >10-50 KG ٠١۴٣،١۵٠ کیلوگرم

W: >50 KG ٠٢٣٢،٣۶٠ کیلوگرم

١۶۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت_ قطعات - نردبان، کیج، جان پناه،... M2STSF02
١۵٠٢۵٩

گروه کد

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١۵١،٧٨٠ کیلوگرم

١۶۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت_ قطعات - اسکلت فلزی با مقاطع ساده M2STSF03
١۵٠٣۵٩

گروه کد

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١١٩،۴٠٠ کیلوگرم

١۶٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت_ قطعات - اسکلت فلزی - تیرورق/ خرپا M2STSF04
١۵٠۴۵٩

گروه کد

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١۴٢،٠٣٠ کیلوگرم

١۶٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب_ قطعات - تکیه گاه ھا، پایه چراغ، چھار چوب ھا،... M2STFE01
١۵١١۵٩

گروه کد

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W: 10-50 KG ٠١۴٧،٣۶٠ کیلوگرم

W: >50 KG ٠٢٣۵،١٠٠ کیلوگرم

١۶٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب_ قطعات - نردبان، کیج، جان پناه،... M2STFE02
١۵١٢۵٩

گروه کد

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١۵٧،٢٠٠ کیلوگرم

١٧٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)GRATINGنصب_ قطعات - صفحات مشبک( M2STFE03
١۵١٣۵٩

گروه کد

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١١٩،۶۵٠ کیلوگرم

١٧١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)CHEQ. PLATESنصب_ قطعات - صفحات آج دار ( M2STFE04
١۵١۴۵٩

گروه کد

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١١٣،۶٢٠ کیلوگرم

١٧٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب_ قطعات - اسکلت فلزی M2STFE05
١۵١۵۵٩

گروه کد

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١۴٢،٠٨٠ کیلوگرم

١٧٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب ورق ھای سقف و دیوار M2STSH
١۵٢١۵٩

گروه کد

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

SIDE WALL SHEETS ٠١٨۴،٧۴٠ متر مربع

ROOF SHEETS ٠٢۵٩،٠٣٠ متر مربع

١٧۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

١٠KGساخت و نصب تکیه گاه ھای زیر  M2STFF
١۵٣١۵٩

گروه کد

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W: UP TO 5 KG ٠١۴١۵،٢٩٠ عدد

W: >5-10 KG ٠٢٨٩٧،۴٣٠ عدد

١٧۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب آویزھای فنری (لوله کشی) M2STHS
١۵۴١۵٩

گروه کد

فصل پانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W: UP TO 50 KG ٠١۶،۵١٧،١٩٠ عدد

W: >50 TO 200 KG ٠٢١۶،٨٠٠،٠٨٠ عدد

W: >200 KG ٠٣٢۵،۵۶۵،۵٣٠ عدد

١٧۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل شانزدھم – عملیات نسوزکاری

.بعھده كارفرما استLINING ANCHORتامین الكترود الزم برای جوشكاری١–
یا ھر نوع آب مورد نیاز برای ساخت مواد نسوز در محدوده محل اجرای كار به فاصله حداكثر ۵ كیلومتر، توسط كارفرما تامین و بوسیلهDEMIN آب٢–

.پیمانكار به محل مصرف منتقل می شود. تامین ھر نوع امكانات برای گرم و یا سرد كردن آب به عھده پیمانكار است
، در یک الیه منظور شده است. ھرگاه مواد نسوز در دو الیه اجرا شود، اضافه بھایی معادل CASTABLE%۵٠ قیمت ھای این فصل برای مواد نسوز٣–

.ھزینه نسوزكاری در یك الیه ھم ضخامت به آن تعلق می گیرد
برای آب بندی و درزھای انبساط، در قیمت ھای این فصل منظور شده است و ھزینهCERAMIC FIBER ھزینه نصب ھر نوع مواد نسوز دیگر از قبیل۴–

.مجزایی برای آنھا محاسبه نمی شود
بر روی زمین می باشد. اگر طبق دستور سازنده، مواد نسوز باید پس از نصب دیواره ھاCASTABLE قیمت ھای این فصل برای اجرای نسوزكاری از نوع۵–

.با قالب بندی ریخته شود، ھزینه قالب بندی بصورت مجزا محاسبه می شود
.ھزینه عملیات جانبی از قبیل تحویل كاال از انبار پیمانكار به محل اجرا و انبارداری آنھا درقیمت ردیف ھا منظور شده است۶–

١٧٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

قطعات اتصالی نسوزھا M2RFAC
١۶٠١۵٩

گروه کد

فصل شانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری

ALL TYPES ٠١٢٠،۴۵٠ عدد

١٧٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

MANUAL CASTINGGUNNING CASTING
رديف

(بھاي واحد (ريال

مواد نسوز ریختگی - ریختن مواد M2RFCT01
١۶١١۵٩

گروه کد

فصل شانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری

ALL THICKNESS ٠١١١،٠۶٨،١۶٠١٧،۵٧۵،١٩٠ متر مکعب

١٧٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آجرھا و سایر قطعات خاص نسوز - آجرکاری با مالت M2RFBR01
١۶٢١۵٩

گروه کد

فصل شانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری

THICKNESS. UP TO 25 CM ٠١۶،٩٠٨،٧٢٠ متر مکعب

THICKNESS.  >25 CM ٠٢۵،٩٨٢،۴٠٠ متر مکعب

١٨٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آجرھا و سایر قطعات خاص نسوز - آجرکاری بدون مالت M2RFBR02
١۶٢٢۵٩

گروه کد

فصل شانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری

ALL THICKNESS ٠١٣،۶۴٨،٨٨٠ متر مکعب

١٨١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل شانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آجرھا و سایر قطعات خاص نسوز - نصب قطعات خاص M2RFBR03
١۶٢٣۵٩

گروه کد

فصل شانزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری

ALL TYPES ٠١١،٧۴٨،٢٧٠ عدد

١٨٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل ھفدھم – عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

.قیمت ردیف ھای این بخش برای یكدست رنگ آمیزی، با انواع رنگ ھا و با ھر ضخامت یكسان می باشد١–
.كشور سوئد می باشد½SA 2 مشخصات فنی سندبالست در حد استاندارد٢–
.زنگ زدایی سطوح لوله ھا، با دستگاه شات بالست یا با سندبالست به یک قیمت می باشد٣–
.به سندبالست و پرایمر لوله ھا و اسكلت فلزی، چه قبل از پیش ساخت انجام شود و چه پس از پیش ساخت یک قیمت تعلق می گیرد۴–
(به استثنای ھزینه سندبالست قطعات مخزن قبل از نصب كه از ردیف ھای مربوط SHOP سندبالست و رنگ آمیزی تجھیزات سنگین تر از ١۵ تن در۵–

.استفاده می شود)، بصورت اقالم ستاره دار منظور شده است و در ھر مورد باید بر اساس آنالیز ردیف مربوط ارزیابی شود
.ھزینه احداث سردخانه(اتاق خنک) برای نگھداری رنگ، اعم از این كه تامین رنگ با پیمانكار یا كارفرما باشد، بعھده پیمانكار است۶–
.قیمت رنگ آمیزی، برای ابزارھای مختلف برقی، بادی یا دستی، یكسان است٧–
.قیمت رنگ آمیزی برای لوله ھای درون واحدھای عملیاتی و خارج از آنھا، یكسان است٨–
.محاسبه می شودTOUCH UP بھای لكه گیری ھا در مراحل مختلف، فقط یک بار بر اساس قیمت ردیف٩–

.تامین ماسه سندبالست بعھده پیمانكار بوده و ھزینه آن در قیمت ھا منظور شده است١٠–
.چنانچه رنگ توسط پیمانكار تامین شود، ھزینه آن بر اساس الیه ھای رنگ آمیزی، از ردیف ھای مربوط محاسبه می شود١١–
اضافه بھای سندبالست و رنگ آمیزی در ارتفاع بیش از ۵ متر ، برای اولین ۵ متر اضافی یك بار ، برای دومین ۵ متر اضافی دو بار و به ھمین ترتیب١٢–

.برای ارتفاع ھای بیشتر پرداخت می شود
منظور از اسکلت فلزی سنگین در این فصل، قطعات فلزی اصلی سازه شامل تیرھا، ستون ھا، بادبندھا و اتصاالت مربوط می باشد ١٣- 

١۴-   منظور از اسکلت فلزی سبک در این فصل، سایر ملحقات نصب شده در پروژه از قبیل نردبان، نرده محافظ، راه پله و موارد مشابه می باشد. 

١٨٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کارھای لوله کشی - سندبالست M2PAPI01
١٧٠١۵٩

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES ٠١٣١٢،۵٣٠ متر مربع

١٨۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کارھای لوله کشی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAPI02
١٧٠٢۵٩

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES ٠١٩۴،٣١٠ متر مربع

١٨۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢کارھای لوله کشی - رنگ در محل نصب - قطرھای زیر  M2PAPI03
١٧٠٣۵٩

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES < 2" ٠١١٩٩،٠۴٠ متر مربع

١٨۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ و بیشتر٢کارھای لوله کشی - رنگ در محل نصب - قطر M2PAPI04
١٧٠۴۵٩

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES >=2" ٠١١۶٩،٢۴٠ متر مربع

١٨٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کارھای لوله کشی - لکه گیری M2PAPI05
١٧٠۵۵٩

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES ٠١٨٩،۵٧٠ متر مربع

١٨٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات - ماسه پاشی M2PAEQ01
١٧١١۵٩

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL SIZES ٠١٣٧۶،٣١٠ متر مربع

١٨٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات - رنگ در کارگاه رنگ M2PAEQ02
١٧١٢۵٩

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL SIZES ٠١٧٠،٧٣٠ متر مربع

١٩٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات - رنگ در محل نصب M2PAEQ03
١٧١٣۵٩

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL SIZES ٠١١٢٣،۴٢٠ متر مربع

١٩١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات - لکه گیری M2PAEQ04
١٧١۴۵٩

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

ALL SIZES ٠١۴٧،١۴٠ متر مربع

١٩٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسکلت فلزی - سندبالست M2PAST01
١٧٢١۵٩

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

LIGHTES STEEL

STRUCTUER
٠١٢۵،۵١٠ کیلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢١٢،٧۵٠ کیلوگرم

١٩٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسکلت فلزی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAST02
١٧٢٢۵٩

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

LIGHTES STEEL

STRUCTUER
٠١۶،٧٩٠ کیلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢٢،٧٢٠ کیلوگرم

١٩۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسکلت فلزی رنگ - در محل نصب M2PAST03
١٧٢٣۵٩

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

LIGHTES STEEL

STRUCTUER
٠١٩،٢١٠ کیلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢۴،١۶٠ کیلوگرم

١٩۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسکلت فلزی - لکه گیری M2PAST04
١٧٢۴۵٩

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

LIGHTES STEEL

STRUCTUER
٠١٣،۵٨٠ کیلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢٢،٢۴٠ کیلوگرم

١٩۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح رنگ آمیزی M2PAMT
١٧٣١۵٩

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

INORGANIC ZINC

SILICATE(P1)
٠١٣٠٩،٢٠٠ کیلوگرم

ALKYD RED LEAD

PRIMER(P2)
٠٢١٧٣،۵۵٠ کیلوگرم

ZINC RICH EPOXY(P3) ٠٣١۶٠،٠۶٠ کیلوگرم

WASH PRIMER(P4) ٠۴٢٢٣،١٢٠ کیلوگرم

PURE SILICONE

PEIMER(P5)
٠۵۶۵۴،٣٩٠ کیلوگرم

MODIFIED SILICONE

PRIMER(P6)
٠۶٣٩٨،۶١٠ کیلوگرم

EPOXY PRIMER(P7) ٠٧٢٩٢،۵٠٠ کیلوگرم

MOD. ACRILIC

SILICONE(P8)
٠٨٣٨٨،۴٣٠ کیلوگرم

PURE SILICONE

PRIMER(P9)
٠٩١٩٠،٠٠٠ کیلوگرم

ALKYD ENAMEL

FINISH(F1)
١٠١٨٨،٠٢٠ کیلوگرم

MOD. SILICONE

ALUMINIUM(F2)
١١٣۴۴،٠٠٠ کیلوگرم

POLYAMIDE EPOXY

FINISH(F3)
١٢٢٢١،٨٧٠ کیلوگرم

PORE SILICONE

FINISH(F4)
١٣۵۴١،۵١٠ کیلوگرم

تینر رنگ اپوکسی ١۴١٩٠،٠٠٠ کیلوگرم

١٩٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

SANDBLASTINGمخازن استوانه ای -  M2PATK01
١٧۴١۵٩

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

کف مخازن سقف ثابت ٠١٣٧٣،٩١٠ متر مربع

تمام سطوح داخل مخازن

سقف شناور
٠٢۵۶٠،٨٧٠ متر مربع

بدنه خارجی مخازن و سقف

ثابت
٠٣۴۴٨،٧٠٠ متر مربع

اضافه بھا بابت ارتفاع بیش از

م۵
٠۴۵۶،٠٩٠ متر مربع

سند بالست قطعات مخزن

قبل از نصب
٠۵۴۴٠،۵٠٠ متر مربع

١٩٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

PAINTINGمخازن استوانه ای -  M2PATK02
١٧۴٢۵٩

گروه کد

فصل ھفدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات زنگ زدایی و
رنگ آمیزی

کف مخازن سقف شناور ٠١١١٣،٣۴٠ متر مربع

سایر سطوح داخل و خارج

مخزنھا
٠٢٨٠،٩٩٠ متر مربع

اضافه بھا بابت ارتفاع بیش از

م۵
٠٣٩،٧١٠ متر مربع

١٩٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل ھجدھم – عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

برای عایقكاری شیرھای كنترل، اندازه گیرھای مقدار جریان و ھر نوع ابزاردقیق دیگر كه در امتداد محور لوله ھا نصب می شوند، قیمت یكسان و معادل١–
.شیرھای مكانیكی منظور می شود

.در ھر طولی كه باشند، با قیمت یكسان محاسبه می گردد(LEVEL GAGES)عایقكاری تمام سطح سنج ھا٢–
.بخار، بدون مالحظه تعداد تریسرھا، قیمت یكسان محاسبه می شودTRACER به عایقكاری لوله ھای دارای٣–
.، در قیمت ھا منظور شده استINSULATION SUPPORT RING ھزینه ساخت و نصب۴–
.به ازای ھر الیه عایقكاری اضافی، در مواردی كه ضخامت عایق زیاد باشد، ٢۵% قیمت ردیف مربوط منظور می شود۵–
.قیمت عایقكاری با پشم سنگ یا با سیلیكات كلسیم یكسان منظور می شود۶–
.سیلیكات كلسیم استفاده شود، ١٠% به قیمت عایقكاری گرم اضافه می شود(BOARD)ھرگاه به جای سیلیكات كلسیم پیش ساخته، از صفحات٧–
.ھزینه عایقكاری لوله ھای بزرگتر از ٣۶ اینچ، بر اساس قیمت ھای عایقكاری تجھیزات، محاسبه می شود٨–
برای عایقكاری تجھیزاتی كه پوشش ورق روی آنھا، بصورت پیش ساخته توسط سازنده دستگاه تامین شود، ٢٠% از قیمت ردیف مربوط كسر٩–

.می شود
.سطح كار مورد محاسبه در عایقكاری گرم تجھیزات دوار، سطح كل صندوق فلزی پوشش دھنده عایق آنھاست١٠–
ھزینه ساخت چارچوب فلزی و ورق كاری روی آن برای عایقكاری تجھیزات با روش تزریق پلی یوریتان، بر اساس فصل سازه ھای فلزی و تكیه گاه ھا١١–

.محاسبه می شود
.سطح كل مورد محاسبه در عایقكاری سر تجھیزات دوار، سطح كل پوسته بیرونی دستگاه ھاست١٢–
.لوله ھا در كارگاه ھای ثالث، ھیچگونه اضافه بھایی محاسبه نمی شودCOATING & WRAPPING برای١٣–
.شده، توسط كارفرما، فقط ھزینه نوار پیچی سر جوش ھا و اتصاالت طبق قیمت ھای این فصل محاسبه می شودCOAT & WRAP برای لوله ھای١۴–
محاسبه نمی شود ولی برای لوله ھای كه عایق شدهHOLIDAY TEST می شوند، ھزینه ای بابتCOAT & WRAP برای لوله ھایی كه توسط پیمانكار١۵–

.برای آزمایش منفذیابی و ترمیم عیوب محاسبه می گرددCOAT & WRAP توسط كارفرما، ۵% قیمت
.، می باشدSINGLE COAT & SINGLE WRAP بیشتر از قیمتDOUBLE COAT & DOUBLE WRAP،25% قیمت عایقكاری رطوبتی١۶–
در شرایطی كه مصالح آن توسطSINGLE COAT & DOUBLE WRAP ، با عایقكاری رطوبتیSINGLE COAT & SINGLE WRAP قیمت ھای عایقكاری١٧–

.كارفرما تامین شود، یكسان است
.نگھداری از مصالح عایقكاری رطوبتی گرم یا سرد در انبارھای سر بعھده پیمانكار است و ھزینه آن در قیمت ھای این فصل منظور شده است١٨–
.به عایقكاری رطوبتی گرم سرجوش ھا و اتصاالت پس از نصب، اضافه بھایی معادل ٨٠% عایقكاری رطوبتی سر آنھا تعلق می گیرد١٩–
قیمت عایقكاری رطوبتی اتصاالت تا ١٠ اینچ، معادل دو برابر عایقكاری سر جوش برای زانوھا و سه برابر عایقكاری سرجوش ھم اندازه برای٢٠–

.سه راھه ھا، می باشد

٢٠٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - لوله کشی راسته (افقی و
عمودی)

M2ISPH01
١٨٠١۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٢٢٢،۴٠٠ متر

DIA: 2-6   INCH ٠٢٣٠٣،٢٧٠ متر

DIA: 8-12  INCH ٠٣٣٧٢،۴٨٠ متر

DIA: 14-16 INCH ٠۴۴۴٢،۴٨٠ متر

DIA: 18-24 INCH ٠۵۵۴٠،١٧٠ متر

DIA: 26-36 INCH ٠۶۶٣۶،٩٢٠ متر

٢٠١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - شیر آالت و فیتینگ ھا M2ISPH02
١٨٠٢۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٣۴۶،٠٩٠ عدد

DIA: 2-6   INCH ٠٢۶٨٩،٠٧٠ عدد

DIA: 8-12  INCH ٠٣١،٠٣٢،٠۵٠ عدد

DIA: 14-16 INCH ٠۴١،٢٣٨،٨۶٠ عدد

DIA: 18-24 INCH ٠۵١،٣٧٧،٣٧٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶١،٧٢٢،۶٨٠ عدد

٢٠٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - فلنج ھا M2ISPH03
١٨٠٣۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١١٧٣،۴٠٠ عدد

DIA: 2-6   INCH ٠٢٣۴۴،۵۴٠ عدد

DIA: 8-12  INCH ٠٣۵١۶،٣٩٠ عدد

DIA: 14-16 INCH ٠۴۶١٩،۶٢٠ عدد

DIA: 18-24 INCH ٠۵۶٨٨،۶٩٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶٨۶١،٧٠٠ عدد

٢٠٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - لوله ھای ھمراه با لوله کشی
حرارتی

M2ISPH04
١٨٠۴۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٢۴٨،٣۵٠ متر

DIA: 2-6   INCH ٠٢٣٢٨،۴۴٠ متر

DIA: 8-12  INCH ٠٣٣٩٧،۶۵٠ متر

DIA: 14-16 INCH ٠۴۴۶۶،٨٧٠ متر

DIA: 18-24 INCH ٠۵۵۶٣،٧٩٠ متر

DIA:   >24   INCH ٠۶۶٣٩،٨۵٠ متر

٢٠۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - ابزار دقیق - سطح سنج ھا _
ادوات در طول خط

M2ISPH05
١٨٠۵۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١،۵٠٩،۶٣٠ عدد

٢٠۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق - لوله کشی راسته (افقی و
عمودی)

M2ISPC01
١٨١١۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٣٠١،٧٨٠ متر

DIA: 2-6   INCH ٠٢٣٩٣،۴١٠ متر

DIA: 8-12  INCH ٠٣۴٨۵،٠٣٠ متر

DIA: 14-16 INCH ٠۴۵٧۶،۶۵٠ متر

DIA: 18-24 INCH ٠۵٧٢٣،١٣٠ متر

DIA:   >24   INCH ٠۶٨۵۵،۴٨٠ متر

٢٠۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق شیرآالت و فیتینگ ھا M2ISPC02
١٨١٢۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٩٨٨،١٠٠ عدد

DIA: 2-6   INCH ٠٢٢،۴٣٩،۴٨٠ عدد

DIA: 8-12  INCH ٠٣٣،۴٢٢،١٨٠ عدد

DIA: 14-16 INCH ٠۴۴،٢٠٠،٨٢٠ عدد

DIA: 18-24 INCH ٠۵۴،٨٧۶،۶۶٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶۶،١۵۶،۶۴٠ عدد

