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دستورالعمل کاربرد

ها، شرح و بهای  کليات، مقدمه فصل دستورالعمل کاربرد)، بهای واحد عمليات خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز شامل این دستورالعمل ( فهرست
بها، به شرح زیر است: های فهرست ها و پيوست واحد ردیف

پيوست ١ : مصالح پای کار.
پيوست ٢ : دستور العمل تجهيز و برچيدن کارگاه.

پيوست ٣ : شرح اقالم هزینه باالسری.
ای. های منطقه پيوست ٤ : ضریب

پيوست ٥ : دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید.
پيوست ٦ : حمل و نقل

بها برای خطوط لوله رو زمينی جریانی نفت و گاز حد فاصل چاه تا تاسيسات نفتی و خطوط نفت و گاز بين شهری تاسيسات در نظر گرفته این فهرست
شده است.

بها و مقادیر ٢- نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهيه فهرست
بها به نحوی تهيه شده است که اقالم عمومی کارهای رشته خطوط روزمينی جریانی را زیر پوشش قرار دهد، در های این فهرست ١  شرح ردیف–٢

 بها تطبيق نکند، شرح ردیف مناسب های این فهرست های آن با شرح ردیف ای مورد نياز کار باشد، که اقالم کار  مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه
دار ها، با عالمت ستاره مشخص شده و به عنوان ردیف ستاره  شود. این ردیف برای آن اقالم، تهيه و در انتهای گروه مربوط با شماره ردیف جدید درج می

دار، با روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهای اختصاصی صنعت نفت محاسبه و در های ستاره  شود. بهای واحد ردیف ناميده می
 دار مورد نياز باشد، متن الزم تهيه و به انتهای مقدمه فصل های ستاره شود. هرگاه دستورالعملی برای نحوه پرداخت ردیف برابر ردیف مورد نظر درج می

گردد. مربوط با شماره جدید اضافه می
های هر فصل با توجه به ها در آینده، ردیف های مورد نياز و همچنين امکان افزایش ردیف بها به منظور سهولت دسترسی به ردیف  ٢  در این فهرست–٢

ها شامل نه رقم است که به ترتيب از سمت چپ دو های جداگانه با شماره مشخص تفکيک شده است. شماره ردیف ها یا زیر فصل ماهيت آنها، به گروه
رقم اول، به ترتيب شماره رسته و رشته فهرست بها، دو رقم دوم، شماره فصل، دو رقم سوم شماره گروه یا زیر فصل و سه رقم آخر به شماره ردیف

اختصاص داده شده است.
هایی یا روش دیگر، تعيين شده است،  بهای آنها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف ها،  ٣  برای هر یک از اقالمی که در کليات یا مقدمه فصل–٢

گردد، در مقابل ردیف بينی شود و بهای واحد آن که به روش تعيين شده محاسبه می باید ردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پيش 
یاد شده درج شود.

شود. بها موجود است، اما بدون بهای واحد هستند به روش تعيين شده در بند ٢-١ تهيه می هایی که شرح آنها در این فهرست  ٤   بهای واحد ردیف– ٢
های موضوع بندهای ٢-١ و ٢-٤ باید هنگام تهيه برآورد هزینه اجرای کار، به تایيد واحد اجرایی مربوط برسد. ای واحد ردیف  ٥  شرح و به–٢
بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار، بيشتر از های فهرست های ٢-١ و ٢-٤، با اعمال ضریب  ٦ در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف–٢

های یاد شده را، همراه با تجزیه قيمت مربوط، برای تصویب به سی (٣٠) درصد باشد واحدهای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد ردیف
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری ارسال دارند تا پس از رسيدگی و تصویب، مالک عمل قرار گيرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک

شوند، سقف یاد شده به ترتيب پانزده (١٥) و ده (١٠) درصد خواهد بود. تشریفات مناقصه واگذار می
زیر، مطابق روش تعيين های موضوع بندهای ٢ – ١ و ٢ –٤ و هزینه بها و همچنين ردیف های این فهرست  ٧ هنگام تهيه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف–٢

شده در بند ٢-٨ اعمال خواهد شد.
 ١ هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه مطابق دستورالعمل پيوست ٢–٢- ٧
 های غير عمرانی برای آارهایی آه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٤٨ (چهل و هشت) درصد و آارهایی آه به  ٢ هزینه باالسری طرح– ٧–٢

های عمرانی برای آارهایی آه به صورت شوند برابر ٣٦ (سی و شش) درصد می باشد. هزینه باالسری طرح  صورت ترك تشریفات مناقصه واگذار می
شوند برابر ٢٥ (بيست و پنج) درصد می مناقصه واگذار می شوند، برابر ٣٦ (سی و شش) درصد و آارهایی آه به صورت ترك تشریفات مناقصه واگذار می

باشد. شرح اقالم هزینه باالسری به عنوان راهنما در پيوست ٣ درج شده است. 
ای مطابق پيوست ٤ .  ٣ ضریب منطقه – ٧–٢
های این های اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیف  ٨  برای برآورد هزینه اجرای هر کار،مقادیر اقالم آن، براساس نقشه–٢

هاست، شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف گيری می های موضوع بندهای ٢-١ و ٢-٤، اندازه بها و ردیف فهرست
شود. تهيه می

های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است.از جمع مبلغ ردیف
ها به صورت خطی ای به جمع مبلغ ردیف آید. ضریب باالسری و ضریب منطقه  برای کار مورد نظر، به دست می بها های فهرست ها، جمع مبلغ ردیف فصل

شود. ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن افزوده می
عنوان های ١، ٣ و ٥ ضميمه شده، مجموعه تهيه شده، به ها و پيوست نتيجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود، به مدارک یاد شده، کليات، مقدمه فصل

شود. بها و مقادیر، یا برآورد هزینه اجرای کار، ناميده می فهرست
های بها و مقادیر(برآورد هزینه اجرای کار) با درج مقادیر مورد نظر در برابر ردیف تبصره: در موارد ضروری، استفاده کامل از این دفترچه برای تهيه فهرست

مربوط در دفترچه و تهيه برآورد به روش بند ٢-٨، بالمانع است.

 مهندس مشاور یا واحد تهيه کننده برآورد باید مشخصات کامل مصالح، تجهيزات و همچنين منبع تهيه آنها و به طور کلی هر نوع اطالعاتی درباره آنها را،–٣
که از نظر قيمت موثر بوده و الزم است پيمانکار برای ارایه پيشنهاد قيمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، تهيه و در مشخصات فنی خصوصی پيمان درج

کند.

های ٤- برآورد کارهای سيویل خطوط لوله از قبيل عمليات خاکی، کارهای بتنی، فوالدی، احداث حوضچه شيرآالت و مانند اینها بر اساس ردیف
شود. انجام می بهای واحد پایه رشته عمليات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشيمی  فهرست

برداری و نيز جاده مسير خط لوله جزو موضوع پيمان منظور شود، برآورد آن براساس  هرگاه الزم باشد عمليات احداث جاده برای دوران بهره–٥
شود. بها و مقادیر (برآورد هزینه اجرای کار) می بهای واحد پایه رشته راه, راه آهن و باند فرودگاه تهيه و به فهرست فهرست

بهای واحد پایه رشته راه, راه آهن و باند فرودگاه به شرح بند ٥ های فصل مربوط در فهرست های ریزشی، در صورت ضرورت سپرکوبی، از ردیف  در زمين–٦
شود. استفاده می

 و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار  بها بها مورد نياز است، فهرست  در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها بيش از یک رشته فهرست –٧
بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای شود.فهرست بهای رشته مربوط بطور جداگانه تهيه می که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست

های مختلف کار به تفکيک و به صورت جمع نيز در های مختلف کار تهيه ميشود، همراه با برگ خالصه برآورد که برآورد بخش کار که به این ترتيب برای بخش
شوند. در این نوع کارها، تنها یک فهرست تجهيز و برچيدن و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می آن منعکس است، به عنوان فهرست بها

شود. ها) تهيه می کارگاه برای کل کار (تمام رشته
بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محاسبه و بر قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست ٨- اگر در نظر باشد که کار بصورت یک

بایست به اسناد مناقصه الحاق گردد. شود، این جدول می مبنای آن جدول درصد اجزای متشکله کار (جدول تفکيکی) تهيه می
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کليات

 مفاد کليات، مقدمه فصل ها و شرح ردیف ها، اجزای غيرقابل تفکيک و مکمل یکدیگر هستند. –١

 شرح ردیف ها و شرح درج شده در مقدمه فصل ها و کليات، به تنهایی تعيين کننده مشخصات کامل کار نيست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف ها–٢
درصورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعيين شده دراین فهرست بها مطابقت داشته باشد. 

 قيمت های این فهرست بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز بوده و شامل هزینه های تامين و به–٣
کارگيری نيروی انسانی، ماشين آالت و ابزار و همچنين تامين مصالح مورد نياز (به استثنای مصالحی که تامين آنها به عهده کارفرماست) بارگيری، حمل و
باراندازی مصالح، جابجایی مصالح در کارگاه، اتالف مصالح و به طور کلی، اجرای کامل کار با رعایت مشخصات فنی و الزامات و رويه هاي نظام مديريت

HSEعمومی است. هزینه آزمایش و راه اندازی(حسب مورد) و همچنين هزینه نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت، در بهای واحد ردیف های 
این فهرست بها پيش بينی شده است.

 قيمت های این فهرست بها، قيمت های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هيچگونه اضافه بها بابت سختی زمين، عمق یا–٤
ارتفاع انحناء، دهانه های کم یا زیاد تعبيه سوراخ، بارگيری، حمل، باراندازی و کيفيات دیگر که اجرای کار را مشکلر یا مخصوص کند. جز آنکه به صراحت در

این فهرست بها برای آن بها یا اضافه بها پيش بينی شده است، قابل پرداخت  نيست.

 مبالغ مربوط به هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه در صورتيکه در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پيمان، منظور شده باشد، قابل پرداخت است.–٥ 

 با نتيجه گيری از مقایسه فصل های این فهرست بها با یکدیگر یا مقایسه این فهرست بها با فهرست های دیگر یا مقایسه آن با قيمت های روز با–٦
استناد به تجزیه قيمت یا هر نوع مقایسه دیگر وجه اضافی بجز آنچه به صراحت تعيين شده است قابل پرداخت نيست. 

 مصالح پای کار، مطابق پيوست ١ در صورت وضعيت های موقت منظور و پرداخت می شود.–٧ 

 منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها، مشخصات فنی منضم به پيمان و مشخصات تعيين شده در نقشه های اجرایی منضم به پيمان و دستور–٨
کارها و دستورالعمل های سازندگان است.

 
 در ردیف هایی که نوع سيمان مشخص نشده است، منظور سيمان پرتلند نوع یک است.–٩

 هزینه بارگيری، حمل و باراندازی مصالح در قيمت ردیف های این فهرست بها منظور شده است هزینه بارگيری، حمل و باراندازی جداگانه، تنها در–١٠
مواردی که در مقدمه فصل حمل و نقل تعيين شده است، از ردیف های فصل یاد شده پرداخت ميشود.

 نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهيزات مورد نياز باید از نظر تطبيق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تایيد کارفرما برسد.–١١ 

) است که درNOMINAL DIAMETER منظور از قطر که در این فهرست بها برای لوله ها، اتصاالت لوله و شيرها به کاربرده شده است، قطر نامی(–١٢ 
جدول های سازندگان و استانداردهای بين الملی درج شده است.

 اندازه گيری کارها براساس ابعاد کارهای انجام شده، که مطابق ابعاد درج شده در نقشه ای اجرایی، دستور کارها و صورتجلسه هاست، با توجه به–١٣ 
مفاد کليات و مقدمه فصل ها صورت می گيرد.

 در صورتی که قطر لوله مورد نياز، بين دو قطر متوالی درج شده در ردیف های این فهرست بها باشد، بهای واحد آن با توجه به بهای قطرهای قبل و بعد–١٤
آن و به روش ميان یابی خطی محاسبه می شود.

 عملياتی که پس از انجام کار پوشيده می شود و امکان بازرسی کامل آنها بعدًا مسير نيست، مانند، گودبرداری ها، حفر ترانشه ميلگرد باید مطابقت–١٥
آنها با نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارها حين اجرای کار و قبل از پوشيده شده با کارفرما صورتجلسه شوند.

 چنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهای آن بر اساس اسناد مورد تاييد–١٦
آارفرما به عالوه  ١٤ درصد هزينه باالسری پرداخت مي شود. به هزينه مصالح ياد شده ضريب های پيمان اعمال نمی شود و مشمول تعديل آحادبها نيز

نخواهند بود.

 این فهرست بها بر مبنای قيمت های سه ماهه چهارم سال ١٤٠٠ محاسبه شده است.–١٧
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل اول - عمليات ريسه

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

هزینه مجموع عمليات بارگيری لوله از انبارهای آارگاه آه در طول خط احداث شده، حمل در مسير خط لوله باراندازی و ردیف چيدن لوله ها در١–
.مسير، در قيمت ردیف های این فصل منظور شده است

.تهيه و آاربرد مصالح الزم از قبيل چوب (چاآی) برای زیر لوله ها، و نظایر آن در قيمت ردیف های این فصل دیده شده است٢–

.محدودیت های وزنی بارگيری وحمل با تریلی یا لوله بر در مسير خط لوله در قيمت ردیف مربوطه منظور شده است٣–

هزینه جمع  آوری لوله های ریسه شده در مسير خط و برگشت آنها تا محل انبار کارفرما (در صورت دستور کارفرما) معادل قيمت های ریسه در طول٤–
.خط محاسبه می شود

:در صورت انجام عمليات در شرایط زیر به قيمت های ردیف های عمليات ریسه اضافه بهایی به شرح زیر تعلق می گيرد٥–

١٥ درصدردیف چيدن لوله در منطقه تپه ای و نيمه آوهستانی (شيب تقریبی بين ٨% تا ١٥%) ٥– ١
٢٥ درصد                ردیف چيدن لوله در منطقه آوهستانی (شيب تقریبی بين١٥% تا ٢٢%)٥ –٢ 
ردیف چيدن لوله در منطقه آوهستانی صعب العبور (شيب تقریبی بيش از ٢٢%)           ٤٠ درصد٥ –٣ 
١٠ درصد                  ریسه آردن لوله های مستعمل (خميده و با طول های آوتاه و بلند)٥ –٤ 
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل اول - عمليات ريسه

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل اول - عمليات ريسه

84،680متر  اينچ4ريسه لوله  0101001 56
90،020متر  اينچ6ريسه لوله  0101002 56
98،720متر  اينچ8ريسه لوله  0101003 56
108،010متر  اينچ10ريسه لوله  0101004 56
116،190متر  اينچ12ريسه لوله  0101005 56
133،200متر  اينچ14ريسه لوله  0101006 56
146،240متر  اينچ16ريسه لوله  0101007 56
159،470متر  اينچ16ريسه لوله  0101008 56
177،860متر  اينچ20ريسه لوله  0101009 56
191،530متر  اينچ22ريسه لوله  0101010 56
207،700متر  اينچ24ريسه لوله  0101011 56
217،960متر  اينچ26ريسه لوله  0101012 56
246،040متر  اينچ28ريسه لوله  0101013 56
268،850متر  اينچ30ريسه لوله  0101014 56
293،600متر  اينچ32ريسه لوله  0101015 56
313،620متر  اينچ34ريسه لوله  0101016 56
339،290متر  اينچ36ريسه لوله  0101017 56
363،310متر  اينچ38ريسه لوله  0101018 56
382،270متر  اينچ40ريسه لوله  0101019 56
399،640متر  اينچ42ريسه لوله  0101020 56
424،550متر  اينچ44ريسه لوله  0101021 56
441،530متر  اينچ46ريسه لوله  0101022 56
459،930متر  اينچ48ريسه لوله  0101023 56
479،930متر  اينچ52ريسه لوله  0101024 56
501،740متر   اينچ56ريسه لوله  0101025 56
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازي و جوشكاري خط لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

عمليات الزم برای انجام تمام خم های مورد نياز، مانند زیگزاگ، بازرسی لوله ها – آماده سازی لوله ها، جفت آردن لوله ها، جوشكاری خط لوله١–
و تعمير جوش های معيوب، برش و پخ زدن، سنگ زدن و پرداخت به تعداد الزم، طبق مشخصات فنی مربوط در نرخ های این فصل منظور شده

.است

هزینه اصالح لوله های معيوب در مواردی آه پيمانكار لوله را طبق صورتجلسه سالم تحویل گرفته است، بعهده پيمانكار است و در مواردی آه لوله٢–
.ها طبق صورتجلسه تحویل، معيوب تحویل پيمانكار شده است، هزینه اصالح جداگانه از ردیف مربوط به پيمانكار پرداخت می شود

.تأمين نيروی انسانی، ماشين آالت، لوازم مصرفی (غير از لوله ها و اتصاالت و الكترود) در ردیف های این فصل منظور شده است٣–

چنانچه لوله با ضخامتی مورد استفاده قرار گيرد آه در ردیف های این فصل قيمتی برای آن منظور نشده باشد، به روش خطی دو ردیف مربوط به٤–
.نزدیك ترین ضخامت استفاده خواهد شد

.در صورت انجام عمليات در شرایط زیر به قيمت های ردیف های عمليات جوشكاری اضافه بهایی بشرح زیر تعلق ميگيرد٥–
 ٥ درصد                      احداث خط لوله در مجاورت لوله مواد نفتی، گاز یا گاز مایع و در یك جاده مسير ٥– ١ 
١٥ درصد                                مناطق تپه ای و نيمه آوهستانی (شيب تقریبی بين ٨ الی ١٥ درصد) ٥– ٢

 ٢٥ درصد                                                    مناطق آوهستانی (شيب تقریبی بين ١٥ تا ٢٢ درصد)  ٥– ٣ 
٤٠ درصد                    مناطق آوهستانی صعب العبور (شيب تقریبی بيش از ٢٢ درصد تا ٣٥ درصد) ٥– ٤ 

هر گاه در محلی شيب بيش از ٣٥ درصد و طول مسير با این شيب و به طور پيوسته بيش از ٢٠٠ متر باشد، محاسبه هزینه اجرای آار به طور٦–
مجزا توسط برآورد آننده مشخص و به صورت ردیف ستاره دار منظور می گردد. در سایر موارد، از ردیف های مشخص شده در این فصل استفاده

.خواهد شد

می باشد. برای لوله های با مقاومت مکانيکی باالتر ٦٥ L Xتا ٥  LXو ٥ Lقيمت ردیف های این فصل برای انجام عمليات روی لوله ها ی فوالدی٧٥–
 .، سه درصد به قيمت ردیف های این فصل اضافه می شودLX٦٥به ازاء هر ١٠ درصد افزایش تنش تسليم فوالد نسبت به لوله ٥

هزینه آزمایش صالحيت جوشكاران و تهيه دستورالعمل جوشكاری و  آزمایش های مخرب مربوط به تعيين روش جوشكاری در قيمت های این فصل٨–
.منظور شده است
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازي و جوشكاري خط لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - آماده سازي و جوشكاري خط لوله

1،924،190سرجوش اينچ0/188 اينچ تا ضخامت جدار 4خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0201001 56
2،026،560سرجوش اينچ0/219 اينچ تا ضخامت جدار 4خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0201002 56
2،177،560سرجوش اينچ0/250 اينچ تا ضخامت جدار 4خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0201003 56
2،343،700سرجوش اينچ0/281 اينچ تا ضخامت جدار 4خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0201004 56
2،548،200سرجوش اينچ0/312 اينچ تا ضخامت جدار 4خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0201005 56
2،834،300سرجوش اينچ0/337 اينچ تا ضخامت جدار 4خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0201006 56
3،158،760سرجوش اينچ0/438 اينچ تا ضخامت جدار 4خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0201007 56
3،414،340سرجوش اينچ0/531 اينچ تا ضخامت جدار 4خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0201008 56
3،738،800سرجوش اينچ0/674 اينچ تا ضخامت جدار 4خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0201009 56
2،744،190سرجوش اينچ0/188 اينچ تا ضخامت جدار 6خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0202001 56
2،900،870سرجوش اينچ0/219 اينچ تا ضخامت جدار 6خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0202002 56
3،102،200سرجوش اينچ0/250 اينچ تا ضخامت جدار 6خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0202003 56
3،289،820سرجوش اينچ0/280 اينچ تا ضخامت جدار 6خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0202004 56
3،466،700سرجوش اينچ0/312 اينچ تا ضخامت جدار 6خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0202005 56
3،711،690سرجوش اينچ0/344 اينچ تا ضخامت جدار 6خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0202006 56
3،888،560سرجوش اينچ0/375 اينچ تا ضخامت جدار 6خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0202007 56
4،321،170سرجوش اينچ0/432 اينچ تا ضخامت جدار 6خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0202008 56
4،654،730سرجوش اينچ0/500 اينچ تا ضخامت جدار 6خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0202009 56
4،985،070سرجوش اينچ0/562 اينچ تا ضخامت جدار 6خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0202010 56
5،417،680سرجوش اينچ0/625 اينچ تا ضخامت جدار 6خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0202011 56
5،799،160سرجوش اينچ0/719 اينچ تا ضخامت جدار 6خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0202012 56
6،231،770سرجوش اينچ0/750 اينچ تا ضخامت جدار 6خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0202013 56
3،854،090سرجوش اينچ0/188 اينچ تا ضخامت جدار 8خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0203001 56
4،066،010سرجوش اينچ0/219 اينچ تا ضخامت جدار 8خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0203002 56
4،277،940سرجوش اينچ0/250 اينچ تا ضخامت جدار 8خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0203003 56
4،421،610سرجوش اينچ0/277 اينچ تا ضخامت جدار 8خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0203004 56
4،649،320سرجوش اينچ0/312 اينچ تا ضخامت جدار 8خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0203005 56
4،940،760سرجوش اينچ0/344 اينچ تا ضخامت جدار 8خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0203006 56
5،169،200سرجوش اينچ0/375 اينچ تا ضخامت جدار 8خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0203007 56
5،722،250سرجوش اينچ0/438 اينچ تا ضخامت جدار 8خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0203008 56
6،237،110سرجوش اينچ0/500 اينچ تا ضخامت جدار 8خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0203009 56
6،768،720سرجوش اينچ0/562 اينچ تا ضخامت جدار 8خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0203010 56
7،291،990سرجوش اينچ0/625 اينچ تا ضخامت جدار 8خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0203011 56
8،063،610سرجوش اينچ0/719 اينچ تا ضخامت جدار 8خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0203012 56
8،564،070سرجوش اينچ0/750 اينچ تا ضخامت جدار 8خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0203013 56
4،203،370سرجوش اينچ0/188 اينچ تا ضخامت جدار 10خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0204001 56
4،446،220سرجوش اينچ0/219 اينچ تا ضخامت جدار 10خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0204002 56
4،721،660سرجوش اينچ0/250 اينچ تا ضخامت جدار 10خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0204003 56
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازي و جوشكاري خط لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - آماده سازي و جوشكاري خط لوله

