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ن ه، ی ھای یت ابالغ و دو رو ت، گاز و پ ت  سات  ی  صا ه  ا ف یر بت ون   ، 

یارات وزارت ف و ا ور  ، ت وظا ی  ا ی ا ت،  ظام  ی  ر م عامالت  ح ، آ   ی  ا ی ا ی ظام 
ت ر و ت  ه  د یات  تو  ی  ت   و  م ت وده یوو ی ل زمان از  ا ند ور   ، عاو ا

جاد ور ی ا ی و ھما با سان سازی  ت یرپوژه یآورد ی ن  ر    ا ل  ان عا د ن و  ل عاو ان عا د ی،  ی اص
ی،  ر گاهی  A ی، ید ا کاران و شاور ندسان ا ما ت دیده ی ابالغ پ   . ا

ن  دت  با سا  و دید ابالغ و ه ١٣٧٥ سال  ھا یتو او سا کاری و  ان ھ ن د ناسان ا صان و کار  ،
ورد از ب و  ت ن باز ی ییان، ا کاری  و ند ما ه، ورد ورپ و ل و  گام  تک A ، ی سازی  ار اصالح  و بازن

ت ه ون  .ا ند ھم ا و ارز ن  ن سالا ی ا ت ، پس از  دیده   از  ی  ھای  ت  غ  یازده جلد  با
ف  یی ار رد ار  ش  ورد پو ی را  یا دعم   .د

ی ر آن  ه، ا ورت  مام  تالش  نبا ا فاده از ا ری و ا کار آوردی رپوژهت رود  با  ل  ا ی  ما  و اعالم ھا  
ل ھادات ، ما را   کا ماات و پ ودن آن یاری   . 
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ت ت، درکاران را ا د م  ت  ه  و د و  ند  راه ر   .م آرزو
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فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

١ دستورالعمل کاربرد

٢ کليات

۴ بخشی که پيش ساخت و نصب می شود

۵ بخشی که در محل، ساخت و نصب می شود

۶ اضافه بهای مصالح با رنگ و پوشش

٧ حمل شير آالت و سایر ملحقات

٩ حمل تا انبار پيمانکار

٣ فصل اول. حمل و جابجائی مصالح

١٣ زانوهای مایتر

٢۵ نازل ها

٢٨ O_LET

٣٣ اسپول ها

١٠ فصل دوم. پيش ساخت کارهای لوله کشی

٣٩ نصب و جوشکاریدر محدوده واحدها

۴٣ نصب و جوشکاری لخته گيرها

۴٩ ساخت و نصب در محل

۵۴ نصب شير آالت و سایر ملحقات

٣۴ فصل سوم. لوله کشی روزمينی

۶۵ در محدوده واحدها

۵۵ فصل چهارم. لوله کشی زیرزمينی

۶٧ آزمایشات پرتو نگاری

۶۶ فصل پنجم. عمليات تکميلی لوله کشی



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

۶٨ )P.M.Iتست شناخت مصالح (

٧٠ عمليات پيش گرم جوشکاری ها

٧۶ )P.W.H.Tتنش زدایی جوشکاری ها (

٧٨ آزمایشات هيدرو استاتيک

٧٩ آزمایشات با هوای فشرده

٨٠ اسيد شوئی

٨٢ شيرهای کنترل و اندازه گيری ها

٨٣ صافی ها

٨۴ صفحات اریفيس

٨۵ شيرهای اطمينان

٨۶ خطوط لوله کشی

٨١ فصل ششم. عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

٨٨ بستن فلنج جداکننده

٩١ نصب اتصال جدا کننده

٩٢ نصب اسپرینکلر اطفاء حریق

٩٣ نصب جعبه آتش نشانی

٩۴ نصب دوش ایمنی

٩۵ عمليات خمکاری لوله

٨٧ فصل هفتم. کارهای متفرقه لوله کشی

٩٨ پمپ ها

١٠٢ کمپر سورها

١٠۵ فن ها و دمنده ها

١٠٨ محرکه ها و مولدها

١١۶ ماشين آالت روی تجهيزات ثابت

٩۶ فصل دهم. نصب تجهيزات دوار



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

١١٩ تجهيزات بسته ای

١٢٠ برج ها، ظروف

١٢۴ مبدل ها

١٢٧ کولرهای هوایی

١٢٨ قطعات داخلی برج ها و راکتورها

١٣٣ دستگاه پرتاب و دریافت توپک

١١٨ فصل یازدهم. نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

١٣۵ پانل ها

١٣۶ داکت ها و هواکش ها

١٣٨ تيوب باندل ها

١۴٢ کانوکشن، سوپر هيتر، اکنومایزر

١۴٣ FLAREدودکش ها و 

١۴۴ چراغ اعالن خطر به هواپيما

١٣۴ فصل دوازدهم. کوره ها و بویلرها

١۴٧ تخليه و بار اندازی و صفافی مصالح

١۴٨ نصب وجوشکاری

١۵۴ سازه های سقف ثابت

١۴۶ فصل سيزدهم. مخازن ذخيره استوانه ای

١۵٧ جرثقيل سقفی

١۵٨ باالبرها

١۵٩ نمونه گيرها و ظروف کوچک

١۶٠ اجکتورها

١۶١ سيستم های انتقال نيرو

١۵۶ فصل چهاردهم. نصب تجهيزات متفرقه



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

١۶٢ تجهيزات کارگاهی

١۶٣ باسکول ها

١۶۵ ساخت قطعات

١۶٩ نصب قطعات

١٧۴ نصب ورق های سقف و دیوار

١٧۵  کيلوگرم١٠ساخت و نصب تکيه گاه های زیر 

١٧۶ نصب آویزهای فنری (لوله کشی)

١۶۴ فصل پانزدهم. عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

١٧٨ قطعات اتصالی نسوزها

١٧٩ مواد نسوز ریختگی

١٨٠ آجرها و سایر قطعات خاص

١٧٧ فصل شانزدهم. عمليات نسوزکاری

١٨۴ کارهای لوله کشی

١٨٩ تجهيزات

١٩٣ اسکلت فلزی

١٩٧ مصالح رنگ آميزی

١٩٨ مخازن استوانه ای

١٨٣ فصل هفدهم. عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

٢٠١ عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق

٢٠۶ عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق

٢١٠ عایقکاری گرم تجهيزات

٢١۶ عایقکاری سرد تجهيزات

٢٢٠ عایقکاری ضد آتش

٢٠٠ فصل هجدهم. عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٢٢٢ پوشش و نوار پيچی لوله ها

٢٢۵ مصالح عایقکاری حرارتی

٢٣٧ آزمایش های هيدرواستاتيکی

٢۴٢ آزمایش به روش مایع نفوذی

٢۴٣ آزمایش پرتونگاری

٢۴۴ آزمایش با هوای فشرده

٢٣۶ فصل نوزدهم. کارهای تکميلی

٢۴۶ بارگيری و تخليه

٢۴٧ حمل تجهيزات و مصالح

٢۴۵ فصل بيستم. حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

٢۴٩ کابل های قدرت و کنترل

٢۵۶ کابل های تلفن

٢۵٧ سيم ها

٢۵٨ کابل ها و سيم های متفرقه

٢۵٩ ماسه ریزی و آجرچينی داخل ترانشه

٢۴٨ فصل بيست و یکم. کابل کشی و سيم کشی

٢۶١ سر سيم بندی کابل های کنترل

٢۶٢ سر سيم بندی کابل های فشار ضعيف

٢۶۵ سر سيم بندی کابل های فشار متوسط

٢٧٠ نصب گلندها

٢۶٠ فصل بيست و دوم. سر سيم بندی و اتصال کابل ها

٢٧٣ نصب سينی ها و نردبان های فوالدی

٢٧٢ فصل بيست و سوم. نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٢٧۴ نصب کاندوئيت ها

٢٧٨ نصب پانل ها

٢٧٩ نصب ترانسفورمرها

٢٨٠ نصب باسداکت ها

٢٨١ نصب جعبه های تقسيم

٢٨٢ نصب باتری ها

٢٨٣ نصب ایستگاه کنترل محلی موتور

٢٧٧ فصل بيست و چهارم. نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

٢٨۵ نصب نورافکن ها و چراغ های صنعتی

٢٨۶ نصب چراغ های رشته ای

٢٨٧ نصب چراغ های فلورسنت

٢٨٩ نصب چراغ های متفرقه

٢٨۴ فصل بيست و پنجم. نصب سيستم روشنایی

٢٩١ نصب سيستم حفاظت کاتدی

٢٩٢ نصب سيستم اتصال زمين

٢٩٩ نصب سيستم برق گير

٢٩٠ فصل بيست و ششم. نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

٣٠١ نصب سيستم تلفن

٣٠۴ نصب سيستم فراخوان

٣٠۵ نصب سيستم تلویزیون مدار بسته

٣٠۶ نصب سيستم ساعت مرکزی

٣٠٠ فصل بيست و هفتم. نصب تجهيزات ارتباطی

٣٠٧ فصل بيست و هشتم. پيش راه اندازی و راه اندازی برق



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٣٠٨ پانل های فشار متوسط

٣٠٩ پانل های فشار ضعيف

٣١٢ ترانسفورمرها

٣١٣ موتورها

٣١۶ پانل های خاص

٣١٨ حمل بيش از پنج کيلومتر

٣١٧  کيلومتر۵فصل بيست و نهم. حمل بيش از 

٣٢٠ ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی

٣٢۴ ادوات واقع در محوطه - ادوات نيوماتيکی

٣٢۶ ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانيکی

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

٣٣٣ جعبه تقسيم و پانل های محلی

٣٣۵ آناالیزرها

٣۴٢ خطوط فرآیندی ابزار دقيق

٣۵٢ شبکه هوای ابزار دقيق

٣۵٧ لوله کشی حرارتی (لوله های بخار گرم کننده)