٢٠٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق - فلنج ھا M2ISPC03
١٨١٣۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١۵٩٩،٢٣٠ عدد

DIA: 2-6   INCH ٠٢١،۴۵۴،٠۴٠ عدد

DIA: 8-12  INCH ٠٣٢،١۶٢،٨۴٠ عدد

DIA: 14-16 INCH ٠۴٢،۶۴۵،٧٧٠ عدد

DIA: 18-24 INCH ٠۵٣،١٢۴،٢٢٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶۴،١٨٩،١۴٠ عدد

٢٠٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق - ابزار دقیق - سطح سنج ھا -
اداوات در طول خط

M2ISPC0401
١٨١۴۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١،۶٨۴،٨۴٠ عدد

٢٠٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - سروته مبدل ھا و ظروف M2ISEH01
١٨٢١۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١٣،٣١٧،۴١٠ متر مربع

٢١٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - دیواره مبدل ھا و ظروف M2ISEH02
١٨٢٢۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١۶١۴،٨٣٠ متر مربع

٢١١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - دیواره مخازن M2ISEH03
١٨٢٣۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٣٩١،٠٨٠ متر مربع

٢١٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - سقف مخازن M2ISEH04
١٨٢۴۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٣١٨،١٧٠ متر مربع

٢١٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - تجھیزات دوار M2ISEH05
١٨٢۵۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١،٧٧۴،٢٩٠ متر مربع

٢١۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - داکت ھا و ھواکش ھا M2ISEH06
١٨٢۶۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٣٩١،١٨٠ متر مربع

٢١۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد تجھیزات - سر و ته ظروف و مبدل ھا M2ISEP01
١٨٣١۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٢،٢٧۴،٧٨٠ متر مربع

٢١۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد تجھیزات - دیواره ظروف و مبدل ھا M2ISEP02
١٨٣٢۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١،٢٢٧،٧٠٠ متر مربع

٢١٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد تجھیزات - مخازن کروی M2ISEP03
١٨٣٣۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١،۶٢۶،٧١٠ متر مربع

٢١٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد تجھیزات - تزریق/ پاشیدن مواد پی.یو M2ISEP04
١٨٣۴۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٩١٧،٠٨٠ متر مربع

٢١٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری ضد آتش - لبه ھای پایینی ظروف M2ISFP01
١٨۴١۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١٣١،١١١،٠۴٠ متر مکعب

٢٢٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری ضد آتش - اسکلت فلزی M2ISFP02
١٨۴٢۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١۶١،۴٧٨،٢٩٠ متر مکعب

٢٢١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش و نوار پیچی لوله ھا - پوشش و نوار پیچی گرم در کارگاه M2ISWR01
١٨۵١۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA: UP TO 10 INCH ٠١۴۵،٩٧٠ اینچ/متر

DIA:  >10 INCH ٠٢۴٠،١٣٠ اینچ/متر

٢٢٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش و نوار پیچی لوله ھا - نوار پیچی سرد M2ISWR02
١٨۵٢۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA: UP TO 10 INCH ٠١۴٨،۴١٠ اینچ/متر

DIA:  >10 INCH ٠٢۴٣،٨۵٠ اینچ/متر

٢٢٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش و نوار پیچی لوله ھا - نوار پیچی و تعمیر اتصاالت M2ISWR03
١٨۵٣۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA: UP TO 10 INCH ٠١٨۴،۵١٠ اینچ/قطر

DIA:  >10 INCH ٠٢۶٢،٧٠٠ اینچ/قطر

٢٢۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - لوله ھای
راسته (افقی و عمودی)

M2ISMT0101
١٨۶١۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١١١٧،۵١٠ اینچ/متر

٢٢۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - شیر آالت و
فیتینگ ھا

M2ISMT0102
١٨۶٢۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٢۴٩،١٨٠ اینچ/قطر

٢٢۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - فلنج ھا M2ISMT0103
١٨۶٣۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١۵٢،٢٨٠ اینچ/قطر

٢٢٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - لوله ھای
حرارتیTRACERدارای 

M2ISMT0104
١٨۶۴۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١١۴۵،٩٠٠ اینچ/قطر

٢٢٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - ابزار دقیق M2ISMT0105
١٨۶۵۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١،٣۵۴،٨٣٠ دستگاه

٢٢٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق - لوله ھای
راسته (افقی و عمودی)

M2ISMT0201
١٨۶۶۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١١٣١،١٠٠ اینچ/متر

٢٣٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق - شیر آالت و
فیتینگ ھا

M2ISMT0202
١٨۶٩۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١٢٧۶،٣٧٠ اینچ/قطر

٢٣١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق - فلنج ھا M2ISMT0203
١٨٧٠۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١٧۴،٧۶٠ اینچ/قطر

٢٣٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق - ابزار دقیق M2ISMT0204
١٨٧١۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١،۵٣۶،٠٩٠ دستگاه

٢٣٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم و تجھیزات M2ISMT03
١٨٧٢۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

سر و ته ظروف و مبدلھا ٠١٣،٣٣۵،۵٧٠ متر مربع

دیواره ظروف و .. تانکھا،

داکتھا
٠٢١،٣١٩،٩٢٠ متر مربع

تجھیزات دوار ٠٣١،٣٠٢،٠١٠ متر مربع

٢٣۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد و تجھیزات M2ISMT04
١٨٧٣۵٩

گروه کد

فصل ھجدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

سر و ته ظروف و مبدلھا ٠١٣،۵١۶،٨٣٠ متر مربع

دیواره ظروف و مبدلھا، مخازن

کروی
٠٢١،۴٣٧،٠٢٠ متر مربع

٢٣۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات ، رنگ و عایق

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل نوزدھم– کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

ھزینه انجام آزمایش ھای به روش ھای ذرات مغناطیسی و اولتراسونیک بر اساس فھرست  بھای ژئوتكنیک و مقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت١–
برنامه ریزی و نظارت راھبردی محاسبه می شود. ولی ھزینه ھای آزمایش ھیدرواستاتیک، آزمایش ھای مایع نفوذی و رادیوگرافی، بر اساس قیمت ھای

.این بخش محاسبه می گردد
قیمت منظور شده برای آزمایش ھیدرواستاتیک مخزن ھای ذخیره(استوانه ای)، شامل لوله کشی موقت از محل برداشت آب، پمپاژ آب به داخل٢–

مخزن طبق دستورالعمل ھا و مشخصات فنی پیمان و کنترل روزانه و ترازیابی اطراف پی مخزن و تھیه نمودارھا و گرایش ھای مربوط، تخلیه مخزن و
.الیروبی و تمیزکاری مخزن و جمع آوری و برچیدن لوله کشی ھا و وسائل اضافی است

.الزم برای اجرای آزمایش ھیدرواستاتیک، اضافه بھایی محاسبه نمی شودBLIND FLANGE برای ساخت انواع٣–
در اجرای آزمایش ھای ھیدرواستاتیک ھزینه تامین آب در محدوده محل اجرای كار به شعاع حداكثر ۵ كیلومتر از محل مصرف بعھده كارفرماست، ولی۴–

.انتقال آن در داخل این محدوده بعھده پیمانكار می باشد
.تاثیر تعداد نازل ھا در آزمایش ھیدرواستاتیک تجھیزات نادیده گرفته می شود و قیمت یكسان برای آنھا منظور می گردد۵–
.قطعات فیلم ھا تاثیری در ھزینه رادیوگرافی نداردOVERLAPقیمت رادیوگرافی برای واحد طول قطعه منظور می شود. به این ترتیب میزان۶–

٢٣۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات ، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای ھیدرواستاتیکی - مخازن استوانه ای M2CWHSO1
١٩٠١۵٩

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات ، رنگ و عایق

UP TO 6000 M3 ٠١٧٨،٠٨٠ متر مکعب

>6000-15000 M3 ٠٢۵۵،٢٠٠ متر مکعب

>15000-45000 M3 ٠٣۴٣،٨٨٠ متر مکعب

>45000 M3 ٠۴٢٩،٨٩٠ متر مکعب

٢٣٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات ، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات ھیدرواستاتیکی - ظروف، برج ھا M2EQHS01
١٩٠٢۵٩

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات ، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١٧٩٢،٠٩٠ متر مکعب

٢٣٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات ، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

S. & Tآزمایشات ھیدرواستاتیکی - مبدل ھای از نوع  M2EQHS02
١٩٠٣۵٩

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات ، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١٢،٣٩٠ کیلوگرم

٢٣٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات ، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات ھیدرواستاتیکی - بندل کولرھای ھوایی، کویلھا M2EQHS03
١٩٠۴۵٩

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات ، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١۴،١۴٠ کیلوگرم

٢۴٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات ، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات ھیدرواستاتیکی - تیوب ھای کوره ھا و بویلرھا M2EQHS04
١٩٠۵۵٩

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات ، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١۴،٣٠٠ کیلوگرم

٢۴١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات ، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش به روش مایع نفوذی M2CWPT
١٩١١۵٩

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات ، رنگ و عایق

FOR ALL TANKS ROOF &

BOTTOM
٠١٢١،٢٣٠ متر مربع

٢۴٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات ، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش پرتونگاری M2CWGR
١٩٢١۵٩

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات ، رنگ و عایق

ALL JOINTS UP TO 50 MM

THK
٠١١۴،۴٠٠ سانتیمتر

٢۴٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات ، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش با ھوای فشرده M2CWAT
١٩۵١۵٩

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات ، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات ، رنگ و عایق

FOR ALLSTORAGE TANKS

NOZZLES
٠١٩٠٩،۵٩٠ عدد

٢۴۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیستم-  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - حمل تجھیزات و مصالح تا انبار پیمانکار

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل بیستم– حمل تجھیزات و مصالح تا انبار پیمانکار

ردیف ھای این فصل، ھزینه ھای تحویل تجھیزات و مصالح از كارفرما، بارگیری، حمل تا محل كارگاه(محل انبار پیمانكار) و باراندازی آنھا می باشد كه١–
بصورت ردیف ھای جداگانه تحت عنوان "بارگیری و تخلیه" و ھمچنین "حمل" محاسبه می شود. ھزینه ھای بارگیری، حمل و باراندازی از انبار پیمانكار

.تا محل نصب و یا كارگاه ھای جانبی دیگر پیمانكار در قیمت ردیف ھای نصب منظور شده است

٢۴۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیستم-  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - حمل تجھیزات و مصالح تا انبار پیمانکار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

بارگیری و تخلیه M2TR01
٢٠٠١۵٩

گروه کد

فصل بیستم-  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - حمل تجھیزات و مصالح تا
انبار پیمانکار

W: UP TO 10 TON ٠١١،٢٣۴،٠٧٠ تن

W:  >10-20 TON ٠٢١،٠٧١،۴٩٠ تن

W:  >20-50 TON ٠٣٧۵۶،٨٢٠ تن

٢۴۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیستم-  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - حمل تجھیزات و مصالح تا انبار پیمانکار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

حمل تجھیزات و مصالح M2TR02
٢٠١١۵٩

گروه کد

فصل بیستم-  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - حمل تجھیزات و مصالح تا
انبار پیمانکار

W: UP TO 20 TON ٠١۶،٣٣٠ تن/کیلومتر

W:  >20-50 TON ٠٢١،۵۵٠ تن/کیلومتر

٢۴٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

كارھای برق

فصل بیست و یكم – کابل کشی و سیم کشی

بھای ردیف ھای این فصل بر اساس مترطول كابل یا سیم محاسبه می شود. در ردیف ھای مربوط به ماسه ریزی و آجرچینی واحد اندازه گیری مترمربع١–
.است

می باشد. در صورت استفاده از سطوح ولتاژ غیر مذكور در اینIPS–M–EL–270 دسته بندی كابل ھا از لحاظ سطح ولتاژ منطبق بر استاندارد٢–
.) از ردیف مربوط به اولین سطح ولتاژ باالی سطح مورد نظر (٣٣ برای ٢۴ كیلو ولت) استفاده می شودKVاستاندارد(به عنوان مثال ٢۴

برایS مجموع سطح مقطع ھادی ھای بكار رفته در كابل می باشد. بعنوان مثالS محاسبه شده است. منظور ازS  قیمت ھا بر حسب سطح مقطع٣–
.كابل ۴ ×٣ میلیمترمربع، معادل ١٢ میلیمترمربع و برای كابل ٧٠+٩۵ × ٣ میلیمترمربع، معادل ٣۵۵ میلیمترمربع است

.قیمت ھای این فصل بر اساس سه نوع ساختار كابل: ١) بدون زره ٢) زره دار ٣) زره دار با غالف سربی محاسبه شده است۴–
و غیره) در قیمت ھا منظور شده است و ھیچگونه تغییر قیمت از(XLPE,PE,PVCعایق و پوشش تمامی كابل ھا در این بخش، بدون توجه به جنس آنھا۵–

.این بابت محاسبه نمی شود
.اجرای كابل داخل ترانشه بتونی و یا كانال خاكی می باشد(UNDER GROUND)منظور از كابل كشی زیر زمینی۶–
.اجرای كابل روی سینی و نردبان كابل یكسان فرض شده و از تفاوت ھای اجرایی جزیی چشم پوشی شده است٧–
تمامی كارھای تكمیلی مربوط به كابل كشی شامل مرتب كردن، مھار كردن، نصب شماره كابل، آزمایش طبق نقشه و مشخصات فنی و تحویل به٨–

.كارفرما، در قیمت ھا منظور شده است
، ھزینه آن باید جداگانهHIGH POT TEST و تلفن چک در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به(MEGGER TESTER) آزمایش كابل با مگر تستر٩–

.محاسبه شود
در صورتی كه ھر رشته كابل از ابتدا تا انتھا از لحاظ محل اجرا (زیر زمینی، روی سینی یا نردبان كابل، داخل كاندوئیت) تحت بیش از یك ردیف قرار١٠–

:گیرد، به شرح زیر ارزیابی می شود
ھر گاه حداقل ٨٠% طول مسیر اجرا از یك نوع خاص باشد، تمامی مسیر اجرای آن رشته كابل تحت ھمان ردیف قرار می گیرد. در غیر اینصورت، ھر١.

قسمت از كابل مورد نظر تحت ردیف مربوط منظور می شود. به عنوان مثال، اگر ١٠٠ متر كابل از محل ترانسفورماتور تا اتاق كنترل اجرا شود و ٨۶ متر
از مسیر اجرا داخل ترانشه خاكی و ١۴ متر داخل كاندوئیت باشد، تمامی ١٠٠ متر كابل تحت ردیف مربوط به ترانشه خاكی قرار گیرد. اگر ٧٣ متر از
مسیر اجرای این كابل داخل ترانشه خاكی و ٢٧ متر داخل كاندوئیت باشد، ھر یک از این طول ھا تحت ردیف مربوط به خود قرار خواھد گرفت: ٧٣ متر

.داخل ترانشه خاكی و ٢٧ متر داخل كاندوئیت
:در محاسبه بھای ردیف ھا مراحل اجرایی زیر منظور شده است١١–

حمل قرقره از انبار پیمانكار به محل اجرا و قراردادن آن روی خرک كابل–
خواباندن كابل یا سیم در محل تعیین شده طبق نقشه و مشخصات فنی–
)مرتب كردن، مھار كردن و نصب شماره كابل یا سیم(در صورت نیاز–
آزمایش ھای عایقی و صحت اتصال و تحویل به كارفرما–

قیمت ردیف ھا بر مبنای ھادی مسی محاسبه شده است. در صورتی كه ھادی كابل آلومینیومی باشد، ضریب ٠/٧ به ردیف ھای مربوط اعمال می١٢–
.شود

.در كابل كشی تلفن، سر سیم بندی جزو مراحل اجرایی و ھزینه آن در قیمت ھا منظور شده است١٣–
قیمت ردیف ھای كابل تلفن بر مبنای اجرا روی سینی یا نردبان كابل محاسبه شده است. برای سایر روش ھای اجرا، از قیمت ھمین ردیف ھا استفاده١۴–

.می شود
.قطرھای مختلف ھادی در كابل ھای تلفن یكسان فرض شده است و قیمت ھا تنھا بر اساس تعداد زوج ھای ھر كابل محاسبه گردیده است١۵–
، می باشد. برای سیم كشی به روش ھای دیگر، از ھمین ردیف ھاCLOSED TYPE ردیف ھای سیم كشی بر اساس سیم كشی، داخل كاندوئیت از نوع١۶–

.استفاده می شود

٢۴٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - زیرزمینی - بدون زره ELCW01BDUA
٢١٠١۵٩

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٣٧،٧٣٠۵١،٠١٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٧۴،٢٣٠٨٨،۵٠٠ ٠٢۴٣،١٣٠۵٨،٩٢٠۶٣،٨۴٠ متر

40 < S <= 64 MM2٩٢،٠٧٠١١٠،٨٣٠ ٠٣۵٣،٩٣٠٧٣،۶۶٠٧٨،٣۴٠ متر

64 < S <= 100 MM2١١٢،٢٧٠١٣٠،٣١٠ ٠۴۶۴،۶٨٠٨٨،٣۵٠٩٩،١٠٠ متر

100 < S <= 140 MM2١٣۶،۵٧٠١۵٧،١٢٠ ٠۵٨۶،٠۵٠١٠٨،٨۴٠١٢١،۵۴٠ متر

140 < S <= 190 MM2١۵٢،٣٣٠١٧٢،٧۴٠ ٠۶١٠٢،٢٠٠١٢٩،٢٧٠١٣٧،۶١٠ متر

190 < S <= 240 MM2١۶٣،۴٠٠١٨٢،٢٢٠ ٠٧١١٢،٩۴٠١۴٢،٨٣٠١۵٠،١۵٠ متر

240 < S <= 300 MM2١٨۴،٢٩٠٢٠١،٩٣٠ ٠٨١٢٩،٠۶٠١۶٣،٢۶٠١٧٢،١٩٠ متر

300 < S <= 450 MM2٢۵٨،٩٨٠٢٧٨،٩۵٠ ٠٩١٩۶،٨٢٠٢٣۴،٠۴٠٢۴۴،۶۶٠ متر

450 < S <= 500 MM2٣٨٣،٠٢٠۴٠٨،٨٩٠ ١٠٢٩۵،١٠٠٣۵١،٠۶٠٣۶۵،٢۵٠ متر

500 < S < = 650 MM2۴٢١،٨۶٠۴۴٨،٢٩٠ ١١٣٢٧،٩١٠٣٩٠،٠۵٠۴٠۴،٠۵٠ متر

650 < S < =800 MM2۵٠٨،٧٩٠۵٢٨،۴٢٠ ١٢۴٠۶،۵٨٠۴٨٣،۶٨٠۴٩٨،۵۵٠ متر

800 < S < = 1000 MM2۶۴١،٢۶٠۶۶٢،٧٢٠ ١٣۵٢۴،۶٨٠۶٢۴،٠۶٠۶٣١،۴٨٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٧۵١،١۶٠٧٧٢،٨۵٠ ١۴۶٢٣،٠٠٠٧۴١،١١٠٧۴٣،٠٧٠ متر

S> 1200 MM2٨١٣،٨٢٠٨۶٣،٧٨٠ ١۵٧٢١،٣٩٠٧٧٧،۴١٠٨٠۶،١٨٠ متر

٢۴٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - زیرزمینی - زره دار ELCW01BDAR
٢١٠٢۵٩

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١۵١،٠١٠۵٢،٩٢٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢۵٨،٣٠٠۶٠،١٩٠٧۶،٠٣٠ متر

40 < S <= 64 MM2١٠٨،٣٩٠١٢٧،۶٩٠ ٠٣٧٢،٨۶٠٧۴،۵٩٠٩۴،٢٩٠ متر

64 < S <= 100 MM2١٢٨،٩۵٠١۴٨،١٧٠ ٠۴٨٧،٣٧٠٨٩،١٢٠١١۴،٩۶٠ متر

100 < S <= 140 MM2١۵۶،٢٢٠١٧٨،٧٧٠ ٠۵١٠٧،۶٩٠١١٢،٧٨٠١٣٩،٨٠٠ متر

140 < S <= 190 MM2١٧١،٣٨٠١٩٢،٧٠٠ ٠۶١٢٧،٨٩٠١٣٣،٣٢٠١۵۵،٩٩٠ متر

190 < S <= 240 MM2١٨٢،٨٩٠٢٠۴،٨۴٠ ٠٧١۴١،٣١٠١۴۵،۶٠٠١۶٧،٢٧٠ متر

240 < S <= 300 MM2٢٠٣،٧۶٠٢٢۵،٢٧٠ ٠٨١۶١،۵١٠١۶۵،٠٧٠١٨٨،٧٣٠ متر

300 < S <= 450 MM2٢٨۵،١۶٠٣١۴،١٩٠ ٠٩٢٣٢،٣٢٠٢٣٨،۶٢٠٢۶٣،۴٧٠ متر

450 < S <= 500 MM2۴١٢،۶٧٠۴۴۴،۴٩٠ ١٠٣۴٨،۴۵٠٣۵٧،٨٨٠٣٨٩،٨١٠ متر

500 < S < = 650 MM2۴۵١،٠٨٠۴٨٢،۴۴٠ ١١٣٨٧،٢٠٠٣٩۵،٨٠٠۴٢٩،٢۴٠ متر

650 < S < =800 MM2۵٣٨،٢۵٠۵۶٩،٣٨٠ ١٢۴٨٠،١٩٠۴٩٣،٩٩٠۵١٧،٧٩٠ متر

800 < S < = 1000 MM2۶۶۵،٩۴٠۶٩١،۶۵٠ ١٣۶١٩،۴٩٠۶٣٧،۴٠٠۶۵٢،۶٠٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٧٧٢،٨۵٠٧٩۵،١٧٠ ١۴٧٣۵،٧٠٠٧۶٣،٩٩٠٧۶۴،۴٨٠ متر