4،871،920سرجوش اينچ0/279 اينچ تا ضخامت جدار 10خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0204004 56
5،166،370سرجوش اينچ0/312 اينچ تا ضخامت جدار 10خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0204005 56
5،471،180سرجوش اينچ0/344 اينچ تا ضخامت جدار 10خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0204006 56
5،710،100سرجوش اينچ0/365 اينچ تا ضخامت جدار 10خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0204007 56
6،356،860سرجوش اينچ0/438 اينچ تا ضخامت جدار 10خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0204008 56
6،906،110سرجوش اينچ0/500 اينچ تا ضخامت جدار 10خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0204009 56
7،546،490سرجوش اينچ0/562 اينچ تا ضخامت جدار 10خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0204010 56
8،193،100سرجوش اينچ0/625 اينچ تا ضخامت جدار 10خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0204011 56
10،273،660سرجوش اينچ0/719 اينچ تا ضخامت جدار 10خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0204012 56
4،864،680سرجوش اينچ0/188 اينچ تا ضخامت جدار 12خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0205001 56
5،176،660سرجوش اينچ0/250 اينچ تا ضخامت جدار 12خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0205002 56
5،334،340سرجوش اينچ0/281 اينچ تا ضخامت جدار 12خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0205003 56
5،642،750سرجوش اينچ0/312 اينچ تا ضخامت جدار 12خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0205004 56
5،962،220سرجوش اينچ0/344 اينچ تا ضخامت جدار 12خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0205005 56
6،188،520سرجوش اينچ0/375 اينچ تا ضخامت جدار 12خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0205006 56
6،392،610سرجوش اينچ0/406 اينچ تا ضخامت جدار 12خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0205007 56
6،810،560سرجوش اينچ0/438 اينچ تا ضخامت جدار 12خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0205008 56
6،680،640سرجوش اينچ0/500 اينچ تا ضخامت جدار 12خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0205009 56
8،040،490سرجوش اينچ0/562 اينچ تا ضخامت جدار 12خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0205010 56
8،801،100سرجوش اينچ0/625 اينچ تا ضخامت جدار 12خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0205011 56
9،790،480سرجوش اينچ0/688 اينچ تا ضخامت جدار 12خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0205012 56
10،796،170سرجوش اينچ0/750 اينچ تا ضخامت جدار 12خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0205013 56
5،648،100سرجوش اينچ0/188 اينچ تا ضخامت جدار 14خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0206001 56
5،838،020سرجوش اينچ0/250 اينچ تا ضخامت جدار 14خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0206002 56
5،659،590سرجوش اينچ0/281 اينچ تا ضخامت جدار 14خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0206003 56
6،446،100سرجوش اينچ0/312 اينچ تا ضخامت جدار 14خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0206004 56
6،781،700سرجوش اينچ0/344 اينچ تا ضخامت جدار 14خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0206005 56
7،019،430سرجوش اينچ0/375 اينچ تا ضخامت جدار 14خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0206006 56
7،356،770سرجوش اينچ0/406 اينچ تا ضخامت جدار 14خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0206007 56
7،753،330سرجوش اينچ0/438 اينچ تا ضخامت جدار 14خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0206008 56
8،139،670سرجوش اينچ0/469 اينچ تا ضخامت جدار 14خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0206009 56
8،519،500سرجوش اينچ0/500 اينچ تا ضخامت جدار 14خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0206010 56
9،107،180سرجوش اينچ0/562 اينچ تا ضخامت جدار 14خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0206011 56
10،048،050سرجوش اينچ0/625 اينچ تا ضخامت جدار 14خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0206012 56
11،198،640سرجوش اينچ0/688 اينچ تا ضخامت جدار 14خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0206013 56
12،220،310سرجوش اينچ0/750 اينچ تا ضخامت جدار 14خم زدن و جوشكاري لوله به قطر0206014 56
6،430،240سرجوش اينچ0/188اينچ تا ضخامت جدار 16خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0207001 56
6،692،630سرجوش اينچ0/250اينچ تا ضخامت جدار 16خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0207002 56

7



1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازي و جوشكاري خط لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - آماده سازي و جوشكاري خط لوله

6،955،030سرجوش اينچ0/281اينچ تا ضخامت جدار 16خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0207003 56
7،270،680سرجوش اينچ0/312اينچ تا ضخامت جدار 16خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0207004 56
7،624،140سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 16خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0207005 56
7،874،510سرجوش اينچ0/375اينچ تا ضخامت جدار 16خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0207006 56
8،100،310سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 16خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0207007 56
8،388،480سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 16خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0207008 56
8،795،380سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 16خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0207009 56
9،379،320سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 16خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0207010 56
10،206،920سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 16خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0207011 56
11،228،460سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 16خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0207012 56
12،477،120سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 16خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0207013 56
13،354،770سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 16خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0207014 56
7،351،420سرجوش اينچ0/188اينچ تا ضخامت جدار 18خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0208001 56
7،773،940سرجوش اينچ0/281اينچ تا ضخامت جدار 18خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0208002 56
8،107،320سرجوش اينچ0/312اينچ تا ضخامت جدار 18خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0208003 56
8،480،630سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 18خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0208004 56
8،745،070سرجوش اينچ0/375اينچ تا ضخامت جدار 18خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0208005 56
8،983،560سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 18خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0208006 56
9،287،920سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 18خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0208007 56
9،717،670سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 18خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0208008 56
10،342،990سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 18خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0208009 56
11،765،340سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 18خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0208010 56
12،891،390سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 18خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0208011 56
14،025،840سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 18خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0208012 56
14،980،520سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 18خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0208013 56
8،640،960سرجوش اينچ0/281اينچ تا ضخامت جدار 20خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0209001 56
8،994،190سرجوش اينچ0/312اينچ تا ضخامت جدار 20خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0209002 56
9،389،720سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 20خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0209003 56
9،669،900سرجوش اينچ0/375اينچ تا ضخامت جدار 20خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0209004 56
9،922،580سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 20خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0209005 56
10،245،060سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 20خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0209006 56
10،700،390سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 20خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0209007 56
11،964،490سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 20خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0209008 56
12،314،300سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 20خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0209009 56
13،500،340سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 20خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0209010 56
15،464،790سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 20خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0209011 56
16،493،670سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 20خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0209012 56
9،973،640سرجوش اينچ0/281اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0210001 56
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10،349،230سرجوش اينچ0/312اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0210002 56
10،769،790سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0210003 56
11،067،710سرجوش اينچ0/375اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0210004 56
11،336،380سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0210005 56
11،679،270سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0210006 56
12،163،420سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0210007 56
12،892،200سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0210008 56
13،910،900سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0210009 56
15،211،300سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0210010 56
17،370،800سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0210011 56
18،335،580سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0210012 56
10،939،510سرجوش اينچ0/281اينچ تا ضخامت جدار 24خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0211001 56
11،340،470سرجوش اينچ0/312اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0211002 56
11،789،460سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0211003 56
12،107،500سرجوش اينچ0/375اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0211004 56
12،394،320سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0211005 56
12،760،380سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0211006 56
13،277،250سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0211007 56
14،061،110سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 24خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0211008 56
15،154،480سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 24خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0211009 56
16،557،340سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 24خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0211010 56
18،728،950سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 24خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0211011 56
19،924،840سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 24خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0211012 56
12،012،520سرجوش اينچ0/281اينچ تا ضخامت جدار 26خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0212001 56
12،442،540سرجوش اينچ0/312اينچ تا ضخامت جدار 26خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0212002 56
12،924،060سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 26خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0212003 56
13،257،340سرجوش اينچ0/375اينچ تا ضخامت جدار 26خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0212004 56
13،564،950سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 26خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0212005 56
13،957،540سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 26خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0212006 56
14،511،850سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 26خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0212007 56
15،357،970سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 26خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0212008 56
16،536،020سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 26خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0212009 56
18،054،160سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 26خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0212010 56
19،881،730سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 26خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0212011 56
21،153،260سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 26خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0212012 56
12،624،940سرجوش اينچ0/281اينچ تا ضخامت جدار 28خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0213001 56
13،172،270سرجوش اينچ0/312اينچ تا ضخامت جدار 28خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0213002 56
13،775،120سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 28خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0213003 56
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14،226،580سرجوش اينچ0/375اينچ تا ضخامت جدار 28خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0213004 56
14،814،130سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 28خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0213005 56
15،493،300سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 28خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0213006 56
16،346،840سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 28خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0213007 56
17،273،080سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 28خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0213008 56
18،557،190سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 28خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0213009 56
20،229،010سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 28خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0213010 56
21،844،340سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 28خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0213011 56
23،776،150سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 28خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0213012 56
14،013،520سرجوش اينچ0/281اينچ تا ضخامت جدار 30خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0214001 56
14،607،240سرجوش اينچ0/312اينچ تا ضخامت جدار 30خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0214002 56
15،261،180سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 30خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0214003 56
15،619،010سرجوش اينچ0/375اينچ تا ضخامت جدار 30خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0214004 56
16،124،470سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 30خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0214005 56
17،879،960سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 30خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0214006 56
17،149،720سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 30خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0214007 56
17،909،000سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 30خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0214008 56
19،192،670سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 30خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0214009 56
20،757،510سرجوش اينچ0/626اينچ تا ضخامت جدار 30خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0214010 56
22،878،470سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 30خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0214011 56
24،510،010سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 30خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0214012 56
15،790،630سرجوش اينچ0/281اينچ تا ضخامت جدار 32خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0215001 56
17،468،700سرجوش اينچ0/312اينچ تا ضخامت جدار 32خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0215002 56
17،153،820سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 32خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0215003 56
17،499،900سرجوش اينچ0/375اينچ تا ضخامت جدار 32خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0215004 56
18،241،140سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 32خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0215005 56
18،782،010سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 32خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0215006 56
19،853،600سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 32خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0215007 56
21،316،100سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 32خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0215008 56
22،704،700سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 32خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0215009 56
24،497،840سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 32خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0215010 56
27،716،920سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 32خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0215011 56
29،456،140سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 32خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0215012 56
17،887،170سرجوش اينچ0/281اينچ تا ضخامت جدار 34خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0216001 56
18،574،020سرجوش اينچ0/312اينچ تا ضخامت جدار 34خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0216002 56
19،330،540سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 34خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0216003 56
19،696،980سرجوش اينچ0/375اينچ تا ضخامت جدار 34خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0216004 56
20،481،820سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 34خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0216005 56
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21،334،120سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 34خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0216006 56
22،405،220سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 34خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0216007 56
23،605،400سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 34خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0216008 56
25،254،660سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 34خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0216009 56
27،447،200سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 34خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0216010 56
29،531،030سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 34خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0216011 56
31،492،630سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 34خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0216012 56
19،000،970سرجوش اينچ0/281اينچ تا ضخامت جدار 36خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0217001 56
19،715،850سرجوش اينچ0/312اينچ تا ضخامت جدار 36خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0217002 56
20،503،250سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 36خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0217003 56
20،884،650سرجوش اينچ0/375اينچ تا ضخامت جدار 36خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0217004 56
21،701،530سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 36خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0217005 56
22،588،610سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 36خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0217006 56
23،703،430سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 36خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0217007 56
24،960،270سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 36خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0217008 56
26،684،520سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 36خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0217009 56
28،985،730سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 36خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0217010 56
31،166،130سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 36خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0217011 56
33،219،310سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 36خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0217012 56
21،573،500سرجوش اينچ0/312اينچ تا ضخامت جدار 38خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0218001 56
22،394،410سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 38خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0218002 56
22،792،040سرجوش اينچ0/375اينچ تا ضخامت جدار 38خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0218003 56
23،643،670سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 38خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0218004 56
24،568،500سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 38خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0218005 56
25،730،760سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 38خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0218006 56
27،061،460سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 38خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0218007 56
28،879،450سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 38خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0218008 56
31،329،530سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 38خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0218009 56
33،633،270سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 38خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0218010 56
35،804،380سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 38خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0218011 56
22،337،970سرجوش اينچ0/312اينچ تا ضخامت جدار 40خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0219001 56
23،185،940سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 40خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0219002 56
23،596،680سرجوش اينچ0/375اينچ تا ضخامت جدار 40خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0219003 56
24،476،390سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 40خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0219004 56
25،431،710سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 40خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0219005 56
26،632،290سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 40خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0219006 56
28،375،080سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 40خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0219007 56
30،261،280سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 40خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0219008 56
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32،812،790سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 40خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0219009 56
35،204،870سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 40خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0219010 56
37،459،950سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 40خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0219011 56
24،403،690سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 42خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0220001 56
24،883،500سرجوش اينچ0/375اينچ تا ضخامت جدار 42خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0220002 56
25،738،130سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 42خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0220003 56
26،726،010سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 42خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0220004 56
27،967،520سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 42خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0220005 56
29،778،280سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 42خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0220006 56
31،737،320سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 42خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0220007 56
34،397،170سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 42خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0220008 56
36،883،630سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 42خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0220009 56
39،228،410سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 42خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0220010 56
25،820،030سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 44خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0221001 56
26،316،780سرجوش اينچ0/375اينچ تا ضخامت جدار 44خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0221002 56
27،201،570سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 44خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0221003 56
28،224،320سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 44خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0221004 56
29،509،650سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 44خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0221005 56
31،395،410سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 44خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0221006 56
33،434،700سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 44خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0221007 56
36،216،180سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 44خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0221008 56
38،807،040سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 44خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0221009 56
41،251،230سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 44خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0221010 56
27،903،820سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 46خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0222001 56
28،027،630سرجوش اينچ0/375اينچ تا ضخامت جدار 46خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0222002 56
29،371،710سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 46خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0222003 56
30،458،380سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 46خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0222004 56
31،824،040سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 46خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0222005 56
33،837،070سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 46خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0222006 56
36،013،210سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 46خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0222007 56
38،992،040سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 46خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0222008 56
45،114،560سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 46خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0222009 56
47،842،410سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 46خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0222010 56
30،674،450سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 48خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0223001 56
31،245،040سرجوش اينچ0/375اينچ تا ضخامت جدار 48خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0223002 56
32،261،360سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 48خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0223003 56
33،436،140سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 48خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0223004 56
34،912،530سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 48خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0223005 56
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37،098،930سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 48خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0223006 56
39،461،680سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 48خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0223007 56
42،707،450سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 48خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0223008 56
46،938،400سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 48خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0223009 56
49،818،500سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 48خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0223010 56
37،228،940سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 52خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0224001 56
38،177،340سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 52خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0224002 56
39،298،200سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 52خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0224003 56
40،904،860سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 52خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0224004 56
43،333،270سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 52خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0224005 56
46،463،550سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 52خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0224006 56
50،164،930سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 52خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0224007 56
53،538،220سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 52خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0224008 56
56،728،170سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 52خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0224009 56
38،926،840سرجوش اينچ0/344اينچ تا ضخامت جدار 56خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0225001 56
39،570،030سرجوش اينچ0/406اينچ تا ضخامت جدار 56خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0225002 56
40،724،850سرجوش اينچ0/438اينچ تا ضخامت جدار 56خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0225003 56
42،380،190سرجوش اينچ0/469اينچ تا ضخامت جدار 56خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0225004 56
45،061،940سرجوش اينچ0/500اينچ تا ضخامت جدار 56خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0225005 56
48،464،080سرجوش اينچ0/562اينچ تا ضخامت جدار 56خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0225006 56
52،306،110سرجوش اينچ0/625اينچ تا ضخامت جدار 56خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0225007 56
55،798،710سرجوش اينچ0/688اينچ تا ضخامت جدار 56خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0225008 56
59،102،420سرجوش اينچ0/750اينچ تا ضخامت جدار 56خم زدن و جوشكاري لوله به قطر 0225009 56
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:مقدمه

.ردیف های این فصل، برای آزمایش هایی آه توسط پيمانكار انجام شود، پيش بينی شده است و استفاده از آن درسایر موارد مجاز نيست١–
پيمانكار باید با یكی از شرآت های متخصص پرتونگاری صنعتی با آسب مجوز از آارفرما قرارداد منعقد نماید ليكن مسئوليت در قبال آارفرما و

.اشخاص ثالث بعهده خود پيمانكارخواهد بود

متناسب، (SOURCE) در نرخ های پرتونگاری این فصل هزینه های عمليات آماده سازی فيلم، عكسبرداری از جوش ها با اشعه، تهيه چشمه٢–
.ظهور و ثبوت فيلم، و رعایت موارد ایمنی ازجمله مراقبت از نزدیك شدن عابران و افراد متفرقه به محل پرتونگاری منظور شده است

هزینه تامين و استقرار آزمایشگاه و تاریكخانه با تجهيزات آن وتاسيسات حرارتی، برودتی، آب و جز اینها و همچنين هزینه های مربوط به آماده٣–
نمودن دستگاه ها، تامين وسيله نقليه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی و مانند آن در هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه، منظور شده

.است

.هزینه تهيه فيلم و تفسير رادیوگرافی به عهده آارفرما می باشد و در نرخ های این فصل منظور نشده است٤–

.تفاوت ضخامت جدار لوله، شير و اتصال ها باعث تغيير بها در نرخ پرتونگاری نخواهد شد٥–

بهای ردیف های آنترل آيفيت جوش، برای روزهای عادی است. در صورتی آه با درخواست و تایيد آارفرما یا مهندس مشاور، آار در شب انجام٦–
.شود، بهای آن بر اساس ردیف های پيشگفته با اعمال ضریب ١/٢٠ پرداخت می شود

بهای انجام کنترل کيفيت جوشکاری به روش های ماوراء صوت، ذرات مغناطيسی،رنگ های نافذ براساس "تعرفه خدمات ژئوتکنيک و مقاومت٧–
مصالح " تعيين می شود. به قيمت های این تعرفه هيچگونه هزینه و یا ضرایب اضافی عالوه بر آنچه که در تعرفه پيش بينی شده است تعلق

.نمی گيرد
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل سوم - آزمايش هاي كنترل كيفيت جوش

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم - آزمايش هاي كنترل كيفيت جوش

1،459،130سرجوش اينچ4پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301001 56
1،806،710سرجوش اينچ6پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301002 56
2،198،530سرجوش اينچ8پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301003 56
2،516،940سرجوشاينچ10پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301004 56
2،785،920سرجوش اينچ12پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301005 56
3،173،530سرجوش اينچ14پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301006 56
3،578،000سرجوش اينچ16پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301007 56
3،966،910سرجوش اينچ18پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301008 56
4،332،930سرجوش اينچ20پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301009 56
4،721،790سرجوش اينچ22پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301010 56
5،045،200سرجوش اينچ24پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301011 56
5،416،170سرجوش اينچ26پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301012 56
5،754،680سرجوش اينچ28پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301013 56
6،037،690سرجوش اينچ30پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301014 56
6،349،990سرجوش اينچ32پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301015 56
6،696،350سرجوش اينچ34پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301016 56
6،949،040سرجوش اينچ36پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301017 56
7،221،560سرجوش اينچ38پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301018 56
7،516،310سرجوش اينچ40پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301019 56
7،672،900سرجوش اينچ42پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301020 56
8،006،510سرجوش اينچ44پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301021 56
8،184،430سرجوش اينچ46پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301022 56
8،565،100سرجوش اينچ48پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301023 56
8،982،910سرجوش اينچ52پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301024 56
9،443،570سرجوش اينچ56پرتونگاري از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدي به قطر 0301025 56
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل چهارم - زنگ زدايي و رنگ آميزي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

هزینه استقرار، جابجایی های الزم، تامين و به آارگيری نيروی انسانی،ماشين آالت، ابزار آار و مواد مصرفی مورد  نياز در قيمت ردیف های این١–
.فصل منظور شده است

بهای تهيه مصالح، ضد زنگ (پرایمر) و رنگ (مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرماست)، در قيمت ردیف ها منظور نشده است، ليكن هزینه های٢–
انبار آردن این اجناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب، خرد آردن قطران، حمل مصالح فوق از انبار آارگاه به پای آار و تمامی هزینه

.های مربوط در قيمت ردیف های این فصل منظور شده است

در نرخ های ردیف های زنگ زدایی با ماسه، هزینه تهيه ماسه و بارگيری و حمل تا ٣٠ آيلومتر و باراندازی منظور شده است، ليكن در نرخ های٣–
.ردیف های زنگ زدایی با گریت مسباره هزینه تهيه مسباره و حمل منظور  نشده است

در صورت انجام عمليات تميز آاری و پرایمر زنی در آارگاه های ثابت، هزینه های مربوط به جابجایی داخل آارگاه، دپو آردن و آماده سازی برای٤–
.حمل به مسير خط لوله، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است

.در نظر گرفته شده است ٠٥٥٩٠٠ SIS عمليـات زنگزدایی و تميز آردن لوله در ردیف های این فصل،طبق استـاندارد٥–

.هزینه زنگزدایی به روش شات بالست معادل هزینه زنگ زدایی با گریت مسباره ميباشد٦–

.به ردیف های این فصل، اضافه بها به شرح زیر تعلق می گيرد٧–

١٠ درصد     باشد. C در صورتی آه درجه زنگ زدگی از نوع٧– ١
٢٠ درصدباشد. D در صورتی آه درجه زنگ زدگی لوله از نوع٧– ٢

.در نرخ های این فصل لوله گذاری بر روی تكيه گاه ها نيز منظور گردیده است٨–
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل چهارم - زنگ زدايي و رنگ آميزي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم - زنگ زدايي و رنگ آميزي

0401001AB½SA   با ماسه پاشي در2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 4زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
كارگاه ثابت . 

205،530متر 56

0401002AB½SA   با ماسه پاشي در2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 6زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
كارگاه ثابت . 

295،490متر 56

0401003AB½SA   با ماسه پاشي در2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 8زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
كارگاه ثابت . 

383،220متر 56

0401004AB½SA    با ماسه پاشي2  تا حد  يا   اينچ با زنگ نوع 10زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
در كارگاه ثابت . 

463،460متر 56

0401005AB½SA   با ماسه پاشي2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 12زنگ زدايي و پرايمر زني لوله  
در كارگاه ثابت . 

549،360متر 56

0401006AB½SA   با ماسه پاشي2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 14زنگ زدايي و پرايمر زني لوله  
در كارگاه ثابت . 

639،440متر 56

0401007AB½SA    با ماسه پاشي2  تا حد  يا   اينچ با زنگ نوع 16زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
در كارگاه ثابت . 

728،030متر 56

0401008AB½SA   با ماسه پاشي2  تا حد  يا   اينچ با زنگ نوع 18زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
در كارگاه ثابت . 

814،730متر 56

0401009AB½SA    با ماسه پاشي2  تا حد  يا   اينچ با زنگ نوع 20زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
در كارگاه ثابت . 

926،910متر 56

0401010AB½SA    با ماسه پاشي2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 22زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
در كارگاه ثابت . 

1،014،490متر 56

0401011AB½SA    با ماسه پاشي2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 24زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
در كارگاه ثابت . 

1،098،720متر 56

0401012AB½SA    با ماسه پاشي2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 26زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
در كارگاه ثابت . 

1،191،180متر 56

0401013AB½SA    با ماسه پاشي2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 28زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
در كارگاه ثابت . 

1،278،890متر 56

0401014AB½SA   با ماسه پاشي2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 30زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
در كارگاه ثابت . 

1،364،030متر 56

0401015AB½SA  با ماسه پاشي در2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 32زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
كارگاه ثابت . 