٣۵٩ کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها

٣۶٧ کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندها

٣۶٩ کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی و اتصاالت

٣٧٢ مسيرهای عبور کابل -  سينی ها و نردبان های فوالدی

٣٧۴ مسيرهای عبور کابل - کاندوئيت ها

٣١٩ فصل سی و یکم. عمليات نصب در محوطه

٣٧٨ پانل ها

٣٧٩ ادوات نصب شده روی پانل ها

٣٧٧ فصل سی و دوم. تجهيزات اتاق کنترل



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٣٨٠ DCSتجهيزات جانبی 

٣٨١ فصل سی و سوم. عمليات لوپ تست

٣٨٣  : فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی١پيوست 

٣٨۶  - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

۴٠٣  - هزینه باالسری٣پيوست 

۴٠۴  - شرح اقالم هزینه های منطقه ای۴پيوست 



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

دستورالعمل کاربرد

دامنه کاربرد  -١
 و گاز و ایستگاه های تراکم گاز  و پرداخت هزینه اجرای آنها استفاده این فهرست بها برای برآورد هزینه عمليات نصب واحدهای بهره برداری نفت

، کليات، مقدمه فصل ها، )دستورالعمل کاربرد(از شامل این دستورالعمل فهرست بهای نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گ.می شود
:شرح و بهای واحد ردیف ها و پيوست های فهرست بها به شرح زیر می باشد

فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی : ١پيوست
.دستور العمل تجهيز و برچيدن کارگاه : ٢پيوست
.شرح اقالم هزینه باالسری : ٣پيوست
.هزینه های منطقه ای : ۴پيوست

.تعيين قيمت کارهایی که در این فهرست بها قيمت ندارد -٢
مراه با عالمت ردیف های این فهرست بها تطبيق ندارند، شرح الزم با کد مناسب تهيه و ه هنگام تهيه بر آورد، برای تهيه ردیف اقالمی از کار که با هيچ یک از ١-٢

ی اختصاصی حد آنها به روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهاستاره در محل مربوط در  فهرست بها و مقادیر کار درج می شود و بهای وا
عارف استفاده می شود، در صورتی که پيش بينی در صورتی که نرخ عوامل مورد نياز در فهرست پيش گفته نباشد، از نرخ مت. صنعت نفت تعيين می گردد
شماره جدید همراه با عالمت ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نياز تهيه و به انتهای مقدمه بخش مربوط با  ی پرداخت ردیف های ستاره دستورالعملی برای نحوه

.ت بها، هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه اضافه می شودبه اقالمی که بدین ترتيب قيمت آنها تهيه می شود، مشابه ردیف های فهرس. اضافه می شود
.، محاسبه می شود١-٢هستند نيز به شرح بند *  قيمت ردیف هایی از این فهرست بها که بدون قيمت بوده و دارای عالمت ٢-٢

ی تهيه برآورد هزینه اجرای کار  نحوه -٣
 اعمال ٢-٣، هزینه زیر مطابق روش تعيين شده در بند ٢ن ردیف های موضوع بند هنگام تهيه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و همچني -١-٣

. خواهد شد
درصد براي آارهايي آه به صورت مناقصه) چهل و سه (۴٣ درج شده است، به ميزان ٣ هزینه باالسری که شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پيوست ١-١-٣       

.درصد براي آارهايي آه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي شوند) سي و سه (٣٣و برابر 
)٢پيوست (درصد هزینه اجرای کار بدون احتساب هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه ) هفت و نيم(٧ هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه برابر ٢-١-٣      
، شامل بيمه سهم کارفرما و بيمه بيکاری ١/٠۶٩ ضریب هزینه تفاوت بيمه های تأمين اجتماعی به ميزان ٣-١-٣      

ین ی پيش گفته، براساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی و برحسب ردیف های ا برای برآورد هزینه اجرای هر کار، ابتدا مقادیر اقالم هر یک از کارها٢-٣
.يه می شودفهرستی که شامل کد، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف هاست ته. ، اندازه گيری می شود٢فهرست بها و ردیف های موضوع بند 

ها، از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل . تدر این فهرست مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در  بهای واحد آن ردیف اس
 ردیف ها به ضریب باالسری و ضریب هزینه تفاوت بيمه های تأمين اجتماعی به جمع مبلغ. جمع مبلغ ردیف های فهرست بهاء برای کار مورد نظر به دست می آید

مجموعه فهرست بها و . به این ترتيب، بر آورد هزینه اجرای کار حاصل می شود. دصورت خطی ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن افزوده می شو
.اعمال ضریب پيمان مبنای پرداخت قرار می گيردمقادیر و برآورد هزینه اجرای کار به اسناد مناقصه الحاق می شود و با

 و برمبنای آن ها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محاسبهاگر در نظر باشد کار بصورت یک قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست ب
.این جدول به اسناد مناقصه الحاق می شود و مبنای پرداخت قرار می گيرد. جدول درصد اجزای متشکله کار تهيه می شود

های مربوط  ، آزمایشگاه و کارفرما بعهده پيمانکار گذاشته شود، هزینه ردر مواردی که در نظر باشد هزینه های غذا، مسکن و دفتر کار مهندس مشاو: تبصره
. گفته محاسبه می شود، اضافه می گرددجداگانه محاسبه و به مبلغ هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه که به شرح پيش

 ) ٣٠(، بيشتر از سی ، با اعمال ضریب های فهرست بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار٢-٢ و ١-٢ در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف های ٣-٣
ور های یاد شده را، همراه با تجزیه قيمت مربوط، برای تصویب به معاونت ام ردیفدرصد باشد واحدهای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد
شوند، میدر کارهایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات مناقصه واگذار . مهندسی ارسال دارند تا پس از رسيدگی و تصویب، مالک عمل قرار گيرد

.درصد خواهد بود) ١٠(و ده ) ١۵(سقف یاد شده به ترتيب پانزده 

کد ردیف ها  -۴
به عنوان مثال، در مورد ردیف های . این کد از ترکيب کد اصلی و کد فرعی ایجاد می شود. هر یک از ردیف های این فهرست بها توسط یک کد شناسائی می شود
 برق  های مختلف در گروه لوله کشی و یا سطح ولتاژهای مختلف در گروه کارهایSCHگروه لوله کشی که به ازای یک سطح مقطع مشخص قيمت ضخامت یا

.تکميل می شود و سپس کد فرعی به انتهای سمت راست  آن اضافه می گردد

ترکيب دو یا چند فهرست بها  -۵
ز کار که مربوط به ها مورد نياز است، فهرست بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای هر بخش ادر کارهایی که برای بر آورد هزینه اجرای آنها بيش از یک رشته فهرست ب

ورد بخش های مختلف کار به تفکيک و به صورت جمع نيز در آن ، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای رشته مربوط به طور برگ خالصه برآ یک رشته است
.یکدیگر ملحق می شوندمنعکس است، به عنوان فهرست بها مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، به

.هرست بها، باید از فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه استفاده شودبرای برآورد هزینه اجرای کارهای سيویل تاسيسات مربوط به کارهای این ف
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١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

کليات

. اجزای غير قابل تفکيک و مکمل یکدیگر هستندمفاد این کليات و مقدمه فصل های مختلف و شرح ردیف های این فهرست بها  -١
واحدهای جمع آوری و ) PRODUCTION UNITE(احدهای بهره برداری نفت و گازقيمت های درج شده دراین فهرست بها متوسط هزینه اجرای کارهای نصب در و -٢

نيروهای  (است که شامل هزینه های نيروی انسانی) COMPRESSOR STATIONS(همراه با نمک زدایی و واحدهای تراکم گاز) GATHERING UNITS(تفکيک
هزینه تهيه مصالح در موارد خاص در ردیف های جداگانه تعيين . می باشد) TOOLS & CONSUMABLES(، ماشين آالت، ابزار و مواد مصرف شدنی)مستقيم کار
.شده است

در محدوده (ر نصب  تجهيزات ، رنگ و عایق،  برق و ابزار دقيق از محل انبار پيمانکاهزینه حمل مصالح و تجهيزات تحویلی کارفرما به پيمانکار برای گروه های -٣
ز انبار پيمانکار،  هزینه حمل و جابحایی مصالح لوله کشی در محدوده کارگاه و همچنين حمل ا. تا محل نصب در قيمت ردیف های نصب منظور شده است)  کارگاه

.از ردیف های جداگانه منظور شده است
.هزینه داربست بندی در موارد الزم در قيمت ردیف ها منظور شده است -۴
ی، کنترل کيفی و سرپرستی بخش های مختلف اجرایی، می بایستی توسط هزینه نيروهای انسانی غير مستقيم کار از جمله مدیریت کارگاه، دفتر فن -۵

.پيمانکار در ضریب پيشنهادی منظور گردد
 تجهيزات،ای گروه های لوله کشی، برق و ابزار دقيق، طبق ردیف های مربوط در گروههزینه های ساخت و نصب تکيه گاه ها و سایر کارهای فلزی، رنگ و عایق بر -۶

.رنگ و عایق پيش بينی شده است
 ی فونداسيون های تأسيسات و تجهيزات درج شده در این فهرست بها، براساسهزینه حفر ترانشه های مورد نياز در کارهای لوله کشی، کابل کشی و اجرا -٧

.ردیف های فهرست بهای رشته واحد پایه رشته ابنيه محاسبه می شود
. تلف، در قيمت ردیف های این فهرست بها منظور شده استهزینه های تحویل کار و اخذ تأیيدهای الزم از مهندس مشاور در مراحل مخ -٨
:در ردیف های مربوط به گروه لوله کشی -٩
 های الزم برای اتصاالت تکيه گاه های موقت و اقالم مشابه Gasketهزینه آهن آالت و .  تامين الکترود جوشکاری لوله ها و اتصاالت به عهده کارفرماست١-٩