S> 1200 MM2٨٢٢،٣۶٠٨٧۵،٧۶٠ ١۵٧٧٧،٩١٠٨٠١،۴٠٠٨١١،٠٣٠ متر

٢۵٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - زیرزمینی - زره دار با غالف سربی ELCW01BDAL
٢١٠٣۵٩

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١۵۶،۶٠٠۶٨،٣۴٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢۶۴،۶۵٠٧٧،٧٣٠٩٧،٨۵٠ متر

40 < S <= 64 MM2١٣٨،٢٠٠١۶٠،٣١٠ ٠٣٨٠،٨٩٠٩۶،٣٣٠١٢١،۴٠٠ متر

64 < S <= 100 MM2١۶٠،١٠٠١٨۵،٩۴٠ ٠۴٩۶،٣٣٠١١١،۴٩٠١۴۴،١٠٠ متر

100 < S <= 140 MM2١٩٣،٨٩٠٢٢٢،۵۴٠ ٠۵١٢٠،١٠٠١۴١،٢۴٠١٧۵،٣٠٠ متر

140 < S <= 190 MM2٢١٢،۶٠٠٢٣٩،٢١٠ ٠۶١۴١،٩۴٠١۶۶،٩۴٠١٩۵،۵۵٠ متر

190 < S <= 240 MM2٢٢۶،٨٩٠٢۵۴،١۵٠ ٠٧١۵۶،٨۴٠١٨٢،٣۴٠٢٠٩،٧۴٠ متر

240 < S <= 300 MM2٢۵٢،٧٢٠٢٧٩،٣٣٠ ٠٨١٧٩،٢۴٠٢٠۶،۶۵٠٢٣۶،۶٠٠ متر

300 < S <= 450 MM2٣۵٠،٣٣٠٣٨٧،٠٩٠ ٠٩٢۶١،٣۴٠٢٩۵،۵۴٠٣٢۶،۵٢٠ متر

450 < S <= 500 MM2۵٠۶،٧٩٠۵۴٧،۶١٠ ١٠٣٨۶،٨٠٠۴۴٣،۴٠٠۴٨٣،٠۵٠ متر

500 < S < = 650 MM2۵۵۴،٠۵٠۵٩٠،۴۵٠ ١١۴٢٩،٨١٠۴٩٠،٣۶٠۵٣١،٩۶٠ متر

650 < S < =800 MM2۶۶٠،٨٩٠۶٩٩،٢١٠ ١٢۵٣٢،٩٨٠۶١٢،٠١٠۶۴١،۶۵٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٨١٧،۴٩٠٨۴٨،۴١٠ ١٣۶٨٧،۶۵٠٧۶٩،٢۶٠٨٠٨،۵٨٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٩۶٢،٠٩٠٩٨٩،۶٨٠ ١۴٨١۶،۶١٠٩٢٢،٠٠٠٩٢٢،۵٣٠ متر

S> 1200 MM2١،٠١٨،٧٠٠١،٠٨٨،۵٨٠ ١۵٩۵٢،٨٢٠١،٠٠٠،۵٩٠١،٠٠٨،٢٨٠ متر

٢۵١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - روی سینی یا نردبان کابل - بدون زره ELCW01TLUA
٢١٠۴۵٩

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١۴٧،٨١٠۶٢،٨٢٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٩٢،٣١٠١١٠،٠٩٠ ٠٢۵۴،۶۶٠٧١،٧۵٠٧٨،۶٠٠ متر

40 < S <= 64 MM2١١۴،۴٨٠١٣٧،٩٢٠ ٠٣۶٨،٣٢٠٨٩،٧٢٠٩۶،۵۶٠ متر

64 < S <= 100 MM2١٣٩،۶٠٠١۶٢،١۶٠ ٠۴٨١،٩۶٠١٠٧،۶٣٠١٢٢،٠۶٠ متر

100 < S <= 140 MM2١٧٠،٨۶٠١٩۶،٧٨٠ ٠۵١٠٩،١٠٠١٣٣،۵۴٠١۵٠،٨٢٠ متر

140 < S <= 190 MM2١٩٠،۶١٠٢١۶،٢٩٠ ٠۶١٢٩،۵۵٠١۵٨،۵۵٠١٧٠،٧٢٠ متر

190 < S <= 240 MM2٢٠۴،٣٧٠٢٢٧،٩٢٠ ٠٧١۴٣،١٨٠١٧۵،٢۶٠١٨۶،١٨٠ متر

240 < S <= 300 MM2٢٣٠،۵٢٠٢۵٢،۶۵٠ ٠٨١۶٣،۶٣٠٢٠٠،٢٨٠٢١٣،٧٢٠ متر

300 < S <= 450 MM2٣٢٩،۶٨٠٣۵۵،٢٣٠ ٠٩٢۵٢،١٩٠٢٩۴،١٨٠٣٠٩،٧٧٠ متر

450 < S <= 500 MM2۴٨٧،٧٢٠۵٢٠،٨١٠ ١٠٣٧٨،١۶٠۴۴١،٠۶٠۴۶٢،٣٩٠ متر

500 < S < = 650 MM2۵٣۶،٩٩٠۵٧٠،٨٢٠ ١١۴٢٠،٢١٠۴٩٠،١٨٠۵١١،۴۶٠ متر

650 < S < =800 MM2۶۴٧،۶۶٠۶٧٢،٧٣٠ ١٢۵٢١،٠٢٠۶٠٧،٧۵٠۶٣١،٢٠٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٨١۶،١۶٠٨۴٣،٧٢٠ ١٣۶٧٢،٣٣٠٧٨۴،٢٢٠٧٩٩،٣٣٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٩۵۵،٩۴٠٩٨٣،٧٠٠ ١۴٧٩٨،٣٧٠٩٣١،٢٣٠٩۴٠،۵٢٠ متر

S> 1200 MM2١،١٣١،٢٨٠١،١۴١،٩٣٠ ١۵٩٢۴،٣٨٠١،٠٧٨،٢٧٠١،٠٨٩،٠٢٠ متر

٢۵٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - روی سینی یا نردبان کابل - زره دار ELCW01TLAR
٢١٠۵۵٩

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١۶٢،٨٢٠۶۵،٢١٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٧١،٧۵٠٧۴،١٨٠٩٣،۶٨٠ متر

40 < S <= 64 MM2١٣۴،٣٧٠١۵٨،٩۶٠ ٠٣٨٩،٧٢٠٩١،٨٧٠١١۶،٢۴٠ متر

64 < S <= 100 MM2١۵٩،٨۶٠١٨۴،٣٨٠ ٠۴١٠٧،۶٣٠١٠٩،۶٩٠١۴١،٧۴٠ متر

100 < S <= 140 MM2١٩۴،٨۶٠٢٢٣،٨٨٠ ٠۵١٣٣،۵۴٠١٣٩،٩٣٠١٧٣،۵۵٠ متر

140 < S <= 190 MM2٢١٣،۶۶٠٢۴١،٣٧٠ ٠۶١۵٨،۵۵٠١۶۵،۴٠٠١٩٣،۵٩٠ متر

190 < S <= 240 MM2٢٢٨،٠۵٠٢۵۶،۴۴٠ ٠٧١٧۵،٢۶٠١٨٠،۵٨٠٢٠٧،۶٢٠ متر

240 < S <= 300 MM2٢۵٣،٩٨٠٢٨١،٩٠٠ ٠٨٢٠٠،٢٨٠٢٠۴،٧۵٠٢٣۴،٢٠٠ متر

300 < S <= 450 MM2٣۶٢،١٩٠۴٠٠،٢٩٠ ٠٩٢٩۴،١٨٠٣٠٢،٠۴٠٣٣٣،٧١٠ متر

450 < S <= 500 MM2۵٢۴،٠۴٠۵۶۶،٢٧٠ ١٠۴۴١،٠۶٠۴۵٢،٩٨٠۴٩٣،۶۶٠ متر

500 < S < = 650 MM2۵٧٢،٧۶٠۶١۴،۵١٠ ١١۴٩٠،١٨٠۵٠١،٠٠٠۵۴٣،۵٩٠ متر

650 < S < =800 MM2۶٨٣،٣٠٠٧٢۵،١۵٠ ١٢۶٠٧،٧۵٠۶٢۵،٣۵٠۶۵۵،۶٠٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٨۴۵،٣٨٠٨٨٠،۶٣٠ ١٣٧٨۴،٢٢٠٨٠۶،٩٢٠٨٢۶،٢۶٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٩٨٠،٩١٠١،٠١٢،٢١٠ ١۴٩٣١،٢٣٠٩۶٧،٢٠٠٩۶٧،٧۶٠ متر

S> 1200 MM2١،١٣٩،١٠٠١،١۵٣،٢٨٠ ١۵١،٠٧٨،٢٧٠١،٠٨٣،٠۴٠١،٠٩٩،٢١٠ متر

٢۵٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - داخل کاندوئیت - بدون زره ELCW01CDUA
٢١٠۶۵٩

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١۵٢،٢٣٠۶٧،۴٧٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٩٩،٧٢٠١١٩،٢١٠ ٠٢۵٩،۶٩٠٧٧،٠٨٠٨۴،۵۵٠ متر

40 < S <= 64 MM2١٢٣،۶۶٠١۴٩،٣٠٠ ٠٣٧۴،۶٠٠٩۶،٣۵٠١٠٣،٨٧٠ متر

64 < S <= 100 MM2١۵٠،٨۵٠١٧۵،۵٩٠ ٠۴٨٩،۵٢٠١١۵،۶١٠١٣١،٣۶٠ متر

100 < S <= 140 MM2١٨۵،٠٢٠٢١٣،۴۴٠ ٠۵١١٩،٠٩٠١۴٣،٩٣٠١۶٢،٨٣٠ متر

140 < S <= 190 MM2٢٠۶،٢٨٠٢٣۴،۴۵٠ ٠۶١۴١،٣٩٠١٧٠،٩١٠١٨۴،٢٠٠ متر

190 < S <= 240 MM2٢٢١،١١٠٢۴۶،٩١٠ ٠٧١۵۶،٢٩٠١٨٨،٨٩٠٢٠٠،٨۴٠ متر

240 < S <= 300 MM2٢۴٩،۴٠٠٢٧٣،۶٧٠ ٠٨١٧٨،۵٨٠٢١۵،٨۴٠٢٣٠،۵۶٠ متر

300 < S <= 450 MM2٣۶٢،٢۴٠٣٩٠،۶١٠ ٠٩٢٧٨،۵٣٠٣٢٢،۴۴٠٣٣٩،۶٨٠ متر

450 < S <= 500 MM2۵٣۵،٨٩٠۵٧٢،۵٧٠ ١٠۴١٧،۶٩٠۴٨٣،۵٠٠۵٠٧،٠٨٠ متر

500 < S < = 650 MM2۵٩٠،٠١٠۶٢٧،۵٣٠ ١١۴۶۴،٠٨٠۵٣٧،٢٢٠۵۶٠،٨٨٠ متر

650 < S < =800 MM2٧١١،٣٩٠٧٣٩،١٩٠ ١٢۵٧۵،۴٩٠۶۶۶،١٧٠۶٩٢،١٨٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٨٩۶،٣٣٠٩٢۶،٩١٠ ١٣٧۴٢،۶۴٠٨۵٩،۶٣٠٨٧۶،٣۵٠ متر

1000 < S < 1200 MM2١،٠۴٩،۵۶٠١،٠٨٠،٣١٠ ١۴٨٨١،٨٢٠١،٠٢٠،٧٠٠١،٠٣٠،٩۴٠ متر

S> 1200 MM2١،٢۴۴،۴۵٠١،٢۵۶،۴٢٠ ١۵١،٠٢١،٠۶٠١،١٨١،٨٧٠١،١٩٣،٧١٠ متر

٢۵۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - داخل کاندوئیت - زره دار ELCW01CDAR
٢١٠٧۵٩

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١۶٧،۴٧٠٧٠،٠٨٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٧٧،٠٨٠٧٩،٧۴٠١٠١،٠٣٠ متر

40 < S <= 64 MM2١۴۵،٩٧٠١٧٢،۴۵٠ ٠٣٩۶،٣۵٠٩٨،٧١٠١٢۵،٣٣٠ متر

64 < S <= 100 MM2١٧٣،٧١٠٢٠٠،٠٠٠ ٠۴١١۵،۶١٠١١٧،٨٩٠١۵٢،٨٩٠ متر

100 < S <= 140 MM2٢١٢،١۴٠٢۴٣،٢٢٠ ٠۵١۴٣،٩٣٠١۵٠،٩١٠١٨٧،۶۵٠ متر

140 < S <= 190 MM2٢٣٢،۴٢٠٢۶١،٩۶٠ ٠۶١٧٠،٩١٠١٧٨،٣۵٠٢٠٩،١٨٠ متر

190 < S <= 240 MM2٢۴٧،٩۵٠٢٧٨،٢٣٠ ٠٧١٨٨،٨٩٠١٩۴،٧٣٠٢٢۴،٢٧٠ متر

240 < S <= 300 MM2٢٧۶،١٠٠٣٠۵،٧۴٠ ٠٨٢١۵،٨۴٠٢٢٠،٧٣٠٢۵٢،٩٧٠ متر

300 < S <= 450 MM2٣٩٩،۵٢٠۴۴٠،۶١٠ ٠٩٣٢٢،۴۴٠٣٣١،١٨٠٣۶۶،٢١٠ متر

450 < S <= 500 MM2۵٧٧،٨۵٠۶٢٣،٠٨٠ ١٠۴٨٣،۵٠٠۴٩۶،٧٠٠۵۴١،٧٣٠ متر

500 < S < = 650 MM2۶٣١،۵٠٠۶٧۵،٩٩٠ ١١۵٣٧،٢٢٠۵۴٩،٣١٠۵٩۶،۴٨٠ متر

650 < S < =800 MM2٧۵٣،١٢٠٧٩٧،٣۵٠ ١٢۶۶۶،١٧٠۶٨۵،٧٠٠٧١٩،١٧٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٩٣١،۴٠٠٩۶٧،٨۴٠ ١٣٨۵٩،۶٣٠٨٨۴،٧٨٠٩٠۶،٢٢٠ متر

1000 < S < 1200 MM2١،٠٨٠،٣١٠١،١١١،٩٧٠ ١۴١،٠٢٠،٧٠٠١،٠۶٠،۶٢٠١،٠۶١،١٢٠ متر

S> 1200 MM2١،٣٣٢،٩١٠١،٣٨١،٢۶٠ ١۵١،١٨١،٨٧٠١،٢١٧،٣۴٠١،٣١٠،٠٣٠ متر

٢۵۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] BD [2] TC

UNDERGROUNDON TRAY OR LADDER/CONUIT
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای تلفن ELCW02
٢١١١۵٩

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

N<=12 PAIRS ٠١١٢٠،٩۶٠١۴۶،٣٩٠ متر

12< N <= 60 PAIRS ٠٢١۶٨،٩۵٠١٧٩،۵٨٠ متر

60< N <= 100 PAIRS ٠٣٢١٧،۶٧٠٢٣٠،٨٩٠ متر

100< N   PAIRS ٠۴٢۶۶،٠٠٠٢٨٢،٢٩٠ متر

٢۵۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] FR [2] SR

MULTI-STRAND, FLEXIBLESOLID
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیم ھا ELCW03
٢١٢١۵٩

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S < = 0.5  MM2 ٠١١٨،٢٠٠١٩،٢٩٠ متر

0.5 <S <= 1.5 MM2 ٠٢٢۴،٢٣٠٢۵،۶٩٠ متر

1.5 < S <=6 MM2 ٠٣٣٠،٢٨٠٣٢،١١٠ متر

6 < S <= 16 MM2 ٠۴٣٩،٣٩٠۴١،٧٨٠ متر

٢۵٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھا و سیم ھای متفرقه ELCW04
٢١٣١۵٩

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

ELEC. HEAT TRACING

CABLE
٠١١۶٠،٣٠٠ متر

COXIIAL CABLE ٠٢١٩١،۶٧٠ متر

٢۵٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ماسه ریزی و آجرچینی ELCW05
٢١۴١۵٩

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

ماسه ریزی زیر و روی کابلھا ٠١١۵٣،۴١٠ متر مربع

آجر چینی روی مسیر کابلھا ٠٢٢١٨،١٧٠ متر مربع

٢۵٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

كارھای برق

فصل بیست و دوم – سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

.سیم است. واحد اندازه گیری گلند عدد می باشد(CORE)واحد اندازه گیری ردیف ھای این فصل، سر یا انتھای كابل شامل یک یا چند رشته١–
HEAT SHRINK بھای ردیف ھای سر سیم بندی كابل ھای فشار ضعیف و كنترل شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای كابل شو و سر سیم٢–

.می باشد
بھای ردیف ھای سر سیم بندی كابل ھای فشار متوسط(بیش از ١٠٠٠ ولت تا ۶۶ كیلو ولت) شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای كابل شو و سر٣–

.می باشد(CONNECTION KIT)كابل
.ھزینه آن جداگانه محاسبه می شودHIGH POT TEST آزمایش ھای الزم با مگر تستر و تلفن چک در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به۴–
بھای اتصال(مفصل بندی) كابل ھای فشار متوسط، ٢/۴ برابر بھای ردیف ھای سر سیم بندی ھمان كابل ھاست. ھر گاه در موارد خاص و با نظر۵–

.مھندس مشاور نیاز به اتصال سایر انواع كابل ھا، باشد بھای ھر ردیف ٢/١۵ برابر ردیف سر سیم بندی كابل مربوط می باشد
:در محاسبه بھای ردیف ھای سر سیم بندی، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مرحله اجرایی زیر منظور شده است۶–

فرم دادن كابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی–
جدا كردن پوسته و عایق  و نصب كابل شو یا سرسیم–
نصب شماره سیم و كابل–
پوشاندن قسمت ھای برقدار ھادی با استفاده از نوار چسب یا روش ھای مشابه طبق مشخصات فنی–
بستن سرسیم در محل مشخص شده طبق مشخصات فنی–
آزمایش ھای عایقی و صحت اتصال(در صورت نیاز) و تحویل به كارفرما–

:در محاسبه بھای ردیف ھای سر سیم بندی، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مرحله اجرایی زیر منظور شده است٧–
فرم دادن كابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی–
جدا كردن پوسته و عایق–
مفصل بندی طبق مشخصات فنی–
آزمایش ھای عایقی و صحت اتصال و تحویل به كارفرما–

٢۶٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
CORES 12-5واحدسطح مقطع

 [1] 04 [2] 12 [3] 17 [4] 27 [5] 37 [6] 38

2-4 CORES13-17 CORES18-27 CORES28-37 CORESMORE THAN 37
CORE رديف

(بھاي واحد (ريال

سر سیم بندی کابل ھای کنترل ELTJ01
٢٢٠١۵٩

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=1 MM2٢۴۶،٣۴٠٣۴۶،٠٢٠ ٣٢۴،٨٣٠ ٠١۴٧،٩۶٠١٢٢،۵۵٠١٨٣،۶٣٠ سر

1< S <= 2.5 MM2۴٣۶،۶۶٠۶١٣،۶٢٠ ۵٧۵،٩٧٠ ٠٢٨۵،٣٣٠٢٢٨،٧٩٠٣٢۶،۵۴٠ سر

2.5< S <= 4 MM2۵٨٣،٩٠٠٨٢٠،٢١٠ ٧۶٩،٩٧٠ ٠٣١١٣،١٠٠٢٨٢،۴١٠۴٣٣،٩٢٠ سر

٢۶١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

(بھاي واحد (ريال

سر سیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - بدون زره ELTJ02UA
٢٢١١۵٩

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=2.5 MM2٩۶،٢۴٠ ٠١٣٠،۴٣٠۴٧،٨٩٠۶٨،۶١٠ سر

2.5< S <=10 MM2١٢٠،٣٢٠ ٠٢٣٨،٠۵٠۵٩،٨٨٠٨۵،٧۴٠ سر

10< S <=35 MM2١٨٠،۴٧٠ ٠٣۵٧،٠۵٠٨٩،٨١٠١٢٨،۶٣٠ سر

35< S <=95 MM2٣٠٠،٧٩٠ ٠۴٩۵،٠٩٠١۴٩،۶٨٠٢١۴،٣٧٠ سر

95< S < 185 MM2۴٨١،٢٧٠ ٠۵١۵٢،١۴٠٢٣٩،۴٩٠٣۴٣،٠٠٠ سر

185< S <=300 MM2۶۶١،٧١٠ ٠۶٢٠٩،٢١٠٣٢٩،٣١٠۴٧١،۶٢٠ سر

300< S <500 MM2٨۶٢،٩١٠ ٠٧٢٧٢،۶١٠۴٢٩،١٢٠۶١۴،٧۶٠ سر

500<S MM2١،٢٠٣،١١٠ ٠٨٣٨٠،٣٧٠۵٩٨،٧۴٠٨۵٧،۴٩٠ سر

٢۶٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

(بھاي واحد (ريال

سر سیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - زره دار ELTJ02AR
٢٢١٢۵٩