1،451،640متر 56

0401016AB½SA     با ماسه پاشي2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 34زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
در كارگاه ثابت . 

1،530،820متر 56

0401017AB½SA   با ماسه پاشي2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 36زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
در كارگاه ثابت . 

1،607،650متر 56

0401018AB½SA    با ماسه پاشي2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 38زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
دركارگاه ثابت . 

1،680،180متر 56

0401019AB½SA    با ماسه پاشي2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 40زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
در كارگاه ثابت . 

1،758،930متر 56

0401020AB½SA    با ماسه پاشي2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 42زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
در كارگاه ثابت . 

1،844،840متر 56

0401021AB½SA   با ماسه پاشي2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 44زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
در كارگاه ثابت . 

1،939،000متر 56

0401022AB½SA   با ماسه پاشي2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 46زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
در كارگاه ثابت . 

2،025،680متر 56
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فصل چهارم - زنگ زدايي و رنگ آميزي

0401023AB½SA   با ماسه پاشي2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 48زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
دركارگاه ثابت . 

2،101،560متر 56

0401024AB½SA   با ماسه پاشي2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 52زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
در كارگاه ثابت . 

2،291،550متر 56

0401025AB½SA    با ماسه پاشي2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 56زنگ زدايي و پرايمر زني لوله 
در كارگاه ثابت . 

2،441،090متر 56

0402001AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 4زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

216،620متر 56

0402002AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 6زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

317،050متر 56

0402003AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 8زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

402،590متر 56

0402004AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 10زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

486،040متر 56

0402005AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 12زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

575،130متر 56

0402006AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 14زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

668،880متر 56

0402007AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 16زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

762،040متر 56

0402008AB½SA  با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 18زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

853،490متر 56

0402009AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 20زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

969،870متر 56

0402010AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 22زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

1،061،550متر 56

0402011AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 24زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

1،153،360متر 56

0402012AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 26زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

1،247،790متر 56

0402013AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 28زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

1،341،960متر 56

0402014AB½SA  با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 30زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

1،432،030متر 56

0402015AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 32زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

1،524،090متر 56

0402016AB½SA  با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 34زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

1،604،300متر 56

0402017AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 36زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

1،680،100متر 56

0402018AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 38زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

1،748،950متر 56

0402019AB½SA  با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 40زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

1،839،420متر 56
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0402020AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 42زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

1،922،270متر 56

0402021AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 44زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

2،032،120متر 56

0402022AB½SA   با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 46زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

2،112،600متر 56

0402023AB½SA  با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 48زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

2،199،710متر 56

0402024AB½SA  با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 52زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

2،397،440متر 56

0402025AB½SA  با گريت مسباره2  تا حد  يا  اينچ با زنگ نوع 56زنگ زدايي و پرايمرزني لوله 
در كارگاه ثابت.

2،540،150متر 56

45،490متر اينچ.4اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403001 56
66،810متر اينچ.6اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403002 56
89،560متر اينچ.8اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403003 56
112،300متر اينچ.10اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403004 56
135،050متر اينچ.12اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403005 56
157،790متر اينچ.14اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403006 56
180،540متر اينچ.16اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403007 56
201،860متر اينچ.18اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403008 56
224،610متر اينچ.20اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403009 56
247،350متر اينچ.22اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403010 56
270،100متر اينچ.24اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403011 56
291،420متر اينچ.26اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403012 56
314،170متر اينچ.28اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403013 56
336،910متر اينچ.30اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403014 56
359،660متر اينچ.32اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403015 56
380،980متر اينچ.34اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403016 56
403،730متر اينچ.36اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403017 56
426،470متر اينچ.38اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403018 56
449،220متر اينچ.40اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403019 56
471،960متر اينچ.42اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403020 56
493،280متر اينچ.44اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403021 56
516،030متر اينچ.46اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403022 56
538،770متر اينچ.48اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403023 56
584،260متر اينچ.52اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403024 56
628،330متر اينچ.56اجراي يك اليه پرايمر يا ضد زنگ روي قطر 0403025 56
151،630متراينچ4اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404001 56
222،710متراينچ6اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404002 56
298،530متراينچ8اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404003 56
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374،350متراينچ10اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404004 56
450،160متراينچ12اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404005 56
525،980متراينچ14اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404006 56
601،800متراينچ16اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404007 56
672،880متراينچ18اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404008 56
748،690متراينچ20اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404009 56
824،510متراينچ22اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404010 56
900،330متراينچ24اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404011 56
971،400متراينچ26اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404012 56
1،047،220متراينچ28اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404013 56
1،123،040متراينچ30اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404014 56
1،198،850متراينچ32اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404015 56
1،269،930متراينچ34اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404016 56
1،345،750متراينچ36اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404017 56
1،421،570متراينچ38اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404018 56
1،497،380متراينچ40اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404019 56
1،573،200متراينچ42اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404020 56
1،644،280متراينچ44اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404021 56
1،720،100متراينچ46اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404022 56
1،795،910متراينچ48اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404023 56
1،947،550متراينچ52اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404024 56
2،094،440متراينچ56اجراي يك اليه ضدزنگ و دو اليه رنگ آلومينيوم روي لوله به قطر 0404025 56
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 :مقدمه

.قيمت ها این فصل برای نصب شيرآالت و اتصاالت خط لوله محاسبه شده است١–

.هزینه مربوط به لوازم مواد مصرف غير از الکترود، استقرار نفرات و ماشين آالت در قيمت ردیف ها این فصل منظور شده است٢–

هزینه هر گونه عمليات خاکی، بتن و فلز در قيمت های این فصل منظور نشده است و این هزینه ها بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته٣–
ابنيه محاسبه می شود.

 می باشد و جهت افزایش کالس اضافه بها به شرح زیر تعلق می گيرد.ANSI قيمت ردیف ها این فصل برا اتصاالت تا کالس ٦٠٠ در استاندارد٤–

API اضافه بها کالس  ٩٠٠   ١٠ درصد معادل ١٥٠٠ در استاندارد٤– ١
API اضافه بها کالس ١٥٠٠   ١٥ درصد معادل ٣٠٠٠ در استاندارد٤– ٢
API اضافه بها کالس ٢٥٠٠  ٣٠ درصد معادل ٥٠٠٠ در استاندارد٤– ٣

به قيمت های ردیف های نصب شير و فلنج در این فصل اضافه یا کاهش بها به شرح زیر تعلق می گيرد ٥–
٢٠ درصد ) باشد.Otisاضافه بها نسبت به ردیف های نصب شير هر گاه شير از نوع اوتيس (٥– ١

٢٥ درصد  باشد. Control اضافه بها نسبت به ردیف های نصب شير هر گاه شير از نوع کنترل٥– ٢

١٠ درصد  باشد.Orificeاضافه بها نسبت به ردیف های نصب فلنج از نوع اوریفيس ٥– ٣

٢٠ درصد باشد. Insulator Flangeاضافه بها نسبت به ردیف های نصب فلنج هر گاه فلنج از نوع عایق کننده ٥– ٤

١٠ درصدباشد.  Blind کاهش بها نسبت به ردیف های نصب فلنج هر گاه فلنج از نوع کور٥– ٥
 

به عهده کارفرما می باشد. Hot Tap Machineتهيه دستگاه ٦–

چنانچه شيرها و اتصاالت در موقع تحویل به پيمانكار دارای نواقصی بوده که در صورتجلسه تحویل، درج شده باشد، هزینه اصالح رفع نواقص با٧–
تعيين قيمت جدد محاسبه و به پيمانكار پرداخت می شود.
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2،449،580عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 1نصب شير0501001 56
3،429،410عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 2نصب شير0501002 56
5،144،110عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 3نصب شير0501003 56
6،499،230عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 4نصب شير0501004 56
8،124،040عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 6نصب شير0501005 56
9،847،320عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 8نصب شير0501006 56
11،944،130عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 10نصب شير0501007 56
18،200،590عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 12نصب شير0501008 56
21،234،020عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 14نصب شير0501009 56
24،500،790عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 16نصب شير0501010 56
27،696،540عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 18نصب شير0501011 56
30،334،310عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 20نصب شير0501012 56
37،823،090عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 22نصب شير0501013 56
39،813،780عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 24نصب شير0501014 56
44،662،890عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 26نصب شير0501015 56
49،855،050عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 28نصب شير0501016 56
53،062،100عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 30نصب شير0501017 56
56،710،120عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 32نصب شير0501018 56
60،896،780عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 34نصب شير0501019 56
65،750،870عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 36نصب شير0501020 56
75،561،080عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 38نصب شير0501021 56
81،324،490عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 40نصب شير0501022 56
87،806،880عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 42نصب شير0501023 56
95،412،200عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 44نصب شير0501024 56
102،689،400عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 46نصب شير0501025 56
108،545،430عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 48نصب شير0501026 56
118،838،530عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 52نصب شير0501027 56
125،320،630عدد در هر نقطه از طول خط لوله00 6 اينچ تا كالس 56نصب شير0501028 56
656،050جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600  اينچ  تا كالس  1اتصال يك جفت فلنج   0502001 56
1،124،660جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600  اينچ  تا كالس  2اتصال يك جفت فلنج  0502002 56
1،749،480جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600  اينچ  تا كالس  3اتصال يك جفت فلنج   0502003 56
2،249،330جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600  اينچ  تا كالس  4اتصال يك جفت فلنج   0502004 56
2،645،410جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600  اينچ  تا كالس  6اتصال يك جفت فلنج   0502005 56
3،233،280جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600  اينچ  تا كالس  8اتصال يك جفت فلنج   0502006 56
3،879،940جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600اينچ  تا كالس  10اتصال يك جفت فلنج0502007 56
4،617،500جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600 اينچ  تا كالس  12اتصال يك جفت فلنج0502008 56
5،277،140جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600اينچ  تا كالس  14اتصال يك جفت فلنج0502009 56
6،156،670جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600  اينچ  تا كالس  16اتصال يك جفت فلنج 0502010 56
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6،926،250جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600 اينچ  تا كالس  18اتصال يك جفت فلنج  0502011 56
7،695،840جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600  اينچ  تا كالس  20اتصال يك جفت فلنج   0502012 56
8،220،470جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600  اينچ  تا كالس  22اتصال يك جفت فلنج   0502013 56
8،683،600جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600  اينچ  تا كالس  24اتصال يك جفت فلنج  0502014 56
9،485،160جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600  اينچ  تا كالس  26اتصال يك جفت فلنج   0502015 56
9،944،120جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600 اينچ  تا كالس  28اتصال يك جفت فلنج  0502016 56
10،786،540جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600 اينچ  تا كالس  30اتصال يك جفت فلنج  0502017 56
11،471،400جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600 اينچ  تا كالس  32اتصال يك جفت فلنج  0502018 56
12،249،120جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600 اينچ  تا كالس  34اتصال يك جفت فلنج  0502019 56
13،139،970جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600 اينچ  تا كالس  36اتصال يك جفت فلنج  0502020 56
15،056،220جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600 اينچ  تا كالس  38اتصال يك جفت فلنج  0502021 56
16،424،960جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600 اينچ  تا كالس  40اتصال يك جفت فلنج  0502022 56
17،535،260جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600 اينچ  تا كالس  42اتصال يك جفت فلنج  0502023 56
19،288،780جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600 اينچ  تا كالس  44اتصال يك جفت فلنج  0502024 56
20،852،740جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600 اينچ  تا كالس  46اتصال يك جفت فلنج  0502025 56
22،044،320جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600 اينچ  تا كالس  48اتصال يك جفت فلنج  0502026 56
24،110،980جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600 اينچ  تا كالس  52اتصال يك جفت فلنج  0502027 56
25،718،380جفت به يكديگر  در هر نقطه از خط لوله600 اينچ  تا كالس  56اتصال يك جفت فلنج  0502028 56
0503001HOT TAP)اينچ به لوله اصلي حاوي جريان (با هر قطر) با4) خط لوله  اتصال گرم 

WELDOLET)4)شامل  جوش  ولدولت  روي لوله اصلي،جوش فلنج استفاده از ولدولت
150 اينچ كالس 4 انجام آزمايش هيدرواستاتيك، نصب شير دروازه اي150اينچ كالس

HOT TAP MACHINE  )و كور كردن  سوراخ كردن لوله اصلي  با ماشين سوراخ كن( ،
شير  از خاتمه عمليات

55،382،170عدد 56

0503002HOT TAP) اينچ به لوله اصلي حاوي جريان (با هر قطر) با6) خط لوله  اتصال گرم 
WELDOLET)6) شامل جوش ولدولت روي لوله اصلي، جوش فلنج استفاده از ولدولت

150 اينچ كالس 6 انجام آزمايش هيدرواستاتيك، نصب شير دروازه اي 150اينچ كالس
HOT TAP CHINE  ) و كور كردن شير  سوراخ كردن لوله اصلي با ماشين سوراخ كن ( ،

پس از خاتمه عمليات

73،842،900عدد 56

0503003HOT TAP) اينچ به لوله اصلي حاوي جريان (با هر قطر) با8) خط لوله  اتصال گرم 
WELDOLET)8) شامل جوش ولدولت روي لوله اصلي، جوش فلنج استفاده از ولدولت

150 اينچ كالس 8 انجام آزمايش هيدرواستاتيك، نصب شير دروازه اي 150اينچ كالس
HOT TAP CHINE  ) و كور كردن شير  سوراخ كردن لوله اصلي با ماشين سوراخ كن ( ،

پس از خاتمه عمليات

92،303،620عدد 56

0503004HOT TAP) اينچ به لوله اصلي حاوي جريان (با هر قطر) با10) خط لوله  اتصال گرم 
WELDOLET)10) شامل جوش ولدولت روي لوله اصلي، جوش فلنج استفاده از ولدولت

150 اينچ كالس 10 انجام آزمايش هيدرواستاتيك، نصب شير دروازه اي 150اينچ كالس
HOT TAP CHINE   ) و كور كردن  سوراخ كردن لوله اصلي با ماشين سوراخ كن ( ،

شير پس از خاتمه عمليات

110،764،350عدد 56

0503005HOT TAP) اينچ به لوله اصلي حاوي جريان (با هر قطر) با12) خط لوله  اتصال گرم 
WELDOLET)12) شامل جوش ولدولت روي لوله اصلي، جوش فلنج استفاده از ولدولت

150 اينچ كالس 12 انجام آزمايش هيدرواستاتيك، نصب شير دروازه اي 150اينچ كالس
HOT TAP CHINE  )و كور كردن شير  سوراخ كردن لوله اصلي با ماشين سوراخ كن ( ،

پس از خاتمه عمليات

140،625،970عدد 56
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شيرآالت و اتصاالت

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - نصب شيرآالت و اتصاالت

0504001HOT TAP) اينچ به  لوله اصلي با استفاده از تي دو تكه4)خط لوله به قطر   اتصال گرم  
SPLIT TEE) شامل جوش تي روي لوله اصلي ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب ماشين (

HOT TAP)  . و آزمايش به طور كامل (

70،969،700عدد 56

0504002HOT TAP) اينچ به  لوله اصلي با استفاده از تي دو تكه6)خط لوله به قطر   اتصال گرم  
SPLIT TEE) شامل جوش تي روي لوله اصلي ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب ماشين (

HOT TAP)  . و آزمايش به طور كامل (

90،683،510عدد 56

0504003HOT TAP) اينچ به  لوله اصلي با استفاده از تي دو تكه8)خط لوله به قطر   اتصال گرم  
SPLIT TEE) شامل جوش تي روي لوله اصلي ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب ماشين (

HOT TAP)  . و آزمايش به طور كامل (

114،340،080عدد 56

0504004HOT TAP) اينچ به  لوله اصلي با استفاده از تي دو10) خط لوله به قطر   اتصال گرم  
SPLIT TEE) شامل جوش تي روي لوله اصلي ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب تكه (
HOT TAP) و آزمايش به طور كامل .  ماشين (

138،554،800عدد 56

0504005HOT TAP) اينچ به  لوله اصلي با استفاده از تي دو تكه12)خط لوله به قطر   تصال گرم 
SPLIT TEE) شامل جوش تي روي لوله اصلي ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب ماشين (

HOT TAP) . و آزمايش به طور كامل (

170،408،820عدد 56

0504006HOT TAP) اينچ به لوله اصلي با استفاده از تي دو تكه14)خط  لوله به قطر   اتصال گرم  
SPLIT TEE) شامل جوش تي روي لوله اصلي ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب ماشين (

HOT TAP)   . و آزمايش به طور كامل (

183،189،480عدد 56

0504007HOT TAP) اينچ به  لوله اصلي با استفاده از تي دو تكه16)خط لوله به قطر   اتصال گرم  
SPLIT TEE) شامل جوش تي روي لوله اصلي ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب ماشين (

HOT TAP)  . و آزمايش به طور كامل (

202،059،620عدد 56

0504008HOT TAP) اينچ به  لوله اصلي با استفاده از تي دو تكه18)خط لوله به قطر   اتصال گرم  
SPLIT TEE) شامل جوش تي روي لوله اصلي ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب ماشين (

HOT TAP)  . و آزمايش به طور كامل (

215،237،430عدد 56

0504009HOT TAP) اينچ به  لوله اصلي با استفاده از تي دو20) خط لوله به قطر   اتصال گرم  
SPLIT TEE) شامل جوش تي روي لوله اصلي ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب تكه (
HOT TAP) و آزمايش به طور كامل .  ماشين (

228،415،230عدد 56
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل ششم - عبور از مانع

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

با سرعت متعارف گردد و به علت تفاوت طبيعت (MAIN SPREAD) عوامل طبيعی یا مصنوعی آه مانع اجرای عمليات خط لوله توسط گروه اصلی١–
آار، عمليات اجرایی در محدوده این عوامل توسط گروه دیگری غير از گروه های آاری اصلی و به طور جداگانه انجام شود، مانع محسوب می

.شود

در موارد عبور خط لوله از زیر جاده های فرعی که امکان حفر کانال در آنها موجود باشد معادل ٥٠ درصد هزینه ردیف های ٥٦٠٦٠١٠٠١ الی٢–
.٥٦٠٦٠١٠٠٧  و ٥٦٠٦٠٢٠٠١ الی ٥٦٠٦٠٢٠٠٧ ،حسب مورد پرداخت می شود

هزینه تامين، استقرار و جابه جایی نفرات، وسایل هشدار دهنده، شيرآالت و مواد مصرفی مورد نياز (به جز مصالحی آه تامين آن به تعهد٣–
آارفرماست) برای اجرای عمليات خم آاری، جوشكاری، آزمایش، جاگذاری لوله و عمليات تكميلی مكانيكال، در قيمت ردیف های مربوط منظور

.شده است

در ردیف های نقب زنی، حفاری در زمين غير سنگی منظور شده است. چنانچه حفاری در زمين سنگی انجام شود، اضافه هزینه نسبت به زمين٤–
غير سنگی برحسب هر مورد از ردیف های فصل عمليات خاآی فهرست بها پایه راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن محاسبه و پرداخت می

.شود

.در جاگذاری لوله های اصلی داخل غالف، هزینه آزمایش های الكتریكی عدم اتصال لوله با غالف، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است٥–
.درنصب لوله غالف، هزینه عمليات مكانيكال مربوط به نصب هواآش ها و سایر عمليات دیده شده است

به طور آلی هزینه های آل عمليات مورد نياز برای عبور از موانع در قيمت هر ردیف منظور شده است و به هيچ عنوان به استناد این آه شرح
.ردیف و یا توضيحات آافی نيست، اضافه بهایی بجز موارد یاد شده به ردیف های این فصل تعلق نمی گيرد

.هزینه عمليات عایقكاری عبور از موانع، در قيمت ردیف ها منظور شده است. تهيه مصالح نوارپيچی و عایقکاری  بعهده کارفرماست٦–

.در نرخ های این فصل آرایه ماشين حفاری افقی و اپراتور مربوطه محاسبه شده و تهيه آن بعهده پيمانكار است٧–

.حریم جاده تا محدوده ٣٨ متر از طرفين محور جاده پيش بينی گردیده است٨–

.در طرفين جاده در قيمت ها پيش بينی گردیده است (S. BEND) هزینه اجرای خم مضاعف٩–

.هزینه اجرای طناب پيچی نمودن لوله اصلی بعد از نوار پيچی جهت عبور از داخل غالف در نرخ ها پيش بينی شده است١٠–

.به ردیف های این فصل اضافه یا آاهش بهایی بشرح زیر تعلق می گيرد١١–
.اضافه یا آاهش بهاء به ردیف های ٥٦٠٦٠٢٠٠١ الی ٥٦٠٦٠٢٠٠٧ بازاء هریك متر بيشتر یا آمتر از ٣٨ متر، ٤ درصد ١١–١
.٤ درصد  اضافه بهاء نسبت به ردیف های ٥٦٠٦٠١٠٠١ الی ٥٦٠٦٠١٠٠٧ بازاء هر یك متر بيشتر از ١٢ متر  ١١–٢

.چنانچه حفاری افقی در زیر آزاد راه ها انجام شود، ردیف های مربوط در این فصل به اضافه ٥ درصد پرداخت ميشود١٢–
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل ششم - عبور از مانع

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ششم - عبور از مانع

 اينچ با جاده و راه آهن شامل استقرار دستگاه4بخش اول اجراي عمليات تقاطع خط لوله 0601001
 اينچ .8 متر و كارگذاري غالف 12حفاري افقي ، سوراخ كردن جاده يا زير راه آهن به طول 

382،425،150يك قلم 56

 اينچ با جاده و راه آهن شامل استقرار دستگاه6بخش اول اجراي عمليات تقاطع خط لوله 0601002
 متر ،عايق كاري و كارگذاري12حفاري افقي ، سوراخ كردن جاده يا زير راه آهن به طول 

 اينچ .10غالف 

414،293،920يك قلم 56

 اينچ با جاده و راه آهن شامل استقرار دستگاه8بخش اول اجراي عمليات تقاطع خط لوله 0601003
 متر ،عايق كاري و كارگذاري12حفاري افقي ، سوراخ كردن جاده يا زير راه آهن به طول 

اينچ .12غالف 

439،958،460يك قلم 56

 اينچ با جاده و راه آهن شامل استقرار دستگاه10بخش اول اجراي عمليات تقاطع خط لوله 0601004
 متر،عايق كاري و كارگذاري12حفاري افقي ، سوراخ كردن جاده يا زير راه آهن به طول 

 اينچ. 14غالف 

478،031،440يك قلم 56

 اينچ با جاده و راه آهن شامل استقرار دستگاه12بخش اول اجراي عمليات تقاطع خط لوله 0601005
 متر،عايق كاري و كارگذاري12حفاري افقي ، سوراخ كردن جاده يا زير راه آهن به طول 

 اينچ.16غالف 

546،332،510يك قلم 56

 اينچ با جاده و راه آهن شامل استقرار دستگاه20بخش اول اجراي عمليات تقاطع خط لوله 0601006
 متر،عايق كاري و كارگذاري12حفاري افقي ، سوراخ كردن جاده يا زير راه آهن به طول 

 اينچ .24غالف 

637،387،930يك قلم 56

 اينچ با جاده و راه آهن شامل استقرار دستگاه24بخش اول اجراي عمليات تقاطع خط لوله 0601007
 متر،عايق كاري و كارگذاري12حفاري افقي ، سوراخ كردن جاده يا زير راه آهن به طول 