.از این رو، تأمين آنها بعهده پيمانکار می باشد. در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است… مصرف شدنی از قبيل گازهای مختلف و
در. کروم می باشد% ١/٢۵نيکل و لوله های فوالدی آلياژی با % ١، فوالدهای با کمتر از  لوله های با مصالح فوالد کربن دار درج شده و ردیف های گروه لوله کشی٢-٩

و یا ضخامت باالی جداره ) LOW ALLOY, HIGH ALLOY(و یا درصد کروم در فوالدهای آلياژی) KILLED CARBON STEEL(مواردی که به دليل نوع جنس فوالد مثًال
در مواردی از جوشکاری آلياژهای غير . محاسبه می شود) عمليات تکميلی لوله کشی(طلوله نياز به عمليات حرارتی باشد، هزینه عمليات پيش گفته از فصل مربو

دستگاه های جوش با فرکانس باال و و یا آلياژهای آلومينيوم و یا آهن، نيکل، کروم و موليبدن که نياز به ) COPPER NICKEL(مانند ) NON FERROUS ALLOY(آهنی
. شودیا تجهزات خاص باشد، هزینه آنها با توجه به شرایط خاص پروژه تعيين می

.ل مربوط محاسبه می شود هزینه عمليات پيش راه اندازی لوله کشی، بطور جداگانه از ردیف های فص٣-٩
 ها و یا کالس های SCHیا  و یا کالس فشار تفکيک نشده است، قيمت ارائه شده برای تمام ضخامت ها SCH در ردیف هایی که بر حسب ضخامت جدار یا ۴-٩

.فشار می باشد
.ا زمان تحویل موقت منظور شده استدر قيمت ردیف های گروه نصب تجهيزات، هزینه نگهداری تجهيزات نصب شده ت -١٠
تحویل  صحت اجرای کار و هزینه نگهداری تجهيزات و عمليات انجام شده تا زمان در قيمت ردیف های گروه کارهای برق، هزینه آزمایش های الزم برای تأیيد -١١

.در گروه مربوط پيش بينی شده باشد » پيش راه اندازی و راه اندازی «  موقت، منظور شده است مگر اینکه ردیف های آزمایش های یاد شده با عنوان
:در ردیف های گروه ابزاردقيق -١٢
ید دارای گواهی ارگاه مجهز به تجهيزات مورد نياز آزمایش داشته باشد و این تجهيزات با برای انجام کارهای کاليبراسيون ادوات ابزاردقيق، پيمانکار باید یک ک١٢-١

.کنترل کيفی از یکی از مؤسسات معتبر باشد
 مجهز به سيستم تهویه و کنترل دما COLD ROOMباید در بخشی از انبار بعنوان  ادوات الکترونيکی و تابلوهای مرتبط با سيستم های کنترل و ابزاردقيق ١٢-٢

 COLDًال در مجاورت کارگاه کاليبراسيون نگهداری شود، باید مشخصات در صورتی که ادوات ابزاردقيق پس از کاليبراسيون در انبار دیگری احتما. نگهداری شود
ROOMرا داشته باشد .

بزاردقيق با محل نصب و در نظر گرفتن مالحظات فنی و عمومی از جمله در در هریک از ردیف های گروه ابزاردقيق، هزینه تطبيق مشخصات فنی ادوات ا١٢-٣
.منظور شده است… در معرض دمای شدید نبودن و . دسترس بودن، در معرض نوسانات شدید نبودن

در زمان های آزمایش هيدروستاتيک خطوط لوله، توسط ) IN LINE INSTRUMENTS( باز کردن و نصب مجدد دستگاه های آزمایش و ادوات طول خطوط لوله ١٢-۴
صاالت جانبی مثل لوله های سيگنال نيوماتيکی و یا اتصاالت  کابل و انجام می شود و در این رابطه، در موارد نياز، گروه ابزاردقيق باید ات)  PIPING( گروه لوله کشی

.هزینه های یاد  شده در ردیف های مربوط منظور شده است. غيره را باز کرده و پس از نصب ادوات، مجددًا وصل نماید
در صورت (هاها تهيه شده است، برای تعيين قيمت جدید باید از قيمت های این فهرست بدر پيمان هایی که برآورد هزینه اجرای آنها با استفاده از این فهرست ب -١٣

.به این قيمت ها، ضریب پيمان اعمال می شود. اده شودبا رعایت حد تعيين شده در شرایط عمومی پيمان برای کارهای اضافی، استف) وجود
م به پيمان ی مربوط به این فهرست بها در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضمبالغ مربوط به هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه و بيمه های تامين اجتماع -١۴

. ، قابل پرداخت است منظور شده باشد
 آارفرما آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهاي آن بر اساس اسناد مورد تاييدچنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحي آه تامين آنها در تعهد  -١۵

.آحادبها نيز نخواهند بودبه هزينه مصالح ياد شده ضريب هاي پيمان اعمال نمي شود و مشمول تعديل .  درصد هزينه باالسري پرداخت مي شود١۴به عالوه 
. محاسبه شده است١٣٩٣این فهرست بها بر مبنای قيمت های سه ماهه چهارم سال  -١۶
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١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

لوله کشی

حمل و جابجائی مصالح -فصل اول

از محل انبار تا انبار پيمانكار و همچنين حمل و جابجایی ) تحویلی از آارفرما و پيمانكار(قيمت های این فصل مربوط به جابجایی و حمل مصالح لوله آشی-١
.مصالح و قطعات ساخته شده در محدوده محل اجرای آار می باشد

: صورت گرفته است از این روتقسيم بندی ردیف های این فصل بر اساس نوع مصالح و تعداد جابجایی آنها-٢
.تحت ردیف های جداگانه پرداخت می شود) در محدوده آارگاه(از انبار آارفرما تا انبار پيمانكار) شامل بارگيری، حمل و تخليه(هزینه حمل مصالح: الف
)ین واحد سرچاهی قرار دارداز انبار آارفرما تا انبار مرآزی پيمانكار آه در فاصله مناسبی از چند) شامل بارگيری، حمل، تخليه(هزینه جابجایی مصالح: ب

.پرداخت می شود” حمل”و ” بارگيری و تخليه”تحت ردیف های جداگانه 
د قبل از نصب در آارگاه پيش ساخت شوند و سپس به محل نصب هزینه حمل آن بخش از مصالح لوله آشی آه طبق نقشه ها و مشخصات فنی بای: ج

.انتقال یابند، تحت ردیف های جداگانه بر حسب نوع مصالح منظور شده است
ی شوند، تحت ردیف های جداگانه بر حسب نوع مصالح منظور هزینه حمل بخشی از مصالح لوله آشی آه بدون پيش ساخت به محل نصب حمل م: د

.شده است
ل به محل نصب در آارگاه رنگ و سندبالست یا پوشش شوند، بصورت هزینه جابجایی و حمل اضافی در مورد مصالح لوله آشی آه باید قبل از حم: ه

.اضافه بها طبق ردیف های مربوط محاسبه می شود
ل نصب ار پيمانكار، آارگاه پيش ساخت، آارگاه رنگ و سندبالست و یا پوشش و محدر قيمت های این فصل، بارگيری و  یا باراندازی در انبار آارفرما، انب-٣

 در محدوده آارگاه رنگ و سندبالست و پوشش و هزینه جابجایی و حمل اضافی مصالح لوله آشی و یا قطعات پيش ساخته  شده. منظور شده است
.برحسب مورد در بخش های دیگر این فهرست  بها منظور شده است) یا داخل ترانشه(حمل لوله ها  و یا قطعات ساخته شده به محل نصب

 ٢می باشد آه به تفكيك درج شده در بند ” "تن" گيری می شود، و واحد آن ردیف های این فصل، براساس وزن لوله ها و سایر مصالح لوله آشی اندازه -۴
.محاسبه می شود

٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

بخشی که پيش ساخت و نصب می شود M1HD01
٠١٠١۵٩

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

کربن استيل و آلياژی ٠١٢٢۶،٨٧٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢٣٣٣،۶٣٠ تن

کربن استيل با اندود سيمانی ٠٣٢۶٩،٢۵٠ تن

۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

کربن استيل، گالوانيزه و

آلياژی
٠١١٢٢،٩٠٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢١۶٣،٨٧٠ تن

بتونی، آزبست سيمانی ٠٣١۴٧،۴٨٠ تن

رزینی، پی وی سی، پلی

اتيلن
٠۴١۴٠،۴٨٠ تن

چدنی ، چدن داکتيل ٠۵١۴٠،۴۶٠ تن

کربن استيل با اندود سيمانی ٠۶١٣١،٠٩٠ تن

۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اضافه بها (مصالح با رنگ و پوشش) M1HD03
٠١٢١۵٩

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

کربن استيل، گالوانيزه و

آلياژی
٠١۶٨،٨٢٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢١٢٢،٩٠٠ تن

کربن استيل با اندود سيمانی ٠٣٨١،٩٣٠ تن

۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل شير آالت و سایر ملحقات M1HD04
٠١٣١۵٩

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

کربن استيل و آلياژی ٠١١١٩،٩٩٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢١٧٩،٩٨٠ تن

چدن، چدن داکتيل ٠٣١٣۴،٩٨٠ تن

٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل تا انبار پيمانکار - بارگيری و تخليه M1HD0501
٠١۴١۵٩

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

ALL WEIGHTS ٠١٢٧٨،٢۴٠ تن

٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل تا انبار پيمانکار - حمل M1HD0502
٠١۴٢۵٩

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

ALL WEIGHTS &

DISTANCES
٠١١،٣٢٠ تن/کيلومتر

٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

لوله کشی

پيش ساخت کارهای لوله کشی -فصل دوم

مختلف لوله و یا اتصاالت به یكدیگر طبق نقشه ها و مشخصات فنی در منظور از پيش ساخت در ردیف های این فصل، برش، اتصال و جوشكاری قطعات -١
آارگاه پيش ساخت، فضای سرپوشيده و یا نيمه سرپوشيده ای است .  می باشد) و در موارد خاص در محل نصب قبل از نصب شدن(آارگاه پيش ساخت