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=2.5 MM2١١٠،۴۶٠ ٠١٣۴،١۴٠۵٣،۶٠٠٧۶،٣٢٠ سر

2.5< S <=10 MM2١٣٨،٠٨٠ ٠٢۴٢،۶٨٠۶٧،٠١٠٩۵،۴٠٠ سر

10< S <=35 MM2٢٠٧،١١٠ ٠٣۶۴،٠١٠١٠٠،۵١٠١۴٣،٠٩٠ سر

35< S <=95 MM2٣۴۵،١٩٠ ٠۴١٠۶،۶٨٠١۶٧،۵٣٠٢٣٨،۴٩٠ سر

95< S <= 185 MM2۵۵٢،٣١٠ ٠۵١٧٠،٧٠٠٢۶٨،٠٣٠٣٨١،۵٨٠ سر

185< S <=300 MM2٧۵٩،۴٣٠ ٠۶٢٣۴،۶٩٠٣۶٨،۵٣٠۵٢۴،۶٨٠ سر

300< S <=500 MM2٩٨٩،۴٧٠ ٠٧٣٠۵،۶٢٠۴٧٩،٩۵٠۶٨٣،۴٩٠ سر

500<S MM2١،٣٨٠،٧۶٠ ٠٨۴٢۶،٧٢٠۶٧٠،٠٧٠٩۵٣،٩٧٠ سر

٢۶٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

(بھاي واحد (ريال

سر سیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - زره دار با غالف سربی ELTJ02AL
٢٢١٣۵٩

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=2.5 MM2١١٢،٣۴٠ ٠١٣۶،٣۶٠۵٧،٠٣٠٨١،٠۶٠ سر

2.5< S <=10 MM2١۴٠،۴٠٠ ٠٢۴۵،۴۴٠٧١،٣٠٠١٠١،٣۴٠ سر

10< S <=35 MM2٢١٠،۶٣٠ ٠٣۶٨،١٧٠١٠۶،٩۴٠١۵١،٩٩٠ سر

35< S <=95 MM2٣۵١،٠۴٠ ٠۴١١٣،۶٠٠١٧٨،٢۴٠٢۵٣،٣٣٠ سر

95< S <= 185 MM2۵۶١،۶٧٠ ٠۵١٨١،٧۶٠٢٨۵،١٨٠۴٠۵،٣٣٠ سر

185< S <=300 MM2٧٧٢،٣٠٠ ٠۶٢۴٩،٩٠٠٣٩٢،١٠٠۵۵٧،٣١٠ سر

300< S <=500 MM2١،٠٠۶،١٧٠ ٠٧٣٢۵،٣٣٠۵٢۴،٠٠٠٧٢۵،٧٧٠ سر

500<S MM2١،۴٠۴،١۶٠ ٠٨۴۵۴،٣۶٠۶٩١،۵٠٠١،٠١٣،٣٠٠ سر

٢۶۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

UP TOسر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط 6/6 KV ELTJ0301
٢٢٢١۵٩

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2١،٧٢٧،٨٨٠ ٠١٨۵٢،۴٣٠١،٢٩۴،١٢٠١،۶٩٠،٧۴٠ سر

35< S <=95 MM2٢،٧۶١،٣٩٠ ٠٢١،٣۶۴،٢۴٠٢،٠٧١،٢١٠٢،٧٠۵،٣٨٠ سر

95< S < 185 MM2۴،١۴۶،٠۶٠ ٠٣٢،٠۴۵،٩٨٠٣،١٠٨،٠٨٠۴،٠۵٨،٠٧٠ سر

185< S <=300 MM2۵،۵٢۶،٧۶٠ ٠۴٢،٧٢٨،٢۶٠۴،١۴٢،۶٩٠۵،۴٠٩،۶٣٠ سر

300< S <500 MM2۶،۵٧٩،٢۵٠ ٠۵٣،٢۴۶،٠٠٠۴،٩٣٢،٨٨٠۶،۴٣٧،۵١٠ سر

500<S MM2٨،٢٨٩،٢٨٠ ٠۶۴،٠٩٣،٠٩٠۶،٢١٣،٩٠٠٨،١١۵،٠١٠ سر

٢۶۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

١١KVسر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط  ELTJ0302
٢٢٢٢۵٩

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2١،٩٨۴،۵٠٠ ٠١٩٧٢،٨٩٠١،۴٨٧،٢۶٠١،٩۴٠،۵٧٠ سر

35< S <=95 MM2٣،١٧۴،٨٠٠ ٠٢١،۵۵٨،٩٨٠٢،٣٧٧،۵۵٠٣،١٠۶،٣۶٠ سر

95< S < 185 MM2۴،٧۶٣،٩٣٠ ٠٣٢،٣٣۶،١۵٠٣،۵۶٧،٣۶٠۴،۶۶٠،١٠٠ سر

185< S <=300 MM2۶،٣۵٠،۵٣٠ ٠۴٣،١١۶،۶١٠۴،٧۵٧،۶٣٠۶،٢١١،٩١٠ سر

300< S <500 MM2٧،۵۵٧،٠٨٠ ٠۵٣،٧٠۴،٧۵٠۵،۶۵٨،٢٩٠٧،٣٩١،۵٩٠ سر

500<S MM2٩،۵٢۶،۴۶٠ ٠۶۴،۶٧١،٩٧٠٧،١٣۴،٣٨٠٩،٣٢٠،۵٣٠ سر

٢۶۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

٢٠KVسر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط ELTJ0303
٢٢٢٣۵٩

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2٢،٣٠٣،۴٧٠ ٠١١،١٢۴،٣۶٠١،٧٢٣،٣٧٠٢،٢۵١،۶٢٠ سر

35< S <=95 MM2٣،۶٨۴،٨۴٠ ٠٢١،٧٩٨،٣٠٠٢،٧۵٧،٨٩٠٣،۶٠٣،٩۴٠ سر

95< S < 185 MM2۵،۵٢٨،٩٧٠ ٠٣٢،۶٩۵،١٣٠۴،١٣۵،٨٣٠۵،۴٠۵،٩٢٠ سر

185< S <=300 MM2٧،٣٧٢،١٩٠ ٠۴٣،۵٩٣،۶۵٠۵،۵١۴،٩٠٠٧،٢٠٧،۵۶٠ سر

300< S <500 MM2٨،٧۵۴،۶٩٠ ٠۵۴،٢٧۴،۶٣٠۶،۵۵٩،٧٨٠٨،۵٧۴،۵٨٠ سر

500<S MM2١١،٠۵٨،٩۶٠ ٠۶۵،٣٩١،۴٠٠٨،٢٧٢،٧٨٠١٠،٨١٢،٣١٠ سر

٢۶٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

٣٣KVسر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط ELTJ0304
٢٢٢۴۵٩

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2٢،٨۶٨،١٠٠ ٠١١،٣٩٢،١٨٠٢،١۴٢،۶٨٠٢،٨٠١،۴۶٠ سر

35< S <=95 MM2۴،۵٩٠،٣٨٠ ٠٢٢،٢٢۶،٠٩٠٣،۴٢٨،٢٨٠۴،۴٨۵،٠١٠ سر

95< S < 185 MM2۶،٨٨۴،٣٧٠ ٠٣٣،٣٣٧،۴٧٠۵،١۴٢،٩٨٠۶،٧٢۴،٩٠٠ سر

185< S <=300 MM2٩،١٧۶،٧٧٠ ٠۴۴،۴۴٩،٩١٠۶،٨۵۵،۴٢٠٨،٩۶۴،٩١٠ سر

300< S <500 MM2١٠،٩١٩،٨٨٠ ٠۵۵،٢٩٣،٢۴٠٨،١۵۶،٢٢٠١٠،۶۶۶،٣۵٠ سر

500<S MM2١٣،٧۶٧،٩۵٠ ٠۶۶،۶٧۵،١٩٠١٠،٢٨۴،٢۴٠١٣،۴۵٠،٧٢٠ سر

٢۶٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

۶۶KVسر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط ELTJ0305
٢٢٢۵۵٩

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2٣،۴٧٣،۶٨٠ ٠١١،۶٧۶،۵٩٠٢،۵٩٢،٢۶٠٣،٣٩١،۶۶٠ سر

35< S <=95 MM2۵،۵۶٢،۵۴٠ ٠٢٢،۶٨٣،۵۶٠۴،١۴۶،۴٠٠۵،۴٢۵،٨٧٠ سر

95< S < 185 MM2٨،٣٣٨،۴۴٠ ٠٣۴،٠٢۴،٧٣٠۶،٢١٩،٩٠٠٨،١۴٣،٠۴٠ سر

185< S <=300 MM2١١،١١٩،٢۴٠ ٠۴۵،٣۶٩،۵٠٠٨،٣٠٣،۴۵٠١٠،٨۵۵،۵٣٠ سر

300< S <500 MM2١٣،٢۵۵،٢٣٠ ٠۵۶،٣٨٧،٠١٠٩،٨۵٩،۶۶٠١٢،٩٢٩،۴٩٠ سر

500<S MM2١۶،۶٣٩،٨۴٠ ٠۶٨،٠۴٩،٢٢٠١٢،۴۴۶،١١٠١۶،٢٨۴،٧٠٠ سر

٢۶٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] PL [2] ST

PLASTICMETALLIC
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب گلندھا - ضد گرد و غبار ELTJ04WP
٢٢٣١۵٩

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

M6 (1/4 " DIA.) ٠١١٢٢،۴٩٠١٢٩،٣۵٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢١۴۶،۵٢٠١۵٢،٩٠٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣١٧١،۴٩٠١٧٩،٢۴٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴١٩۶،۴۴٠٢٠۴،١٨٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٢٩٣،٩٨٠٣٠٧،۶۶٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶٣۶٧،٠٠٠٣٨٣،۴٢٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٧٠٩،۵١٠٧۴٠،٩٧٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨١،١٧۴،٠٣٠١،٢٢٨،٨١٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩١،٩٠٧،۵٧٠١،٩٩٣،٧٩٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٢،۵۴٣،۵٨٠٢،۶۶٠،۴٠٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١٣،١٧٩،۵٩٠٣،٣٢۴،۶٩٠ عدد

M75 (3" DIA.) ١٢٣،۶۶٩،٠٨٠٣،۴۶٣،٧۴٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣۴،١۵٨،۵٧٠۴،٣۴٨،٣٨٠ عدد

٢٧٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب گلندھا - ضد انفجار ELTJ04EX
٢٢٣٢۵٩

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق - سر سیم بندی و اتصال کابل ھا

M6 (1/4 " DIA.) ٠١١۵٩،٢٩٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢١٩٠،٢١٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٢٢٣،۴٧٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٢۵۴،٣٩٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٣٨٢،٧۵٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶۴٧٧،٨۶٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٩٢٢،٩٣٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨١،۵٢٨،۶٩٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٢،۴٨٣،۴٨٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٣،٣١٠،٨۴٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١۴،١٣٨،۶٨٠ عدد

M75 (3" DIA.) ١٢۴،۵٣٧،١٢٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣۵،۴١٢،٠۴٠ عدد

٢٧١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

كارھای برق

فصل بیست و سوم – نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

بھای ردیف ھای نصب سینی و نردبان كابل(قطعات مستقیم و در پوش) و كاندوئیت بر حسب مترطول و بھای ردیف ھای نصب قطعات خاص سینی و١–
.نردبان كابل خاص(زانو، سه راه و چھار راه) محاسبه شده است

.در ردیف ھای مربوط به كاندوئیت، ھزینه نصب انواع بست به تعداد الزم و طبق مشخصات فنی منظور شده است٢–
ھزینه ساخت و نصب تكیه گاه ھا(ساپورت ھا) در ردیف ھای این فصل منظور نشده است و رای تعیین بھای آنھا، باید به ردیف ھای فصل ھای مربوط٣–

.مراجعه شود
.نصب سینی و كاندوئیت روی انواع تكیه گاه ھا بصورت یكسان در نظر گرفته شده است۴–
در ردیف ھای مربوط به سینی و نردبان كابل و كاندوئیت، ھزینه تھیه پیچ، مھره، پرچ، رولپالگ و امثال آنھا منظور نشده است. این قبیل لوازم، توسط۵–

.كارفرما تھیه می  شود یا ھزینه تھیه آن جداگانه محاسبه می شود
، نصب اتصاالت مربوط جزو ھزینه نصب مترطول خطوط منظور شده است و بابت(CLOSED TYPE)در ردیف ھای مربوط به كاندوئیت از نوع بسته۶–

.اتصاالت، ھزینه جداگانه ای محاسبه نمی شود
زانو، سه راه، چھار راه و بطور كامل قطعات خاص سینی یا نردبان كابل در این فصل بصورت پیش ساخته فرض شده است و ردیف ھای مربوط تنھا٧–

.شامل ھزینه نصب می باشد. در صورتی كه این قطعات در كارگاه توسط پیمانكار ساخته شود، ھزینه ساخت آن جداگانه محاسبه می شود
:در محاسبه بھای ردیف ھای نصب سینی و نردبان كابل، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٨–

حمل قطعات از انبار پیمانكار به محل نصب–
نصب قطعات روی تكیه گاه ھا شامل: برش در طول ھای الزم و نصب–
تثبیت مكانیكی و تنظیم و تراز كردن قطعات نصب شده–
طبق مشخصات فنی(EARTH BONDING)نصب اتصاالت زمین–
لكه گیری محل ھای برش در صورت نیاز–
تحویل به كارفرما–

:در محاسبه بھای ردیف ھای نصب كاندوئیت، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٩–
حمل قطعات از انبار پیمانكار به محل نصب–
)برش و رزوه كردن سر كاندوئیت ھا(در صورت نیاز–
نصب اتصاالت–
نصب بست ھا و كاندوئیت ھا–
)نصب بوشینگ ھا(در صورت نیاز–
تنظیم و تراز كرن خطوط و تحویل به كارفرما–

٢٧٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CR [2] LT [3] SP

COVEREL,TEE,CROSSSTRAIGHT PART
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سینی ھا و نردبان ھای فوالدی ELTC01
٢٣٠١۵٩

گروه کد

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

W<= 10 CM ٠١٣۶،٧٨٠٣٩٣،۵۴٠١٩٩،۴١٠ متر

10< W <=30 CM ٠٢۴۶،٠٣٠۵٩٠،٩١٠٢۶۵،۴۵٠ متر

30< W <= 60 CM ٠٣۵٩،٧۶٠٧٣٨،۶٧٠٢٩٨،۵٠٠ متر

60< W <=80 CM ٠۴۶٩،٠۶٠٨٨۶،٠١٠٣٣١،۵۵٠ متر

80 < W CM ٠۵٩٢،٠۴٠٩٨٣،۶٨٠٣٩٧،۵٧٠ متر

٢٧٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CL [2] OP

CLOSED TYPEOPEN TYPE/WITH PLASTIC BUSH.
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب کاندوئیت ھا - فوالدی سخت ELTC02RS
٢٣١١۵٩

گروه کد

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

1/2" diam ٠١١۶٧،٨۵٠١٠١،٠١٠ متر

3/4" diam ٠٢٢٠٢،۴٠٠١٢٢،٣۵٠ متر

1" diam ٠٣٢۶٩،۴٧٠١۶۵،٠۵٠ متر

1 1/4" diam ٠۴٣١١،۵٧٠١٨٣،۴١٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵٣۴٩،۴۵٠٢١١،٩٣٠ متر

2" diam ٠۶٣۶٩،٧۶٠٢٢۶،٨٣٠ متر

2 1/2" diam ٠٧۴٠٣،۴٣٠٢۴٣،٢٨٠ متر

3" diam ٠٨۴٣٧،۶٩٠٢۵٨،٢٠٠ متر

3 1/2" diam ٠٩۴٨۵،٠٠٠٢٩٠،٧٠٠ متر

4" diam ١٠۵٧٣،٢٠٠٣۴٨،٠٢٠ متر

5" diam ١١۶٧٣،٢٨٠۴٠٧،٩۶٠ متر

6" diam ١٢٧٣٢،١١٠۴۴٢،۵٣٠ متر

٢٧۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب کاندوئیت ھا - فوالدی قابل انعطاف ELTC02FS
٢٣١٢۵٩

گروه کد

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

3/4" diam ٠١٢٣٨،٧٧٠ متر

1 1/2" diam ٠٢٣٨٣،٧١٠ متر

٢٧۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب کاندوئیت ھا - پی_وی_سی ELTC02PV
٢٣١٣۵٩

گروه کد

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

1/2" diam ٠١٣٧،٨٢٠ متر

3/4" diam ٠٢۴۵،۶٨٠ متر

1" diam ٠٣۶٠،٩٠٠ متر

1 1/4" diam ٠۴۶٩،٩٩٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵٧٩،١۴٠ متر

2" diam ٠۶٨۴،٠٣٠ متر

2 1/2" diam ٠٧٩١،٣٣٠ متر

3" diam ٠٨٩٨،٧٢٠ متر

3 1/2" diam ٠٩١٠٩،۶٢٠ متر

4" diam ١٠١٢٩،١۴٠ متر

5" diam ١١١۵٢،١۵٠ متر

6" diam ١٢١۶٧،۴۵٠ متر

٢٧۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسیم

كارھای برق

فصل بیست و چھارم – نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

بھای ردیف ھای نصب پانل، ترانسفورماتور و باتری، بر حسب كیلوگرم و بھای ردیف ھای نصب باسداكت، بر حسب مترطول و بھای ردیف ھای نصب١–
.جعبه تقسیم، پریزھای صنعتی و ایستگاه كنترل محلی بر حسب تعداد محاسبه شده است

ھزینه ساخت و نصب فریم ھا، راک ھا، تكیه گاه ھا و امثال آنھا در ردیف ھای این فصل محاسبه نشده است و برای این گونه فعالیت ھا، از ردیف ھای٢–
.بخش ھای مربوط استفاده می شود

.ردیف ھای این بخش، شامل نصب تجھیزات و تثبیت آنھا به انواع تكیه گاه ھا(فریم، ساپورت و غیره) می باشد٣–
در صورتی كه جعبه تقسیم از نوع پانل روشنایی باشد، بھای نصب آن شامل ھزینه سر سیم بندی تمام سیم ھا و كابل ھای خروجی است. در سایر۴–

.انواع جعبه تقسیم، برای سرسیم بندی باید از ردیف ھای فصل مربوط استفاده كرد
:در محاسبه بھای نصب پانل ھا، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۵–

حمل پانل ھا از انبار پیمانكار به محل نصب(در صورت نیاز) نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی–
تثبیت مكانیكی شامل بستن پیچ ھای پانل ھا به كف و پیچ ھای رابط بین پانل ھای مجاور–
تنظیم و تراز كردن پانل ھا از لحاظ افقی و عمودی–
)تكمیل ارتباط الكتریكی بین پانل ھا(در صورت نیاز–
آزمایش عایقی و تحویل به كارفرما–

:در محاسبه بھای نصب ترانسفورماتورھا، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۶–
جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی–
تثبیت مكانیكی و تنظیم و تراز كردن–
بازدید نھایی و تحویل به كارفرما–

:در محاسبه بھای نصب باسداكت، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٧–
حمل از انبار پیمانكار به محل نصب–
نصب ساپورت خاص باسداكت به تكیه گاه ھای موجود–
نصب قطعات به ساپورت ھا و برقراری اتصال الكتریكی و مكانیكی بین قطعات طبق مشخصات فنی–
تنظیم و تراز كردن افقی و عمودی–
آزمایش عایقی و تحویل به كارفرما–

:در محاسبه بھای نصب باتری، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٨–
حمل از انبار پیمانكار به محل نصب، جاگذاری و نصب در محل مقرر–
تكمیل اتصاالت الكتریكی و مكانیكی و تحویل به كارفرما–

:در محاسبه بھای نصب جعبه  ھای تقسیم، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٩–
حمل از انبار پیمانكار به محل نصب–
جاگذاری و نصب در محل مقرر–
آزمایش و تحویل به كارفرما–

٢٧٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب پانل ھا ELPTPN
٢۴٠١۵٩

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه  تقسیم

W    <= 25     KG ٠١۶٣،٠٩٠ کیلوگرم

25 < W <= 50  KG ٠٢۵٢،۵٨٠ کیلوگرم

50 < W <=100 KG ٠٣۴٣،٨١٠ کیلوگرم

100 < W <=250 KG ٠۴٣٩،٨۴٠ کیلوگرم

250 < W <=500 KG ٠۵٣۵،۴٨٠ کیلوگرم

500<W KG ٠۶٢٩،۴۵٠ کیلوگرم

٢٧٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب ترانسفورمرھا ELPTTR
٢۴١١۵٩