 اينچ.   30غالف 

710،232،260يك قلم 56

 اينچ با جاده و راه آهن شامل ادامه عمليات لوله4بخش دوم اجراي عمليات تقاطع خط لوله 0602001
 متر )،38 اينچ در طرفين جاده يا راه آهن ( از هر طرف 8 اينچ و غالف گذاري 4كشي اصلي 

  .عايق كاري لوله اصلي و غالف و ساخت و نصب هواكش ها و قيرريزي در غالف

144،979،140يك قلم 56

 اينچ با جاده و راه آهن شامل ادامه عمليات لوله6بخش دوم اجراي عمليات تقاطع خط لوله 0602002
 متر38 اينچ در طرفين جاده يا راه آهن ( از هر طرف 10 اينچ و غالف گذاري 6كشي اصلي 

  .)، عايق كاري لوله اصلي و غالف و ساخت و نصب هواكش ها و قيرريزي در غالف

181،223،930يك قلم 56

 اينچ با جاده و راه آهن شامل ادامه عمليات لوله8بخش دوم اجراي عمليات تقاطع خط لوله 0602003
 متر38 اينچ در طرفين جاده يا راه آهن ( از هر طرف 12 اينچ و غالف گذاري 8كشي اصلي 

  .)، عايق كاري لوله اصلي و غالف و ساخت و نصب هواكش ها و قيرريزي در غالف

193،305،520يك قلم 56

 اينچ با جاده و راه آهن شامل ادامه عمليات10بخش دوم اجراي عمليات تقاطع خط لوله 0602004
 اينچ در طرفين جاده يا راه آهن ( از هر طرف16  اينچ و غالف گذاري 10لوله كشي اصلي 

  . متر )، عايق كاري لوله اصلي و غالف و ساخت و نصب هواكش ها و قيرريزي در غالف38

217،468،710يك قلم 56

 اينچ با جاده و راه آهن شامل ادامه عمليات12بخش دوم اجراي عمليات تقاطع خط لوله 0602005
 اينچ در طرفين جاده يا راه آهن ( از هر طرف10  اينچ و غالف گذاري 12لوله كشي اصلي 

  . متر )، عايق كاري لوله اصلي و غالف و ساخت و نصب هواكش ها و قيرريزي در غالف38

248،791،100يك قلم 56

 اينچ با جاده و راه آهن شامل ادامه عمليات20بخش دوم اجراي عمليات تقاطع خط لوله 0602006
 اينچ در طرفين جاده يا راه آهن ( از هر طرف24 اينچ و غالف گذاري 20لوله كشي اصلي 

  . متر )، عايق كاري لوله اصلي و غالف و ساخت و نصب هواكش ها و قيرريزي در غالف38

342،087،770يك قلم 56

 اينچ با جاده و راه آهن شامل ادامه عمليات24بخش دوم اجراي عمليات تقاطع خط لوله 0602007
 اينچ در طرفين جاده يا راه آهن ( از هر طرف30 اينچ و غالف گذاري 24لوله كشي اصلي 

  . متر )، عايق كاري لوله اصلي و غالف و ساخت و نصب هواكش ها و قيرريزي در غالف38

435،384،430يك قلم 56
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل هفتم - آزمايش و راه اندازي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه
هزینه های مربوط به تأمين، استقرار و جابهایی نفرات، ماشين آالت، مصالح و مواد مصرفی الزم برای آزمایش هيدرواستاتيك (آزمایش نشتی و١–

.مقاومت خط لوله با آب) خطوط لوله نفت و گاز و موارد ایمنی و سایر هزینه های مشابه در قيمت ها منظور شده است

هزینه های مربوط به تهيه روش آزمایش خط لوله، آماده سازی و تقسيم بندی خط لوله به قطعات مورد نياز برای آزمایش، تهيه و نصب ارسال و٢–
دریافت آننده توپك ها با تمام شير آالت و اتصاالت در صورت وجود، تهيه ابزار و تجهيزات ثبت فشار، نصب شيرهای تخليه و هواگيری و سایر موارد

.مشابه در قيمت ها منظور شده است

هزینه مربوط به ارسال توپك های تميزآننده و اندازه گير با هوا و توپك های پرآننده با آب، به تعداد الزم به نحوی آه هوای موجود در خط لوله در٣–
حد مجاز باشد به انضمام تزریق مواد افزودنی، انجام تمام  آزمایش های مورد نياز (آزمایش های مقاومت و نشتی)، مطابق مشخصات فنی و
روش تأیيد شده، تخليه و خشك آردن خط لوله با هوای خشك و مواد افزودنی مورد نياز و همچنين تهيه گزارش های الزم در قيمت ها منظور

.شده است

بابت نصب بودن یا نبودن شيرهای اصلی در مسير خط، هنگام آزمایش هيدرواستاتيك هيچ گونه اضافه یا آسر بهایی به ردیف های مربوط به٤–
.آزمایش خط تعلق نمی گيرد

چنانچه به هر دليل، آه ناشی از قصور آاری پيمانكار نباشد، از جمله تأخير در تحویل مصالح، مشخصات فنی پيمان و یا نقص سازنده و بنا به٥–
دستور مهندس مشاور، شيرآالت جدا از خط مورد آزمایش هيدرواستاتيك قرار گيرد، هزینه مربوط به این عمليات، طبق ردیف های مربوط به

.آزمایش شيرآالت محاسبه و پرداخت می شود

هزینه آزمایش خط لوله در تقاطع ها آه جداگانه از خط اصلی نيز مورد آزمایش هيدرواستاتيك قرار می گيرد، در قيمت ردیف های فصل عبور از٦–
موانع منظور شده است و از این بابت هيچ گونه اضافه یا آسری هایی به ردیف های این فصل تعلق نمی گيرد. در هر حال، چنانچه غير از
آزمایش خط لوله در تقاطع ها، به دليل خاصی آارفرما دستور دهد، قسمتی از لوله ها، غير از آزمایش در مسير خط، جداگانه نيز مورد آزمایش

.هر شاخه لوله معادل یك شير با همان اندازه منظور می شود

در صورت پيش آمدن نشتی در خط لوله، ضمن عمليات نشت یابی، تعمير و اصالح خط و تكميل آزمایش های نهایی، مهندسی مشاور دليل بروز٧–
نشتی را مورد بررسی قرار داده و در صورتی آه نشت حاصله ناشی از عملكرد نادرست یا قصور پيمانكار نبوده و مربوط به مصالح تحویلی
آارفرما باشد، هزینه های مربوط به مصالح تحویلی آارفرما باشد، هزینه های مربوط به عمليات نشت یابی با تعيين قيمت جدید، محاسبه و

.پرداخت خواهد شد

در صورتی آه باتوجه به بند ٧،هزینه نشت یابی به عهده آارفرما قرار گيرد، طول خط لوله مورد آزمایش برای یافتن نشتی، براساس مجموع٨–
طول بخش هایی آه در هر دفعه برای یافتن نشتی مورد آزمایش قرار گرفته اند، محاسبه خواهد شد. طول قطعات مورد آزمایش نشت یابی آه

.آمتر از یك آيلومتر باشد، یك آيلومتر منظور خواهد شد

هزینه مربوط به عمليــات اتصـــال نهایی قطعات به یكدیگر شامل جوشكاری و عایقكاری آنها طبــق ردیف های جوشكاری از فصل آماده سازی و٩–
.جوشكاری و همچنين ردیف های عایقكاری دستی از فصل عایقكاری لوله گذاری پرداخت می شود

در  این فصل تهيه آب و مواد افزودنی آن به عهده آارفرماست. هزینه های مربوط به انتقال آب به هر روشی که موثر تر باشد و هزینه های تزریق١٠–
.مواد افزودنی و تامين تجهيزات مربوط به عهده پيمانکار است

.بهای ردیف های مربوط به پرآردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی، شامل موارد زیر است١١–
 ١١– ١ همكاری با متخصصان آارفرما برای پرآردن خط با گاز یا مواد نفتی

.١١– ٢ آنترل عملكرد صحيح شيرهای ميان مسيری
.١١– ٣ هواگيری خط تا حصول اطمينان از پرشدن آامل خط با فرآورده های نفتی یا گاز

١١– ٤ انجام سایر عمليات یا هماهنگی های الزم تا زمان جریان آامل و بدون نقص فرآورده های نفتی یا گاز در  حد مورد قبول بهره بردار از
.خط لوله

قيمت ردیف های آزمایش هيدرواستاتيکی خط لوله برای شيب های حداکثر تا ٨ (هشت) درصد می باشد.برای انجام آزمایش خط در شيب های١٢–
:باالتر اضافه بهایی بشرح زیر به قيمت های این فصل تعلق می گيرد

شيب های بيش از ٨ درصد  تا ١٥ درصد                                          ٢٥ درصد
شيب های بيش از ١٥ درصد  تا ٢٢ درصد                                        ٣٠ درصد
شيب های بيش از ٢٢ درصد                                                          ٤٥ درصد
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل هفتم - آزمايش و راه اندازي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هفتم - آزمايش و راه اندازي

176،100متر اينچ.4آزمايش هيدرو استاتيك خط لوله به قطر 0701001 56
192،250متر اينچ.6آزمايش هيدرو استاتيك خط لوله به قطر 0701002 56
211،270متر اينچ.8آزمايش هيدرو استاتيك خط لوله به قطر 0701003 56
226،760متر اينچ.10آزمايش هيدرو استاتيك خط لوله به قطر 0701004 56
234،150متر اينچ.12آزمايش هيدرو استاتيك خط لوله به قطر 0701005 56
252،480متر اينچ.16آزمايش هيدرو استاتيك خط لوله به قطر 0701006 56
264،360متر اينچ.18آزمايش هيدرو استاتيك خط لوله به قطر 0701007 56
285،500متر اينچ.20آزمايش هيدرو استاتيك خط لوله به قطر 0701008 56
324،990متر اينچ.24آزمايش هيدرو استاتيك خط لوله به قطر 0701009 56
344،220متر اينچ.26آزمايش هيدرو استاتيك خط لوله به قطر 0701010 56
391،490متر اينچ.30آزمايش هيدرو استاتيك خط لوله به قطر 0701011 56
433،220متر اينچ.32آزمايش هيدرو استاتيك خط لوله به قطر 0701012 56
515،810متر اينچ.36آزمايش هيدرو استاتيك خط لوله به قطر 0701013 56
605،600متر اينچ.42آزمايش هيدرو استاتيك خط لوله به قطر 0701014 56
10،399،000كيلومتر  اينچ 6 تا  4همكاري با كارفرما در پر كردن خط لوله با گاز يا مواد نفتي براي  لوله به قطر  0703001 56
12   تا  8همكاري با كارفرما در پر كردن خط لوله با گاز يا مواد نفتي براي  لوله به قطر  0703002

اينچ 
13،170،730كيلومتر 56

20   تا  14همكاري با كارفرما در پر كردن خط لوله با گاز يا مواد نفتي براي  لوله به قطر  0703003
اينچ 

18،067،800كيلومتر 56

30   تا  22همكاري با كارفرما در پر كردن خط لوله با گاز يا مواد نفتي براي  لوله به قطر  0703004
اينچ 

22،493،840كيلومتر 56

42   تا  32همكاري با كارفرما در پر كردن خط لوله با گاز يا مواد نفتي براي  لوله به قطر  0703005
اينچ 

27،626،090كيلومتر 56

13،907،980ساعتعمليات هيدرواستاتيك تسهيالت سر چاهي ، چند راهه ، هدرها براي هر حلقه ( لوپ ) تست0704001 56

28



1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل هشتم - برش و پخ سر لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

قيمت ردیف های این فصل مربوط به عمليات اضافی برش و پخ سرلوله است آه احيانا” در حين اجرای آار پيش خواهد آمد. از جمله، چنانچه١–
آارفرما نتواند به دالیلی لوله های مناسب به پيمانكار تحویل دهد و سرلوله ها در زمان تحویل نياز به برش و ایجاد پخ داشته باشد، با تایيد
مهندس مشاور و آارفرما مبنی بر وجود ایراد در لوله ها، برای پرداخت هزینه برش و پخ زدن سرلوله ها یا بریدن لوله های معيوب، از نرخ های درج

.شده در این فصل استفاده می شود
توضيح: قيمت ردیف های این فصل به سنگ زدن معمول سرلوله در خط اصلی، جوشكاری، بریدن و سنگ زدن لوله در اتصاالت ميان مسيری،
نصب شيرآالت و اتصاالت و نظایر آن تعلق نمی گيرد. هزینه مربوط به این عمليات در ردیف های فصل های مربوط منظور شده است و از این بابت

.هزینه جداگانه ای پرداخت نمی شود

.هزینه جابه جایی اضافی لوله در آارگاه برای انجام عمليات برش یا دسته بندی لوله های معيوب در قيمت ردیف ها منظور شده است٢–

هزینه تامين ماشين آالت، ابزار آار، سوخت، مصالح و مواد مصرفی مورد نياز برای انجام آار و حمل آنها به پای آار در قيمت ردیف ها منظور شده٣–
.است

و شامل سنگ زدن و ایجاد پخ مناسب برای جوشكاری می باشد. LX٦٥تا ٥ LXو ٥ Lقيمت ردیف های این فصل مربوط به تمام لوله های از نوع ٤٥–
، سه درصد به قيمت ردیف های LX٦٥برای لوله های با مقاومت مکانيکی باالتر به ازاء هر ١٠ درصد افزایش تنش تسليم فوالد نسبت به لوله ٥

 .این فصل اضافه می شود

چنانچه برای برش لوله نياز به تخليه مواد و گاززدایی لوله باشد و این آار در عهده پيمانكار قرار گيرد، قيمت آن جداگانه محاسبه و پرداخت می٥–
.شود

قيمت ردیف های این فصل برای برش و پخ لوله بصورت عمود بر محور طولی لوله می باشد. هرگاه برای ساخت اتصاالتی، نياز به برش مایل٦–
.سرلوله باشد، اضافه بهایی معادل ٢٠ درصد، به ردیف مربوط تعلق می گيرد

چنانچه به منظور جمع آوری لوله های فرسوده یا به هر دليل دیگری نياز به برش ساده سرلوله باشد، ٥٠ درصد قيمت ردیف مربوط پرداخت می٧–
.شود

برای بریدن لوله به روش گرم و پخ سرلوله باالتر از ضخامت ٠/٥٠٠ اینچ، به ازای هر ١/١٦ اینچ افزایش ضخامت، اضافه بهایی معادل ٥ درصد٨–
.قيمت ردیف پرداخت می شود
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل هشتم - برش و پخ سر لوله

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هشتم - برش و پخ سر لوله

432،440سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  1برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801001 56
480،490سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  1/5برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801002 56
540،550سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  2برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801003 56
617،770سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  3برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801004 56
780،190سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  4برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801005 56
936،220سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  6برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801006 56
1،063،890سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  8برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801007 56
1،200،290سر لوله اينچ .0/50اينچ و ضخامت جدار تا  10برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801008 56
1،434،940سر لوله اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  12برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801009 56
1،836،170سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  16برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801010 56
2،128،890سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  18برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801011 56
2،448،230سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  20برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801012 56
2،852،300سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  24برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801013 56
3،243،710سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  26برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801014 56
3،739،800سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  30برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801015 56
4،851،220سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  36برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801016 56
5،597،560سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  40برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801017 56
6،839،400سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  44برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801018 56
8،235،570سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  48برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801019 56
8،875،490سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  52برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801020 56
9،574،940سر لوله  اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  56برش و پخ سرلوله به روش گرم براي لوله به قطر 0801021 56
4،634،370سر لوله اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  4برش و پخ سرلوله به روش سرد براي لوله به قطر 0802001 56
5،055،670سر لوله اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  6برش و پخ سرلوله به روش سرد براي لوله به قطر 0802002 56
5،561،240سر لوله اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  8برش و پخ سرلوله به روش سرد براي لوله به قطر 0802003 56
5،815،440سر لوله اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  10برش و پخ سرلوله به روش سرد براي لوله به قطر 0802004 56
6،461،600سر لوله اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  12برش و پخ سرلوله به روش سرد براي لوله به قطر 0802005 56
7،269،310سر لوله اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  16برش و پخ سرلوله به روش سرد براي لوله به قطر 0802006 56
8،095،880سر لوله اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  18برش و پخ سرلوله به روش سرد براي لوله به قطر 0802007 56
9،252،440سر لوله اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  20برش و پخ سرلوله به روش سرد براي لوله به قطر 0802008 56
10،794،510سر لوله اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  24برش و پخ سرلوله به روش سرد براي لوله به قطر 0802009 56
12،213،380سر لوله اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  26برش و پخ سرلوله به روش سرد براي لوله به قطر 0802010 56
14،656،060سر لوله اينچ .  0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  30برش و پخ سرلوله به روش سرد براي لوله به قطر 0802011 56
17،041،930سر لوله اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  36برش و پخ سرلوله به روش سرد براي لوله به قطر 0802012 56
21،718،690سر لوله اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  40برش و پخ سرلوله به روش سرد براي لوله به قطر 0802013 56
24،324،930سر لوله اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  44برش و پخ سرلوله به روش سرد براي لوله به قطر 0802014 56
27،027،700سر لوله اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  48برش و پخ سرلوله به روش سرد براي لوله به قطر 0802015 56
29،627،660سر لوله اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  52برش و پخ سرلوله به روش سرد براي لوله به قطر 0802016 56
31،849،730سر لوله اينچ .0/50 اينچ و ضخامت جدار تا  56برش و پخ سرلوله به روش سرد براي لوله به قطر 0802017 56
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل نهم - خمكاري منفرد

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

قيمت ردیف های این فصل، مربوط به انجام عمليات خم آردن سرد لوله به طور مجرد بوده و تنها در مواردی آه به هر دليل در یك آار و طبق١–
دستور آارفرما یا مهندس مشاور، انجام یك یا چند خم بر روی لوله به صورت مجرد و یا اضافی نياز باشد از قيمت های این فصل استفاده خواهد
شد. توضيح آنكه هزینه خم زدن معمول و مورد نياز در مسير خط، در قيمت ردیف های فصل عمليات آماده سازی و جوشكاری منظور شده است و

.قيمت های این فصل به آنها تعلق نمی گيرد

خم آردن لوله ها با وسایل دستی و یا خم آردن لوله با ماشين خمكاری در آارگاه ثابت مالك محاسبات است. حمل لوله به آارگاه محل استقرار٢–
.دستگاه خمكاری و همچنين حمل لوله خم شده به محل مورد نياز، جداگانه و با توجه به فصل حمل و ریسه محاسبه و پرداخت خواهد شد

هزینه های مربوط به استقرار نفرات، لوازم و ماشين آالت برای خم آردن در آارگاه ثابت. اندازه گيری های الزم، حمل لوله در محوطه آارگاه، انجام٣–
عمليات الزم برای خم زدن لوله تا زاویه مناسب، خارج آردن لوله خم شده از ماشين و حمل و قراردادن مجدد لوله خم شده در محل دپوی آارگاه،

.در قيمت ردیف ها منظور شده است

در نظرگرفته شده است. برای لوله های با مقاومت مکانيکی LX٦٥و تاحد ٥ ٥LX، Lقيمت ردیف های این فصل برای خم زدن لوله های فوالدی٤٥–
 .، پنج درصد به قيمت ردیف های این فصل اضافه می شودLX٦٥باالتر، به ازاء هر ١٠ درصد افزایش تنش تسليم فوالد نسبت به لوله ٥

به ازای هر درجه اضافه خم بيش از ٥ درجه خم اوليه درج شده در ردیف های این فصل، اضافه بهایی معادل ٥ درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق٥–
.ميگيرد

.هرگاه ضخامت جدار لوله بيش از ٠/٥٠٠ تا ٠/٦٢٥ اینچ باشد، اضافه بهایی معادل ٥ درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق ميگيرد٦–

.هرگاه ضخامت جدار لوله بيش از ٠/٦٢٥ تا ٠/٧٥٠ اینچ باشد، اضافه بهایی معادل ١٠ درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق ميگيرد٧–
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وزارت نفت

فصل نهم - خمكاري منفرد
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بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل نهم - خمكاري منفرد

 ميليمتر ) و با زاويه خم تا12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 4خم زدن لوله به قطر  0901001
  درجه5

2،782،930سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم تا12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 6خم زدن لوله به قطر  0901002
  درجه5

3،324،050سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم تا12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 8خم زدن لوله به قطر  0901003
  درجه 5

5،079،200سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 10خم زدن لوله به قطر  0901004
  درجه 5تا  

5،312،730سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 12خم زدن لوله به قطر  0901005
  درجه 5تا  

7،027،360سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 14خم زدن لوله به قطر  0901006
  درجه 5تا  

7،244،700سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 16خم زدن لوله به قطر  0901007
  درجه 5تا  

7،389،590سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 18خم زدن لوله به قطر  0901008
  درجه 5تا  

9،311،850سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 20خم زدن لوله به قطر  0901009
  درجه 5تا  

9،819،770سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 22خم زدن لوله به قطر  0901010
  درجه 5تا  

11،013،770سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 24خم زدن لوله به قطر  0901011
  درجه 5تا  

13،070،710سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 26خم زدن لوله به قطر  0901012
  درجه 5تا  

13،441،510سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 28خم زدن لوله به قطر  0901013
  درجه  5تا  

14،646،620سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 30خم زدن لوله به قطر  0901014
  درجه 5تا  

15،110،120سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 32خم زدن لوله به قطر  0901015
  درجه 5تا  

17،274،840سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 36خم زدن لوله به قطر  0901016
  درجه 5تا  

20،798،540سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 42خم زدن لوله به قطر  0901017
  درجه 5تا  

21،331،830سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 44خم زدن لوله به قطر  0901018
  درجه 5تا  

25،233،490سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 46خم زدن لوله به قطر  0901019
  درجه 5تا  

26،001،460سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 48خم زدن لوله به قطر  0901020
  درجه 5تا  

26،879،150سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 52خم زدن لوله به قطر  0901021
  درجه 5تا  

30،168،810سر لوله 56

 ميليمتر ) و با زاويه خم12/7 اينچ (0/500  اينچ تا ضخامت جدار 56خم زدن لوله به قطر  0901022
  درجه  5تا  

30،881،460سر لوله 56
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وزارت نفت
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معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

چنانچه به هر دليل آارفرما در حين اجرای آار دستور آاری ابالغ آند آه انجام آن نياز به جوشكاری در آارگاه ثابت یا بصورت منفرد داشته باشد، از١–
قيمت ردیف های این فصل استفاده خواهد شد. توضيح آنكه هزینه جوشكاری طول خط و نصب اتصاالت و شيرآالت در قيمت ردیف های فصل های

.مربوط منظور شده است و به هيچ عنوان نمی توان از قيمت ردیف های این فصل استفاده آرد

هزینه جابه جایی لوله در محل آارگاه برای انجام عمليات جوشكاری، در قيمت ردیف های این فصل منظور شده است.٢–

هزینه سنگ زدن و آماده آردن سرلوله های پخ شده برای تميز آردن و آماده سـازی سرلوله برای جوشكاری، در قيمت ردیف های این فصل٣–
.منظور شده است

هزینه آزمایش صالحيت جوشكاران و تهيه روش جوشكاری و همچنين هزینه تامين ماشين آالت، ابزارآار، سوخت، مصالح و مواد مصرفی مورد نياز٤–
.(غير از لوله و الكترود )، برای انجام آار و حمل آنها به پای آار در قيمت ردیف ها منظور شده است