ها و مشخصات  ، به منظور اجرای آارهای پيش ساخت طبق نقشه) …ش و آه تجهيزات و ابزار الزم و آافی از جمله جرثقيل، دستگاه های جوش و بر
.فنی در آن مستقر شده است

و) UP(،  اتصال قطعات به یكدیگر )و یا آماده سازی لبه های پخ شده(برش، پخ زدن، : شامل) براساس نقش های ایزومتریك(قيمت های عمليات پيش ساخت-٢
، هيدرواستاتيك و )رادیوگرافی، مافوق صوت(هزینه سایر عمليات الزم شامل آزمایش های غيرمخرب. جوشكاری آنها طبق مشخصات فنی می باشد

.ميل لوله آشی محاسبه می شودتنش زدایی و یا پيش گرم آردن جوش ها، بر اساس ردیف های فصل آارهای تك
عات برش خورده  و یا نيمه  ساخته شده در محدوده آارگاه پيش ساخت و هزینه جابجایی مصالح لوله آشی از مقابل آارگاه پيش ساخت و جابجایی قط-٣

در قيمت ردیف های این فصل منظور شده ) برای ارسال به محوطه های رنگ و سندبالست و یا محل نصب(حمل آارهای ساخته شده به محل بارگيری
.است

، (NOZZLES)ساخت انشعابات روی لوله ها:  و سایر آارهای خاص) اسپول(ردیف های آارهای پيش ساخت شامل، پيش ساخت قطعات لوله آشی -۴
در مورد . ه است، می باشد آه براساس قطر، ضخامت جداره در ردیف های جداگانه، تفكيك شد(O-LETS)و اتصاالت(MITERING)ساخت زانوهای مایتر

تقویتی و بدون آن انجام شده است و قيمت های آنها بر حسب ردیف های ساخت انشعابات، طبقه بندی به تفكيك زاویه انشعاب و به تفكيك با صفحه 
.مربوط محاسبه می شود

ها اعم از اینكه در آارگاه پيش ساخت اجرا شوند و یا به دليل (O-LET)و یا(NOZZLES)در مورد آارهای خاص پيش ساخت از قبيل اتصال انشعابات-۵
. فصل محاسبه می شودطبيعت آار در محل نصب ساخته شوند، هزینه اجرای آنها از ردیف های همين

اجرا شده طبق مشخصات فنی در مرحله پيش ساخت می باشد آه در نقشه های " سر جوش"تعداد "  اسپول ها"واحد اندازه گيری پيش ساخت -۶
.رسيده استایزومتریك لوله آشی با عالئم مشخص تعيين شده و به تایيد مهندس مشاور 
مثًال هرگاه یك زانو از سه قطعه متصل شده . برای ساخت زانو می باشدواحد اندازه گيری ساخت زانوهای مایتر شده، تعداد سرجوش های اجرا شده 

. سرجوش محاسبه می شود٢تشكيل شود، تعداد 
.بكار رفته می باشد(O-LET)تعداد(… ,WELDOLET, THERADOLET)ها از نوع(O-LET)واحد اندازه گيری

١٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر کربن استيل M1PFMICS
٠٢٠١۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4"٠ ٠١٨۶٠،۶٢٠٩٧٩،٠١٠١،١٧٠،٧۶٠ سرجوش

D=5"٠ ٠٢١،٠٣٣،٠٠٠١،١٧٢،٢۴٠١،۴٠٠،٠٣٠ سرجوش

D=6"٠ ٠٣١،١٩۴،٢٩٠١،٣۵٣،٠١٠١،۶١٢،٩۶٠ سرجوش

D=8"٢،٧۶٠،٧٨٠ ٠۴١،۵۶٣،٠۴٠١،٧۶٨،٨٩٠٢،١٠٨،٠٨٠ سرجوش

D=10"٣،٧۴٩،٠٨٠ ٠۵١،٩٢١،۴٧٠٢،٣۶۶،٠۴٠٢،٨٢٩،۵٨٠ سرجوش

D=12"٣،٨۶٨،٨٧٠ ٠۶٢،١٧١،٢٨٠٢،۴۶۵،٧٠٠٢،٩۴٣،۶١٠ سرجوش

D=14"۴،۴۵٢،١٣٠ ٠٧٢،۴٨٢،١٢٠٢،٨٢۵،٧٠٠٣،٣٧٧،٨٣٠ سرجوش

D=16"۵،٠٣۴،٢٧٠ ٠٨٢،٧٩١،۶٣٠٣،١٨۴،۵٧٠٣،٨١١،٣۵٠ سرجوش

D=18"۵،۶١٧،٩۵٠ ٠٩٣،١٠٢،٣٧٠٣،۵۴۴،١١٠۴،٢۴۵،۶۴٠ سرجوش

D=20"۶،٢٠٠،٢۶٠ ١٠٣،۴١١،٨١٠٣،٩٠٣،٢٧٠۴،۶٧٩،٠٩٠ سرجوش

D=24"٧،٣۶۶،٠٠٠ ١١۴،٠٣٢،٣۵٠۴،۶٢١،٩۶٠۵،۵۴۶،٨٣٠ سرجوش

D=26"٧،٩۴٩،١٢٠ ١٢۴،٣۴٣،٠٩٠۴،٩٨١،٣۶٠۵،٩٨٠،۴۶٠ سرجوش

D=28"٨،۵٣٢،٣٧٠ ١٣۴،۶۵٣،۶٨٠۵،٣۴١،١١٠۶،۴١۴،٨۵٠ سرجوش

D=30"٩،١١۵،٠۴٠ ١۴۴،٩۶٣،۴۴٠۵،٧٠٠،٢٣٠۶،٨۴٨،٢٠٠ سرجوش

D=32"٩،۶٩۶،۵٩٠ ١۵۵،٢٧٢،٧٨٠۶،٠۵٨،٣٨٠٧،٢٨٠،٩٢٠ سرجوش

D=34"١٠،٢٧٩،٨٨٠ ١۶۵،۵٨٣،٩٧٠۶،۴١٨،۶۵٠٧،٧١۵،۵٩٠ سرجوش

D=36"١٠،٨۶٢،٧١٠ ١٧۵،٨٩٣،۴٩٠۶،٧٧٧،۵٢٠٨،١۴٨،٩۴٠ سرجوش

D=38"١١،۴۴۶،١۴٠ ١٨۶،٢٠۴،۵٠٠٧،١٣٧،٣۴٠٨،۵٨٣،۵١٠ سرجوش

D=40"١٢،٠٢٨،۵٣٠ ١٩۶،۵١۴،٠٢٠٧،۴٩۶،٢٢٠٩،٠١۶،۶٨٠ سرجوش

D=42"١٢،۶١١،٠٢٠ ٢٠۶،٨٢۴،٠۶٠٧،٨۵۵،٣۴٠٩،۴۵٠،٣٨٠ سرجوش

D=44"١٣،١٩۴،۶۵٠ ٢١٧،١٣۴،۴٧٠٨،٢١۴،٩١٠٩،٨٨۴،٧٠٠ سرجوش

D=46"١٣،٧٧٧،٣١٠ ٢٢٧،۴۴۴،۵٩٠٨،۵٧۴،٣١٠١٠،٣١٨،۴٠٠ سرجوش

D=48"١۴،٣۶١،٠٩٠ ٢٣٧،٧۵۴،٨٣٠٨،٩٣۴،١٣٠١٠،٧۵٢،۶٢٠ سرجوش

D=50"١۴،٩۴۴،٧٩٠ ٢۴٨،٠۶۵،۵٧٠٩،٢٩۴،٠١٠١١،١٨٧،٢۵٠ سرجوش

D=52"١۵،۵٢۵،٣۴٠ ٢۵٨،٣٧۴،۵۶٠٩،۶۵١،٩۶٠١١،۶١٩،۵٩٠ سرجوش

D=54"١۶،١٠٨،١۴٠ ٢۶٨،۶٨۵،٨٢٠١٠،٠١١،۶٠٠١٢،٠۵٣،۵۴٠ سرجوش

D=56"١۶،۶٩٠،۴۶٠ ٢٧٨،٩٩۵،٢٧٠١٠،٣٧٠،۵۵٠١٢،۴٨٧،٠۶٠ سرجوش

١١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر فوالد ضد زنگ M1PFMISS
٠٢٠٢۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4"١،۶٠۶،٨۴٠ ٠١١،٠٧۶،٩٢٠١،١٢٨،۶۴٠١،٣٩٣،١٧٠ سرجوش

D=5"١،٩١۶،٣۴٠ ٠٢١،٢٨۵،۴۵٠١،٣۴۶،٠١٠١،۶۶۴،٠٩٠ سرجوش

D=6"٢،٢٠١،۶۶٠ ٠٣١،۴٧٢،۴۴٠١،۵۴١،۵١٠١،٩١۵،٢۶٠ سرجوش

D=8"٢،٨٧٢،٨٠٠ ٠۴١،٩٣٠،٣۵٠٢،٠١٩،٣٩٠٢،۵٠١،٧٩٠ سرجوش

D=10"٣،٩١٠،۴٩٠ ٠۵٢،٣۶۵،٩١٠٢،۴٧۴،٩٢٠٣،٠۶٨،١٣٠ سرجوش

D=12"۴،٠٢٨،۶٠٠ ٠۶٢،٧٠١،۴٩٠٢،٨٢٨،٨٣٠٣،۴٩٧،۴٨٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٧٣،١٠٨،٣٢٠٣،٢۵۶،۶٢٠٠ سرجوش

D=16"٠ ٠٨٣،۵١٣،۴٧٠٣،۶٨٣،٣٧٠٠ سرجوش

D=18"٠ ٠٩٣،٩٢٠،٠۴٠۴،١١٠،٨٩٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٠۴،٣٢۵،۶٧٠۴،۵٣٨،١٢٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١١۵،١٣٧،۶۴٠۵،٣٩٢،۶۶٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١٢۶،٣۵۵،٨٩٠۶،۶٧۴،۴١٠٠ سرجوش

١٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر فوالد آلياژی M1PFMIAS
٠٢٠٣۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4" ٠١١،٢۴١،۶٨٠١،۴٢٧،٨١٠ سرجوش

D=5" ٠٢١،۴٨۴،٣٧٠١،٧٠٣،۵٣٠ سرجوش

D=6" ٠٣١،٧٠٩،٩۶٠١،٩۵٩،٧٣٠ سرجوش

D=8" ٠۴٢،٢٣۴،۴۵٠٢،۵۵٧،۶٧٠ سرجوش

D=10" ٠۵٢،٧۴٢،۵۴٠٣،۴۵٣،١١٠ سرجوش

D=12" ٠۶٣،١٢٠،١٣٠٣،۵٨٢،٩٠٠ سرجوش

D=14" ٠٧٣،۵٨٠،٨۴٠۴،١٢٠،٠٠٠ سرجوش

D=16" ٠٨۴،٠۴٠،٢۶٠۴،۶۵٧،٣٣٠ سرجوش

D=18" ٠٩۴،۵٠١،۴۴٠۵،١٩۴،٨٣٠ سرجوش

D=20" ١٠۴،٩۶٠،٧١٠۵،٨١١،١۴٠ سرجوش

D=24" ١١۵،٨٨١،۶٣٠۶،٨٠٧،٣١٠ سرجوش

١٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

 درجه - کربن٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
استيل

M1PFNZNR01CS
٠٢١١۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١۵۴٧،۶۶٠۵٩٨،٨٧٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٧۴٨،٠۴٠٨١٨،۴٣٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٩٠٣،٣١٠١،٠٠١،۵٧٠١،٢٢٠،۶۶٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،٠۵٩،۴٢٠١،١۶٣،۴٨٠١،۴١٨،٠٧٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶١،١٩٨،٨٣٠١،٣١٧،٩۴٠١،۶٠۶،٠٧٠ سرجوش

D=8"٢،٨٢٩،٠١٠ ٠٧١،۵٩٩،٩۵٠١،٧۶٠،٨٢٠٢،١۴۵،٢٢٠ سرجوش

D=10"٣،٣٣٠،٢٠٠ ٠٨١،٨٧۶،۶٧٠٢،٠۶۵،٠۶٠٢،۵١٧،٠٨٠ سرجوش

D=12"٣،٧۶۶،٩٣٠ ٠٩٢،١١۵،۴٧٠٢،٣٢٧،٢٣٠٢،٨٣٨،٠٨٠ سرجوش

D=14"۴،٣٣۵،٢٢٠ ١٠٢،۴٢۵،٣١٠٢،۶٧٣،٢٢٠٣،٢۶١،۴٣٠ سرجوش

D=16"۴،٨٨۶،١۶٠ ١١٢،٧٣۵،١۵٠٣،٠٠٨،۴۶٠٣،۶٧١،١۶٠ سرجوش

D=18"۵،۴۶۶،٨١٠ ١٢٣،٠۵۵،۵٩٠٣،٣۶٣،٢٩٠۴،١٠۴،٨١٠ سرجوش

D=20"۶،٠٠۶،۵٧٠ ١٣٣،٣٧۶،٠٣٠٣،۶٩۴،٣٢٠۴،۵٠٨،٧۶٠ سرجوش

D=24"٧،١٩٢،٩١٠ ١۴۴،٠١۶،۶٣٠۴،۴١٨،٣۵٠۵،٣٩٣،۵٣٠ سرجوش

١۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M1PFNZNR01SS
٠٢١٢۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"١،٠٢٢،٢٢٠ ٠١٨۴٣،١٠٠٨٨۵،٩٩٠٩٣٣،۶۵٠ سرجوش

D=3"١،٣٩۵،۴٢٠ ٠٢١،١۴٩،٨٢٠١،٢٠٩،٣٩٠١،٢٧۵،٠٩٠ سرجوش

D=4"١،٧٠۶،١٣٠ ٠٣١،٣٨٩،٨۵٠١،۴۶١،٣٣٠١،۵٣٩،٩٧٠ سرجوش

D=5"١،٩٨۴،٠۵٠ ٠۴١،۶٣١،١٧٠١،٧١۴،٩١٠١،٨٠۶،٨٢٠ سرجوش

D=6"٢،٢۴٧،٩٣٠ ٠۶١،٨۴۶،۴٣٠١،٩۴٠،٧٢٠٢،٠۴۴،٢٠٠ سرجوش

D=8"٢،٩٩٧،۶٢٠ ٠٧٢،۴۵۵،٢۶٠٢،۵٨٣،۵٩٠٢،٧٢۴،۵١٠ سرجوش

D=10"٣،۵٢٢،٩۵٠ ٠٨٢،٨٩٣،٧۴٠٣،٠۴٠،٨٠٠٣،٢٠٢،١۵٠ سرجوش

D=12"٣،٩٧٧،٩۴٠ ٠٩٣،٢٧٨،٢۶٠٣،۴٣٨،٩٣٠٣،۶١۵،٩۴٠ سرجوش

D=14"٠ ١٠٣،٧۶٧،۵۶٠٣،٩۴٩،٣۴٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١١۴،٢۵۶،۵٣٠۴،۴۵٩،٧۴٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٢۴،٧۶٠،١٢٠۴،٩٨۵،٨١٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٣۵،٢۶٣،٣٨٠۵،۵١١،۵٣٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۴۶،٢٧٠،۵٨٠۶،۵۶٣،۶۶٠٠ سرجوش

١۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

 درجه - فوالد٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
آلياژی

M1PFNZNR01AS
٠٢١٣۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١٨٣٨،۵۵٠٩١٧،١٧٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،١۴۵،٣٠٠١،٢۵٣،۴٧٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،٣٨٢،٧۶٠١،۵٣٣،٩٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،۶٢٢،۵١٠١،٧٨٢،٠٣٠ سرجوش

D=6" ٠۶١،٨٣۵،٩۴٠٢،٠١٧،۵۵٠ سرجوش

D=8" ٠٧٢،۴۴٩،٠٣٠٢،۶٩۵،٠٠٠ سرجوش

D=10" ٠٨٢،٨٧۴،۴۶٠٣،١۶٢،۶۴٠ سرجوش

D=12" ٠٩٣،٢۴٢،۵٧٠٣،۵۶۶،٧٢٠ سرجوش

D=14" ١٠٣،٧١٨،٧١٠۴،٠٩٨،٧٢٠ سرجوش

D=16" ١١۴،١٩۴،٢٠٠۴،۶١٣،٩٢٠ سرجوش

D=18" ١٢۴،۶٨۶،٣۵٠۵،١۵٨،٨۴٠ سرجوش

D=20" ١٣۵،١٧٨،۴٩٠۵،۶۶۶،٩٩٠ سرجوش

D=24" ١۴۶،١۶٢،٧٩٠۶،٧٧٨،٧۶٠ سرجوش

١۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استيل M1PFNZNR02CS
٠٢١۴۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١٧١١،٩٠٠٧٧٨،٣۵٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٩٧٢،۴۶٠١،٠۶۴،١١٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،١٧۴،٠٣٠١،٣٠٢،٢۴٠١،۵٨٧،٠١٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،٣٧٧،۵۶٠١،۵١٢،۴٠٠١،٨۴٣،٢۴٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶١،۵۵٨،۶۵٠١،٧١٣،١۶٠٢،٠٨٧،٨۶٠ سرجوش

D=8"٣،۶٧٧،٩٨٠ ٠٧٢،٠٨٠،٠٢٠٢،٢٨٨،٩۵٠٢،٧٨٨،۶٨٠ سرجوش

D=10"۴،٣٢٩،١٢٠ ٠٨٢،۴٣٩،٧٢٠٢،۶٨۴،۵٠٠٣،٢٧٢،۶۵٠ سرجوش

D=12"۴،٨٩٧،۴١٠ ٠٩٢،٧۵٠،١۴٠٣،٠٢۵،١٠٠٣،۶٨٩،۴۵٠ سرجوش

D=14"۵،۶٣۶،٠٢٠ ١٠٣،١۵٢،٧۶٠٣،۴٧۵،٠٧٠۴،٢٣٩،۶١٠ سرجوش

D=16"۶،٣۵٢،٣۵٠ ١١٣،۵۵۵،٣٩٠٣،٩١٠،٨١٠۴،٧٧٢،۶۵٠ سرجوش

D=18"٧،١٠٧،١۵٠ ١٢٣،٩٧١،٨۴٠۴،٣٧٢،٢۵٠۵،٣٣۵،٧۶٠ سرجوش

D=20"٧،٨٠٨،۶٣٠ ١٣۴،٣٨٨،۵٩٠۴،٨٠٢،٨٣٠۵،٨۶١،٨۴٠ سرجوش

D=24"٩،٣۵٠،٢٨٠ ١۴۵،٢٢١،٧٨٠۵،٧۴۴،٠٢٠٧،٠١١،٧۶٠ سرجوش

١٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"١،٣٢٩،٢٨٠ ٠١١،٠٩۵،٨٧٠١،١۵٢،٠٣٠١،٢١٣،۶۴٠ سرجوش