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه  تقسیم

W    <= 1000     KG ٠١٢٣،۶٢٠ کیلوگرم

1000 < W <= 2500 ٠٢١٨،٨٩٠ کیلوگرم

2500 < W <= 5000 KG ٠٣١۴،۶٢٠ کیلوگرم

5000 < W <= 10000 KG ٠۴١٢،١۵٠ کیلوگرم

10000 < W <= 30000 KG ٠۵٩،١۶٠ کیلوگرم

30000 < W KG ٠۶٧،٨٨٠ کیلوگرم

٢٧٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

BOLT & NUT CONNECTIONBLOCK-TYPE CONNECTION
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب باسداکت ھا ELPTBD
٢۴٢١۵٩

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه  تقسیم

W    <= 50  KG/M ٠١۴،٣٧٧،٣۶٠٣،٧١٩،١۶٠ متر

50 < W <100 KG/M ٠٢٨،۶۶٢،۶۴٠۶،۵٠۴،٨۶٠ متر

100<W  KG/M ٠٣١٠،٩۴٠،٩٣٠٩،٣۶٨،۵۴٠ متر

٢٨٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب جعبه ھای تقسیم ELPTJB
٢۴٣١۵٩

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه  تقسیم

W <= 2   KG ٠١۶٩٢،٠٢٠ عدد

2 < W <= 10  KG ٠٢٨١٢،١۶٠ عدد

10 < W <=25 KG ٠٣٢،٢۶٢،٣٩٠ عدد

25 < W <=50 KG ٠۴۴،۵۴۴،۴٠٠ عدد

50 < W <=100 KG ٠۵٨،١۵٧،٢٠٠ عدد

100 < W KG ٠۶١٠،٠٢٢،٠٢٠ عدد

٢٨١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب باتری ھا ELPTRY
٢۴۴١۵٩

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه  تقسیم

W    <= 5   KG ٠١۵١،١٣٠ کیلوگرم

5 < W <= 15  KG ٠٢۴٣،٧١٠ کیلوگرم

15 < W KG ٠٣٣۴،٢١٠ کیلوگرم

٢٨٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب ایستگاه کنترل محلی موتور ELPTCS
٢۴۵١۵٩

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه  تقسیم

ALL TYPES ٠١٢،٨٨١،٨١٠٢،۴١۴،۴٩٠ عدد

٢٨٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق -  نصب سیستم روشنایی

كارھای برق

فصل بیست و پنجم – نصب سیستم روشنایی

.بھای ردیف ھای این فصل بر اساس تعداد محاسبه می شود١–
بھای ردیف ھای نصب چراغ شامل ھزینه ھای پیش مونتاژ چراغ  نمی شود. در صورت نیاز به پیش مونتاژ چراغ در كارگاه، ھزینه آن جداگانه محاسبه٢–

.می شود
.بھای ردیف ھای نصب چراغ شامل ھزینه سر سیم بندی داخل چراغ نیز می باشد٣–
.ھزینه ساخت و نصب ھر نوع پایه و تكیه گاه برای تجھیزات این فصل، با استفاده از ردیف ھای فصل ھای مربوط محاسبه می شود۴–
.ردیف ھای این فصل، شامل نصب و تثبیت تجھیزات روی پایه، تكیه گاه، براكت و غیره می باشد۵–
:در محاسبه بھای نصب چراغ ھا، ھزینه تمام مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۶–

حمل از انبار پیمانكار به محل نصب–
آماده سازی و نصب چراغ طبق نقشه و مشخصات فنی–
كارھای تكمیلی مانند نصب المپ، اتصال زمین–
آزمایش، روشن كردن و تحویل به كارفرما–

٢٨۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق -  نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب نورافکن ھا و چراغ ھای صنعتی ELIL01
٢۵٠١۵٩

گروه کد

فصل بیست و پنجم - کارھای برق -  نصب سیستم روشنایی

P <= 1000 WATT ٠١٢،۵٩۶،۶۵٠٢،۵٣٩،۵١٠ عدد

1000 < P WATT ٠٢٣،٣۵٩،۴٩٠٢،٧٧٢،۶٨٠ عدد

٢٨۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق -  نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای رشته ای ELIL02
٢۵١١۵٩

گروه کد

فصل بیست و پنجم - کارھای برق -  نصب سیستم روشنایی

P <= 1000 WATT ٠١٢،٣٣۵،۶۴٠٢،٠٣١،٠٧٠ عدد

1000 < P WATT ٠٢٢،۵٩۶،۶۵٠٢،٣١٨،٣١٠ عدد

٢٨۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق -  نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CF [2] CS

FLUSH MOUNTEDSURFACE MOUNTED
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای فلورسنت - ضد گرد و غبار ELIL03WP
٢۵٢١۵٩

گروه کد

فصل بیست و پنجم - کارھای برق -  نصب سیستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١١،٨٣٩،۴۵٠٢،٢٠٠،٨٢٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢١،٩٨۵،٩٩٠٢،٣۵١،۶٢٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣٢،١٩۴،٠٩٠٢،۵٨۵،۴٠٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴٢،١۴۴،١٧٠٢،۴٧٣،١۵٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵٢،۶۵١،٩٧٠٣،٠١٨،۵٩٠ عدد

٢٨٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق -  نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CF [2] CS

FLUSH MOUNTEDSURFACE MOUNTED
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای فلورسنت - ضد انفجار ELIL03EX
٢۵٢٢۵٩

گروه کد

فصل بیست و پنجم - کارھای برق -  نصب سیستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١٢،٠۶۶،٢٩٠٢،۴٣۵،٢٧٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢٢،١٩۴،٠٩٠٢،۵٨۵،۴٠٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣٢،۴٣٩،١۶٠٢،٨٠٢،١٨٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴٢،٣۵٣،٨۵٠٢،۶٨۶،٣٢٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵٢،٨٧١،٣١٠٣،٢٢٠،٢۴٠ عدد

٢٨٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق -  نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای متفرقه ELIL04
٢۵٣١۵٩

گروه کد

فصل بیست و پنجم - کارھای برق -  نصب سیستم روشنایی

چراغ اعالم خطر ھواپیما ٠١۵،١۵۶،٠٨٠ عدد

چراغ خروج اضطراری ٠٢۴،٣۵٣،۶٨٠ عدد

فتوسل ٠٣٣،٣٢٢،٩١٠ عدد

٢٨٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

كارھای برق

فصل بیست و ششم – نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

بھای ردیف ھای این فصل بر حسب تعداد محاسبه می شود، به استثنای زغال ریزی، داخل چاه كه بر حسب كیلوگرم و تسمه مسی كه بر حسب١–
.مترطول محاسبه می شود

.برای اجرای كابل و سیم سیستم ھای این فصل، از بھای ردیف ھای فصل كابل كشی و سیم كشی استفاده می شود٢–
.بھای نصب میله ارت تا طول ٢/۵ متر و با روش ضربه ای(فرو كردن میله داخل زمین) محاسبه شده است٣–

.در صورتی كه طول بیش از ٢/۵ متر باشد، بابت ھر مترطول اضافی معادل ۵٠% به بھای ردیف اضافه می شود
.ھر گاه برای فرو كردن میله از دریل واگن یا وسیله مشابه آن استفاده شود، ھزینه مربوط باید جداگانه محاسبه شود٢.
:در محاسبه بھای نصب تجھیزات این فصل، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۴–

حمل از انبار پیمانكار به محل نصب–
نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی–
آزمایش و تحویل به كارفرما–

٢٩٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم حفاظت کاتدی ELER01
٢۶٠١۵٩

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتدی

TEST & BOND BOX-EXP

TYPE
٠١۴،٠٣٣،٩۴٠ دستگاه

TEST & BOND

BOX(INDUST.TYPE)
٠٢٣،٣٨٣،٠٣٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-EXP TYPE
٠٣٣،٨١٩،٨۶٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-IND.TYPE
٠۴٣،١۶٨،٩۵٠ دستگاه

HIGH SILICON CAST IRON

ANODE
٠۵٨٩۴،١٢٠ دستگاه

MAGNESIUM ANODE ٠۶٧۴٧،۵٠٠ دستگاه

SPLICING KIT & LINE TAP ٠٧٨١٠،١٧٠ دستگاه

REFERENCE CELL ٠٨۴،٠٢٧،٩٢٠ دستگاه

٢٩١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - دیسپاچر ELER02DP
٢۶١١۵٩

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتدی

W<= 2 KG ٠١٨٠٣،٢٢٠ دستگاه

W > 2 KG ٠٢١،٣٣٩،١٩٠ دستگاه

٢٩٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - کدولد(مسی) ELER02CW
٢۶١٢۵٩

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتدی

S <= 35 mm2 ٠١۵٧٨،۶۵٠ دستگاه

35 < S <= 70 mm2 ٠٢٧٢۵،٣۶٠ دستگاه

S > 70 mm2 ٠٣٨۶۶،٢١٠ دستگاه

٢٩٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - الکترود (میله) زمین ELER02GR
٢۶١٣۵٩

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١۴،٣۶۴،١٠٠ عدد

٢٩۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - اتصال به تجھیزات ELER02CE
٢۶١۴۵٩

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتدی

S<=16  MM2 ٠١٢۵۵،٩۴٠ عدد

16 <S <70  MM2 ٠٢٣۵٧،٧١٠ عدد

S > 70 ٠٣۴۶٠،١٠٠ عدد

٢٩۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - تسمه مسی ELER02TC
٢۶١۵۵٩

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتدی

ALL SIZES ٠١٢١۵،٣۵٠ متر

٢٩۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - مخلوط زغال ELER02CK
٢۶١۶۵٩

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١۶۵،٠٣٠ کیلوگرم

٢٩٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - صفحه اتصال زمین ELER02EL
٢۶١٧۵٩

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١٩١٠،٧٣٠ عدد

٢٩٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم برق گیر ELER03
٢۶٢١۵٩

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتدی

ARRESTER ٠١٢،۶٩٧،٩٢٠ دستگاه

DISCONNECTION KIT ٠٢٢٩٩،۶٣٠ دستگاه

LIGHTNING TERMINAL

(500 MM)
٠٣١،٣٩٨،٢٩٠ دستگاه

٢٩٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

كارھای برق

فصل بیست و ھفتم – نصب تجھیزات ارتباطی

.بھای ردیف ھای این فصل بر حسب تعداد محاسبه می شود١–
.ھر گونه سرسیم بندی كابل ھا و سیم ھای ورودی به تجھیزات این فصل، جزو ھزینه نصب منظور شده است٢–
.ھزینه ساخت و نصب ھر نوع پایه و تكیه گاه برای تجھیزات این فصل، با استفاده از ردیف ھای فصل ھای مربوط محاسبه می شود٣–
.ردیف ھای این فصل، شامل سرسیم بندی و برقراری اتصال الكتریكی الزم می باشد۴–
.ردیف ھای این فصل، شامل نصب و تثبیت تجھیزات روی پایه، تكیه گاه، براكت و غیره می باشد۵–
:در محاسبه بھای نصب تجھیزات ارتباطی، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۶–

حمل از انبار پیمانكار به محل نصب–
نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی–
آزمایش و تحویل به كارفرما–

٣٠٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلفن - دستگاه گوشی تلفن ELCOTP01
٢٧٠١۵٩

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١٣،١٠۵،۵٠٠ دستگاه

٣٠١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلفن - جعبه ترمینال ELCOTP02
٢٧٠٢۵٩

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

1 TO10-PAIR ٠١٢،۵١٧،٠٢٠ دستگاه

10 TO 20-PAIR ٠٢٢،٨٣٢،۴٢٠ دستگاه

20 TO 50-PAIR ٠٣٣،١۴۶،٩٣٠ دستگاه

50 TO 100-PAIR ٠۴٣،۴۴٨،٢٣٠ دستگاه

MORE THAN 100-PAIR ٠۵۴،٧١٠،۵٧٠ دستگاه

٣٠٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلفن - اکوستیک ھود ELCOTP03
٢٧٠٣۵٩

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١٢،٨٨٢،٧٨٠ دستگاه

٣٠٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم فراخوان ELCOPG
٢٧١١۵٩

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

MICROPHONE ON WALL

OR STAND
٠١١،۵٢٠،١۶٠ دستگاه

MICROPHONE ON DESK ٠٢١،٢۶۵،٩۴٠ دستگاه

LOUDSPEAKER (INDOOR) ٠٣١،۶٣٢،١١٠ دستگاه

LOUDSPEAKER

(OUTDOOR)
٠۴٢،٠٢٩،٠۵٠ دستگاه

٣٠۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلویزیون مدار بسته ELCOTV
٢٧٢١۵٩

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

CAMERA ٠١٧،۴٢٣،٩۵٠ دستگاه

MONITOR ٠٢١٠،٩٢۴،٢٩٠ دستگاه

CONTROL SET ٠٣١۴،٣٣٨،۴٠٠ دستگاه

٣٠۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم ساعت مرکزی ELCOCK
٢٧٣١۵٩

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

INDOOR ٠١١،٩٩٣،۴١٠ دستگاه

OUTDOOR ٠٢٢،١۶٢،٨۵٠ دستگاه

٣٠۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

كارھای برق

فصل بیست و ھشتم – پیش راه اندازی و راه اندازی برق

با توجه به اینكه پیش راه اندازی سیستم برق، بخش تفكیک ناپذیری از كار نصب تجھیزات برقی می باشد از این رو، برای ھر سیستم، آزمایش ھا و١–
بازبینی ھای الزم قبل از برقدار كردن سیستم، به شرح پیوست١ مندرج در انتھای دفترچه،  فھرست شده است. ھر گاه الزم باشد آزمایش ھایی

.اضافه بر موارد فھرست شده انجام شود، ھزینه آنھا جداگانه محاسبه می شود
تامین دستگاه ھا و ابزار الزم برای آزمایش ھای پیش راه اندازی و راه اندازی، به عھده پیمانكار است و از این بابت ھزینه جداگانه ای محاسبه نمی   شود.٢–

در مواردی كه از تجھیزات ویژه در كار استفاده شود و این تجھیزات نیاز به دستگاه ھا یا ابزار خاص پیش راه اندازی داشته باشد، كارفرما این دستگاه ھا
.و ابزارآالت را در سفارش خرید منظور نموده و در اختیار پیمانكار قرار می دھد. تعیین این گونه موارد به عھده مھندس مشاور است

ھزینه آنHIGH POT TEST آزمایش ھای مربوط به عایق تجھیزات با استفاده از مگر تستر در نظر گرفته شده است و در صورت نیاز به استفاده از٣–
.جداگانه محاسبه می شود

، پانل ھای مربوط بهVSDS در این فصل پانل ھای عمومی مورد نظر قرار گرفته است. در مواردی كه پیش راه  اندازی و راه اندازی پانل ھای خاص(مانند۴–
.بسته ھای یكجا خرید و  غیره) مورد نظرباشد، ھزینه ھای مربوط باید جداگانه محاسبه شود

٣٠٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

V <= 6 KV6 < V <= 20 KV20 < V <= 63 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار متوسط ELPC01
٢٨٠١۵٩

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

I <= 2000 A ٠١۴،٣۶٠۴،٧١٠۴،١٢٠ کیلوگرم

2000 < I <= 5000 A ٠٢٢،٩۵٠٣،١۴٠٢،٨۶٠ کیلوگرم

I > 5000 A ٠٣١،٨٣٠١،٩۶٠١،٨٧٠ کیلوگرم

٣٠٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار ضعیف - پانل ھای قدرت ELPC0201
٢٨١١۵٩

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

I <=2000 A ٠١۴،٣٠٠ کیلوگرم

2000 < I <=5000 A ٠٢٣،٨٩٠ کیلوگرم

I > 5000 A ٠٣٣،۶٨٠ کیلوگرم

٣٠٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار ضعیف - پانل ھای ام_سی_سی ELPC0202
٢٨١٢۵٩

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

ALL TYPES ٠١٩٨١،٩٠٠ خروجی

٣١٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار ضعیف - پانل ھای روشنایی ELPC0203
٢٨١٣۵٩

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

ALL TYPES ٠١٢٢،٩٢٠ کیلوگرم

٣١١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

V <= 6 KV6 < V <= 20 KV20 < V <= 63 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

ترانسفورمرھا ELPC03
٢٨٢١۵٩

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

S <=1 MVA ٠١٣،٢٧٠٣،٩٣٠٠ کیلوگرم

1 < S< 2.5 MVA ٠٢٢،٢٠٠٢،۶٧٠٢،۶١٠ کیلوگرم

2.5 <S <=10 MVA ٠٣١،٧٧٠١،٩۶٠١،٩٨٠ کیلوگرم

S > 10 MVA ٠۴٩٩٠١،١٢٠١،٠٩٠ کیلوگرم

٣١٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوولت١موتورھا - تا  ELPC0401
٢٨٣١۵٩

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

UP TO 50 KW ٠١٧۴٣،۶٧٠ دستگاه

> 50 KW ٠٢١،١٨٩،٨٨٠ دستگاه

٣١٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوولت۶/۶تا ١موتورھا - بزرگتر از  ELPC0402
٢٨٣٢۵٩

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

UP TO 500 KW ٠١١،۴۴۶،۴۵٠ دستگاه

> 500 KW ٠٢٢،۴٨٠،١۵٠ دستگاه

٣١۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوولت١١تا ۶/۶موتورھا - بزرگتر از  ELPC0403
٢٨٣٣۵٩

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

UP TO 2000 KW ٠١١،۶۵٣،۴۴٠ دستگاه

2000 < P <= 4000 KW ٠٢٢،٨٩۴،١٣٠ دستگاه

> 4000 KW ٠٣٣،٧١٩،۶١٠ دستگاه

٣١۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای خاص ELPC05
٢٨۴١۵٩

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش راه اندازی و راه اندازی برق

UP TO 25 KW ٠١۶،٢٨٠ کیلوگرم

25 < P <= 50 KW ٠٢۴،۵٨٠ کیلوگرم

P > 50 KW ٠٣٣،٩٣٠ کیلوگرم

٣١۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کیلومتر۵فصل بیست و نھم - کارھای برق - حمل بیش از 

كارھای برق

فصل بیست و نھم - حمل بیش از ۵ کیلومتر تجھیزات کارھای برقی

ردیف ھای این فصل بابت اضافه بھا حمل تجھیزات و مصالح تحویلی به پیمانكار در مواردی است كه فاصله انبار كارفرما تا محل نصب بیش از ۵ كیلومتر می باشد.
ھزینه ھای تحویل مصالح، بارگیری و تخلیه و حمل تا ۵ كیلومتر در قیمت ھای نصب منظور شده است و فقط ھزینه حمل مازاد بر ۵ كیلومتر از ردیف ھای این فصل

.بر اساس "تن - كیلومتر" محاسبه می شود

٣١٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کیلومتر۵فصل بیست و نھم - کارھای برق - حمل بیش از 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

FOR ALL WEIGHTS AND DISTANCES ELTR
٢٩٠١۵٩

گروه کد

کیلومتر۵فصل بیست و نھم - کارھای برق - حمل بیش از 

FOR ALL WEIGHTS AND

DISTANCES
٠١۶،٣٣٠ تن/کیلومتر

٣١٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

كارھای ابزار دقیق

فصل سی و یكم – عملیات نصب در محوطه ابزار دقیق

دستگاه ھای ابزار دقیق در محوطه

در ھر یك از ردیف ھای این فصل، ھزینه عملیات نصب ادوات ابزاردقیق شامل تحویل گیری از كارفرما، كالیبراسیون، بازرسی محل نصب، نصب و١–
.آزمایش و تحویل كار انجام شده در مقاطع مختلف، طبق استاندارد صنعت نفت و براساس دستورالعمل ھای اجرایی منظور شده است

،VORTEX،CORIOLISمانند فرستنده ھای جریان از انواع  مغناطیسی، (IN LINE INSTRUMENTS)در ادوات مستقر در امتداد خطوط  لوله٢–
ULTRASONIC،MASTER ORIFICEتوربینی، انواع شیرھای كنترل و قطع و وصلی و فرستنده ھای جمع كننده مقادیر جریان ،(INTEGRAL ORIFICE

FLOW)و یا FLOW TOTALEZERSلوله ھای ونتوری، شیرھای اطمینان و غیره كه دارای جھت مشخصی می باشند و نصب آنھا توسط گروه ،
انجام می شود، تمام فعالیت ھایی كه باید توسط گروه ابزاردقیق صورت گیرد، از جمله تست ھای عملكرد، كالیبراسیون، تطبیق(PIPING)لوله كشی

با مشخصات فنی(بسته به مورد) بازرسی و نظارت نصب، ارائه گزارش ھای بازرسی و تحویل كارھای انجام شده، طبق دستورالعمل ھای اجرایی،
.منظور شده است

.ھزینه نصب ادوات درج شده بند ٢، از گروه لوله كشی محاسبه می شود٣–
.ھزینه نصب برای کالس ھای مختلف فشار در اتصاالت فلنجی ادوات ابزاردقیق یکسان منظور شده است۴–
.در صورتی كه ادوات ابزاردقیق روی پكیج ھا نصب شده باشد، قیمت ھر یک از ردیف ھای مربوط، در ضرایبی طبق جدول زیر ضرب می شود۵–

P/DP/LT,TT ( TRANSMITTERS)     ضریب ٠/۴      نوع دستگاه
F.P.L.T ( SWITCHES)     ضریب ٠/۵      نوع دستگاه
SOV/LOCAL INDICATORS/PG/TGضریب ٠/٣۵    نوع دستگاه
T/C& RTDضریب ٠/٣      نوع دستگاه
CV/HV/PSV/FE/PDMERER     ضریب ٠/٧۵    نوع دستگاه

باشد ، بابت ھزینه(PROTECTION  BOX  OR HEATING BOX )در مواردی كه نیاز به نصب ادوات ابزار دقیق در داخل جعبه محافظ  و یا گرم کننده۶–
.نصب جعبه و اضافه كاری مربوط به اتصاالت ادوات در داخل جعبه، معادل ۵۵%  قیمت ردیف مربوط(ردیف ھای نصب ادوات) اضافه محاسبه می شود

٣١٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - فرستنده ھا INFEFIEL01
٣١٠١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

P/DP/T TR WITH

CAPILLARY
٠١۴،٨٨٠،٢۶٠ دستگاه

P/DP/T TR WITHOUT

CAPILLARY
٠٢۴،١٣٢،٩١٠ دستگاه

INTEGRAL ORIFICE FLOW

TRANS.
٠٣۴،٢۴۴،٨٠٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPEINTEGRAL ORIFICE

FLOW TRANS.