است. برای لوله های با مقاومت مکانيکی باالتر به ازاء هر ١٠ LX٦٥تا ٥  LXو ٥ Lقيمت ردیف های این فصل مربوط به جوشكاری لوله های ٥٥–
 .، سه درصد به قيمت ردیف های این فصل اضافه می شود LX٦٥درصد افزایش تنش تسليم فوالد نسبت به لوله ٥

.تامين نيروی انسانی، ماشين آالت، لوازم و مصالح معدنی (غير از لوله، اتصاالت و الكترود ) در ردیف های این فصل منظور شده است٦–

چنانچه لوله با ضخامتی مورد استفاده قرار گيرد آه در ردیف های این فصل قيمتی برای آن منظور نشده است، از ميان یابی خطی دو ردیف٧–
.مربوط به نزدیكترین ضخامت استفاده خواهد شد
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832،480سرجوش ميليمتر )6,35 اينچ (0/250اينچ تا ضخامت جدار 1جوشكاري يك سر لوله به قطر1001001 56
998،980سرجوش ميليمتر )6,35 اينچ (0/250 اينچ تا ضخامت جدار 1/2 1جوشكاري يك سر لوله به قطر 1002001 56
1،165،470سرجوش ميليمتر )6,35 اينچ (0/250 اينچ تا ضخامت جدار 2جوشكاري يك سر لوله به قطر 1003001 56
1،331،970سرجوش ميليمتر )6,35 اينچ (0/250 اينچ تا ضخامت جدار 3جوشكاري يك سر لوله به قطر 1004001 56
1،683،460سرجوش اينچ .281 /0 اينچ به ضخامت جدار 4جوشكاري يك سرلوله به قطر 1005001 56
1،750،800سرجوش اينچ .312 /0 اينچ به ضخامت جدار 4جوشكاري يك سرلوله به قطر 1005002 56
1،851،810سرجوش اينچ .337 /0 اينچ به ضخامت جدار 4جوشكاري يك سرلوله به قطر 1005003 56
2،020،160سرجوش اينچ .437 /0 اينچ به ضخامت جدار 4جوشكاري يك سرلوله به قطر 1005004 56
2،424،190سرجوش اينچ .531 /0 اينچ به ضخامت جدار 4جوشكاري يك سرلوله به قطر 1005005 56
2،861،890سرجوش اينچ .674 /0 اينچ به ضخامت جدار 4جوشكاري يك سرلوله به قطر 1005006 56
2،491،530سرجوش اينچ .281 /0 اينچ به ضخامت جدار 6جوشكاري يك سرلوله به قطر 1006001 56
2،558،870سرجوش اينچ .312 /0 اينچ به ضخامت جدار 6جوشكاري يك سرلوله به قطر 1006002 56
2،626،200سرجوش اينچ .344 /0 اينچ به ضخامت جدار 6جوشكاري يك سرلوله به قطر 1006003 56
2،727،210سرجوش اينچ .375 /0 اينچ به ضخامت جدار 6جوشكاري يك سرلوله به قطر 1006004 56
2،996،570سرجوش اينچ .432 /0 اينچ به ضخامت جدار 6جوشكاري يك سرلوله به قطر 1006005 56
3،198،580سرجوش اينچ .500 /0 اينچ به ضخامت جدار 6جوشكاري يك سرلوله به قطر 1006006 56
3،467،940سرجوش اينچ .562 /0 اينچ به ضخامت جدار 6جوشكاري يك سرلوله به قطر 1006007 56
3،703،620سرجوش اينچ .625 /0 اينچ به ضخامت جدار 6جوشكاري يك سرلوله به قطر 1006008 56
4،040،310سرجوش اينچ .719 /0 اينچ به ضخامت جدار 6جوشكاري يك سرلوله به قطر 1006009 56
4،377،010سرجوش اينچ .750 /0 اينچ به ضخامت جدار 6جوشكاري يك سرلوله به قطر 1006010 56
3،726،610سرجوش اينچ .344 /0 اينچ به ضخامت جدار 8جوشكاري يك سرلوله به قطر 1007001 56
3،800،400سرجوش اينچ .375 /0 اينچ به ضخامت جدار 8جوشكاري يك سرلوله به قطر 1007002 56
3،984،890سرجوش اينچ .438 /0 اينچ به ضخامت جدار 8جوشكاري يك سرلوله به قطر 1007003 56
4،280،070سرجوش اينچ .500 /0 اينچ به ضخامت جدار 8جوشكاري يك سرلوله به قطر 1007004 56
4،649،040سرجوش اينچ .562 /0 اينچ به ضخامت جدار 8جوشكاري يك سرلوله به قطر 1007005 56
4،944،220سرجوش اينچ .625 /0 اينچ به ضخامت جدار 8جوشكاري يك سرلوله به قطر 1007006 56
5،460،780سرجوش اينچ .719 /0 اينچ به ضخامت جدار 8جوشكاري يك سرلوله به قطر 1007007 56
5،940،440سرجوش اينچ .750 /0 اينچ به ضخامت جدار 8جوشكاري يك سرلوله به قطر 1007008 56
4،639،810سرجوشاينچ .0/365 اينچ به ضخامت جدار  10جوشكاري يك سرلوله به قطر 1008001 56
4،915،050سرجوشاينچ .0/438 اينچ به ضخامت جدار  10جوشكاري يك سرلوله به قطر 1008002 56
5،308،250سرجوشاينچ .0/500 اينچ به ضخامت جدار  10جوشكاري يك سرلوله به قطر 1008003 56
5،740،780سرجوشاينچ .0/562 اينچ به ضخامت جدار  10جوشكاري يك سرلوله به قطر 1008004 56
6،133،980سرجوشاينچ .0/625 اينچ به ضخامت جدار  10جوشكاري يك سرلوله به قطر 1008005 56
6،723،790سرجوشاينچ .0/719 اينچ به ضخامت جدار  10جوشكاري يك سرلوله به قطر 1008006 56
5،287،970سرجوش اينچ .0/375اينچ به ضخامت جدار 12جوشكاري يك سرلوله به قطر 1009001 56
5،539،780سرجوش  اينچ .0/406اينچ به ضخامت جدار12جوشكاري يك سرلوله به قطر 1009002 56
5،833،550سرجوش  اينچ .0/438اينچ به ضخامت جدار12جوشكاري يك سرلوله به قطر 1009003 56
6،337،170سرجوش اينچ .0/500اينچ به ضخامت جدار 12جوشكاري يك سرلوله به قطر 1009004 56
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6،840،780سرجوش  اينچ .0/562اينچ به ضخامت جدار12جوشكاري يك سرلوله به قطر 1009005 56
7،302،430سرجوش  اينچ .0/625اينچ به ضخامت جدار12جوشكاري يك سرلوله به قطر 1009006 56
7،806،050سرجوش  اينچ .0/688اينچ به ضخامت جدار12جوشكاري يك سرلوله به قطر 1009007 56
8،309،660سرجوش اينچ .0/750اينچ به ضخامت جدار 12جوشكاري يك سرلوله به قطر 1009008 56
6،073،540سرجوش اينچ .0/375اينچ به ضخامت جدار14جوشكاري يك سرلوله به قطر1010001 56
6،341،490سرجوش اينچ .0/406اينچ به ضخامت جدار14جوشكاري يك سرلوله به قطر1010002 56
6،743،420سرجوش اينچ .0/438اينچ به ضخامت جدار14جوشكاري يك سرلوله به قطر1010003 56
7،011،370سرجوش اينچ .0/469اينچ به ضخامت جدار14جوشكاري يك سرلوله به قطر1010004 56
7،323،980سرجوش اينچ .0/500اينچ به ضخامت جدار14جوشكاري يك سرلوله به قطر1010005 56
7،859،880سرجوش اينچ .0/562اينچ به ضخامت جدار14جوشكاري يك سرلوله به قطر1010006 56
8،395،780سرجوش اينچ .0/625اينچ به ضخامت جدار14جوشكاري يك سرلوله به قطر1010007 56
8،931،680سرجوش اينچ .0/688اينچ به ضخامت جدار14جوشكاري يك سرلوله به قطر1010008 56
9،288،950سرجوش اينچ .0/750اينچ به ضخامت جدار14جوشكاري يك سرلوله به قطر1010009 56
6،922،050سرجوش اينچ .0/375اينچ به ضخامت جدار16جوشكاري يك سرلوله به قطر1011001 56
7،234،660سرجوش اينچ .0/406اينچ به ضخامت جدار16جوشكاري يك سرلوله به قطر1011002 56
7،636،590سرجوش اينچ .0/438اينچ به ضخامت جدار16جوشكاري يك سرلوله به قطر1011003 56
7،904،540سرجوش اينچ .0/469اينچ به ضخامت جدار16جوشكاري يك سرلوله به قطر1011004 56
8،261،810سرجوش اينچ .0/500اينچ به ضخامت جدار16جوشكاري يك سرلوله به قطر1011005 56
8،887،020سرجوش اينچ .0/562اينچ به ضخامت جدار16جوشكاري يك سرلوله به قطر1011006 56
9،512،240سرجوش اينچ .0/625اينچ به ضخامت جدار16جوشكاري يك سرلوله به قطر1011007 56
10،137،460سرجوش اينچ .0/688اينچ به ضخامت جدار16جوشكاري يك سرلوله به قطر1011008 56
10،539،390سرجوش اينچ .0/750اينچ به ضخامت جدار16جوشكاري يك سرلوله به قطر1011009 56
7،636،590سرجوش اينچ .0/375اينچ به ضخامت جدار18جوشكاري يك سرلوله به قطر1012001 56
7،993،860سرجوش اينچ .0/406اينچ به ضخامت جدار18جوشكاري يك سرلوله به قطر1012002 56
8،395،780سرجوش اينچ .0/438اينچ به ضخامت جدار18جوشكاري يك سرلوله به قطر1012003 56
8،753،050سرجوش اينچ .0/469اينچ به ضخامت جدار18جوشكاري يك سرلوله به قطر1012004 56
9،110،320سرجوش اينچ .0/500اينچ به ضخامت جدار18جوشكاري يك سرلوله به قطر1012005 56
9،824،850سرجوش اينچ .0/562اينچ به ضخامت جدار18جوشكاري يك سرلوله به قطر1012006 56
10،450،070سرجوش اينچ .0/625اينچ به ضخامت جدار18جوشكاري يك سرلوله به قطر1012007 56
11،164،600سرجوش اينچ .0/688اينچ به ضخامت جدار18جوشكاري يك سرلوله به قطر1012008 56
11،611،190سرجوش اينچ .0/750اينچ به ضخامت جدار18جوشكاري يك سرلوله به قطر1012009 56
8،306،470سرجوش اينچ .0/375اينچ به ضخامت جدار20جوشكاري يك سرلوله به قطر1013001 56
8،708،390سرجوش اينچ .0/406اينچ به ضخامت جدار20جوشكاري يك سرلوله به قطر1013002 56
9،154،970سرجوش اينچ .0/438اينچ به ضخامت جدار 20جوشكاري يك سرلوله به قطر1013003 56
9،512،240سرجوش اينچ .0/469اينچ به ضخامت جدار20جوشكاري يك سرلوله به قطر1013004 56
9،914،170سرجوش اينچ .0/500اينچ به ضخامت جدار20جوشكاري يك سرلوله به قطر1013005 56
10،673،360سرجوش اينچ .0/562اينچ به ضخامت جدار20جوشكاري يك سرلوله به قطر1013006 56
11،432،550سرجوش اينچ .0/625اينچ به ضخامت جدار20جوشكاري يك سرلوله به قطر1013007 56
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12،191،750سرجوش اينچ .0/688اينچ به ضخامت جدار20جوشكاري يك سرلوله به قطر1013008 56
12،638،330سرجوش اينچ .0/750اينچ به ضخامت جدار20جوشكاري يك سرلوله به قطر1013009 56
8،882،740سرجوش اينچ .0/375اينچ به ضخامت جدار22جوشكاري يك سرلوله به قطر1014001 56
9،319،600سرجوش اينچ .0/406اينچ به ضخامت جدار22جوشكاري يك سرلوله به قطر1014002 56
9،756،460سرجوش اينچ .0/438اينچ به ضخامت جدار22جوشكاري يك سرلوله به قطر1014003 56
10،193،310سرجوش اينچ .0/469اينچ به ضخامت جدار22جوشكاري يك سرلوله به قطر1014004 56
10،557،360سرجوش اينچ .0/500اينچ به ضخامت جدار22جوشكاري يك سرلوله به قطر1014005 56
11،431،070سرجوش اينچ .0/562اينچ به ضخامت جدار22جوشكاري يك سرلوله به قطر1014006 56
12،231،980سرجوش اينچ .0/625اينچ به ضخامت جدار22جوشكاري يك سرلوله به قطر1014007 56
13،105،690سرجوش اينچ .0/688اينچ به ضخامت جدار22جوشكاري يك سرلوله به قطر1014008 56
13،542،550سرجوش اينچ .0/750اينچ به ضخامت جدار22جوشكاري يك سرلوله به قطر1014009 56
9،610،840سرجوش اينچ .0/375 اينچ به ضخامت جدار 24جوشكاري يك سرلوله به قطر 1015001 56
10،120،500سرجوش اينچ .0/406 اينچ به ضخامت جدار 24جوشكاري يك سرلوله به قطر 1015002 56
10،557،360سرجوش اينچ .0/438 اينچ به ضخامت جدار 24جوشكاري يك سرلوله به قطر 1015003 56
11،067،030سرجوش اينچ .0/469 اينچ به ضخامت جدار 24جوشكاري يك سرلوله به قطر 1015004 56
11،503،880سرجوش اينچ .0/500 اينچ به ضخامت جدار 24جوشكاري يك سرلوله به قطر 1015005 56
12،450،400سرجوش اينچ .0/562 اينچ به ضخامت جدار 24جوشكاري يك سرلوله به قطر 1015006 56
13،251،310سرجوش اينچ .0/625 اينچ به ضخامت جدار 24جوشكاري يك سرلوله به قطر 1015007 56
14،125،020سرجوش اينچ .0/688 اينچ به ضخامت جدار 24جوشكاري يك سرلوله به قطر 1015008 56
14،634،690سرجوش اينچ .0/750 اينچ به ضخامت جدار 24جوشكاري يك سرلوله به قطر 1015009 56
10،411،740سرجوش اينچ .0/375 اينچ به ضخامت جدار 26جوشكاري يك سرلوله به قطر 1016001 56
10،994،220سرجوش اينچ .0/406 اينچ به ضخامت جدار 26جوشكاري يك سرلوله به قطر 1016002 56
11،503،880سرجوش اينچ .0/438 اينچ به ضخامت جدار 26جوشكاري يك سرلوله به قطر 1016003 56
11،940،740سرجوش اينچ .0/469 اينچ به ضخامت جدار 26جوشكاري يك سرلوله به قطر 1016004 56
12،450،400سرجوش اينچ .0/500 اينچ به ضخامت جدار 26جوشكاري يك سرلوله به قطر 1016005 56
13،469،740سرجوش اينچ .0/562 اينچ به ضخامت جدار 26جوشكاري يك سرلوله به قطر 1016006 56
14،343،450سرجوش اينچ .0/625 اينچ به ضخامت جدار 26جوشكاري يك سرلوله به قطر 1016007 56
15،362،780سرجوش اينچ .0/688 اينچ به ضخامت جدار 26جوشكاري يك سرلوله به قطر 1016008 56
15،872،450سرجوش اينچ .0/750 اينچ به ضخامت جدار 26جوشكاري يك سرلوله به قطر 1016009 56
11،212،650سرجوش اينچ .0/375 اينچ به ضخامت جدار 28جوشكاري يك سرلوله به قطر 1017001 56
11،795،120سرجوش اينچ .0/406 اينچ به ضخامت جدار 28جوشكاري يك سرلوله به قطر 1017002 56
12،377،600سرجوش اينچ .0/438 اينچ به ضخامت جدار 28جوشكاري يك سرلوله به قطر 1017003 56
12،814،450سرجوش اينچ .0/469 اينچ به ضخامت جدار 28جوشكاري يك سرلوله به قطر 1017004 56
13،396،930سرجوش اينچ .0/500 اينچ به ضخامت جدار 28جوشكاري يك سرلوله به قطر 1017005 56
14،489،070سرجوش اينچ .0/562 اينچ به ضخامت جدار 28جوشكاري يك سرلوله به قطر 1017006 56
15،435،590سرجوش اينچ .0/625 اينچ به ضخامت جدار 28جوشكاري يك سرلوله به قطر 1017007 56
16،454،920سرجوش اينچ .0/688 اينچ به ضخامت جدار 28جوشكاري يك سرلوله به قطر 1017008 56
17،037،400سرجوش اينچ .0/750 اينچ به ضخامت جدار 28جوشكاري يك سرلوله به قطر 1017009 56
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12،013،550سرجوش اينچ .0/375 اينچ به ضخامت جدار 30جوشكاري يك سرلوله به قطر 1018001 56
12،668،830سرجوش اينچ .0/406 اينچ به ضخامت جدار 30جوشكاري يك سرلوله به قطر 1018002 56
13،324،120سرجوش اينچ .0/438 اينچ به ضخامت جدار 30جوشكاري يك سرلوله به قطر 1018003 56
13،833،780سرجوش اينچ .0/469 اينچ به ضخامت جدار 30جوشكاري يك سرلوله به قطر 1018004 56
14،343،450سرجوش اينچ .0/500 اينچ به ضخامت جدار 30جوشكاري يك سرلوله به قطر 1018005 56
15،508،400سرجوش اينچ .0/562 اينچ به ضخامت جدار 30جوشكاري يك سرلوله به قطر 1018006 56
16،527،730سرجوش اينچ .0/625 اينچ به ضخامت جدار 30جوشكاري يك سرلوله به قطر 1018007 56
17،619،870سرجوش اينچ .0/688 اينچ به ضخامت جدار 30جوشكاري يك سرلوله به قطر 1018008 56
18،275،160سرجوش اينچ .0/750 اينچ به ضخامت جدار 30جوشكاري يك سرلوله به قطر 1018009 56
12،861،450سرجوش اينچ .0/375 اينچ به ضخامت جدار 32جوشكاري يك سرلوله به قطر 1019001 56
13،519،140سرجوش اينچ .0/406 اينچ به ضخامت جدار 32جوشكاري يك سرلوله به قطر 1019002 56
14،176،830سرجوش اينچ .0/438 اينچ به ضخامت جدار 32جوشكاري يك سرلوله به قطر 1019003 56
14،688،360سرجوش اينچ .0/469 اينچ به ضخامت جدار 32جوشكاري يك سرلوله به قطر 1019004 56
15،346،050سرجوش اينچ .0/500 اينچ به ضخامت جدار 32جوشكاري يك سرلوله به قطر 1019005 56
16،588،350سرجوش اينچ .0/562 اينچ به ضخامت جدار 32جوشكاري يك سرلوله به قطر 1019006 56
17،611،420سرجوش اينچ .0/625 اينچ به ضخامت جدار 32جوشكاري يك سرلوله به قطر 1019007 56
18،780،640سرجوش اينچ .0/688 اينچ به ضخامت جدار 32جوشكاري يك سرلوله به قطر 1019008 56
19،511،410سرجوش اينچ .0/750 اينچ به ضخامت جدار 32جوشكاري يك سرلوله به قطر 1019009 56
13،665،290سرجوش اينچ .0/375 اينچ به ضخامت جدار 34جوشكاري يك سرلوله به قطر 1020001 56
14،396،060سرجوش اينچ .0/406 اينچ به ضخامت جدار 34جوشكاري يك سرلوله به قطر 1020002 56
15،053،750سرجوش اينچ .0/438 اينچ به ضخامت جدار 34جوشكاري يك سرلوله به قطر 1020003 56
15،638،360سرجوش اينچ .0/469 اينچ به ضخامت جدار 34جوشكاري يك سرلوله به قطر 1020004 56
16،296،040سرجوش اينچ .0/500 اينچ به ضخامت جدار 34جوشكاري يك سرلوله به قطر 1020005 56
17،611،420سرجوش اينچ .0/562 اينچ به ضخامت جدار 34جوشكاري يك سرلوله به قطر 1020006 56
18،707،570سرجوش اينچ .0/625 اينچ به ضخامت جدار 34جوشكاري يك سرلوله به قطر 1020007 56
19،949،870سرجوش اينچ .0/688 اينچ به ضخامت جدار 34جوشكاري يك سرلوله به قطر 1020008 56
20،680،630سرجوش اينچ .0/750 اينچ به ضخامت جدار 34جوشكاري يك سرلوله به قطر 1020009 56
14،688،640سرجوش اينچ .0/375 اينچ به ضخامت جدار 36جوشكاري يك سرلوله به قطر 1021001 56
15،474،130سرجوش اينچ .0/406 اينچ به ضخامت جدار 36جوشكاري يك سرلوله به قطر 1021002 56
16،181،070سرجوش اينچ .0/438 اينچ به ضخامت جدار 36جوشكاري يك سرلوله به قطر 1021003 56
16،809،460سرجوش اينچ .0/469 اينچ به ضخامت جدار 36جوشكاري يك سرلوله به قطر 1021004 56
17،516،400سرجوش اينچ .0/500 اينچ به ضخامت جدار 36جوشكاري يك سرلوله به قطر 1021005 56
18،930،280سرجوش اينچ .0/562 اينچ به ضخامت جدار 36جوشكاري يك سرلوله به قطر 1021006 56
20،108،510سرجوش اينچ .0/625 اينچ به ضخامت جدار 36جوشكاري يك سرلوله به قطر 1021007 56
21،443،840سرجوش اينچ .0/688 اينچ به ضخامت جدار 36جوشكاري يك سرلوله به قطر 1021008 56
22،229،330سرجوش اينچ .0/750 اينچ به ضخامت جدار 36جوشكاري يك سرلوله به قطر 1021009 56
15،474،130سرجوش اينچ .0/375 اينچ به ضخامت جدار 38جوشكاري يك سرلوله به قطر 1022001 56
16،338،160سرجوش اينچ .0/406 اينچ به ضخامت جدار 38جوشكاري يك سرلوله به قطر 1022002 56
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16،966،550سرجوش اينچ .0/438 اينچ به ضخامت جدار 38جوشكاري يك سرلوله به قطر 1022003 56
17،673،490سرجوش اينچ .0/469 اينچ به ضخامت جدار 38جوشكاري يك سرلوله به قطر 1022004 56
18،458،980سرجوش اينچ .0/500 اينچ به ضخامت جدار 38جوشكاري يك سرلوله به قطر 1022005 56
19،794،310سرجوش اينچ .0/562 اينچ به ضخامت جدار 38جوشكاري يك سرلوله به قطر 1022006 56
21،129،640سرجوش اينچ .0/625 اينچ به ضخامت جدار 38جوشكاري يك سرلوله به قطر 1022007 56
22،622،070سرجوش اينچ .0/688 اينچ به ضخامت جدار 38جوشكاري يك سرلوله به قطر 1022008 56
23،407،560سرجوش اينچ .0/750 اينچ به ضخامت جدار 38جوشكاري يك سرلوله به قطر 1022009 56
16،181،070سرجوش اينچ .0/375 اينچ به ضخامت جدار 40جوشكاري يك سرلوله به قطر 1023001 56
17،123،650سرجوش اينچ .0/406 اينچ به ضخامت جدار 40جوشكاري يك سرلوله به قطر 1023002 56
17،830،590سرجوش اينچ .0/438 اينچ به ضخامت جدار 40جوشكاري يك سرلوله به قطر 1023003 56
18،537،530سرجوش اينچ .0/469 اينچ به ضخامت جدار 40جوشكاري يك سرلوله به قطر 1023004 56
19،323،020سرجوش اينچ .0/500 اينچ به ضخامت جدار 40جوشكاري يك سرلوله به قطر 1023005 56
20،894،000سرجوش اينچ .0/562 اينچ به ضخامت جدار 40جوشكاري يك سرلوله به قطر 1023006 56
22،229،330سرجوش اينچ .0/625 اينچ به ضخامت جدار 40جوشكاري يك سرلوله به قطر 1023007 56
23،643،210سرجوش اينچ .0/688 اينچ به ضخامت جدار 40جوشكاري يك سرلوله به قطر 1023008 56
24،585،790سرجوش اينچ .0/750 اينچ به ضخامت جدار 40جوشكاري يك سرلوله به قطر 1023009 56
16،966،550سرجوش اينچ .0/375 اينچ به ضخامت جدار 42جوشكاري يك سرلوله به قطر 1024001 56
17،987،690سرجوش اينچ .0/406 اينچ به ضخامت جدار 42جوشكاري يك سرلوله به قطر 1024002 56
18،616،080سرجوش اينچ .0/438 اينچ به ضخامت جدار 42جوشكاري يك سرلوله به قطر 1024003 56
19،480،120سرجوش اينچ .0/469 اينچ به ضخامت جدار 42جوشكاري يك سرلوله به قطر 1024004 56
20،187،060سرجوش اينچ .0/500 اينچ به ضخامت جدار 42جوشكاري يك سرلوله به قطر 1024005 56
21،836،580سرجوش اينچ .0/562 اينچ به ضخامت جدار 42جوشكاري يك سرلوله به قطر 1024006 56
23،250،460سرجوش اينچ .0/625 اينچ به ضخامت جدار 42جوشكاري يك سرلوله به قطر 1024007 56
24،742،890سرجوش اينچ .0/688 اينچ به ضخامت جدار 42جوشكاري يك سرلوله به قطر 1024008 56
25،685،480سرجوش اينچ .0/750 اينچ به ضخامت جدار 42جوشكاري يك سرلوله به قطر 1024009 56
17،673،490سرجوش اينچ .0/375 اينچ به ضخامت جدار 44جوشكاري يك سرلوله به قطر 1025001 56
18،773،180سرجوش اينچ .0/406 اينچ به ضخامت جدار 44جوشكاري يك سرلوله به قطر 1025002 56
19،480،120سرجوش اينچ .0/438 اينچ به ضخامت جدار 44جوشكاري يك سرلوله به قطر 1025003 56
20،265،610سرجوش اينچ .0/469 اينچ به ضخامت جدار 44جوشكاري يك سرلوله به قطر 1025004 56
21،129،640سرجوش اينچ .0/500 اينچ به ضخامت جدار 44جوشكاري يك سرلوله به قطر 1025005 56
22،779،170سرجوش اينچ .0/562 اينچ به ضخامت جدار 44جوشكاري يك سرلوله به قطر 1025006 56
24،271،600سرجوش اينچ .0/625 اينچ به ضخامت جدار 44جوشكاري يك سرلوله به قطر 1025007 56
25،764،030سرجوش اينچ .0/688 اينچ به ضخامت جدار 44جوشكاري يك سرلوله به قطر 1025008 56
26،785،160سرجوش اينچ .0/750 اينچ به ضخامت جدار 44جوشكاري يك سرلوله به قطر 1025009 56
18،283،690سرجوش اينچ .0/375 اينچ به ضخامت جدار 46جوشكاري يك سرلوله به قطر 1026001 56
19،261،430سرجوش اينچ .0/406 اينچ به ضخامت جدار 46جوشكاري يك سرلوله به قطر 1026002 56
20،141،390سرجوش اينچ .0/438 اينچ به ضخامت جدار 46جوشكاري يك سرلوله به قطر 1026003 56
20،923،580سرجوش اينچ .0/469 اينچ به ضخامت جدار 46جوشكاري يك سرلوله به قطر 1026004 56
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دهم - جوشكاري منفرد