D=3"١،٨١٣،٩۴٠ ٠٢١،۴٩۵،١۵٠١،۵٧٢،٠٨٠١،۶۵٧،١٧٠ سرجوش

D=4"٢،٢١٨،٠٧٠ ٠٣١،٨٠۶،۶١٠١،٨٩٩،٢٠٠٢،٠٠١،۶۶٠ سرجوش

D=5"٢،۵٧٩،١۶٠ ٠۴٢،١٢٠،٣۵٠٢،٢٢٩،٢٨٠٢،٣۴٨،٧۶٠ سرجوش

D=6"٢،٩٢٢،٣٠٠ ٠۶٢،۴٠٠،٠١٠٢،۵٢٢،۵۵٠٢،۶۵٧،۶٩٠ سرجوش

D=8"٣،٨٩٧،٢١٠ ٠٧٣،١٩١،۵٠٠٣،٣۵٨،٣٠٠٣،۵۴١،٧٧٠ سرجوش

D=10"۴،۵٨٠،۵۴٠ ٠٨٣،٧۶٢،٠٨٠٣،٩۵٣،٠۴٠۴،١۶٢،٧٣٠ سرجوش

D=12"۵،١٧١،٢٢٠ ٠٩۴،٢۶١،٨١٠۴،۴٧٠،٨١٠۴،٧٠١،٢۶٠ سرجوش

D=14"٠ ١٠۴،٨٩٧،٨٩٠۵،١٣۴،٨٠٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١١۵،۵٣٣،۶۵٠۵،٧٩٧،٨٠٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٢۶،١٨٨،١٢٠۶،۴٨١،۵۵٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٣۶،٨۴٢،۶٠٠٧،١۶۵،٢٩٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۴٨،١۵١،٨٨٠٨،۵٣٢،٧٩٠٠ سرجوش

١٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلياژی M1PFNZNR02AS
٠٢١۶۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١١،٠٩٠،٠٧٠١،١٩٢،٠١٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،۴٨٨،٨۶٠١،۶٢٩،۶۵٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،٧٩٧،٩۴٠١،٩٩٣،٧٩٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢،١٠٩،٢٧٠٢،٣١۶،۴١٠ سرجوش

D=6" ٠۶٢،٣٨۶،٢٩٠٢،۶٢٢،٨٨٠ سرجوش

D=8" ٠٧٣،١٨٣،٣۶٠٣،۵٠٣،۶۶٠ سرجوش

D=10" ٠٨٣،٧٣۶،٨١٠۴،١١١،٩٣٠ سرجوش

D=12" ٠٩۴،٢١۵،٠۵٠۴،۶٣۶،٧٠٠ سرجوش

D=14" ١٠۴،٨٣٣،٨٧٠۵،٣٢٨،٣٣٠ سرجوش

D=16" ١١۵،۴۵٢،٣۵٠۵،٩٩٧،٧٩٠ سرجوش

D=18" ١٢۶،٠٩٢،٢٨٠۶،٧٠۶،۴۴٠ سرجوش

D=20" ١٣۶،٧٣٢،٢١٠٧،٣۶٧،١٣٠ سرجوش

D=24" ١۴٨،٠١١،٧٢٠٨،٨١٢،۵٢٠ سرجوش

١٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

M1PFNZRE01CS درجه - کربن استيل٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠٢١٧۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١٨١۴،٠۴٠٨٩٠،٢٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،١١٢،١٢٠١،٢١٧،٠۶٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٣۴٣،٠٩٠١،۴٨٩،٢١٠١،٧٩۴،٩۴٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،۵٧۵،۴۵٠١،٧٣٠،١۵٠٢،٠٨۶،١۴٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶١،٧٨٢،٨٣٠١،٩۵٩،٢٩٠٢،٣۶٢،۶۶٠ سرجوش

D=8"۴،١٢٢،٧۵٠ ٠٧٢،٣٧٨،٩۶٠٢،۶١٨،٠١٠٣،١۵۴،۵۶٠ سرجوش

D=10"۴،٨۵۵،٩۶٠ ٠٨٢،٧٩١،٠٨٠٣،٠٧٠،٩٨٠٣،٧٠٣،٨٣٠ سرجوش

D=12"۵،۴٩٧،٨٢٠ ٠٩٣،١۴۶،۶٠٠٣،۴۶١،٢٩٠۴،١٧٧،٨۴٠ سرجوش

D=14"۶،٣٢٩،١٨٠ ١٠٣،۶٠٧،۵٠٠٣،٩٧۶،۵٢٠۴،٨٠٢،٠۶٠ سرجوش

D=16"٧،١٣۵،۶٢٠ ١١۴،٠۶٨،۶٨٠۴،۴٧۵،٧٠٠۵،۴٠۶،٢٨٠ سرجوش

D=18"٧،٩٨۴،۵۴٠ ١٢۴،۵۴۵،۵٢٠۵،٠٠٣،۵٢٠۶،٠۴۴،٩٣٠ سرجوش

D=20"٨،٧٧٣،۵٩٠ ١٣۵،٠٢٢،٣۵٠۵،۴٩۶،۶۵٠۶،۶۴٠،۶٨٠ سرجوش

D=24"١٠،۵٠٨،۴۶٠ ١۴۵،٩٧۶،۶٧٠۶،۵٧٣،٨١٠٧،٩۴۴،٨۵٠ سرجوش

٢٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"١،۴٩٨،٧٨٠ ٠١١،٢٣٨،١٣٠١،٣٠٠،٠٠٠١،٣۶٨،٣۶٠ سرجوش

D=3"٢،٠۴۵،٠۵٠ ٠٢١،۶٨٨،٢٩٠١،٧٧۴،٠٩٠١،٨۶٨،٠٩٠ سرجوش

D=4"٢،۴٩٩،٧٧٠ ٠٣٢،٠۴٠،۵۶٠٢،١۴٣،١١٠٢،٢۵۶،۴٢٠ سرجوش

D=5"٢،٩٠٨،١۴٠ ٠۴٢،٣٩۴،٧۵٠٢،۵١۵،٢۴٠٢،۶۴٧،۵٣٠ سرجوش

D=6"٣،٢٩۴،٢٩٠ ٠۶٢،٧١١،٢٨٠٢،٨۴٧،٣٣٠٢،٩٩۶،١٩٠ سرجوش

D=8"۴،٣٩١،٢٧٠ ٠٧٣،۶٠٣،۵٩٠٣،٧٨٨،١٧٠٣،٩٩٠،٨٧٠ سرجوش

D=10"۵،١۶۴،۵۶٠ ٠٨۴،٢۵٠،٣۴٠۴،۴۶١،۴٢٠۴،۶٩۴،٠٣٠ سرجوش

D=12"۵،٨٣۴،٨٧٠ ٠٩۴،٨١٨،٢۶٠۵،٠۴٩،۵٠٠۵،٣٠۴،١۶٠ سرجوش

D=14"٠ ١٠۵،۵٣٩،۵١٠۵،٨٠١،٣۴٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١١۶،٢۵٩،٧۶٠۶،۵۵١،٨۴٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٢٧،٠٠٠،٨۵٠٧،٣٢۵،۵٧٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٣٧،٧۴٢،١٠٠٨،٠٩٨،٩٧٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۴٩،٢٢۴،۶٣٠٩،۶۴۶،٢٧٠٠ سرجوش

٢١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFNZRE01AS درجه - فوالد آلياژی٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠٢١٩۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١١،٢٢۶،٨٠٠١،٣۴١،١١٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،۶٧۴،٩۶٠١،٨٣٣،٣٣٠ سرجوش

D=4" ٠٣٢،٠٢٣،٣٢٠٢،٢۴٣،١۴٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢،٣٧٣،۵٧٠٢،۶٠۶،۴۶٠ سرجوش

D=6" ٠۶٢،۶٨۶،٣٠٠٢،٩۵٢،٠۶٠ سرجوش

D=8" ٠٧٣،۵٨٠،٧۴٠٣،٩۴٠،٧٠٠ سرجوش

D=10" ٠٨۴،٢٠۵،٨٩٠۴،۶٢٧،٩۵٠ سرجوش

D=12" ٠٩۴،٧۴٧،٠٠٠۵،٢٢١،٩۴٠ سرجوش

D=14" ١٠۵،۴۴۵،٣۶٠۶،٠٠٢،٢٠٠ سرجوش

D=16" ١١۶،١۴٣،٨٩٠۶،٧۵٨،٧۴٠ سرجوش

D=18" ١٢۶،٨۶۶،١٧٠٧،۵۵٨،١۴٠ سرجوش

D=20" ١٣٧،۵٨٧،۶١٠٨،٣٠٢،۶۶٠ سرجوش

D=24" ١۴٩،٠٣١،٣٢٠٩،٩٣۴،٣٧٠ سرجوش

٢٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استيل M1PFNZRE02CS
٠٢٢٠۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١١،٠۵٨،٣٣٠١،١۵٧،۵٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۴۴۵،٨١٠١،۵٨٢،٢٢٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٧۴۵،۶٧٠١،٩٣۶،٣١٠٢،٣٣۴،٢١٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،٠۴٨،٠۴٠٢،٢۴٩،٣١٠٢،٧١٢،١٩٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٢،٣١٧،۶٩٠٢،۵۴٧،٢٣٠٣،٠٧١،٧٩٠ سرجوش

D=8"۵،٣۵٩،۵٠٠ ٠٧٣،٠٩٢،٩۵٠٣،۴٠٣،١٣٠۴،١٠١،١۴٠ سرجوش

D=10"۶،٣١٢،٨٩٠ ٠٨٣،۶٢٨،۵۶٠٣،٩٩٢،۴٨٠۴،٨١۴،۴٣٠ سرجوش

D=12"٧،١۴٧،۶٧٠ ٠٩۴،٠٩٠،۵٣٠۴،۴٩٩،۶٠٠۵،۴٣١،۴۴٠ سرجوش

D=14"٨،٢٢٧،٧٨٠ ١٠۴،۶٩٠،١٨٠۵،١۶٩،٨۵٠۶،٢۴٢،۴٠٠ سرجوش

D=16"٩،٢٧۶،٣٢٠ ١١۵،٢٨٩،٢٨٠۵،٨١٨،٣۵٠٧،٠٢٨،١۴٠ سرجوش

D=18"١٠،٣٨٠،٧٢٠ ١٢۵،٩٠٩،٧۶٠۶،۵٠۴،٨۴٠٧،٨۵٨،٩٧٠ سرجوش

D=20"١١،۴٠۵،٧٣٠ ١٣۶،۵٢٩،٢١٠٧،١۴۵،٢٨٠٨،۶٣٢،٩١٠ سرجوش

D=24"١٣،۶۶١،٢٨٠ ١۴٧،٧۶٩،۴٩٠٨،۵۴۶،٣٢٠١٠،٣٢٨،۴٩٠ سرجوش

٢٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"١،٩۴٨،١۵٠ ٠١١،۶٠٩،٣۶٠١،۶٨٩،۶٩٠١،٧٧٨،٧۴٠ سرجوش