٠۴۴،۴٢٩،١۴٠ دستگاه

DP TRANS. FLANGED( UP

TO 4")
٠۵۴،۶٩۵،٠٣٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۶٩،١٧۴،٧۶٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32"- 72"
٠٧٩،٨٣٩،۵٠٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >72" ٠٨١٠،٨٨٢،۶٣٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP TO

32"
٠٩٧،٧۴١،۴٧٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32"-72"
١٠٨،١٣٠،٧١٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >72" ١١٨،٨۴٢،۵١٠ دستگاه

LEVEL RADAR TYPE ١٢٨،١۶٢،٨٨٠ دستگاه

LEVEL SERVO GAUGE ١٣١۴،۴٠۵،٣٠٠ دستگاه

LEVEL ULTRASONIC TYPE ١۴۵،٩٢٢،٠۶٠ دستگاه

LEVEL VIBRATION TYPE ١۵۵،٨١١،٨٠٠ دستگاه

TANK LEVEL METER(FLOAT

TYPE)
١٧١۵،٢٨٨،١٧٠ دستگاه

٣٢٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - نمایشگرھا سوئیچ ھا INFEFIEL02
٣١٠٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

LEVEL SWITCHE

EXT.FLOAT TYPE
٠١٧،٣١١،٣١٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT.FLOAT

TYPE
٠٢۶،٢٩٠،٨۶٠ دستگاه

LEVEL SWITCH

VIBRATION TYPE
٠٣٣،٠١۴،٩۶٠ دستگاه

FLOW,PRESS.,TEMP.SWIT

CHES
٠۴٣،۶٣٢،٢۶٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۵٢،۵٧٠،۴٢٠ دستگاه

٣٢١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - شیرھای مغناطیسی و
حسگرھا

INFEFIEL03
٣١٠٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

SOLENOID VALVES ٠١١،۵۵٩،٧٠٠ دستگاه

GAS DETECTOR ٠٢٣،٨٠١،۵٩٠ دستگاه

HEAT DETECTOR(RATE OF

RISE)
٠٣٣،۴٧١،٩٢٠ دستگاه

SMOKE DETECTOR ٠۴١،٧٩۵،١٣٠ دستگاه

FLAME DETECTOR(UV/IR) ٠۵١،٩٩٧،۴٣٠ دستگاه

FLAME DETECTOR (BEAM) ٠۶۶،٠٧٧،٨٠٠ دستگاه

LINEAR HEAT

DETECTOR(LHD)
٠٧۶،١٧۶،٣١٠ دستگاه

MAN.CALL

POINT,PB,BREAKING
٠٨١،۵۶٣،٢۵٠ دستگاه

HORN,BEACON,FLASH

LIGHT
٠٩٢،۵٩١،۵١٠ دستگاه

SIREN ١٠٣،۵٩٢،١٠٠ دستگاه

٣٢٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

RTDادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - ترموکوپل ھا و  INFEFIEL04
٣١٠۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

THERMOCOUPE  L=<60

CM
٠١١،٢٢٧،۴٠٠ دستگاه

THERMOCOUPE  L > 60 CM ٠٢١،۶٧٧،۶٢٠ دستگاه

SKIN TYPE

THERMOCOUPLES
٠٣۴،٣۵٨،٣٧٠ دستگاه

RESISTANCE

THERMOCOUPLES
٠۴١،١٣۶،١٠٠ دستگاه

THERMOWELL  L=<60 CM ٠۵١،١٧۶،٨۶٠ دستگاه

THERMOWELL  L>60 CM ٠۶١،۴٩٧،٣٣٠ دستگاه

٣٢٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات نیوماتیکی - فرستنده ھا INFEFIPN01
٣١٠٧۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

P/DP/T TR. WITH

CAPILLARY
٠١۵،۵٠٠،٧۶٠ دستگاه

P/DP/T TR. WITHOUT

CAPILLARY
٠٢۵،٠۵٨،٩٠٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٣١٠،٣٣٩،٨٠٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32-72"
٠۴١١،٠۴١،٧۶٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE > 72" ٠۵١٢،١۴٣،٣٠٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP TO

32"
٠۶٨،٨٢۶،٢٠٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32-72"
٠٧٩،٢٣٧،٢۴٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE > 72" ٠٨٩،٩٨٨،٨٨٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPE
٠٩۵،٣٧١،٨٢٠ دستگاه

DP TR.FLANGED (UP TO

4")
١٠۵،۵۶۵،٧۶٠ دستگاه

٣٢۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات نیوماتیکی - نمایشگرھا و سوئیچ ھا INFEFIPN02
٣١٠٨۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

LEVEL SWITCH EXT.FLOAT

TYPE
٠١٨،١٣٣،٣٨٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT. FLOAT

TYPE
٠٢۶،٧٩۴،٧٣٠ دستگاه

FLOW, PRESS, TEMP.

SWITCHES
٠٣۴،٣٢۶،٩۴٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۴٢،۵٧٠،۴٢٠ دستگاه

INDDICATING/

CONVERTOLLER
٠۵۶،٨١٧،۵۵٠ دستگاه

LOCAL PRES/FLOW/TEM

RECORDER
٠۶٧،٩۶٨،٢٨٠ دستگاه

AIR FILTER REGULATOR ٠٧١،٠۶۵،١٣٠ دستگاه

٣٢۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانیکی INFEFIME
٣١١١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

LEVEL GAUGES ٠١۴،۴٩٣،٨٧٠ دستگاه

TANL LEVEL

INDICATOR(FLOAT)
٠٢٩،٩٣۵،١۶٠ دستگاه

PRESS.GAUGES THREADED

CONN.
٠٣٢،۴٣٣،٨٠٠ دستگاه

PRESSURE GAUGE

FLANGED CONN.
٠۴٢،٨۶٨،٩٠٠ دستگاه

PRESS.GAUGE WITH

CAPILLARY
٠۵٣،١۴٠،٣٠٠ دستگاه

DRAFT GAUGES ٠۶۵،٠۴۵،۴٠٠ دستگاه

TEMPERTURE

GAUGES(BIMETAL)
٠٧٢،۴٣٣،۴٠٠ دستگاه

GAS ACTUATED

THERMOMETER
٠٨٣،١٠١،٧٩٠ دستگاه

ROTAMETERS ٠٩٣،٢٠۶،٢۴٠ دستگاه

ANNUBARS ١٠۵،٨۴١،٧٩٠ دستگاه

٣٢۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و/ یا کنترل مشخصات - شیرھای
کنترل

INFEFICA01
٣١١۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١٣،۶٧٣،۵٣٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۴،١١١،۵۴٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۴،۴٢۵،١١٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴۶،٠٠٠،٧۴٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٨،۴۶۴،٧٠٠ عدد

OVER 32" ٠۶١۴،٢٠١،۴٩٠ عدد

٣٢٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و/ یا کنترل مشخصات - شیرھای
موتوری

INFEFICA02
٣١١۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١٣،٢١٢،٩٩٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٣،٨٣۵،٢٢٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۴،٢۴٠،٨٩٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴۴،۶١٩،١۴٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵۶،۶٢٢،۵٧٠ عدد

OVER 32" ٠۶١٠،۵١٧،٢٢٠ عدد

٣٢٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و/ یا کنترل مشخصات - شیرھای
قطع و وصل

INFEFICA03
٣١١۶۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١٣،٢١٢،٩٩٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٣،۶۵١،٠١٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٣،٩۶۴،۵٧٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴۵،۵۴٠،٢١٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٨،٠٠۴،١٧٠ عدد

OVER 32" ٠۶١٣،٢٨٠،۴٣٠ عدد

٣٢٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و/ یا کنترل مشخصات - شیرھای
اطمینان

INFEFICA04
٣١١٧۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١٣،٠٨٧،٢٢٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٣،۶٧٧،١١٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۴،٢٠٢،٣٢٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴۴،٧۵٩،٨٧٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵۶،۴٢٧،٣٧٠ عدد

OVER 32" ٠۶١٠،۴٢٢،٠٩٠ عدد

٣٣٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و/ یا کنترل مشخصات - شیرھای
صفحات اوریفیس

INFEFICA05
٣١١٨۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١١،١٧۵،٨٩٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،٣۵۴،٣٩٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،۵۴٢،٢۵٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،٧۵٣،۵٠٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،٣٠۵،٠٣٠ عدد

OVER 32" ٠۶٢،٩٩۶،٩٣٠ عدد

٣٣١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و/ یا کنترل مشخصات - انواع
جریان سنج ھای در طول خط

INFEFICA06
٣١١٩۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١١،٨۵٩،٢٣٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٢،٢٩٣،۴٠٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٢،۶۴٠،٧۵٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٢،٩٨٨،٠٩٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٣،٣٣۵،۴٣٠ عدد

OVER 32" ٠۶٣،۵٩۵،٩٣٠ عدد

٣٣٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عملیات نصب در محوطه

جعبه تقسیم و تابلوھاي كنترل محلي.2

ھزينه نصب تجھیزات اين بخش، بر مبناي وزن و شامل وزن جعبه تقسیم و يا تابلوھاي محلي با تمامي متعلقات و ادوات ابزار دقیق نصب١-
.شده روي آن مي باشد

. براي نصب جعبه تقسیم ھاي محلي از نوع فیلدباس حداقل وزن مبنا ١٢ کیلوگرم منظور مي شود٢-
در صورتي كه در تابلوھاي محلي، ادوات ابزار دقیق تعبیه شده باشد كه نیاز به آزمايش و تنظیم داشته باشد، ھزينه مربوط به٣-

كالیبراسیون آنھا، از رديف ھاي كالیبراسیون ادوات ابزار دقیق نصب شده تابلوھاي كنترل (از بخش نصب تجھیزات اتاق كنترل) محاسبه مي
.شود

براي نصب تجھیزات با وزن باالتر از ١٠٠ كیلوگرم تا ارتفاع ١١ متر، از رديف مربوط و در ارتفاع ھاي باالتر تا ٣٠ متر، يا ضريب ١/٠۶ و باالتر از۴-
.٣٠ متر، با ضريب ١/١٢ نسبت به قیمت رديف مربوط، محاسبه مي شود

٣٣٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

جعبه تقسیم و پانل ھای محلی INFEJB
٣١٢۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

W: UP TO 25 KG ٠١٧٨،۴٢٠ کیلوگرم

W 26-50 KG ٠٢۶٣،١١٠ کیلوگرم

W 51-100 KG ٠٣۴٨،۴٩٠ کیلوگرم

W: 101-250 KG ٠۴۴٧،۴٧٠ کیلوگرم

W: 251-500 KG ٠۵٣١،۴٨٠ کیلوگرم

W: >500 KG ٠۶٢۵،۴١٠ کیلوگرم

٣٣۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عملیات نصب در محوطه

آنااليزرھا.3

.در ھر يك از رديف ھاي اين فصل ، تمامي آزمايش ھاي جاري كه براي تكمیل عملیات نصب آنااليزر الزم است در نظر گرفته شده است١-
، ھزينه نصب آن از رديف ھاي متناظر در بخش مسیرھاي كابل(TUBING) در صورت نیاز به سیني يا موارد مشابه براي مسیر كابل كشي٢-

.كشي محاسبه مي شود
ھزينه نصب آنااليزرھا و كابینت ھاي با وزن باالتر از ١٠٠ كیلوگرم تا ارتفاع ١١ متر، از رديف مربوط و تا ارتفاع ٣٠ متر با ضريب ١/٠۶ و براي٣-

.ارتفاع باالتر از ٣٠ متر با ضريب ١/١٢ ، نسبت به رديف مربوط محاسبه مي شود
.براي وزن ھاي كمتر از ١٠ كیلوگرم معادل وزن ١٠ كیلوگرم محاسبه مي شودRACK MOUNTED ھزينه نصب آنااليزرھا از نوع۴-

٣٣۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - آناالیزرھا و پانل ھای آماده سازی - انواع نصب
RACKشده روی 

INFEAN0101
٣١٣١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

OVER 10 KG ٠١۴٢٩،٩۵٠ کیلوگرم

٣٣۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - آناالیزرھا و پانل ھای آماده سازی - انواع نصب
شده داخل کابینت

INFEAN0102
٣١٣٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 5 0 KG ٠١١۶۴،٧١٠ کیلوگرم

OVER 50 KG ٠٢١٣۴،۵٣٠ کیلوگرم

٣٣٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - نمونه گیرھا INFEAN02
٣١٣٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 10 KG ٠١١،۶٨١،۶٣٠ کیلوگرم

OVER 10 KG ٠٢٣،١٨۴،۶۴٠ کیلوگرم

٣٣٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - سیلندرھای گاز و ملحقات INFEAN03
٣١٣۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

ALL SIZES ٠١١٣،٢٨٠ کیلوگرم

٣٣٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - لوله کشی INFEAN04
٣١٣۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

ALL SIZES =<1" ٠١١،۵۵۴،۶٩٠ متر

٣۴٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - نصب تیوب ھا INFEAN05
٣١٣۶۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

ALL SIZES ٠١٣٠٣،٢٢٠ متر

٣۴١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عملیات نصب در محوطه

خطوط  فرآيندي ابزار دقیق.4

ھزينه مربوط به نصب خطوط فرآيندي، با پیش فرض استفاده از مانیفلد پیش ساخته محاسبه شده اند در صورت ساخت و نصب مانیفلد در١-
.كارگاه، ھزينه آن از رديف مربوط به خطوط فرآيندي جداگانه محاسبه مي شود

.، در صورت نیاز، فقط ھزينه ساخت و نصب مانیفلد محاسبه مي شودCAPILLARY براي برخي ادوات دقیق با خطوط٢-
براي حالت ھايي كه خطوط فرآيندي بصورت تركیبي طراحي شده باشند، در صورتي كه بیش از ٨٠% تعداد اتصاالت از يك جنس باشند،٣-

ھزينه نصب از رديف مربوط به ھمان جنس محاسبه مي شود، در غیر اينصورت به نسبت درصد تعداد اتصاالت از ھر جنس، از رديفھاي
.متناظر محاسبه مي گردد

براي جداسازي سیال فرآيند از ادوات ابزار دقیق، ھزينه نصب آن از رديف مربوط براي ھر عدد جداگانهSEAL POT در صورت استفاده از۴-
.محاسبه مي شود

.در تمام رديفھاي خطوط فرآيندي، اجراي آزمايش فشار و تحويل خطوط منظور شده است۵-
.، ھزينه انجام آن از رديف متناظر در گروه لوله كشي، محاسبه مي شودPWHT در صورت نیاز به عملیات حرارتي۶-
.در ھر يك از رديف ھاي اين فصل، نصب تمام اتصاالت (فیتینگ ھا، شیرھا و ساير متعلقات مورد نیاز) منظور شده است٧-

٣۴٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)DPلوله کشی فرآیندی ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) ادوات ( INFEPP01
٣١۴١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١١٢،۶٧٣،۴٩٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١۵،٨٣٣،٠١٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١۵،۵٠۶،۵٧٠ مجموعه

٣۴٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)Pلوله کشی فرآیندی ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) ادوات ( INFEPP02
٣١۴٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١٨،٩١١،٩۴٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١١،٢۵۶،٧٠٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١١،٠٣۵،١٩٠ مجموعه

٣۴۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی فرآیندی ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) فشار سنج ھا INFEPP03
٣١۴٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١۴،٨١٣،٠٩٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۶،٠٧٢،۶٩٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۵،٩۶٣،١٠٠ مجموعه

٣۴۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)DPلوله کشی فرآیندی ابزار دقیق - تیوبینگ ھا (ھوک آپ) ادوات ( INFEPP04
٣١۴۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١۴،٩٨٢،۶٧٠ مجموعه

٣۴۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)Pلوله کشی فرآیندی ابزار دقیق - تیوبینگ ھا (ھوک آپ) ادوات ( INFEPP05
٣١۴۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١٢،٨۶٣،٩۴٠ مجموعه

٣۴٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی فرآیندی ابزار دقیق - تیوبینگ ھا (ھوک آپ) فشار سنج ھا INFEPP06
٣١۴۶۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١٢،٧٢٨،۵٩٠ مجموعه

٣۴٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی فرآیندی ابزار دقیق - پیش ساخت سه راھه INFEPP07
٣١۴٧۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١٣،٩۴۶،۶۴٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۶،٠٣٣،٢۵٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۵،۶٩٢،۶٧٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴١،٩٠۵،٨٩٠ مجموعه

٣۴٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی فرآیندی ابزار دقیق - پیش ساخت پنج راھه INFEPP08
٣١۴٨۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١۶،۵٧٧،٧٣٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٩،۵۵٢،۶٧٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٩،٢٣٠،۵٢٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴٢،۴٩١،٧١٠ مجموعه

٣۵٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی فرآیندی ابزار دقیق - محفظه ھای جداکننده INFEPP09
٣١۴٩۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١٣،٢١١،٧٨٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۴،٧١٧،٨٣٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۴،۶٠۶،٩۵٠ مجموعه

٣۵١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عملیات نصب در محوطه

شبكه خطوط ھوايي ابزار دقیق.5

.در ھر يك از رديف ھاي اين فصل ، ھزينه نصب فیتینگ ھا، شیرھا و ساير متعلقات مربوط در مسیر لوله كشي، منظور شده است١-
.در ھر يك از رديفھا، تمامي آزمايش ھاي تكمیلي عملیات نصب و تحويل كار به كارفرما ، طبق مشخصات فني، منظور شده است٢-
در رديف ھاي مربوط به لوله ھاي فوالدي زنگ نزن و مسي قطرھاي از ١/۴ تا ١/٢ اينچ، نصب تمامي فیتینگ ھا و متعلقات مورد نیاز، منظور٣-

.شده است
در زمان ھاي آزمايش خطوط ھوايي ابزار دقیق، بايد از خطوط ايزوله شود و ھزينه ھاي بازكردن اتصاالت و اتصال مجدد آنھا پس از آزمايش۴-

.خطوط، در رديف ھاي مربوط منظور شده است

٣۵٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - لوله کشی گالوانیزه INFEAP01
٣١۵١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

D: 1/2" ٠١٢٩١،۴٨٠ متر

D: 3/4" ٠٢٣۶١،٧٣٠ متر

D: 1" & 1 1/2" ٠٣۴٣١،٩٨٠ متر

٣۵٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - نصب تیوب ھای مسی INFEAP02
٣١۵٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١٢٨۴،٢٣٠ متر

٣۵۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - نصب تیوب ھای فوالد زنگ نزن INFEAP03
٣١۵٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١٣٣٨،٠۴٠ متر

٣۵۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - مخزن ھای ھوا INFEAP04
٣١۵۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١١،۴٢۵،٧۵٠ دستگاه

٣۵۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عملیات نصب در محوطه

لوله ھاي بخار گرم كننده.6

در رديف ھاي اين فصل ، لوله ھاي از ٣/٨ تا ١/٢ اينچ ھمراه با نصب تمامي فیتینگ ھا و ساير متعلقات الزم بعھده نصب جدا سازھا١-
(SPACERS)و بستن لوله ھا، منظور شده است.