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دهم - جوشكاري منفرد

21،803،540سرجوش اينچ .0/500 اينچ به ضخامت جدار 46جوشكاري يك سرلوله به قطر 1026005 56
23،563،470سرجوش اينچ .0/562 اينچ به ضخامت جدار 46جوشكاري يك سرلوله به قطر 1026006 56
25،030،080سرجوش اينچ .0/625 اينچ به ضخامت جدار 46جوشكاري يك سرلوله به قطر 1026007 56
26،692،230سرجوش اينچ .0/688 اينچ به ضخامت جدار 46جوشكاري يك سرلوله به قطر 1026008 56
27،669،970سرجوش اينچ .0/750 اينچ به ضخامت جدار 46جوشكاري يك سرلوله به قطر 1026009 56
18،968،110سرجوش اينچ .0/375 اينچ به ضخامت جدار 48جوشكاري يك سرلوله به قطر 1027001 56
20،141،390سرجوش اينچ .0/406 اينچ به ضخامت جدار 48جوشكاري يك سرلوله به قطر 1027002 56
20،923،580سرجوش اينچ .0/438 اينچ به ضخامت جدار 48جوشكاري يك سرلوله به قطر 1027003 56
21،803،540سرجوش اينچ .0/469 اينچ به ضخامت جدار 48جوشكاري يك سرلوله به قطر 1027004 56
22،683،510سرجوش اينچ .0/500 اينچ به ضخامت جدار 48جوشكاري يك سرلوله به قطر 1027005 56
24،443،440سرجوش اينچ .0/562 اينچ به ضخامت جدار 48جوشكاري يك سرلوله به قطر 1027006 56
26،105،590سرجوش اينچ .0/625 اينچ به ضخامت جدار 48جوشكاري يك سرلوله به قطر 1027007 56
27،767،740سرجوش اينچ .0/688 اينچ به ضخامت جدار 48جوشكاري يك سرلوله به قطر 1027008 56
28،843،250سرجوش اينچ .0/750 اينچ به ضخامت جدار 48جوشكاري يك سرلوله به قطر 1027009 56
20،630،260سرجوش اينچ .0/375 اينچ به ضخامت جدار 52جوشكاري يك سرلوله به قطر 1028001 56
21،705،770سرجوش اينچ .0/406 اينچ به ضخامت جدار 52جوشكاري يك سرلوله به قطر 1028002 56
22،683،510سرجوش اينچ .0/438 اينچ به ضخامت جدار 52جوشكاري يك سرلوله به قطر 1028003 56
23،563،470سرجوش اينچ .0/469 اينچ به ضخامت جدار 52جوشكاري يك سرلوله به قطر 1028004 56
24،541،210سرجوش اينچ .0/500 اينچ به ضخامت جدار 52جوشكاري يك سرلوله به قطر 1028005 56
26،496،680سرجوش اينچ .0/562 اينچ به ضخامت جدار 52جوشكاري يك سرلوله به قطر 1028006 56
28،158،840سرجوش اينچ .0/625 اينچ به ضخامت جدار 52جوشكاري يك سرلوله به قطر 1028007 56
30،016،540سرجوش اينچ .0/688 اينچ به ضخامت جدار 52جوشكاري يك سرلوله به قطر 1028008 56
31،189،820سرجوش اينچ .0/750 اينچ به ضخامت جدار 52جوشكاري يك سرلوله به قطر 1028009 56
22،194،640سرجوش اينچ .0/375 اينچ به ضخامت جدار 56جوشكاري يك سرلوله به قطر 1029001 56
23،367،920سرجوش اينچ .0/406 اينچ به ضخامت جدار 56جوشكاري يك سرلوله به قطر 1029002 56
24،345،660سرجوش اينچ .0/438 اينچ به ضخامت جدار 56جوشكاري يك سرلوله به قطر 1029003 56
25،421،170سرجوش اينچ .0/469 اينچ به ضخامت جدار 56جوشكاري يك سرلوله به قطر 1029004 56
26،398،910سرجوش اينچ .0/500 اينچ به ضخامت جدار 56جوشكاري يك سرلوله به قطر 1029005 56
28،452،160سرجوش اينچ .0/562 اينچ به ضخامت جدار 56جوشكاري يك سرلوله به قطر 1029006 56
30،309،860سرجوش اينچ .0/625 اينچ به ضخامت جدار 56جوشكاري يك سرلوله به قطر 1029007 56
32،265،330سرجوش اينچ .0/688 اينچ به ضخامت جدار 56جوشكاري يك سرلوله به قطر 1029008 56
33،536،390سرجوش اينچ .0/750 اينچ به ضخامت جدار 56جوشكاري يك سرلوله به قطر 1029009 56
5،357،890متر اينچ0,375جوشكاري  طولي غالف تا  ضخامت 1030001 56
5،615،560متر اينچ0,406 تا 376. 0جوشكاري  طولي غالف ضخامت 1030002 56
5،914،120متر اينچ0,438 تا  0,407جوشكاري  طولي غالف ضخامت1030003 56
6،421،280متر اينچ0,500 تا 0,439جوشكاري  طولي غالف  ضخامت1030004 56
6،932،530متر اينچ0,562 تا 0,500جوشكاري  طولي غالف ضخامت1030005 56
7،402،880متر اينچ0,625 اينچ تا 0,563جوشكاري  طولي غالف  ضخامت 1030006 56
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دهم - جوشكاري منفرد

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دهم - جوشكاري منفرد

7،910،040متر اينچ0,688 اينچ تا 0,626جوشكاري  طولي غالف  ضخامت 1030007 56
8،421،290متر اينچ0,750 اينچ تا 0,689جوشكاري  طولي غالف  ضخامت1030008 56
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل يازدهم - ابزار دقيق

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

هزینه استقرار، جابجایی الزم، به آارگيری و تامين افراد، ماشين آالت، ابزار آار و مواد مصرفی (غير از مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرما١–
.است، مانند لوله ها، ابزار دقيق و رنگ آميزی و غيره ) مورد نياز برای اجرای هر یك از عمليات، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است

بهای مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرما است در قيمت ردیف ها منظور نشده است، ليكن هزینه های انبار آردن این اجناس در محل٢–
.مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب، حمل از انبار آارگاه به پای آار و تمام هزینه های از این قبيل، در قيمت ردیف ها منظور شده است

.در قيمت ردیف های مربوط به ساخت و نصب پایه ها، هزینه خاآبرداری، بتن ریزی و نصب پایه بطور آامل منظور شده است٣–

.هزینه نصب آليه اتصاالت در لوله آشی هوای تغذیه، در قيمت های ردیف های مربوط منظور شده است٤–
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وزارت نفت

فصل يازدهم - ابزار دقيق

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل يازدهم - ابزار دقيق

1101001TI) 10،216،900عدد) شامل آزمايش و كاليبراسيوننصب نشان دهنده درجه حرارت 56
1102001PISIJ 13،622،530عدد شامل آزمايش و كاليبراسيون5241 -  ) طبق نقشه نصب نشان دهنده  فشار (  56
1103001D P CELLSIJ /نصب انتقال دهنده جريان (   شامل آزمايش و5303 -  ) طبق نقشه   

كاليبراسيون
22،937،660عدد 56

1103002FRSIJ 33،209،660عدد شامل آزمايش و كاليبراسيون5301 -  ) طبق نقشه  نصب ثبت كننده جريان (  56
10،028،200عددنصب نشان دهنده عبور توپك شامل آزمايش و كاليبراسيون1104001 56
11،468،830عددنصب پايلوت جهت شير ايمني شامل آزمايش و كاليبراسيون1105001 56
472،460متر  اينچ جهت هواي تغذ يه2/ 1لوله كشي گالوانيزه به قطر  1106001 56
590،580متر اينچ جهت هواي تغذ يه1لوله كشي گالوانيزه به قطر 1106002 56
474،220متر  اينچ4/ 1لوله كشي مسي رو پوش دار به قطر 1107001 56
270،040متر  اينچ روي پايه3كشيدن سيني كابل به عرض 1108001 56
1109001SIJ  -  اينچ طبق نقشه  2ساخت و نصب پايه نگهدارنده جهت ادوات ابزار دقيق از لوله  

  به طور كامل5301
2،344،990عدد 56

1109002SIJ   به طور5314 - ساخت و نصب پايه نگهدارنده جهت سيني كابل از نبشي طبق نقشه  
كامل 

641،480عدد 56
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل دوازدهم- حمل و نقل

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

:مقدمه

به طور آلی، هزینه بارگيری، حمل و باراندازی برای مصالح تهيه شده توسط پيمانكار، از محل تحویل تا انبار آارگاه و از انبار آارگاه تا محل مصرف و١–
همچنين مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرماست، از انبار آارگاه تا محل مصرف در ردیف های سایر فصل های این فهرست بها پيش بينی شده
است.ردیف های این فصل، به منظور پرداخت هزینه های بارگيری، حمل و باراندازی از محل تحویل تا انبار آارگاه،برای مصالحی آه تامين آن در

.تعهد آارفرماست پيش بينی گردیده است

تبصره ١: چنانچه لوله های دریافتی از آارفرما، از محل تحویل مستقيما به آنار آانال حمل و در آنجا ریسه گردد، با توجه به اینكه هزینه مربوط در
.فصل ریسه چينی لحاظ گردیده بنابراین هزینه بارگيری، حمل تا ٣٠ آيلومتر و باراندازی مصالح به آن تعلق نمی گيرد

تبصره ٢: بابت بارگيری یا باراندازی مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرماست، ١٥ درصد قيمت ردیف بارگيری، حمل تا ٣٠ آيلومتر و باراندازی
.مصالح در نظر گرفته می شود

.مبدا حمل لوله، شيرآالت، اتصاالت و سایر مصالح تحویلی آارفرما محل تحویل مصالح یاد شده به پيمانكار است٢–

.هزینه حمل، شير آالت و اتصال ها و مصالح پوشش با استفاده از ردیف های این فصل و اعمال ضریب ٢/٥٠محاسبه می شود٣–

 :بهای حمل لوله، بااستفاده ازبهای واحد ردیف های این فصل و مقدار تن معادل آن آه طبق رابطه ذیل محاسبه می شود، پرداخت ميگردد٤–
T = ٢٤ × ١/٢ N/n   

:آه در آن
Tمقدار تن معادل =  
Nتعداد آل شاخه لوله ها =  
nتعداد شاخه های استاندارد لوله قابل حمل با یك تریلی آه از جدول ١ به دست می آید = .

تبصره ١: چنانچه محدودیت راه ها و پل های مسير امكان حمل لوله مطابق جدول ١ را مقدور ننماید، تعداد شاخه ها بر اساس نظر مهندس
.مشاور تعيين خواهد شد

.تبصره ٢: در صورتی آه لوله دارای پوشش پلی اتيلن یا هر نوع عایق دیگر باشد، قيمت ردیف های این فصل به اضافه ٥ درصد پرداخت ميشود
.تبصره ٣: برای جبران هزینه ترافيكی حمل لوله های ٥٢ و ٥٦ اینچ، ٣٥ درصد به قيمت ردیف های این فصل اضافه ميشود

.در صورتی آه حمل مصالح در راه های خاآی و شنی انجام شود، بهای واحد ردیف های این فصل به اضافه ٣٠ درصد، پرداخت ميشود٥–

مبنای تعيين مسافت حمل، نزدیكترین راه طبق  آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و ترابری است، و در مورد راه هایی آه در دفترچه یاد شده،٦–
.مسافتی برای آنها تعيين نشده است، با در نظر گرفتن آوتاهترین فاصله، طبق نظر مهندس مشاور، فاصله آنها تعيين می شود
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وزارت نفت

فصل دوازدهم- حمل و نقل

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوازدهم- حمل و نقل

580،200تن كيلومتر و باراندازي مصالح.30بارگيري، حمل تا 1201001 56
9،460تن/كيلومتر كيلومتر.75 كيلومتر، تا 30حمل مصالح، نسبت به مازاد بر 1201002 56
6،380تن/كيلومتر كيلومتر.150 كيلومتر، تا فاصله 75حمل مصالح، نسبت به مازاد بر 1201003 56
4،020تن/كيلومتر كيلومتر.300 كيلومتر، تا فاصله 150حمل مصالح، نسبت به مازاد بر 1201004 56
3،310تن/كيلومتر كيلومتر.450 كيلومتر، تا فاصله 300حمل مصالح، نسبت به مازاد بر 1201005 56
2،840تن/كيلومتر كيلومتر.750 كيلومتر، تا فاصله 450حمل مصالح، نسبت به مازاد بر 1201006 56
2،360تن/كيلومتر كيلومتر750حمل مصالح، نسبت به مازاد بر 1201007 56
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

فصل سيزدهم - تكيه گاه و مهار لوله ها و حصاركشي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

مقدمه :

١ – در قيمتهاي مربوط به تكيه گاهها ، هزينه تهيه بتونريزي با عيار ٣٠٠ آيلو گرم سيمان در متر مكعب و نيز حمل مصالح تا ٣٠ آيلومتر در نظر گرفته شده
است ، ولي تهيه لوله و ورق آف و درپوش محافظ از ورق به ضخامت ٦ ميليمتر بعهده آارفرما است .

 )   ميباشد ، در صورتيكه نياز به٢OPEN END ED – قيمت مربوط به رديف تكيهگاههايي آه بصورت شمع آوبي انجام  ميشود ، از نوع شمع آوبي ته باز (
شمع آوبي با نوك مخروطي باشد هزينه مخروطي آردن بايد جداگانه محاسبه گردد .

٣ – در قيمت رديفهاي احداث انواع مهارآننده ، هزينه تهيه ميل گرد و بتون ريزي و حمل مصالح تا ٣٠ آيلومتر منظور شده است ، ولي تهيه آهن آالت از قبيل
تير آهن – لوله – ورق و نبشي و غيره بعهده آارفرما ميباشد .

٤ – آسر بهاء به رديفهاي ساخت تكيه گاهها در صورتيكه بجاي لوله از تير آهن استفاده شود ١٠ درصد .

٥ – در قيمت رديفهاي مربوط به ساخت و نصب انواع فنس آليه هزينه هاي تهيه مصالح و اجراي فنس بطور آامل شامل بتن ريزي – نصب سيم خاردار
رنگآميزي و تمام اقالم مربوطه طبق استاندارد منظور شده است .

٦ – در قيمت رديف ( ساخت سكوي عملياتي ) فقط هزينه آارهاي فلزي شامل برشكاري ، جوشكاري ميباشد ولي هزينه بتون ريزي ، خاآبرداري ، رنگ
آميزي جداگانه مطابق با نقشه اجرائي بايد محاسبه گردد .
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 ساخت و نصب قطعات فلزي از قبيل ورق آهن ، نبشي ،تيرآهن ، پيچ و مهره و غيره شامل1301001
برشكاري و جوشكاري بدون تهيه مصالح

97،170كيلوگرم 56

392،400سر لوله  اينچ جهت ساختمان تكيه گاه ها با هر ضخامت4برش لوله  1302001 56
428،080سر لوله  اينچ جهت ساختمان تكيه گاه ها با هر ضخامت6برش لوله  1302002 56
470،890سر لوله  اينچ جهت ساختمان تكيه گاه ها با هر ضخامت8برش لوله  1302003 56
523،210سر لوله  اينچ جهت ساختمان تكيه گاه ها با هر ضخامت10برش لوله   1302004 56
588،610سر لوله  اينچ جهت ساختمان تكيه گاه ها با هر ضخامت12برش لوله  1302005 56
1،016،830سر لوله  اينچ جهت ساختمان تكيه گاه ها با هر ضخامت4جوشكاري  لوله  1302006 56
1،129،810سرجوش  اينچ جهت ساختمان تكيه گاه ها با هر ضخامت6جوشكاري  لوله  1302007 56
1،271،040سرجوش  اينچ جهت ساختمان تكيه گاه ها با هر ضخامت8جوشكاري  لوله  1302008 56
1،452،610سرجوش  اينچ جهت ساختمان تكيه گاه ها با هر ضخامت10جوشكاري  لوله  1302009 56
1،694،710سرجوش  اينچ جهت ساختمان تكيه گاه ها با هر ضخامت12جوشكاري  لوله  1302010 56
612،150متربرشكاري  ساده  لوله بصورت  طولي  1302011 56
0مترجوشكاري  طولي جهت ورق با هر ضخامت1302012 56
311،990عدد  اينچ پايه تكيه گاه4ساخت و نصب در پوش محافظ جهت لوله  1303001 56
356،560عدد  اينچ پايه تكيه گاه6ساخت و نصب در پوش محافظ جهت لوله  1303002 56
415،980عدد  اينچ پايه تكيه گاه8ساخت و نصب در پوش محافظ جهت لوله  1303003 56
499،180عدد  اينچ پايه تكيه گاه10ساخت و نصب در پوش محافظ جهت لوله  1303004 56
623،980عدد  اينچ پايه تكيه گاه12ساخت و نصب در پوش محافظ جهت لوله  1303005 56
1،439،580عدد  اينچ جهت شمع كوبي تكيه گاه ها4 مخروطي كردن نوك لوله  1304001 56
1،799،480عدد  اينچ جهت شمع كوبي تكيه گاه ها6 مخروطي كردن نوك لوله  1304002 56
2،399،300عدد  اينچ جهت شمع كوبي تكيه گاه ها8 مخروطي كردن نوك لوله  1304003 56
3،598،960عدد  اينچ جهت شمع كوبي تكيه گاه ها 10 مخروطي كردن نوك لوله  1304004 56
7،197،910عدد  اينچ جهت شمع كوبي تكيه گاه ها12 مخروطي كردن نوك لوله  1304005 56
1،092،770متر  اينچ  جهت تكيه گاه4 شمع كوبي لوله  1305001 56
1،365،960متر  اينچ  جهت تكيه گاه6 شمع كوبي لوله  1305002 56
1،821،280متر  اينچ  جهت تكيه گاه8 شمع كوبي لوله  1305003 56
2،185،530متر  اينچ  جهت تكيه گاه10 شمع كوبي لوله  1305004 56
2،731،910متر  اينچ  جهت تكيه گاه12 شمع كوبي لوله  1305005 56
1306001S L 4 مطابق با نقشه  1ساخت و تصب تكيه گاه لوله اي نوع  3 به ارتفاع حداكثر 6503/1-

  اينچ و فونداسيون بتوني وقتي تهيه آهن بعهده كارفرما باشد .4متر از سطح زمين با لوله  
11،466،900عدد 56

1306002S L 4 مطابق با نقشه  1ساخت و تصب تكيه گاه لوله اي نوع  3 به ارتفاع حداكثر 6503/1-
  اينچ و فونداسيون بتوني وقتي تهيه آهن بعهده كارفرما باشد .6متر از سطح زمين با لوله  

11،926،730عدد 56

1306003S L 4 مطابق با نقشه  1ساخت و تصب تكيه گاه لوله اي نوع  3 به ارتفاع حداكثر 6503/1-
  اينچ و فونداسيون بتوني وقتي تهيه آهن بعهده كارفرما باشد .8متر از سطح زمين با لوله  

12،480،130عدد 56

  اينچ و فونداسيون بتوني وقتي تهيه4 با لوله  1ساخت و نصب پايه الحاقي به تكيه گاه نوع 1307001
آهن آالت بعهده كارفرما باشد.

7،348،580عدد 56

  اينچ و فونداسيون بتوني وقتي تهيه6 با لوله  1ساخت و نصب پايه الحاقي به تكيه گاه نوع 1307002
آهن آالت بعهده كارفرما باشد.

7،695،450عدد 56
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  اينچ و فونداسيون بتوني وقتي تهيه8 با لوله  1  ساخت و نصب پايه الحاقي به تكيه گاه نوع 1307003
آهن آالت بعهده كارفرما باشد.