D=3"٢،۶۵٨،٠٨٠ ٠٢٢،١٩۵،٠٨٠٢،٣٠۶،٣۵٠٢،۴٢٨،٣٨٠ سرجوش

D=4"٣،٢۴٩،۶٩٠ ٠٣٢،۶۵٣،٠٠٠٢،٧٨۶،٣١٠٢،٩٣٣،١٢٠ سرجوش

D=5"٣،٧٧٩،۶٧٠ ٠۴٣،١١٣،١٨٠٣،٢۶٩،٧٣٠٣،۴۴١،٨۴٠ سرجوش

D=6"۴،٢٨٢،٩٢٠ ٠۶٣،۵٢۴،١۴٠٣،٧٠٠،٣۵٠٣،٨٩۴،۶٨٠ سرجوش

D=8"۵،٧٠٨،٨٣٠ ٠٧۴،۶٨۴،٢٣٠۴،٩٢۴،١٩٠۵،١٨٨،٢۵٠ سرجوش

D=10"۶،٧١٣،۶١٠ ٠٨۵،۵٢۵،١٩٠۵،٧٩٩،۵٠٠۶،١٠١،٣٣٠ سرجوش

D=12"٧،۵٨۵،۵٨٠ ٠٩۶،٢۶٣،۶٢٠۶،۵۶۴،۵٩٠۶،٨٩۵،٨٢٠ سرجوش

D=14"٠ ١٠٧،٢٠٠،۵٠٠٧،۵۴١،۶٣٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١١٨،١٣٧،٣٩٠٨،۵١٧،۴٩٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٢٩،١٠١،١٢٠٩،۵٢٣،٢٧٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٣١٠،٠۶۴،٨٣٠١٠،۵٢٨،٨۵٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۴١١،٩٩٢،٢٨٠١٢،۵۴٠،٣٩٠٠ سرجوش

٢۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلياژی M1PFNZRE02AS
٠٢٢٢۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١١،۵٩۴،۶٠٠١،٧۴٣،۶۴٠ سرجوش

D=3" ٠٢٢،١٧٧،۵٩٠٢،٣٨٢،٨٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣٢،۶٣٠،٢١٠٢،٩١۵،٧١٠ سرجوش

D=5" ٠۴٣،٠٨۴،٨٩٠٣،٣٨٨،٣٢٠ سرجوش

D=6" ٠۶٣،۴٩١،٣٣٠٣،٨٣٧،٧١٠ سرجوش

D=8" ٠٧۴،۶۵۵،٣٠٠۵،١٢٢،۴۵٠ سرجوش

D=10" ٠٨۵،۴۶٧،٧۶٠۶،٠١۶،١۵٠ سرجوش

D=12" ٠٩۶،١٧٠،٩۶٠۶،٧٨٨،٠٨٠ سرجوش

D=14" ١٠٧،٠٧٩،٣۵٠٧،٨٠٣،٣۵٠ سرجوش

D=16" ١١٧،٩٨٧،٠۶٠٨،٧٨۶،٨١٠ سرجوش

D=18" ١٢٨،٩٢۶،٢٣٠٩،٨٢۵،٣۶٠ سرجوش

D=20" ١٣٩،٨۶۴،٠٢٠١٠،٧٩٣،٠٨٠ سرجوش

D=24" ١۴١١،٧۴٠،۴٨٠١٢،٩١۴،٢٣٠ سرجوش

٢۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: # 3000CLASS: # 6000
رديف

بهاي واحد (ريال)

  O_LETها - کربن استيل M1PFOLCS
٠٢٣١۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D<1" ٠١٢١۴،١٢٠٢۵١،۵٧٠ عدد

1" <= D <2" ٠٢۴٠٧،٧۶٠۴۴٧،۶۵٠ عدد

D=2" ٠٣۵١٣،٢٢٠۵۶١،١٨٠ عدد

D=3" ٠۴٧٠٠،٩۴٠٠ عدد

D=4" ٠۵٨۴۶،۴٩٠٠ عدد

D=5" ٠۶٩٩٣،١٧٠٠ عدد

D=6" ٠٧١،١٢۴،٠۴٠٠ عدد

D=8" ٠٨١،۴٩٨،٣٨٠٠ عدد

D=10" ٠٩١،٧۶٠،٠٨٠٠ عدد

D=12" ١٠١،٩٨٧،١١٠٠ عدد

٢۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: # 3000CLASS: # 6000
رديف

بهاي واحد (ريال)

O_LETها - فوالد ضد زنگ M1PFOLSS
٠٢٣٢۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D<1" ٠١٣۴٩،١۵٠٣٨۶،۶۴٠ عدد

1" <= D <2" ٠٢۶٧۴،۴٠٠٧٣٨،٨۴٠ عدد

D=2" ٠٣٨٨١،۵٧٠٩۶۵،٣٨٠ عدد

D=3" ٠۴١،٢٠٣،٢٧٠٠ عدد

D=4" ٠۵١،۴۵٣،۵٠٠٠ عدد

D=5" ٠۶١،٧٠۵،٣٨٠٠ عدد

D=6" ٠٧١،٩٣٠،١۶٠٠ عدد

D=8" ٠٨٢،۵۶٩،۶٣٠٠ عدد

D=10" ٠٩٣،٠٢۴،٨٠٠٠ عدد

D=12" ١٠٣،۴٢١،۵٧٠٠ عدد

٢٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: # 3000CLASS: # 6000
رديف

بهاي واحد (ريال)

O_LETها - فوالد آلياژی M1PFOLAS
٠٢٣٣۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D<1" ٠١٣١٨،٠۶٠٣۴۴،۶۶٠ عدد

1" <= D <2" ٠٢۶٠۵،۴٣٠۶۶٢،٣۶٠ عدد

D=2" ٠٣٧٨٨،١٧٠٨۶١،۶٩٠ عدد

D=3" ٠۴١،٠٧۵،٨۶٠٠ عدد

D=4" ٠۵١،٢٩٩،٧٠٠٠ عدد

D=5" ٠۶١،۵٢۴،٨٢٠٠ عدد

D=6" ٠٧١،٧٢۵،۶۵٠٠ عدد

D=8" ٠٨٢،٢٩٩،٢۵٠٠ عدد

D=10" ٠٩٢،٧٠٣،٢۴٠٠ عدد

D=12" ١٠٣،٠۵٣،٩٨٠٠ عدد

٢٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

M1PFSFCS اینچ و باالتر٢اسپول ها - کربن استيل - 
٠٢۴١۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١٣٧٧،۵٢٠۴٢٣،٢٠٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢۵١٩،٣٣٠۵٨٠،۴٣٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣۶٣٩،٨۴٠٧۴۵،٠۵٠٩٠١،۵۵٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٧۶٢،١٠٠٨٨۵،۶٠٠١،٠٧٠،٣۶٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٨٧۴،۵٨٠١،٠١۵،١٧٠١،٢٢۶،٧١٠ سرجوش