.در رديف ھاي اين فصل ، تمامي آزمايش ھاي تكمیلي عملیات نصب و تحويل طبق مشخصات فني منظور شده است٢-
.عايقكاري خطوط لوله ابزار دقیق بعنوان بخشي از مبحث عايقكاري، در گروه نصب تجھیزات، رنگ و عايق منظور شده است٣-

٣۵٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی حرارتی INFEST
٣١۶١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

تیوبھای مسی ٠١١۵٠،۵۵٠ متر

تیوبھای فوالد زنگ نزن ٠٢١٧٨،٢۴٠ متر

٣۵٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عملیات نصب در محوطه

كابل كشي ھا و اتصاالت..7

در ھر يك از رديف ھاي اين فصل ، عملیات تكمیلي نصب شامل زدن شماره كابل ، بستن كمربند پالستیكي و يا فلزي براي مھار كابل و١-
. ، منظور شده است(CABLE MARKER ) نصب عالئم مشخصه مسیر كابل در موارد نیاز

. در ھر يك از رديف ھاي اين فصل ، تمامي بازرسي ھا و آزمايش ھا و تحويل كار انجام شده در مقاطع مختلف ، منظور شده است٢-
. رديف ھاي مربوط به كابل كشي زيرزمیني ، اجراي كابل داخل ترانشه بتوني يا كانال خاكي را شامل مي شود٣-
. رديف ھاي مربوط به كابل كشي روي زمیني ، اجراي روي سیني ، نردبان كابل و يا داخل كاندوئیت يكسان در نظر گرفته شده است۴-
در صورتي كه اجراي حداقل ٨٠% از طول يك كابل در مسیر مشخصي ( مثأل زير زمیني ) انجام شود ، ھزينه آن از رديف مربوط محاسبه۵-

. میگردد در غیر اين صورت ، قیمت كار انجام شده به نسبت طول مسیر كابل تحت رديف مربوط محاسبه مي شود
. در رديف ھاي كابل كشي زير زمیني اين فصل ، عملیات خاكي ترانشه ھا منظور نشده است۶-
. ھزينه كابل كشي براي كابل ھاي فیلد باس عینا" از رديفھاي متناظر كابل كشي سیگنال (با توجه به تعداد رشته ھا) پرداخت میشود٧-
و نصب كابلشو ، آرايش سیم ھا و(WIRE  NUMBRING ) در ھر يك از رديف ھاي سر سیم بندي و اتصاالت ، عملیات شماره گذاري سیمھا٨-

. آزمايش ھاي مورد نیاز منظور شده است

٣۵٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - زیرزمینی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل ھای سیگنال

INFECB010101
٣١٧١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

2-10 CORES ٠١۵۴،٢٠٠۴۴،۴٠٠٣۶،٢٠٠ متر

12-20 CORES ٠٢۵٧،٣٣٠۴٧،٠٠٠٣٨،٢٩٠ متر

22-30 CORES ٠٣۶١،٧٣٠۵٠،٧٨٠۴١،٣١٠ متر

32-40 CORES ٠۴۶۵،۵١٠۵٣،٧٣٠۴٣،۶٩٠ متر

42-50 CORES ٠۵٧٣،۶٩٠۶٠،۴۴٠۴٩،٢٠٠ متر

>50 CORES ٠۶٩٨،٢٩٠٨٠،۵۶٠۶۵،۵٩٠ متر

٣۶٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - زیرزمینی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل ھای ترموکوپل

INFECB010102
٣١٧٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

2-10 CORES ٠١۵٧،٣٣٠۵١،۶۴٠٣٨،٢٩٠ متر

12-20 CORES ٠٢۶۵،۵١٠۵٩،٠٣٠۴٣،۶٩٠ متر

22-30 CORES ٠٣٧٣،۴٨٠۶۶،٣٩٠۴٩،٧٣٠ متر

32-40 CORES ٠۴٨١،٨٨٠٧٣،٧٣٠۵۴،١٨٠ متر

42-50 CORES ٠۵٩٨،٢٩٠٨٨،۵٠٠۶۵،۵٩٠ متر

>50 CORES ٠۶١٢١،٠٠٠١٠٩،٠۶٠٨٧،١٨٠ متر

٣۶١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - زیرزمینی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل ھای قدرت و سیستم اعالن خطر

INFECB010103
٣١٧٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

S  <=16  MM2 ٠١۵٧،٣٣٠۵١،۶۴٠٣٨،٢٩٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢۶۵،۵١٠۵٩،٠٣٠۴٣،۶٩٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣٨١،٨٨٠٧٣،٧٣٠۵۴،٧١٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴٩٨،٢٩٠٨٨،۵٠٠۶۵،۵٩٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵١٢١،٠٠٠١٠٩،٠۶٠٨٧،١٨٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶١۴٣،٧٧٠١٢٩،۴٧٠١٠٣،۵٩٠ متر

٣۶٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - روسینی، نردبان یا داخل
کاندوئیت - کابل ھای سیگنال

INFECB010201
٣١٧۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

2-10 CORES ٠١۵٨،٩۶٠۴۴،٩٢٠ متر

12-20 CORES ٠٢۶٢،٣۵٠۴٧،۵٠٠ متر

22-30 CORES ٠٣۶٧،٢٧٠۵١،٢۵٠ متر

32-40 CORES ٠۴٧١،١٨٠۵۴،٢٣٠ متر

42-50 CORES ٠۵٨٠،٠٣٠۶٠،٨١٠ متر

>50 CORES ٠۶١٠۶،٨٢٠٨١،٣٨٠ متر

٣۶٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - روسینی، نردبان یا داخل
کاندوئیت - کابل ھای ترموکوپل

INFECB010202
٣١٧۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

2-10 CORES ٠١۶٢،٣۵٠۴٧،۵٠٠ متر

12-20 CORES ٠٢٧١،١٨٠۵۴،٢٣٠ متر

22-30 CORES ٠٣٨٠،١٣٠۶١،٠۶٠ متر

32-40 CORES ٠۴٨٩،١٠٠۶٧،٩٠٠ متر

42-50 CORES ٠۵١٠۶،٨٢٠٨١،٣٨٠ متر

>50 CORES ٠۶١٣٢،۵١٠١٠٨،٢۵٠ متر

٣۶۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - روسینی، نردبان یا داخل
کاندوئیت - کابل ھای قدرت و سیستم اعالن خطر

INFECB010203
٣١٧۶۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

S  <=16  MM2 ٠١۶٢،٣۵٠۴٧،۵٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢٧١،١٨٠۵۴،٢٢٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣٨٩،١٠٠۶٧،٨۶٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴١٠۶،٨٢٠٨١،٣٨٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵١٣٢،۵١٠١٠٨،٢٩٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶١۵٧،٣٧٠١٢٨،۶٢٠ متر

٣۶۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - کابل ھای نوری_کواکسیال INFECB0104
٣١٧٧۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١١۴۶،۴٠٠ متر

٣۶۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

METALICPLASTIC
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندھا - ضد گرد و غبار INFECB0201
٣١٨١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١١١۶،۵٨٠٩٨،١٧٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢١٣٩،٣٨٠١١٧،۴۵٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣١۶٢،٩٣٠١٣٧،٠۶٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴١٨۶،۴٩٠١۵٧،١١٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٢٧٩،۵٧٠٢٣۴،٨۵٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶٣۴٩،۴٢٠٢٩٣،٧۴٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧۶٧۵،٣۵٠۵۶٨،٣۶٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨١،١١٧،٠٣٠٩٣٩،٨٩٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩١،٨١۵،١١٠١،۵٢٧،۴٧٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٢،۴٢١،٣٧٠٢،٠٣٧،٢٧٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١٣،٠٢۵،٩٩٠٢،۵۴۶،٧۴٠ عدد

٣۶٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندھا - ضد انفجار - فلزی INFECB020201
٣١٨٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١١۴١،١۴٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢١۶٩،١٩٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣١٩٧،١٣٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٢٢۵،٩۵٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٣٣٨،٧١٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶۴٢٣،٠٩٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٨١٧،٨۵٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨١،٣۵٣،٣٧٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٢،١٩٩،٢١٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٢،٩٣٢،۶٣٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١٣،۶۶۵،٧٢٠ عدد

٣۶٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی و اتصاالت - زره دار با غالف
سربی

INFECB0301
٣١٨٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

2-4 CORES ٠١۶۵،۵٠٠١٢١،٣٨٠١۴٠،٨٣٠ سر

5-10 CORES ٠٢١۶۴،٠٩٠٣٠٣،٧٧٠٣۵١،٠٧٠ سر

12-20 CORES ٠٣٢٣٧،١۴٠۴٣٩،٠٢٠۵٠۶،١۵٠ سر

22-30 CORES ٠۴٣١۴،١١٠۵٨٢،٢٢٠۶۶٩،٨٧٠ سر

32-40 CORES ٠۵۴٠٨،٣٩٠٧۵۶،٠٠٠٨۶٨،۴٨٠ سر

42-50 CORES ٠۶۵٩۶،٩۵٠٩٩٩،٢٩٠١،٠۶٧،١١٠ سر

>50 CORES ٠٧٩٩٩،١٢٠١،١٢٢،۶١٠٠ سر

٣۶٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی و اتصاالت - زره دار INFECB0302
٣١٨۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

2-4 CORES ٠١۶١،۴٨٠١١٣،٩١٠١٣٢،١٢٠ سر

5-10 CORES ٠٢١۵۴،۶٣٠٢٨۶،۵۵٠٣٣٠،٩٣٠ سر

12-20 CORES ٠٣٢٢۴،٢۶٠۴١۵،٨١٠۴٧٩،٧٠٠ سر

22-30 CORES ٠۴٢٩٧،۶۵٠۵۵١،٩۵٠۶٣۴،٧١٠ سر

32-40 CORES ٠۵٣٨٧،۵٨٠٧١٨،٠٠٠٨٢۵،٣٠٠ سر

42-50 CORES ٠۶۵۶٧،۴۴٠٩۵٠،۴٧٠١،٠١۵،٨٩٠ سر

>50 CORES ٠٧٩۴٩،۶٠٠١،۵١۵،٠۵٠٠ سر

٣٧٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی و اتصاالت - بدون زره INFECB0303
٣١٨۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

2-4 CORES ٠١۵١،۵۴٠٩۵،۴٣٠١١٠،٧٠٠ سر

5-10 CORES ٠٢١٣٣،٩٠٠٢۴٧،۵۵٠٢٨۵،۶٩٠ سر

12-20 CORES ٠٣١٩٨،٠٧٠٣۶۶،٨٢٠۴٢٢،٣٩٠ سر

22-30 CORES ٠۴٢۶۵،٩۴٠۴٩٢،٣٣٠۵۶۶،۶۴٠ سر

32-40 CORES ٠۵٣۵١،٣۴٠۶۵٠،٢۵٠٧۴۶،٨٩٠ سر

42-50 CORES ٠۶۵٢۵،۶١٠٨٧١،٣٨٠٩٢٧،١۴٠ سر

>50 CORES ٠٧٨٩۶،١٩٠١،۴٠٨،٣۵٠٠ سر

٣٧١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

فصل سي و يکم –  عملیات نصب در محوطه

مسیرھاي كابل.9

بصورت پیش ساخته فرض شده است(CROSS , TEE, ELBOW ,…) در تمام رديف ھاي اين فصل ، اتصاالت مورد نیاز میاني سیني و نردبان١-
. . در غیر اين صورت ، ھزينه ساخت قطعات پیشگفته بايد جداگانه محاسبه شود

ھزينه نصب پیچ و مھره و مانند آنھا كه در اتصال سیني ھا و نردبان ھاي كابل مصرف مي شود بطور متعارف در رديف ھاي مربوط منظور٢-
. شده است

. در ھر يك از رديف ھاي اين فصل ، بازرسي كار انجام شده و تحويل آن طبق مشخصات فني منظور شده است٣-
در ھر يك از رديف ھاي مربوط به سیني و نردبان كابل ، برحسب نیاز بايد ، در فواصل مشخصي طبق نظر سازنده و يا مشخصات فني ،۴-

. در صورتي كه بصورت آماده تأمین شده باشد ، توسط پیمانكار نصب شود(EARTH  BOUNDING STRAP ) تسمه ھاي ھم ارتباطي ارت
. ھزينه نصب سیني ھا و اتصاالت اعم از فلزي و غیر فلزي بصورت يکسان محاسبه مي گردد۵-

٣٧٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

STRAIGHT PARTEL, TEE, CROSSCOVER
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیرھای عبور کابل -  سینی ھا و نردبان ھای فوالدی INFETR01
٣١٩١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

W <= 10 CM ٠١٢٠۶،١۴٠۵۴٧،٣۶٠۵٣،۴۴٠ متر

10 < W<=30 CM ٠٢٢٧۴،۴١٠٨٢١،٧٢٠۶۶،٩٧٠ متر

30 < W <=60 CM ٠٣٣٠٨،۵٧٠١،٠٢٨،٢٨٠٨۶،٩٢٠ متر

60< W <= 80 CM ٠۴٣۴٢،٧۵٠١،٢٣٣،٠١٠١٠٠،۴۴٠ متر

80 < W CM ٠۵۴١٠،٩٩٠١،٣۶٨،۴٢٠١٣٣،٩١٠ متر

٣٧٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

CLOSED TYPEOPEN TYPE
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیرھای عبور کابل کاندوئیت ھا فوالدی سخت INFETR02RS
٣١٩٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

1/2" DIAM. ٠١١٣١،۶۶٠١٠٠،۶٧٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢١۵٨،٩٢٠١٢٢،٧٧٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣٢١٢،١۶٠١۶۵،۶٣٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴٢۴۴،٢٣٠١٨٣،٩٩٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵٢٧۴،۴٠٠٢١١،٧٩٠ متر

2" DIAM. ٠۶٢٨٩،۶١٠٢٢۶،٨٧٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧٣١٧،٣۶٠٢۴٣،٠١٠ متر

3" DIAM. ٠٨٣۴٣،٢٩٠٢۵٨،٨۴٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩٣٨١،۴٠٠٢٩١،٢٣٠ متر

4" DIAM. ١٠۴۴٩،۵۵٠٣۴٨،٧٢٠ متر

5" DIAM. ١١۵٢٨،٧١٠۴٠٨،۶۴٠ متر

6" DIAM. ١٢۵٨٣،٠٨٠۴۴٣،٧٣٠ متر

٣٧۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیرھای عبور کابل - کاندوئیت ھا -  فوالدی قابل انعطاف INFETR02FS
٣١٩٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

D: 3/4 " ٠١٣٢٢،٩٩٠ متر

D: 1  " ٠٢۵٢٠،٢٨٠ متر

٣٧۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیرھای عبور کابل - کاندوئیت ھا - پی.وی.سی INFETR02PV
٣١٩۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

1/2" DIAM. ٠١٣٧،٨٩٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢۴۵،٢۶٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣۶٠،٢٩٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴۶٩،١٩٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵٧٨،۶٢٠ متر

2" DIAM. ٠۶٨٣،۶٣٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧٩٠،٩٠٠ متر

3" DIAM. ٠٨٩٨،٢۶٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩١٠٨،٣٨٠ متر

4" DIAM. ١٠١٢٨،٧٩٠ متر

5" DIAM. ١١١۵١،١٢٠ متر

6" DIAM. ١٢١۶۵،٨٢٠ متر

٣٧۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

كارھای ابزار دقیق

فصل سی و دوم – تجھیزات اتاق کنترل

در ھر یک از ردیف ھای این فصل، منظور از وزن تابلو، وزن آن با  احتساب وزن ادوات نصب شده روی آن برای انواع تابلو ھای سیستم ھای کنترل(مانند١–
.، اعالم حریق و ... ) می باشدFCS , ESD , DCSتابلو مارشالینگ ، 

ھزینه بستن پیچ و مھره و مانند آنھا كه در نصب تجھیزات این بخش به روی فریم ھا، ساپورت ھا و امثال آنھا بكار می رود، در ردیف مربوط منظور شده٢–
.است

.در ھر یک از ردیف ھا، تمامی آزمایش ھای جاری مورد نیاز در تكمیل عملیات نصب و تحویل كار به كارفرما منظور شده است٣–
كالیبراسیون ادواتی كه روی تابلوھای كنترل نصب می شود، حتی در صورتی كه بطور جداگانه بسته بندی شده باشند، در ردیف ھای جداگانه و با در۴–

.نظر گرفتن جابجایی ھای الزم در محدوده كارگاه و در صورت نیاز بازكردن و بستن مجدد روی تابلو محاسبه شده است
در ردیف ھای نصب تابلوھای اتاق كنترل، اجرای كابل ھای میانی از یك تابلو به تابلوی دیگر و اتصاالت  آنھا منظور نشده است و برای برآورد آنھا، از۵–

.ردیف ھای متناظر در كابل كشی و اتصاالت استفاده می شود
در صورت نیاز به اجرای كارھای اضافی روی تابلوھا(مثًال نصب تجھیزات اضافی روی تابلو شامل ادوات ابزاردقیق، یا مسیر كابل و …)، ھزینه عملیات۶–

.اضافی مانند برشكاری، سوراخكاری ، سیم كشی داخل تابلو و غیره در زمان اجرا تعیین محاسبه می شود

٣٧٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھا INCRPN
٣٢٠١۵٩

گروه کد

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

W: UP TO 100 KG ٠١٩٢،١٨٠ کیلوگرم

W: 101-250 KG ٠٢٧٩،٢۶٠ کیلوگرم

W: 251-500 KG ٠٣٧٩،٢٨٠ کیلوگرم

W: >500 KG ٠۴٧۵،٨٩٠ کیلوگرم

٣٧٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات نصب شده روی پانل ھا INCRPI
٣٢١١۵٩

گروه کد

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

ELEC.

IND./SWITCH/SELECTOR
٠١٢،٩٩٣،٣۴٠ دستگاه

ELEC.

IND.CONTROLLER/RECOR

DR

٠٢۵،١۴۶،٣۵٠ دستگاه

TRANSFORMER/POWER

UNITES
٠٣٣،٠٧۶،۵١٠ دستگاه

PENU.IND./SWITCH/SELE

CTOR
٠۴٣،٢۴١،٩١٠ دستگاه

PENU.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠۵۵،٣٩۴،٩٢٠ دستگاه

TRANSDUCER &

CONVERTER
٠۶٣،٠٧۶،۵١٠ دستگاه

٣٧٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

DCSتجھیزات جانبی INCRAX
٣٢٢١۵٩

گروه کد

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

PRINTER/

PPLOTER/PCS/ETC.
٠١٢،٨٩۵،٠١٠ دستگاه

٣٨٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و سوم - کارھای ابزاردقیق - عملیات لوپ تست

كارھای ابزاردقیق

فصل سی و سوم – عملیات تست لوپ

.ردیف ھای این فصل، تمامی لوپ ھای فیلدباس الكترونیكی و نیوماتیكی را شامل می شود١–
منظور از لوپ باز، حلقه ای است كه از عنصر اندازه گیر متغیر فرآیندی شروع می شود و به یك نمایشگر در اتاق كنترل و یا روی تابلوی محل ختم٢–

.می گردد
منظور از لوپ بسته، حلقه ای است كه از عنصر اندازه گیر متغیر فرآیندی شروع می شود و تا كنترل كننده روی تابلوی محلی یا در اتاق كنترل ادامه٣–

.كه معموًال یك شیر كنترل است ادامه می یابد(FINAL ELEMENT OR ACTUATOR)می یابد و از آنجا تا محرک نھایی
تمامی عناصر میانی از جمله نمایشگرھای محلی، سوئیچ ھا، عناصر محاسبه گر و غیره كه در مسیر یك لوپ قرار دارند باید كنترل شده و در قیمت۴–

.ھمان لوپ منظور شود
اگر خروجی یك كنترل كننده ورودی كنترل كننده دیگری قرار گیرد ، از عنصر اندازه گیر تا خروجی كنترل كننده اول یك لوپ بسته و از ورودی كنترل كننده۵–

.دوم تا محرک نھایی نیز یك لوپ محاسبه می شود
سیستم ھای كنترل ترتیبی تا ١٠ عنصر، معادل یك لوپ بسته محاسبه می گردد و از آن بیشتر نیز به ازای ھر ١٠ عنصر، معادل یك لوپ بسته اضافه۶–

.می شود

٣٨١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و سوم - کارھای ابزاردقیق - عملیات لوپ تست

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات لوپ چک INLP
٣٣٠١۵٩

گروه کد

فصل سی و سوم - کارھای ابزاردقیق - عملیات لوپ تست

CLOSED LOOPS ٠١۵،۵١٠،٣٩٠ لوپ

OPEN LOOPS ٠٢٣،٠۶١،٣٣٠ لوپ

٣٨٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

: فھرست آزمایش ھا و بازبینی ھای پیش راه اندازی و راه اندازی١پیوست 

PRECOMMISSIONING TESTS AND CHECKS

I) CABLES

- LV Power & control cables
- MV cables

II) CONNECTION

- Termination
- Cable ends
- Joints

III) STATIC SUPPLY UNIT

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- AC Distribution board
- DC Distribution board
- Inc. upstream CB

2 - CHECKS
- Batteries connection
- Liquid level of each cell and density
- Cells leakage
- Panel alignment
- Earthing connection
- Bolts tightness

III) STATIC SUPPLY UNIT (Continued)

- Cable cooling fan
- Relay setting
- Voltmeter, ammeter, lamps
- Inverter transfer time
- Continuity of output : With loss of main input
                                    : With change over Float / Boost
                                    : With change over, Boost / Float
- Local & remote alarms
- Abnormal noise
- Inverter output adj volt
- Inverter output frequency
- Rectifier charging
- Cont. circuit operation
- Supply voltage …V
- Output voltage …V
- Change rate (Boost) …A
- Change rate (tricle) …A