8،213،760عدد 56

1308001S L 4 مطابق با نقشه  1ساخت و تصب تكيه گاه لوله اي نوع    با پايه شمع كوبي از6503/1-
OPEN ENDED  )  وقتي تهيه آهن   متر و بصورت ته باز (3  اينچ  به عمق 4لوله  

بعهده كارفرما باشد .

9،803،490عدد 56

1308002S L 4 مطابق با نقشه  1ساخت و تصب تكيه گاه لوله اي نوع    با پايه شمع كوبي از6503/1-
OPEN ENDED  )  وقتي تهيه آهن   متر و بصورت ته باز (3  اينچ  به عمق 6لوله  

بعهده كارفرما باشد .

11،709،800عدد 56

1308003S L 4 مطابق با نقشه  1ساخت و تصب تكيه گاه لوله اي نوع    با پايه شمع كوبي از6503/1-
OPEN ENDED  )  وقتي تهيه آهن   متر و بصورت ته باز (3  اينچ  به عمق 8لوله  

بعهده كارفرما باشد .

14،713،850عدد 56

  اينچ و بصورت شمع كوبي وقتي4  با لوله  1ساخت و نصب پايه الحاقي به تكيه گاه نوع  1309001
آهن آالت بعهده كارفرما باشد.

6،492،010عدد 56

  اينچ و بصورت شمع كوبي وقتي6  با لوله  1ساخت و نصب پايه الحاقي به تكيه گاه نوع  1309002
آهن آالت بعهده كارفرما باشد.

7،634،720عدد 56

  اينچ و بصورت شمع كوبي وقتي8  با لوله  1ساخت و نصب پايه الحاقي به تكيه گاه نوع  1309003
آهن آالت بعهده كارفرما باشد.

9،387،510عدد 56

1310001S L 4 مطابق با نقشه  2ساخت و نصب تكيه گاه لوله اي نوع   6  با ارتفاع حداكثر 6503/2 -
  اينچ و فونداسين بتوني وقتي تهيه آهن آالت4  اينچ و تو دلي  6متر از سطح زمين با پايه 

بعهده كارفرما باشد .

25،942،030عدد 56

1310002S L 4 مطابق با نقشه  2ساخت و نصب تكيه گاه لوله اي نوع   6  با ارتفاع حداكثر 6503/2 -
  اينچ و فونداسين بتوني وقتي تهيه آهن آالت4  اينچ و تو دلي  10متر از سطح زمين با پايه 

بعهده كارفرما باشد.

27،134،180عدد 56

1310003S L 4 مطابق با نقشه  2 ساخت و نصب تكيه گاه لوله اي نوع   6  با ارتفاع حداكثر 6503/2 -
  اينچ و فونداسين بتوني وقتي تهيه آهن آالت6  اينچ و تو دلي  12متر از سطح زمين با پايه 

بعهده كارفرما باشد .

29،120،210عدد 56

1310004S L 4 مطابق با نقشه  2ساخت و نصب تكيه گاه لوله اي نوع   6  با ارتفاع حداكثر 6503/2 -
  اينچ و فونداسين بتوني وقتي تهيه آهن آالت6  اينچ و تو دلي  6متر از سطح زمين با پايه 

بعهده كارفرما باشد .

27،023،160عدد 56

1310005S L 4 مطابق با نقشه  2ساخت و نصب تكيه گاه لوله اي نوع   6  با ارتفاع حداكثر 6503/2 -
  اينچ و فونداسين بتوني وقتي تهيه آهن آالت4  اينچ و تو دلي  4متر از سطح زمين با پايه 

بعهده كارفرما باشد .

25،525،860عدد 56

1311001S L 4 مطابق با نقشه 2ساخت و نصب تكيه گاه لوله اي نوع   با پايه شمع كوبي از6503/2-
  اينچ وقتي تهيه آهن آالت بعهده4 متر بصورت ته باز و تو دلي 4/5  اينچ به عمق 4لوله  

كارفرما باشد.

23،746،190عدد 56

1311002S L 4 مطابق با نقشه 2ساخت و نصب تكيه گاه لوله اي نوع   با پايه شمع كوبي از6503/2-
  اينچ وقتي تهيه آهن آالت بعهده6 متر بصورت ته باز و تو دلي 4/5  اينچ به عمق 6لوله  

كارفرما باشد.

27،543،550عدد 56

1311003S L 4 مطابق با نقشه 2ساخت و نصب تكيه گاه لوله اي نوع   با پايه شمع كوبي از6503/2-
  اينچ وقتي تهيه آهن آالت بعهده4 متر بصورت ته باز و تو دلي 4/5  اينچ به عمق 10لوله  

كارفرما باشد.

33،581،860عدد 56

1311004S L 4 مطابق با نقشه 2ساخت و نصب تكيه گاه لوله اي نوع   با پايه شمع كوبي از6503/2-
  اينچ وقتي تهيه آهن آالت بعهده6 متر بصورت ته باز و تو دلي 4/5  اينچ به عمق 12لوله  

كارفرما باشد.

40،038،290عدد 56

1312001S L 4 مطابق با نقشه  4ساخت و نصب تكيه گاه لوله اي نوع   4    با پايه  تو دلي  6503/4 -
اينچ و فونداسيون بتوني وقتي تهيه آهن آالت بعهده كارفرما باشد .

5،596،400عدد 56
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1312002S L 4 مطابق با نقشه  4ساخت و نصب تكيه گاه لوله اي نوع   6    با پايه  تو دلي  6503/4 -
اينچ و فونداسين بتوني  وقتي تهيه آهن آالت بعهده كارفرما باشد .

6،093،620عدد 56

1312003S L 4  مطابق با نقشه 4ساخت و نصب تكيه گاه   لوله اي نوع   8 با پايه تودلي 6503/4 - 
ايتچ و فونداسيون بتوني وقتي آهن آالت بعهده كارفرما باشد. 

6،722،150عدد 56

 اينچ و فونداسيون بتوني وقتي تهيه4 با لوله 4ساخت و نصب پايه الحاقي به تكيه گاه نوع 1313001
آهن االت بعهده كارفرما باشد.

4،061،910عدد 56

 اينچ و فونداسيون بتوني وقتي تهيه6 با لوله 4ساخت و نصب پايه الحاقي به تكيه گاه نوع 1313002
آهن االت بعهده كارفرما باشد.

4،445،660عدد 56

 اينچ و فونداسيون بتوني وقتي تهيه8 با لوله 4ساخت و نصب پايه الحاقي به تكيه گاه نوع 1313003
آهن االت بعهده كارفرما باشد.

4،927،230عدد 56

1314001S L 4 مطابق با نقشه  5ساخت و نصب تكيه گاه لوله اي نوع   4  با پايه و تودلي 6503/5 -
 متر از سطح زمين فونداسيون  بتوني وقتي تهيه آهن آالت بعهده9/5اينچ به ارتفاع حداكثر  

كارفرما باشد .

72،997،350عدد 56

1314002S L 4 مطابق با نقشه  5ساخت و نصب تكيه گاه لوله اي نوع    اينچ و6  با پايه 6503/5 -
 متر از سطح زمين فونداسيون  بتوني وقتي تهيه آهن9/5 اينچ به ارتفاع حداكثر  4تودلي 

آالت بعهده كارفرما باشد .

74،435،120عدد 56

1314003S L 4 مطابق با نقشه  5ساخت و نصب تكيه گاه لوله اي نوع   6  با پايه و تودلي 6503/5 -
 متر از سطح زمين فونداسيون  بتوني وقتي تهيه آهن آالت بعهده9/5اينچ به ارتفاع حداكثر  

كارفرما باشد .

78،759،600عدد 56

 اينچ بصورت ته باز و6  با پايه شمع كوبي از لوله 5ساخت و نصب تكيه گاه لوله اي نوع  1315001
 اينچ وقتي تهيه آهن آالت بعهده كارفرما باشد.4 متر  و تو دلي 4/8عمق 

75،930،190عدد 56

1316001BXS L 4 طبق نقشه  42  يا   اينچ درجه  6 احداث مهار كننده جهت لوله     بدون6512-
تهيه آهن آالت

25،009،450عدد 56

1316002BXS L 4 طبق نقشه  42  يا   اينچ درجه  8 احداث مهار كننده جهت لوله     بدون6512-
تهيه آهن آالت

25،552،190عدد 56

1316003BXS L 4 طبق نقشه  42  يا   اينچ درجه  10 احداث مهار كننده جهت لوله   -6512  
بدون تهيه آهن آالت

26،275،850عدد 56

1316004BXS L 4 طبق نقشه  42  يا   اينچ درجه  12 احداث مهار كننده جهت لوله   -6512  
بدون تهيه آهن آالت

26،637،680عدد 56

1316005BXS L 4 طبق نقشه  42  يا   اينچ درجه  16 احداث مهار كننده جهت لوله   -6512  
بدون تهيه آهن آالت

41،756،620عدد 56

1316006BXS L 4 طبق نقشه  42  يا   اينچ درجه  20 احداث مهار كننده جهت لوله   -6512  
بدون تهيه آهن آالت

85،137،090عدد 56

1316007BXS L 4 طبق نقشه  42  يا   اينچ درجه  24 احداث مهار كننده جهت لوله   -6512  
بدون تهيه آهن آالت

87،657،730عدد 56

1316008BXS L 4 طبق نقشه  42  يا   اينچ درجه  26 احداث مهار كننده جهت لوله   -6512  
بدون تهيه آهن آالت

89،233،140عدد 56

1316009BXS L 4 طبق نقشه  42  يا   اينچ درجه  30 احداث مهار كننده جهت لوله   -6512  
بدون تهيه آهن آالت

96،479،990عدد 56

1317001XXS L 4  يا طبق نقشه 60 و 52  اينچ درجه 3احداث مهار كننده جهت لوله   بدون6538-
تهيه آهن آالت .

25،941،840عدد 56

1317002XXS L 4  طبق نقشه 60 و 52  اينچ درجه 4احداث مهار كننده جهت لوله   بدون6538-
تهيه آهن آالت .

26،122،750عدد 56

1317003XXS L 4  طبق نقشه 60 و 52  اينچ درجه 6احداث مهار كننده جهت لوله   بدون6538-
تهيه آهن آالت .

42،221،730عدد 56
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وزارت نفت

فصل سيزدهم - تكيه گاه و مهار لوله ها و حصاركشي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدهم - تكيه گاه و مهار لوله ها و حصاركشي

1317004XXS L 4  طبق نقشه 60 و 52  اينچ درجه 8احداث مهار كننده جهت لوله   بدون6538-
تهيه آهن آالت .

43،063،050عدد 56

1317005XXS L 4  طبق نقشه 60 و 52  اينچ درجه 10احداث مهار كننده جهت لوله   بدون6538-
تهيه آهن آالت .

43،924،030عدد 56

1317006XXS L 4  طبق نقشه 60 و 52  اينچ درجه 12احداث مهار كننده جهت لوله   بدون6538-
تهيه آهن آالت .

47،048،680عدد 56

1317007XXS L 4  طبق نقشه 60 و 52  اينچ درجه 16احداث مهار كننده جهت لوله   بدون6538-
تهيه آهن آالت .

61،973،250عدد 56

1317008XXS L 4  طبق نقشه 60 و 52  اينچ درجه 20احداث مهار كننده جهت لوله   بدون6538-
تهيه آهن آالت .

137،902،530عدد 56

1317009XXS L 4  طبق نقشه 60 و 52  اينچ درجه 24احداث مهار كننده جهت لوله   بدون6538-
تهيه آهن آالت .

144،246،520عدد 56

1317010XXS L 4  طبق نقشه 60 و 52  اينچ درجه 26احداث مهار كننده جهت لوله   بدون6538-
تهيه آهن آالت .

146،442،570عدد 56

1317011XXS L 4  طبق نقشه 60 و 52  اينچ درجه 30احداث مهار كننده جهت لوله   بدون6538-
تهيه آهن آالت .

152،424،730عدد 56

1318001S L 4  اينچ طبق نقشه  4 احداث مهار كننده كوهستاني جهت لوله     بدون تهيه6510 -
آهن آالت

39،440،290عدد 56

1318002S L 4  اينچ طبق نقشه  6 احداث مهار كننده كوهستاني جهت لوله    بدون تهيه6510 -
آهن آالت

40،070،450عدد 56

1318003S L 4  اينچ طبق نقشه  8 احداث مهار كننده كوهستاني جهت لوله    بدون تهيه6510 -
آهن آالت

40،385،530عدد 56

1318004S L 4 اينچ طبق نقشه  10 احداث مهار كننده كوهستاني جهت لوله    بدون تهيه6510 -
آهن آالت

41،330،770عدد 56

1318005S L 4 اينچ طبق نقشه  12 احداث مهار كننده كوهستاني جهت لوله    بدون تهيه6510 -
آهن آالت

45،659،080عدد 56

1318006S L 4 اينچ طبق نقشه  14 احداث مهار كننده كوهستاني جهت لوله    بدون تهيه6510 -
آهن آالت

59،096،180عدد 56

1318007S L 4 اينچ طبق نقشه  16 احداث مهار كننده كوهستاني جهت لوله    بدون تهيه6510 -
آهن آالت

59،956،260عدد 56

1318008S L 4 اينچ طبق نقشه  20 احداث مهار كننده كوهستاني جهت لوله    بدون تهيه6510 -
آهن آالت

61،446،500عدد 56

1318009S L 4 اينچ طبق نقشه  24 احداث مهار كننده كوهستاني جهت لوله    بدون تهيه6510 -
آهن آالت

81،713،110عدد 56

1318010S L 4 اينچ طبق نقشه  26 احداث مهار كننده كوهستاني جهت لوله    بدون تهيه6510 -
آهن آالت

82،343،270عدد 56

1318011S L 4 اينچ طبق نقشه  30 احداث مهار كننده كوهستاني جهت لوله    بدون تهيه6510 -
آهن آالت

83،335،260عدد 56

1319001s s 0متر به طور كامل60144-تهيه و اجراي حصار فلزي (فنس) از نوع تور سيمي طبق نقشه  56
1319002pales s  به طور60144- ) طبق نقشه تهيه و اجراي حصار فلزي (فنس) از نوع تيزه اي (

كامل
0متر 56

1319003s s 0متر به طور كامل60144-تهيه و اجراي حصار فلزي (فنس) از نوع ورق گالوانيزه طبق نقشه  56
ساخت و نصب قطعات فلزي از قبيل :نبشي، تير آهن، ورق جهت احداث فنس بدون تهيه1319004

مصالح.
3،193،130متر 56
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وزارت نفت

فصل سيزدهم - تكيه گاه و مهار لوله ها و حصاركشي

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدهم - تكيه گاه و مهار لوله ها و حصاركشي

1319005s s  بدون تهيه آهن60144-تهيه و اجراي حصار فلزي (فنس) از نوع تور سيمي طبق نقشه 
آالت

0متر 56

1319006pales s  بدون60144-) طبق نقشه تهيه و اجراي حصار فلزي (فنس) از نوع نيزه اي (
تهيه آهن آالت

0متر 56

1319007s s  بدون تهيه60144-تهيه و اجراي حصار فلزي (فنس) از نوع ورق گالوانيزه طبق نقشه 
آهن آالت

0متر 56

ساخت ونصب قطعات فلزي شامل برشكاري و جوشكاري جهت احداث سكو هاي عملياتي1319008
s L a 4بدون تهيه مصالح طبق نقشه -6007   

86،750كيلوگرم 56

23،550متر  اينچ بر روي تكيه گاه  4استقرارلوله 1320001 56
24،490متر اينچ بر روي تكيه گاه  6استقرارلوله 1320002 56
25،300متر اينچ بر روي تكيه گاه  8استقرارلوله 1320003 56
25،940متر اينچ بر روي تكيه گاه  10استقرارلوله 1320004 56
26،620متر اينچ بر روي تكيه گاه  12استقرارلوله 1320005 56
27،830متر اينچ بر روي تكيه گاه  14استقرارلوله 1320006 56
29،160متر  اينچ بر روي تكيه گاه  16استقرارلوله 1320007 56
38،450متر  اينچ بر روي تكيه گاه  20استقرارلوله 1320008 56
40،310متر  اينچ بر روي تكيه گاه  22استقرارلوله 1320009 56
47،880متر  اينچ بر روي تكيه گاه    24استقرارلوله 1320010 56
50،250متر اينچ بر روي تكيه گاه   26استقرارلوله 1320011 56
52،860متر اينچ بر روي تكيه گاه  28استقرارلوله 1320012 56
55،000متر اينچ بر روي تكيه گاه  30استقرارلوله 1320013 56
57،320متر اينچ بر روي تكيه گاه  32استقرارلوله 1320014 56
58،990متر اينچ بر روي تكيه گاه   34استقرارلوله 1320015 56
63،100متر اينچ بر روي تكيه گاه  36استقرارلوله 1320016 56
74،000متر اينچ بر روي تكيه گاه  42استقرارلوله 1320017 56
89،450متر اينچ بر روي تكيه گاه  48استقرارلوله 1320018 56
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وزارت نفت

 - مصالح پاي كار1پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 - مصالح پاي كار1پيوست 

0مصالح پاي كار4101001 56
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

پيوست ٢ – دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه
این دستورالعمل، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته های مختلف تهيه شده است، از این رو ، برای آارهای مربوط به هر رشته، باید به تناسب

.ماهيت و نياز آن آار، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد

 تعاریف١–
تجهيز آارگاه، عبارت از عمليات، اقدام ها و تدارآاتی است آه پيمانكار باید برای دوره اجرا انجام دهد، تا آغاز و همچنين انجام عمليات موضوع١–١

.پيمان، مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پيمان، ميسر شود

١– ٢ ساختمان های پشتيبانی،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای پشتيبانی عمليات اجرایی، مورد بهره برداری قرار می گيرند، مانند
آارگاه های سرپوشيده، شامل آارگاه های تاسيساتی، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافكاری، نقاشی، ساخت قطعات پيش
ساخته و مانند آن، تعميرگاه های سرپوشيده ماشين آالت، انبارهای سرپوشيده ، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پيمانكار، اتاق محل

. ترانسفورماتورها و مولدهای برق، ایستگاه سوخت رسانی

ساختمان های عمومی،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای افراد مستقر در آارگاه و سرویس دادن به آنها، مورد استفاده قرارگيرد، مانند١– ٣
دفاتر آار، نمازخانه، مهمان سرا، ساختمان های مسكونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه ، رختشویخانه،  تلفنخانه،

. پارآينگ های سرپوشيده

محوطه سازی، شامل خيابان بندی، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضالب، ایجاد خاآریز و آانال های هدایت آب و تمهيدات دیگر١– ٤
برای حفاظت آارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز ، انبارهای روباز، زمين های ورزشی، پارآينگ های روباز، حصار آشی، تامين روشنایی محوطه،

. تامين تجهيزات ایمنی و حفاظت و آارهای مشابه است

منظور از ورودی آارگاه،محل یا محل هایی از آارگاه است آه در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای آار، از سوی آارفرما تامين و تحویل١– ٥
.پيمانكار می شود. مشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش گفته، در شرایط خصوصی پيمان تعيين می شود

انبار آارگاه، محل یا محل هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جانمایی تجهيز آارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت١– ٦
. دستورالعمل های مربوط، از  آنها استفاده می شود

. راه دسترسی، راهی است آه یكی از راه های موجود آشور را به آارگاه متصل آند١– ٧

. ١– ٨ راه های سرویس، راه هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات احداث می شود

١– ٩ راه های ارتباطی، راه هایی است آه معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه مصالح، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه
.راه های دیگر، به محل اجرای عمليات متصل می آند

١– ١٠ راه انحرافی، راهی است آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه قبال از مسير موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عمليات موضوع
.پيمان قطع شده است، احداث شود

١– ١١ منظور از تأمين در شرح ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، فراهم آردن ساختمان ها، تأسيسات و همچنين ماشين آالت، به روش احداث یا نصب
در آارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امكانات موجود در محل، به صورت خرید خدمات یا اجاره و همچنين، اقدام های مربوط به نگهداری وبهره برداری

. از آنهاست

١– ١٢ برچيدن آارگاه، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسيسات و ساختمان های موقت، خارج آردن مصالح ، تجهيزات، ماشين آالت و دیگر تدارآات
. پيمانكار از آارگاه، تسطيح ،تميز آردن و در صورت لزوم بشكل اول برگرداندن زمين ها و محل های تحویلی آارفرما، طبق نظر آارفرما است

روش تهيه برآورد٢–
مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و نياز هر آار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ،٢– ١ 

اقتصادی ترین روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را طبق ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و
برچيدن آارگاه این پيوست ، برحسب قيمــت های محل اجرای عملــيات و با منظـور نمودن هزینه های باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد
آرده و در برابر ردیف های مورد نظر ، درج نماید و چنانچه مشخصات ویژهای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و
پيمان ، پيش بينی آند. برای ساختمان هایی آه احداث ميشود، ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه احداث آسر شده و حاصل به عنوان برآورد
آنها منظور می شود. در مورد ساختمان های پيش ساخته، مانند آاروانها و قطعات پيش ساخته ساختمان ها، مانند قابهای فلزی، هزینه
حمل و نصب، استهالك و سرمایه گذاری آنها، در طول اجرای آار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه، منظور می شود
. در پيمان هایی آه از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود ، تنها یك فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه برای آل آار تهيه می

. گردد

ساختمان ها، تأسيسات و راه هایی آه در برآورد هزینههای تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ميگردد، به صورت موقت و برای دوره اجرا در ٢– ٢ 
نظر گرفته می شود . به منظور تقليل هزینه های تجهيز آارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه در طرح برای دوره
بهره برداری پيش بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات یاد شده به عنوان تجهيز آارگاه استفاده گردد و این موضوع
در اسناد و مدارك پيمان درج شود . در این حالت ، هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد هزینه
اجرای آار منظور می شود . چنانچه برای تأمين آب ، برق ، گاز ، مخابرات و راه های آارگاه یا تأمين ساختمان های مسكونی ، اداری ،
پشتيبانی و عمومی یا سایر موارد ، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه  برای دوران بهره برداری از طرح پيش بينی می شود استفاده گردد،
با توجه به اینكه هزینه آنها در ردیف های فصل های مربوط پيش بينی شده است، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد شده در تجهيز و
برچيدن آارگاه ،منظور نمی گردد و صرفا” هزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد

.شد
نحوه تأمين آب، برق، گاز و مخابرات آارگاه در دوران اجرا، باید در شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود، چنانچه برای انتقال آب، برق ٢– ٣ 

، گاز و برقراری ارتباط مخابراتی ، از شبكه سراسری یا محلی تا ورودی آارگاه ، لوله آشی ، آانال آشی، و آابل آشی ، برای دوران اجرا
. الزم باشد، باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمان ، پيش بينی شود

چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی آارگاه را به عهده بگيرد، آه آارهای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و ٢– ٤ 
متعلقات آن ،نصب تيرهای برق ، آابل آشی از برق شبكه تا ورودی آارگاه، پرداخــت تعرفه های ثابت برق( دیماند ) و هزینه های انشعاب
و اشتراك برق و سایر آارهای  مشابه است، تعهدات آارفرما در این زمينه، به طور مشخص در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و
هزینه ای از این بابت در تجهيز و برچيدن آارگاه، منظور نخواهد شد. چنانچـــه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آارفرما نباشد ، هزینه  آن

. برآورد و پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان آار ، باقيمانده جزو هزینههای تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود
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در صورتی آه آارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه آب رابه عهده بگيرد، در حالت استفاده از  شبكه لوله ٢– ٥ 
آشی آب آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگاه، پرداخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای
مشابه است، یا احداث چاه عميــــق یا نيمه عميــق و پرداخت هزینه های برداشت آب ، تعهدات آارفرما در این زمينه، در شرایط خصوصی