IV) LV ELECTRICAL MOTOR

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- Starter unit
- Motor winding - stator
- Motor with cable - rotor

2 - CHECKS
- Rotator free
- Bearing lubrication
- DE and NDE bearing
- Earthing connection
- Control station
- Starter unit
- Control circuit operation
- Direction of rotation
- Mechanical interlocks
- Winding resistance
- No load current
- No load run (4 hour)
- Starting current (If there is Ammeter)
- Starting time

V) MV ELETRICAL MOTOR

٣٨٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

: فھرست آزمایش ھا و بازبینی ھای پیش راه اندازی و راه اندازی١پیوست 

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- Starter unit
- Motor winding : stator
- Motor winding : rotor
- Motor with cable

2 - CHECKS
- Rotator free
- Bearing lubrication
- Bearing temperature
- Earthing connection
- Control station
- Starter unit
- Control circuit operation
- Direction of rotation
- Mechanical interlocks
- Winding resistance
- Starting current
- Starting time
- No load current
- No load run (4-6 hour)
- Machine vibrations
- Bearing noise level
- Each phase current
- Resistance temperature detectors
- temperature switches

VI) LV SWITCHGEAR

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- Incoming CB
- Bus-tie
- Upstream CB
- Busbar system
- Busduct

2 - CHECKS
- Switchgear alignment
- Earthing connections
- Cont. circuit operation
- Incoming CB
- Anchor bolts and clamps tightness
- Upstream CB
- Busbar covers fixing
- Degree of protection of enclosure
- Relays setting and check
- Mechanical interlocks
- Voltmeter reading
- Phase rotation
- Busduct
- Electrical interlock
- Tripping from relays
- Remote electrical closing / tripping
- Removal of all temporary supports and jumpers

VII) MV SWITCHGEAR

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- Incoming CB
- Bus-tie
- Upstream CB
- Busbar system
- High pot test (if needed)

2 - CHECKS
- Switchgear alignment
- Earthing connections
- Control circuit operation
- Incoming CB
- Bus-tie
- Busbar bolts and clamps tightness
- Space heaters circuits
- Busbar covers fixing

٣٨۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

: فھرست آزمایش ھا و بازبینی ھای پیش راه اندازی و راه اندازی١پیوست 

- Upstream CB
- Relays setting and check
- Mechanical interlocks

- Voltmeter reading
- Phase rotation
- Electrical interlock
- Tripping from relays
- PT tests
- CT tests

VIII) POWER TRANSFORMER

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- HV winding to earth
- HV winding continuity test
- LV winding to earth
- HV to LV winding
- HV Feeder unit

2 - CHECK
- Oil leakage
- Oil level
- Silicagel condition
- Earthing connection at star point and frame
- Oil insutation test (breakdown voltage)
- Bushing integrity
- Polarity of terminals
- Valves correct position
- Phase sequence
- Control circuit operation & identification
- Tap changer
- HV feeder
- Mechanical interlocks
- Buchholz relay alarm & trip operation:
- Temperature indicator alarm operation set at … C
- Temperature indicator trip operation set at … C
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

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 موضوع پیمان،١–١

.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، مانند كارگاه ھای١–٢
پیش ساخته و مانندسرپوشیده، شامل كارگاه ھای تاسیساتی، آھنگری، نجاری ، آرماتوربندی ، باطری سازی ، صافكاری، نقاشی، ساخت قطعات

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 كانالھای ھدایت آب و تمھیدات دیگر برای١–۴
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 و تحویل١–۵
.پیمانكار می شود. مشخصات ورودی كارگاه برای تامین ھر یک 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 رعایت دستورالعمل ھای١–۶
.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 واسطه راه ھای١–٩
.دیگر، به محل اجرای عملیات متصل می كند

راه انحرافی، راھی است، كه برای تامین تردد وسایل نقلیه عمومی كه قبال از مسیر موجود انجام می شد، اما به علت انجام عملیات١–١٠
.موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود

منظور از تأمین در شرح ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، فراھم كردن ساختمان ھا، تأسیسات و ھمچنین ماشین آالت، به روش احداث یا١–١١
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

برچیدن كارگاه، عبارت است از جمع آوری مصالح، تأسیسات و ساختمان ھای موقت، خارج كردن مصالح، تجھیزات، ماشین آالت و دیگر١–١٢
.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، اقتصادی ترین روش٢–١
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 ویژه ای برای تجھیز و برچیدن كارگاه الزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیش بینی كند. برای ساختمان ھایی كه
احداث می شود، 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، استھالک 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 ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور می گردد، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر گرفته٢–٢

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 مدارک 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 پیش بینی 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، گاز و برقراری٢–٣

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 تدارک برق رسانی تا ورودی كارگاه را به عھده بگیرد، كه كارھای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات آن٢–۴
،نصب تیرھای برق ، كابل كشی از برق شبكه تا ورودی كارگاه، پرداخــت تعرفه ھای ثابت برق ( دیماند ) و ھزینه ھای انشعاب و اشتراک 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 تدارک برق تا ورودی كارگاه به عھده كارفرما نباشد، ھزینه  آن برآورد و پس از كسر ھزینه ھای قابل

.برگشت در پایان كار، باقیمانده جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه پیش بینی می شود
در صورتی كه كارفرما در نظر دارد تدارک آب رسانی تا ورودی كارگاه یا احداث چاه آب رابه عھده بگیرد، در حالت استفاده از  شبكه لوله كشی آب كه٢–۵

كارھای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی كارگاه، پرداخت ھزینه ھای اشتراک 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

٣٨۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

.بابت در تجھیــز و برچیدن كارگاه منظور نمی شود

چنانچه تدارک 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 بینی شود. در٢–۶
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 یا قسمتی از٢–٧

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 نوع تسھیالت٢–٨
. 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 واحد ردیف ھای٢–٩
.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

ھزینه غذای كارمندان و كارگران پیمانكار در كارگاه، در ھزینه باالسری (ھزینه مستمر كارگاه) این فھرست بھا پیش بینی شده است. در٢–١٢
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 می شود
.پیش بینی ھزینه تأمین وسیله نقلیه مورد نیاز كارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانكار، در برآورد ھزینه اجرای عملیات مجاز نیست٢–١۴
ھزینه راه ھای انحرافی، جزو ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور نخواھد شد. حجم عملیات مربوط به راه ھای انحرافی، براساس فھرست بھــای٢–١۵

.پایه رشتـه راه، راه آھن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فھرست بھا و مقادیر كار، منظور و برآورد می شود
نقشه و مشخصات ساختمان ھای دفاتر و محل سكونت كاركنان كارفرما، مھندسی مشاور و آزمایشگاه، در اسناد مناقصه درج شده،٢–١۶

.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 ۴٢٠٣١٠١ و ۴٢١٣١٠١ و  ۴٢١۴١٠١ فھرست تجھیز و٢–١٧

برچیدن 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 ترک مناقصه به تصویب معاونت امور مھندسی برسد

،(NGL) كارھای مربوط به فھرست بھای پایه رشته نصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی٢–١٧–١
.به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه

كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز، به میزان ٧/۵ درصد مبلغ٢–١٧–٢
.برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه

كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای، به میزان ٩ درصد مبلغ برآورد ھزینه٢–١٧–٣
.اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه

كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا، به میزان ١٠ درصد مبلغ برآورد ھزینه٢–١٧–۴
.اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه

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 و پس از٣–١
.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 و سازمان ھای٣–٢
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 به انجام برساند.٣–٣

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 مدارک پیمان پیش بینی شده است، انجام می شود ، تجھیز مازاد بر موارد یا٣–۴
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 بینی شده در٣–۵

. 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 آتش سوزی و٣–۶
.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. تجھیزات و٣–٧
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 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 از ردیف ھای۴–١
. 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 می شود، 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

٣٨٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

.ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنھادی پیمانكار، در صورت وضعیت ھا منظور می شود۴–١–١

.ھزینه برچیدن كارگاه ، پس از اتمام عملیات برچیدن كارگاه ، در صورت وضعیت منظور و پرداخت می شود۴–١–٢

روش پرداخت ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا، بصورت درصدی پیش بینی شده است برای كارھای مربوط به فھرست ھای بھای واحد پایه رشته۴–٢
، نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای(NGL) نصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی

:تراکم گاز، نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای و نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا

. 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 پیمان ھایی كه برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا به روش یک قلم بوده لیكن در اسناد و مدارک پیمان نحوه پرداخت آن پیش بینی
.نشده باشد نیز مطابق این بند منظور می گردد

٣٨٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین و تجھیز محل سکونت کارمندان ١
۴٢٠١۵٩

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین و تجھیز محل سکونت

کارمندان و افراد متخصص

پیمانکار

٠١٠ مقطوع

تامین و تجھیز محل سکونت

کارگران پیمانکار
٠٢٠ مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

اداری و دفاتر کار پیمانکار
٠٣٠ مقطوع

٣٨٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین لباس کار, کفش و کاله حفاظتی کارگران ٢
۴٢٠٢۵٩

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین لباس کار، کفش و کاله

حفاظتی کارگران
٠١٠ مقطوع

٣٩٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین و تجھیز تسھیالت کارکنان کارفرما, مھندسان مشاور ٣
۴٢٠٣۵٩

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین و تجھیز محل سکونت

کارکنان کارفرما، مھندس

مشاور و آزمایشگاه

٠١٠ مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

اداری و دفاتر کار کارفرما،

مھندس مشاور و آزمایشگاه

٠٢٠ مقطوع

تامین غذای کارمندان،

کارفرما، مھندس مشاور و

آزمایشگاه

٠٣٠ مقطوع

٣٩١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین ساختمان ھای پشتیبانی, انبار مواد منفجره, محوطه سازی و
ساختمان ھای عمومی

۴
۴٢٠۴۵٩

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین ساختمان ھای

پشتیبانی به انضمام ھزینه

تجھیز انبارھای سر پوشیده،

آزمایشگاه پیمانکار و موارد

مشابه

٠١٠ مقطوع

تامین و تجھیز انبار مواد

منفجره
٠٢٠ مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

عمومی
٠٣٠ مقطوع

محوطه سازی ٠۴٠ مقطوع

٣٩٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

احداث چاه آب ۵
۴٢٠۵۵٩

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

احداث چاه آب عمیق یا نیمه

عمیق
٠١٠ مقطوع

٣٩٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی, مخابراتی, برق, گازرسانی و
سوخت

۶
۴٢٠۶۵٩

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین آب کارگاه و شبکه

آبرسانی داخل کارگاه
٠١٠ مقطوع

تامین برق کارگاه و شبکه

برق رسانی داخل کارگاه
٠٢٠ مقطوع

تامین سیستم ھای مخابراتی

داخل کارگاه
٠٣٠ مقطوع

تامین سیستم گازرسانی

داخل کارگاه
٠۴٠ مقطوع

تامین سیستم سوخت

رسانی کارگاه
٠۵٠ مقطوع

٣٩۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین راه ھای دسترسی و ارتباطی ٧
۴٢٠٧۵٩

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین راھھای دسترسی ٠١٠ مقطوع

تامین راه ھای سرویس ٠٢٠ مقطوع

تامین راه ھای ارتباطی ٠٣٠ مقطوع

٣٩۵



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

ایاب و ذھاب ٨
۴٢٠٨۵٩

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین ایاب و ذھاب کارگاه ٠١٠ مقطوع

٣٩۶



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین پی و سکو برای ماشین آالت و بارگیری و حمل باراندازی و نصب
ماشین آالت

٩
۴٢٠٩۵٩

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین پی و سکو برای نصب

ماشین آالت و تجھیزات

سیستم تولید مصالح،

سیستم تولید بتن، کارخانه

آسفالت، مولدھای برق و

مانند آنھا

٠١٠ مقطوع

نصب ماشین آالت و تجھیزات

و راه اندازی آنھا، یا تامین آنھا

از راه خرید خدمت یا خرید

مصالح

٠٢٠ مقطوع

بارگیری، خمل و باراندازی

ماشین آالت و تجھیزات به

کارگاه و برعکس

٠٣٠ مقطوع

٣٩٧



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

داربست فلزی ١٣
۴٢١٣۵٩

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تھیه، نصب و برچیدن داربست

فلزی در کارھای مربوط به

مخزنھای نفت

٠١٠ مقطوع

٣٩٨



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشگاه و تاریکخانه ١۴
۴٢١۴۵٩

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین آزمایشگاه و تاریک خانه

با تجھیزات مربوط و

تجھیزکارگاه برای انجام

آزمایش ھای پرتونگاری

٠١٠ مقطوع

٣٩٩



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

انحراف موقت نھرھا ١۵
۴٢١۵۵٩

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

حفظ یا انحراف موقت نھرھای

زراعی موجود در محدوده

کارگاه

٠١٠ مقطوع

۴٠٠



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

بیمه ١۶
۴٢١۶۵٩

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

بیمه تجھیز کارگاه ٠١٠ مقطوع

۴٠١



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

برچیدن کارگاه ١٧
۴٢١٧۵٩

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

برچیدن کارگاه ٠١٠ مقطوع

۴٠٢



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- شرح اقالم ھزینه باالسری٣پیوست 

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 قرار می 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.

۴٠٣



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

ضریب
منطقه ای نام شھرستان ھا نام

استان ھا ردیف

1/04 تبریز - آذرشھر - مراغه
آذربایجان
شرقی 11/10 خدا آفرین - جلفا - چاراویماق - كلیبر - ورزقان

1/07 سایر شھرستان ھای استان آذر بایجان شرقی

1/07 ارومیه و خوی
آذربایجان

غربی 21/16 تكاب - چالدران - سردشت

1/10 سایر شھرستان ھای استان آذر بایجان غربی

1/11 بیله سوار
اردبیل 3

1/08 سایر شھرستان ھای استان اردبیل

1/04 اصفھان - مباركه

اصفھان 41/15 (دناكوه) - خور و بیابانكسمیرم

1/07 سایر شھرستان ھای استان اصفھان

1/05 اشتھارد

البرز 51/07 طالقان - آسارا

1 سایر شھرستان ھای استان البرز

1/21 مھران - دھلران

ایالم 61/14 ایالم - ایوان

1/16 سایر شھرستان ھای استان ایالم

1/20 جزیره خارگ- فارسی

بوشھر 71/15 جم - دیر- عسلویه - كنگان

1/08 سایر شھرستان ھای استان  بوشھر

1/08 فیروزكوه

تھران 81/04 شمیرانات - دماوند

1 سایر شھرستان ھای استان تھران

1/08 شھركرد

چھار محال و
بختیاری 91/16 اردل - كوھرنگ - لردكان - كیار

1/10 سایر شھرستان ھای استان چھار محال و بختیاری 

1/10 بیرجند

خراسان
جنوبی 10

1/22 نھبندان

1/18 بشرویه - درمیان - زیر كوه - طبس

1/14 سایر شھرستان ھای استان خراسان جنوبی 

۴٠۴



١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

1/05 مشھد

خراسان
رضوی 11

1/17 درگز - خواف - بجستان - باخزر

1/20 تربت جام (صالح آباد) - درگز(لطف آباد) - قوچان(باجگیران) - كالت

1/11 سایر شھرستان ھای استان خراسان رضوی

1/07 بجنورد - اسفراین - شیروان خراسان
شمالی 12

1/08 سایر شھرستان ھای استان خراسان شمالی

1/08 اھواز - باوی - حمیدیه - دزفول - كارون

خوزستان 13
1/18 دشت آزادگان(بستان) - ھویزه(نیسان)

1/09 اندیمشك - بندرماھشھر - بھبھان - رامشیر - رامھرمز  -شوش -
شوشتر - گتوند

1/13 سایر شھرستان ھای استان خوزستان

1/09 زنجان

زنجان 141/14 طارم - ماه نشان

1/11 سایر شھرستان ھای استان زنجان

1/10 شاھرود(بیارجمند) - میامی
سمنان 15

1/08 سایر شھرستان ھای استان سمنان

1/14 زاھدان

سیستان و
بلوچستان 16

1/19 چاه بھار - خاش - زابل

1/22 ایرانشھر - زھك - میر جاوه - نیمروز - ھامون - ھیرمند - سراوان

1/27 سایر شھرستان ھای استان سیستان و بلوچستان

1/05 شیراز

فارس 17

1/17 الرستان(بیرم)

1/15 المرد - مھر

1/12 اقلید - خنج - جھرم - گراش

1/08 سایر شھرستان ھای استان فارس

1/07 قزوین - البرز

قزوین 181/13 الموت - طارم - آوج - كوھین

1/08 سایر شھرستان ھای استان قزوین

1/08 قم  
قم 19

1/10 سایر شھرستان ھای استان قم

1/16 مریوان - سروآباد - سقز(زیویه - سرشیو)
كردستان 20

1/13 سقز - دیواندره(سارال - كرفتو) - بیجار(كرانی - چنگ الماس)
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١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

1/19 بانه
كردستان 20

1/10 سایر شھرستان ھای استان كردستان

1/19 رودبار جنوب - فاریاب - قلعه گنج - كھنوج - منوجان

كرمان 211/10 رفسنجان - كرمان

1/14 سایر شھرستان ھای استان كرمان

1/10 كرمانشاه

كرمانشاه 22
1/20 پاوه(نوسود) - ثالث باباجانی(ازگله) - قصرشیرین(سومار)

1/18 پاوه(باینگان) - ثالث باباجانی -جوانرود(كالشی) - قصرشیرین -
گیالن غرب

1/13 سایر شھرستان ھای استان  كرمانشاه

1/12 بویراحمد  - كھگیلویه (سوق) - گچساران
كھگیلویه و
بویر احمد 231/20 بھمنی(گرمسیری)-  كھگیلویه(دیشموك - چاروسا)

1/16 سایر شھرستان ھای استان كھگیلویه و بویراحمد

1/18 بندر تركمن(جزیره آشوراده)

گلستان 24
1/13 گنبد كاووس(داشلی برون) - مراوه تپه - ومناطقی از سطح

استان كه در ارتفاعات بیش از ۵٠٠ متر واقع اند

1/12 كالله - گالیكش - گمیشان - آق قال(وشمگیر)

1/09 سایر شھرستان ھای استان گلستان

1/08 رشت

گیالن 25
1/19 رودسر(رحیم آباد)

1/16 رودبار(عمارلو) - سیاھكل(دیلمان) - فومن(سردار جنگل) -
لنگرود(اطاقور)

1/11 سایر شھرستان ھای استان گیالن

1/10 خرم آباد - بروجرد - دوره

لرستان 261/15 پلدختر - رومشكان

1/13 سایر شھرستان ھای استان لرستان

1/12
ساری(چھاردانگه - دودانگه - كلیجان) -آمل(الریجان) - بابل(بند
پی) - كالردشت - نكا (ھزا رجریب) - نوشھر (كجور) - بھشھر

(یانه سر) - نور(بلده)
مازندران 27

1/13 مناطقی از سطح استان كه در ارتفاعات بیش از ۵٠٠ متر واقعند

1/09 سایر شھرستان ھای استان مازندران

1/04 اراك - ساوه - زرندیه

مركزی 281/12 تفرش - شازند

1/09 سایر شھرستان ھای استان مركزی

1/10 بندر عباس  ھرمزگان 29
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١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

1/24 ابوموسی - بشاگرد

ھرمزگان 291/21 پارسیان - جاسك

1/16 سایر شھرستان ھای استان ھرمزگان

1/11 تویسركان(قلقل رود)- رزن(سردرود) - كبودرآھنگ(شیرین سو) -
نھاوند(زرین دشت) ھمدان 30

1/07 سایر شھرستان ھای استان ھمدان

1/18 ابركوه(بھمن) - بھاباد(آسفیج)

یزد 31
1/09 یزد - اشكذر

1/15 ابركوه - بھاباد - خاتم

1/12 سایر شھرستان ھای استان یزد
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١۴٠٠نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید۵پیوست 

بھا استفاده شده است، چنانچه در چارچوب موضوع پیمان، اجرای كارھایی الزم شود كهھایی كه برای تھیه برآورد ھزینه اجرای آنھا، از این فھرستدر پیمان
:برای آنھا مقدار در برآورد ھزینه اجرای كار موجود نباشد، برای تعیین بھای واحد این نوع كارھا به شرح زیر عمل خواھد شد

بھا( كه برآورد ھزینه اجرای كار با استفاده از آن تھیه شده است) موجوددر صورتی كه ردیف كارھای یاد شده( شرح و بھای واحد) در این فھرست١-
ھا، نباید از ٢۵ درصد مبلغ اولیهبھا، به عنوان قیمت جدید استفاده خواھد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیفھای موجود این فھرستباشد، از ردیف

.پیمان بیشتر شود

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 مدارک 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،

.پرداخت خواھد بودپژوھش و فناوری، قابل

ھای مندرج در پیمان(مانند ضریببھا، مشمول اعمال تمام ضریبھای این فھرستشود، مشابه ردیفھایی كه قیمت آنھا طبق بند ١ تعیین میردیف٢-
. گرددمیھای مربوط)پیشنھادی پیمانكار و برحسب مورد سایر ضریب

.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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