 . پيمان درج شــده و هزیـنه ای از این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود
چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه  آب، به عهـده آارفرما نباشد، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در

. پایان آار ، جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد
چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش ٢– ٦ 

بينی شود . در صورتی آه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارفرما باشد ، هزینه ای از این بابت در ردیف های
تجهيز و بر چيدن آارگاه منظور نخواهد شد. در حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد، هزینه آن با استفاده از فهرست
بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی

.می شود
با وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز آارگاه به عهده آارفرماست، چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تمام٢– ٧ 

یا قسمتی از زمين تجهيز آارگاه توسط پيمانكار تامين شود ، باید تأمين زمين ازسوی پيمانكار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی آرده
.و هزینه اجاره آن را جزو  برآورد هزینه های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نماید

به استثنای تعهداتی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد تجهيز آارگاه به عهده آارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع ٢– ٨ 
 .تسهيالت دیگری آه آارفرما در نظر دارد برای تجهيز آارگاه در اختيار پيمانكار قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی آند

هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات، آهنگری، تراشكاری، نجاری ، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته، درب های واحد ٢– ٩ 
. ردیف های فصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، هزینه ای منظور نمی شود

٢– ١٠ هزینه تجهيز تعميرگاه های ماشين آالت در هزینه ساعتی ماشين آالت ، در ردیف های فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این
.بابت ، هزینه ای در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نمی شود

هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عمليات ، درب های واحد ردیف های فصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، هزینه ای ٢– ١١ 
.در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، منظور نمی شود

٢– ١٢ هزینه غذای آارمندان و آارگران پيمانكار در آارگاه ، در هزینه باالسری (هزینه مستمر آارگاه) این فهرست بها پيش بينی شده است. در
کارهایی که الزم است پيمانکار هزینه یا کمک هزینه هایی برای تامين غذای کارکنان پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهيز و برچيدن

.کارگاه منظور می شود
در آارهایی آه تأمين غذای آارمندان آارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در آارگاه ضروری است، شمار استفاده آننده از غذا ، ٢– ١٣ 

.درشرایط خصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه، منظور ميشود
پيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز آارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پيمانكار، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز ٢– ١٤ 

. نيست
٢– ١٥ هزینه راه های انحرافی، جزو ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور نخواهد شد . حجم عمليات  مربوط به راه های انحرافی ، براساس

. فهرست بهــای پایه رشتـه راه ، راه آهن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر آار ، منظور و برآورد می شود
نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سكونت آارآنان آارفرما ، مهندسی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ، ٢– ١٦ 

. هزینه اجرای آنها ، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صورت مقطوع برآورد می شود
٢– ١٧ جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن آارگاه، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیف های ٤٢٠٣٠٠١ و ٤٢١٣٠٠١ و  ٤٢١٤٠٠١
فهرست تجهيز وبرچيدن آارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر شود . در صورتی آه در موارد استثنایی. این هزینه از حد تعيين
شده، بيشتر باشد، هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امور

.مهندسی برسد
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز ، به ميزان ٦ درصد مبلغ برآورد ٢– ١٧– ١ 

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز  ، به ميزان ٦ درصد مبلغ برآورد ٢– ١٧– ٢ 

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
٢– ١٧– ٣ آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله آمربندی و تغذیه نفت و گاز  ، به ميزان ٦ درصد مبلغ برآورد

 .هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
٢– ١٧– ٤ آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته گاز رسانی به صنایع ، به ميزان ٦ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار

.بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله گاز شهری فوالدی ٥ درصد / پلی اتيلن ٦ درصد مبلغ برآورد ٢– ١٧– ٥ 

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
در آارهایی آه برای برآورد هزینه اجرای آنها بيش از یك رشته فهرست بها استفاده می شود ، هرگاه حد مبلغ تجهيز ٢– ١٧– ٦ 

برچيدن آارگاه رشته های بكار رفته آه طبق بندهای ٢–١٧–١ تا ٢–١٧–٥ ، تعيين می شود یكسان نباشد، عددی بين ٥ درصد تا
.٦ درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به هر یك از رشته ها محاسبه ميشود

شرایط آلی٣–
 

پيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز آارگاه و قبل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه٣– ١ 
. آرده و پس از تأیيد مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهيز آارگاه قرار دهد

آارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمين آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانكار را به دستگاه های٣– ٢ 
اجرایی و سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه ،

. برای استفاده موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
پيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده برای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف٣– ٣ 

به انجام برساند. در مواردی آه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عمليات تجهيز و برچيدن آارگاه در اسناد و مدارك پيمان درج شده
. باشد، پيمانكار ملزم به رعایت آن است

تعهدات آارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در حدی آه اسناد  و مدارك پيمان پيش بينی شده است، انجام می شود، تجهيز مازاد بر ٣– ٤ 
موارد یا مبالغ پيش بينی شده در پيمان آه مورد نياز انجام آار است، به هزینه پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام نمی
شود . چنانچه طبق شرایط عمومی پيمان، مبلغ پيمان تغيير آند، مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه تغيير نمی آند و هزینه تجهيز اضافی

. ، تنها برای قيمت جدید (موضوع تبصره بند١ دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید) ، قابل پرداخت است
هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در صورت تأمين هر یك از ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، با توجه به مفاد بند ٤ ، تا سقف مبلغ پيش٣– ٥ 

.بينی شده در ردیف های مربوط ، پرداخت خواهد شد

پيمانكار ، موظف است به هزینه خود، ابنيه و ساختمان های آارگاه را برای تجهيز آارگاه احداث می آند ، در برابر حوادث اتفاقی ، ٣– ٦ 
. مانند آتش سوزی و سيل ، بيمه آند

ساختمان ها و تأسيسات مربوط به تجهيز آارگاه آه در زمين های تحویلی آارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام آار برچيده٣– ٧ 
شوند. تجهيزات و مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه ( به استثنای تجهيز انجام شده توسط آارفرما ) ، متعلق به پيمانكار است. به جز ساختمان ها
و قطعات پيش ساخته، چنانچه ساختمان ها و تأسيسات تجهيز آارگاه آه توســط پيمانكار در زمين آارفرما اجرا شده است، مورد نياز آارفرما
باشد، بهای مصالح بازیافتی آنها ، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن به پيمانكار، ساختمان ها و

53



1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

. تأسيسات یادشده، به آارفرما واگذار می شود

 نحوه پرداخت٤–

در پيمان هایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك قلم در اسناد و مدارك پيمان پيش بينی شده است هزینه هر یك٤– ١ 
. از ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آنها ، محاسبه شده و در صورت وضعيت ها درج می شود

تبصره : هزینه ردیف هایی آه تأمين آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام ميشود ، چنانچه مربوط به بخشی از آار باشد ، به تناسب
پيشرفت آن بخش از آار محاسبه می شود و در صورتی آه به آل آار مربوط شود ، به تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان ، محاسبه و

. پرداخت می شود

. ٤– ١– ١ هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی پيمانكار، در صورت وضعيت ها منظور می شود

٤– ١– ٢ هزینه برچيدن آارگاه، پس از اتمام عمليات برچيدن آارگاه ، در صورت وضعيت منظور و پرداخت می شود.

روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها، بصورت درصدی پيش بينی شده است برای آارهای مربوط به فهرست های بهای ٤– ٢ 
واحد پایه رشته خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز، خطوط لوله آمربندی و تغذیه نفت و گاز، خطوط لوله گاز رسانی شهری، گاز

: رسانی به صنایع و خطوط لوله روزمينی جریانی نفت

ــ  ٤٥ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه، پس از تجهيز آارگاه در حدی آه برای شروع عمليات پيمان الزم است.
. ــ  ٤٥ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيمان

.ــ  ١٠ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه،پس از برچيدن آارگاه

تبصره: در پيمانهایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك قلم بوده ليكن در اسناد و مدارك پيمان نحوه پرداخت آن
.پيش بينی نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می گردد
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بهاي كل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه2پيوست 

0مقطوعتامين و تجهيز محل سكونت كارمندان و افراد متخصص پيمانكار4201001 56
0مقطوعتامين و تجهيز محل سكونت كارگران پيمانكار4201002 56
0مقطوعتامين و تجهيز ساختمان هاي اداري و دفاتر كار پيمانكار4201003 56
0مقطوعتامين لباس كار، كفش و كاله حفاظتي كارگران4202001 56
0مقطوعتامين و تجهيز محل سكونت كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه4203001 56
0مقطوعتامين و تجهيز ساختمان هاي اداري و دفاتر كار كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه4203002 56
تامين ساختمان هاي پشتيباني به انضمام هزينه تجهيز انبارهاي سرپوشيده، آزمايشگاه4204001

پيمانكار و موارد مشابه
0مقطوع 56

0مقطوعتامين و تجهيز انبار مواد منفجره4204002 56
0مقطوعتامين و تجهيز ساختمان هاي عمومي4204003 56
0مقطوعمحوطه سازي4204004 56
0مقطوعاحداث چاه آب عميق يا نيمه عميق4205001 56
0مقطوعتامين آب كارگاه و شبكه آب رساني داخل كارگاه4206001 56
0مقطوعتامين برق كارگاه و شبكه برق رساني داخل كارگاه4206002 56
0مقطوعتامين سيستم هاي مخابراتي داخل كارگاه4206003 56
0مقطوعتامين سيستم گازرساني داخل كارگاه4206004 56
0مقطوعتامين سيستم سوخت رساني كارگاه4206005 56
0مقطوعتامين راه هاي دسترسي4207001 56
0مقطوعتامين راه هاي سرويس4207002 56
0مقطوعتامين راه هاي ارتباطي4207003 56
0مقطوعتامين اياب و ذهاب كارگاه4208001 56
تامين پي و سكو براي نصب ماشين آالت و تجهيزات سيستم توليد مصالح، سيستم توليد4209001

بتن، كارخانه آسفالت، مولدهاي برق و مانند آنها
0مقطوع 56

نصب ماشين آالت و تجهيزات راه اندازي آنها، يا تامين آنها از راه خريد خدمات با خريد4209002
مصالح

0مقطوع 56

0مقطوعبارگيري، حمل و باراندازي ماشين آالت و تجهيزات به كارگاه و برعكس4209003 56
0مقطوعتهيه، نصب و برچيدن داربست فلزي در كارهاي مربوط به  مخزن هاي نفت4213001 56
تامين آزمايشگاه و تاريكخانه با تجهيزات مربوط و تجهيز كارگاه براي انجام آزمايش هاي پرتو4214001

نگاري، در كارهاي رشته خطوط لوله بين شهري انتقال گاز و نفت و خطوط لوله روزميني
جرياني نفت و گاز و مخزن هاي نفت

0مقطوع 56

0مقطوعحفظ يا انحراف موقت نهرهاي زراعي موجود در محدوده كارگاه4215001 56
0مقطوعبيمه تجهيز كارگاه4216001 56
0مقطوعبرچيدن كارگاه4217001 56
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

 - شرح اقالم هزينه باالسري3پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

هزینه های باالسری به طور کلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکيک می شود:

١ – هزینه باالسری عمومی.
این هزینه از نوع هزینه  هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه  های درج شده در زیر:

١–١ هزینه دستمزد نيروی انسانی  دفتر مرکزی، شامل نيروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
١–٢ هزینه بيمه های عمومی و حق بيمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)،  به انضمام هزینه بيمه بيکاری کارکنان دفتر مرکزی.

١–٣  هزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شود.
١–٤   هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

١–٥   هزینه نگهداری دفتر مرکزی.
١–٦   هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.
١–٧   هزینه  آب و برق ، گاز و سوخت دفتر مرکزی.

١–٨   هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.
١–٩   هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

١–١٠ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.
١–١١ هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

١–١٢ هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها.
١–١٣ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.

١–١٤ هزینه های متفرقه،شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها.
١–١٥ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.

١–١٦ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.
١–١٧ هزینه دستگاه ها و تجهيزات رایانه ای دفتر مرکزی

٢ – هزینه باالسری کار.
این هزینه، از نوع هزینه  هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:

٢–١ هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:
٢–١–١ هزینه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش پرداخت که نزد پيمانکار است.

٢–١–٢ هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
٢– ٢ هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است:

٢–٢–١ هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.

٢–٢–٢ هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت.
٢–٢–٣ هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.

٢–٣ هزینه ماليات.
٢–٤ هزینه صندوق کارآموزی.

٢–٥ سود پيمانکار.
٢–٦ هزینه  های مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است :

٢–٦–١ هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتين و خدمات و حفاظت و حراست.
همچنين، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قيمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور نشده است.

٢–٦–٢ هزینه نيروی انسانی خدماتی که در اختيار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه قرارمی گيرد.
٢–٦–٣ هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

٢–٦–٤ هزینه تهيه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پيمان.
٢–٦–٥ هزینه غذای کارکنان و کارمندان پيمانکار .

٢–٦–٦ هزینه پذیرایی کارگاه.
٢–٦–٧ هزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و هزینه  های متفرقه.

٢–٦–٨ هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب کارگاه و وسيله نقليه تدارکات کارگاه.
٢–٦–٩ هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

٢–٦–١٠ هزینه آزمایش های پيمانکار.
٢–٧  هزینه  های تهيه مدارک فنی و تحویل کار.

٢–٧–١ هزینه های تهيه عکس و فيلم.
).٢Shop Drawings–٧–٢ هزینه تهيه نقشه های کارگاهی (

).٢As Built Drawings–٧–٣ هزینه تهيه نقشه های چون ساخت  (
٢–٧–٤ هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.

٢–٧–٥ هزینه نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
٢–٧–٦ هزینه  های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

توضيح  ١. هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعميرگاه ماشين آالت، جزو هزینه ساعتی ماشين آالت پيش بينی شده است و از این بابت هزینه  ای در
هزینه  های باالسری در نظر گرفته نشده است.

توضيح ٢. در طرح های عمرانی  (تملک دارایی های سرمایه ای ) چون هزینه های بيمه سهم کارفرما، بيمه بيکاری نيروی انسانی کارگاه، ماليات بر ارزش
افزوده و همچين هزینه های عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از

بابت  آن ها  در هزینه های باالسری، در نظر گرفته نشده است.

توضيح ٣.در طرح های غير عمرانی(غير سرمایه ای) چون هزینه های ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه
های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت  آن ها  در هزینه های باالسری، در نظر گرفته نشده است.
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

 - ضريب هاي منطقه اي4پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

ضریب
منطقه ای نام شهرستان ها نام استان ها ردی

ف

١ تبریز-مراغه-مرند-شبستر-اسكوه-آذرشهر-عجب شير-
بناب آذربایجانشرقی ١

١/٠٣ سایر شهرستان های استان آذربایجانشرقی

١/٠٥ اروميه-خوی

آذربایجانغربی ٢١/١٢ چالدران-تكاب-سردشت

١/٠٧ سایر شهرستان های استان آذربایجانغربی

١/٠٣ خلخال-گرمی-آوثر
اردبيل ٣

١ سایر شهرستان های استان اردبيل

١/١٠ سميرم (دناآوه) - خوروبيابانك
اصفهان ٤

١ سایر شهرستان های استان اصفهان

١/٠٥ طالقان-آسارا
البرز ٥

١ سایر شهرستان های استان البرز

١/١٨ مهران و دهلران 
ایالم ٦

١/١٣ سایر شهرستان های استان ایالم

١/٢٠ جزایر خارگ و فارسی

بوشهر ٧١/١٠ دیر-جم-آنگان

١/٠٤ سایر شهرستان های استان بوشهر

١/٠٨ فيروزآوه

تهران ٨١/٠٤ شميرانات- دماوند

١ سایر شهرستان های استان تهران

١/١٣ آوهرنگ چهارمحال و
بختياری ٩

١/٠٦ سایر شهرستان های استان چهار محال و بختياری

١/٢٠ نهبندان

خراسان جنوبی ١٠١/١٠ بيرجند

١/١٣ سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی

١/١٤ درگز-آالت - خواف

خراسان رضوی ١١
١/١٠ بردسكن- تایباد- رشتخوار

١ مشهد

١/٠٦ سایر شهرستان های استان خراسان رضوی

١/٠٦ بجنورد
خراسان شمالی ١٢

١/١٠ سایر شهرستان های استان خراسان شمالی

١/٠٦ اللی-مسجدسليمان- ایذه - باغ ملك

خوزستان ١٣١ اهواز- دزفول- اندیمشك- رامهرمز-شوش- شوشتر

١/٠٣ سایر شهرستان های استان خوزستان

١/٠٩  ماه نشان- طارم

زنجان ١٤١/٠٤ زنجان

١/٠٦ سایر شهرستان های استان زنجان

١/٠٤ تمامی شهرهای استان سمنان سمنان ١٥
١/٢٢  ایرانشهر-سراوان-ميرجاوه-هامون - هيرمند

سيستان و
بلوچستان ١٦

١/١٧ خاش-چاه بهار - زابل

١/١٢ زاهدان

١/٢٥ سایر شهرستان های استان سيستان و بلوچستان 
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

 - ضريب هاي منطقه اي4پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

١/٠٩ قيروآازرین-خنج-المرد-مهر-الرستان - زرین دشت

فارس ١٧١  شيراز- آباده-مرودشت-آازرون-فسا

١/٠٤ سایر شهرستان های استان فارس

١/١٠ الموت
قزوین ١٨

١/٠٥ سایر شهرستان های استان قزوین

١/٠٦ خلجستان-نوفل لوشاتو
قم ١٩

١/٠٤ سایر شهرستان های استان قم

١/١٧ بانه

آردستان ٢٠١/١٣  سقز -مریوان-سرو آباد

١/١٠ سایر شهرستان های استان آردستان

١/١٣ آهنوج-منوجان

آرمان ٢١
١/٠٨ جيرفت-عنبرآباد

١ آرمان-رفسنجان

١/٠٤ سایر شهرستان های استان آرمان

١/١٥ ثالث باباجانی-گيالن غرب-قصرشيرین
آرمانشاه ٢٢

١/٠٩ سایر شهرستان های استان آرمانشاه

١/١١ تمامی شهرهای استان آهگيلویه و بویراحمد آهگيلویه و
بویراحمد ٢٣

١/١٢ مناطقی آه در ارتفاعات بيش از ٥٠٠ متر واقع هستند

گلستان ٢٤١/١٢ مراوه تپه

١/٠٦ سایر شهرستان های استان گلستان

١/٠٣ آستارا - طوالش - ماسال-سياهكل- رودبار - املش
گيالن ٢٥

١ سایر شهرستان های استان گيالن

١/١٢ اليگودرز-پلدختر-دلفان
لرستان ٢٦

١/٠٨ سایر شهرستان های استان لرستان

١/١٠ مناطقی آه در ارتفاعات بيش از ٥٠٠ متر واقع هستند

مازندران ٢٧١/٠٦ رامسر-تنكابن-سوادآوه-گلوگاه 

١/٠٤ سایر شهرستان های استان مازندران

١ اراك-ساوه-محالت-دليجان-زرندیه
مرآزی ٢٨

١/٠٣ سایر شهرستان های استان مرآزی

١/٢٠ جزیره ایوموسی

هرمزگان ٢٩١/١٥ جاسك و جزیره قشم

١/٠٤ بندر عباس

١/٠٤ تمامی شهرستان های استان همدان همدان ٣٠
١/٠٨ بافق-ابرآوه-خاتم

یزد ٣١
١/٠٥ سایر شهرستان های استان یزد
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

- دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جديد5پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

در پيمان هایی آه برای تهيه برآورد هزینه اجرای آنها، از این فهرست بها استفاده شده است، چنانچه در چهارچوب موضوع پيمان، اجرای آارهایی الزم شود
:آه برای آنها مقدار در برآورد هزینه اجرای آار موجود نباشد، برای تعيين بهای واحد این نوع آارها به شرح زیر عمل خواهد شد

در صورتی آه ردیف آارهای یاد شده (شرح و بهای واحد) در این فهرست بها (آه برآورد هزینه اجرای آار با استفاده از آن تهيه شده است) موجود١-
باشد، از ردیف های موجود این فهرست بها، به عنوان قيمت جدید استفاده خواهد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیف ها، نباید از ٢٥ درصد مبلغ

.اوليه پيمان بيشتر شود

تبصره: چنانچه برای اجرای آارهای موضوع این بند، تجهيزات جدید و در نتيجه تجهيز آارگاه اضافی نسبت به تجهيز آارگاه پيش بينی شده در
اسناد و مدارك پيمان نياز باشد، در مورد اقالم اضافی تجهيز و هزینه آنها، با پيمانكار توافق خواهد شد. مبلغ تجهيز و برچيدن اضافی، حداآثر تا ٢٥
درصد مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه پيمان می تواند توافق شود و در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایيد معاونت

.مهندسی، پژوهش و فناوری قابل پرداخت خواهد بود

ردیف هایی آه قيمت آنها طبق بند ١ تعيين می شود، مشابه ردیف های این فهرست بها، مشمول اعمال تمام ضریب های مندرج در پيمان (مانند٢-
.ضریب پيشنهادی پيمانكار و برحسب مورد سایر ضریب های مربوط)   می گردد 

.در تعيين قيمت جدید طبق این دستورالعمل ، باید حد تعيين شده برای تغيير مقادیر آار در شرایط عمومی پيمان رعایت شود ٣-
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1401خطوط لوله روزميني جرياني نفت و گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

- حمل و نقل6پيوست 

معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري

جدول ١ . ظرفيت تریلی برحسب تعداد شاخه استاندارد لوله

ضخامت  لوله (ميليمتر)

قطراسمی (اینچ) ٢١٩ ٢٥٠ ٣١٢ ٣٤٤ ٣٧٥ ٤٣٨ ٥٠٠ ٥٦٢ ٦٢٥ ٦٨٨ ٧٥٠

٤ ١٣٣ ١١٧ ٩٦ ٨٩ ــ ٧٠ ٥٩ ٥٩ ٤٨ ٤٨ ــ

٦ ٨٩ ٧٨ ٦٤ ٥٨ ٥٣ ٤٦ ٤١ ٣٦ ٣٣ ٢٩ ٢٨

٨ ٦٥ ٥٩ ٤٨ ٤٤ ٤٠ ٣٥ ٣٠ ٢٧ ٢٥ ٢٢ ٢١

١٠ ٤٤ ٤٤ ٣٩ ٣٥ ٣٣ ٢٧ ٢٤ ٢١ ١٩ ١٧ ١٦

١٢ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٢ ٢٠ ١٨ ١٦ ١٥ ١٣

١٤ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٥ ٢٤ ٢٠ ١٨ ١٦ ١٥ ١٣ ١٢

١٦ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٨ ١٥ ١٤ ١٣ ١١ ١٠

١٨  ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٥ ١٤ ١٢ ١١ ١٠ ٩

٢٠ ١٩ ١٩ ١٩ ١٧ ١٧ ١٤ ١٢ ١١ ١٠ ١٠ ٨

٢٢ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧

٢٤ ١٣ ـــ ١٣ ١٣ ١٣ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٨ ٧

٢٦ ٨      ـــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٦ ٦ ٦

٢٨ ٨ ـــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٦ ٦ ٦

٣٠ ٨ ـــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٦ ٦ ٦ ٥

٣٢ ٥ ـــ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥

٣٤ تا ٥٦ ٣ ـــ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣
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