D=8"٢،١۴١،٣٧٠ ٠۶١،١۴٠،٣٧٠١،٣٢٢،۶۶٠١،۵٩٧،٢۶٠ سرجوش

D=10"٢،۶۶٢،٠۶٠ ٠٧١،٣٩۶،٩۵٠١،۶۴٢،٧۵٠١،٩٨٣،١۴٠ سرجوش

D=12"٣،٠٢٣،٧۵٠ ٠٨١،۶٠١،١٨٠١،٨۶١،۵۴٠٢،٢۵٠،۶٣٠ سرجوش

D=14"٣،۵٠٠،٩٩٠ ٠٩١،٨۴۶،٨٩٠٢،١۵٠،٣١٠٢،۶٠١،٩۶٠ سرجوش

D=16"٣،٩٧٨،۵١٠ ١٠٢،٠٩٠،٩۶٠٢،۴٣٨،٢١٠٢،٩۵٢،٢٢٠ سرجوش

D=18"۴،۴۵۵،٩۴٠ ١١٢،٣٣۶،٠٠٠٢،٧٢۶،٣٠٠٣،٣٠٣،۵۵٠ سرجوش

D=20"۴،٩٣۴،٠٣٠ ١٢٢،۵٨٠،٣۵٠٣،٠١۴،۴٩٠٣،۶۵٣،۶٢٠ سرجوش

D=24"۵،٨٨٨،٣٠٠ ١٣٣،٠۶٩،۵۶٠٣،۵٩٠،٩٧٠۴،٣۵۵،۶٧٠ سرجوش

D=26"۶،٣۶۶،١٠٠ ١۴٣،٣١۵،٢٠٠٣،٨٧٩،١۶٠۴،٧٠۶،٨١٠ سرجوش

D=28"۶،٨۴۴،٢٠٠ ١۵٣،۵۵٩،۶٣٠۴،١۶٨،٣١٠۵،٠۵٧،۵٣٠ سرجوش

D=30"٧،٣٢١،٠۴٠ ١۶٣،٨٠۴،۵٩٠۴،۴۵۶،٢٢٠۵،۴٠٨،۵٧٠ سرجوش

D=32"٧،٧٩٧،۴٣٠ ١٧۴،٠۴٨،٩۵٠۴،٧۴٣،۵۶٠۵،٧۵٨،٠٨٠ سرجوش

D=34"٨،٢٧۶،٠٠٠ ١٨۴،٢٩۴،٢٧٠۵،٠٣٢،٢١٠۶،١١٠،١۵٠ سرجوش

D=36"٨،٧۵٢،٨۴٠ ١٩۴،۵٣٨،٧٣٠۵،٣٢٠،١٢٠۶،۴۶٠،١٢٠ سرجوش

D=38"٩،٢٣٠،٧۶٠ ٢٠۴،٧٨٣،٨٧٠۵،۶٠٩،٠٩٠۶،٨١١،۵۵٠ سرجوش

D=40"٩،٧٠٨،١٨٠ ٢١۵،٠٢٨،٣٣٠۵،٨٩۶،٩٩٠٧،١۶١،٩٩٠ سرجوش

D=42"١٠،١٨۵،٠٢٠ ٢٢۵،٢٧٣،۴٧٠۶،١٨۴،٩٠٠٧،۵١٢،٨۵٠ سرجوش

D=44"١٠،۶۶٣،۶٩٠ ٢٣۵،۵١٨،٠١٠۶،۴٧٣،۵۵٠٧،٨۶٣،۶٧٠ سرجوش

D=46"١١،١۴٠،۵٣٠ ٢۴۵،٧۶٢،۵٨٠۶،٧۶١،۴۶٠٨،٢١۴،٩٠٠ سرجوش

D=48"١١،۶١٨،٣۵٠ ٢۵۶،٠٠٧،٧٩٠٧،٠۵٠،٢٢٠٨،۵۶۵،٩٣٠ سرجوش

D=50"١٢،٠٩۶،٧٢٠ ٢۶۶،٢۵٢،۶۵٠٧،٣٣٨،۶٩٠٨،٩١٧،٣٣٠ سرجوش

D=52"١٢،۵٧٣،١١٠ ٢٧۶،۴٩٧،٠٠٠٧،۶٢۶،٠٣٠٩،٢۶٧،١٢٠ سرجوش

D=54"١٣،٠۵٠،۴٣٠ ٢٨۶،٧۴١،٩۶٠٧،٩١۴،٣٣٠٩،۶١٧،٨٨٠ سرجوش

D=56"١٣،۵٢٧،٢٧٠ ٢٩۶،٩٨۶،٢١٠٨،٢٠٢،٢٣٠٩،٩۶٨،٧١٠ سرجوش

٢٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFSFCT اینچ٢اسپول ها - کربن استيل - کوچکتر از 
٠٢۴٢۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D<1" ٠١١٠٢،۴٢٠ سرجوش

1"<=D<2" ٠٢١٣٧،٧٢٠ سرجوش

٣٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - فوالد ضد زنگ M1PFSFSS
٠٢۴٣۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٧٣٠،۶١٠ ٠١۵٠۶،٢۶٠۵٣٢،۴۵٠۶۵٠،٨٩٠ سرجوش

D=3"٩٩٧،٩٠٠ ٠٢۶٩٢،٩۶٠٧٢٨،٣١٠٨٨٩،٨٢٠ سرجوش

D=4"١،٢٨٣،٣٠٠ ٠٣٨۴٨،۵٨٠٨٩١،٧٩٠١،٠٩٢،٣٠٠ سرجوش

D=5"١،۵٢١،١١٠ ٠۴١،٠٠٧،٣٠٠١،٠۵٧،٧٢٠١،٢٩۶،١١٠ سرجوش

D=6"١،٧٣٨،۶٢٠ ٠۵١،١۴٩،٧۵٠١،٢٠٧،٠۴٠١،۴٨٣،٧٢٠ سرجوش

D=8"٢،٢۶٢،١۴٠ ٠۶١،۴٩٩،۶۶٠١،۵٧٣،٩٧٠١،٩٣١،٧٩٠ سرجوش

D=10"٢،٨١١،۵٩٠ ٠٧١،٨٣٣،٠١٠١،٩٢٣،۶٩٠٢،٣۶٢،١١٠ سرجوش

D=12"٣،١٩۶،۵٧٠ ٠٨٢،١١۶،١٠٠٢،٢٢٢،١۶٠٢،٧٢٣،٩٩٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٢،۴۵٠،۵٩٠٢،۵٧۴،٣٣٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٢،٧٨٢،٩٨٠٢،٩٢۴،٧٢٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٣،١١٧،٢٩٠٣،٢٧۶،٧١٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٣،۴۵٠،٩۶٠٣،۶٢٨،٠۶٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣۴،١١٨،۶۵٠۴،٣٣١،١٠٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۴۵،١٢٠،٣١٠۵،٣٨۵،٨٠٠٠ سرجوش

٣١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - فوالد آلياژی M1PFSFAS
٠٢۴۴۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١۵٧٧،٧١٠۶۵٠،۴۶٠ سرجوش

D=3" ٠٢٧٩٠،٧۶٠٨٨٩،٠٩٠ سرجوش

D=4" ٠٣٩٧١،٢٢٠١،١٣٩،۵۴٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،١۵٣،٣٢٠١،٣۵٠،٨٠٠ سرجوش

D=6" ٠۶١،٣٢٠،٨۶٠١،۵۴۵،٠٧٠ سرجوش

D=8" ٠٧١،٧٢٠،١٢٠٢،٠١٠،٣٨٠ سرجوش

D=10" ٠٨٢،١٠۴،٢٩٠٢،۴٩۶،٢۶٠ سرجوش

D=12" ٠٩٢،۴٢٣،٧٧٠٢،٨٣٩،١٨٠ سرجوش

D=14" ١٠٢،٨٠٢،۵٩٠٣،٢٨٧،٢۶٠ سرجوش

D=16" ١١٣،١٧٩،٩۶٠٣،٧٣۴،۵٣٠ سرجوش

D=18" ١٢٣،۵۵٩،٢۶٠۴،١٨١،٨١٠ سرجوش

D=20" ١٣٣،٩٣۶،٩۵٠۴،۶۶٣،۴٣٠ سرجوش

D=24" ١۴۴،۶٩٣،۴٧٠۵،۵٢۵،۵٧٠ سرجوش

٣٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - کربن استيل با اندود سيمانی M1PFSFCL
٠٢۴۵۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=6" ٠١۶١٢،٣۴٠۶٧۶،٩۴٠ سرجوش

D=8" ٠٢٨٠۴،۴٩٠٨٨٧،۵۶٠ سرجوش

D=10" ٠٣٩٩٢،٢۵٠١،٠٩٣،٧٧٠ سرجوش

D=12" ٠۴١،١۵١،۴٠٠١،٢٧١،٠١٠ سرجوش

D=14" ٠۵١،٣٣١،٧٨٠١،۴٧١،٣٣٠ سرجوش

D=16" ٠۶١،۵١٠،۵۴٠١،۶٧٠،٠٢٠ سرجوش

D=18" ٠٧١،۶٩٠،٩٢٠١،٨٧٠،٣۴٠ سرجوش

D=20" ٠٨١،٨۶٩،۴٠٠٢،٠۶٩،١٢٠ سرجوش

D=24" ٠٩٢،٢٢٨،١١٠٢،۴۶٨،٠٧٠ سرجوش

٣٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

لوله کشی

لوله کشی روزمينی -فصل سوم

ل مراحل مختلف برش، پخ زدن، نصب در محل و جوشكاری می باشد آه عمليات موضوع ردیف های این فصل، اجرای آامل لوله آشی در روی زمين شام.١
.به شرح زیر تقسيم بندی شده اند

.نصب و جوشكاری لوله ها و اسپول ها در محدوده واحدها١-١
ی اعم از بخش هایی آه  اینچ و باالتر با مصالح فوالد آربن دار، فوالد زنگ نزن، فوالد آلياژ٢ با قطر ) نصب و جوشكاری (هزینه عمليات لوله آشی-

اجرا شده در محل نصب " سر جوش"و یا با استفاده از قطعات از لوله مستقيم اجرا شود، بر اساس واحد ) اسپول(پيش ساخت شده باشد
صل دوم محاسبه سر جوش های اجرا شده در ساخت اسپول ها، جداگانه و بر اساس ردیف های ف"بدیهی است هزینه . محاسبه می شود

.می شود
محاسبه " تعداد فلنج "  اند، بصورت ردیف های جداگانه و براساس هزینه بستن فلنج ها آه قطعات مرتبط با آنها قبًال در محل خود نصب شده-

.می شود

از جنس فوالد آربن دار(SLUG CATCHER)نصب و جوشكاری لوله ها در لخته گير٢-١
.می باشد" سر جوش"واحد اندازه گيری هزینه لوله آشی لخته گيرها-

(FIELD FABRICATE & ERECT)ساخت و نصب لوله در محل آار٣-١
 STEAM) اینچ  و لوله آشی حرارتی٢فوالد آلياژی با قطر آمتر از هزینه لوله آشی با لوله های از جنس فوالد آربن دار، فوالد زنگ نزن و -

TRACING) آشی با  لوله های رزینی، لوله آشی آلومينيومی و لوله آشی گالوانيزه به قطرهای مختلف و لوله(RTRP) از ردیف های این فصل
.محاسبه می شود

از ردیف های این فصل محاسبه (MANIFOLD)، لوله آشی های الزم از محل چند راهه(STEAM TRACING)در مورد لوله آشی حرارتی-
محاسبه ) نصب ملحقات واقع در مسير خط(و نصب آن از بند بعدی همين فصل) پيش ساخت (٢مربوط از فصلMANIFOLDساخت. می شود
.می شود

لوله آشی انجام شده و در "  متر طول"استثنای لوله های رزینی واحد اندازه گيری ردیف های موضوع این بند برای تمامی مصالح مختلف به -
.می باشد" سرجوش"و لوله های آلومينيومی " سر اتصال" (RTRP)مورد لوله های رزینی

، هزینه نصب تمامی ملحقات واقع در مسير لوله آشی های (STEAM TRACING)لوله آشی حرارتیMANIFOLDبه استثنای ساخت و نصب-
 محاسبه در قيمت ردیف های لوله آشی منظور شده است و از بابت آنها هزینه اضافی...) از قبيل شيرآالت، فلنج ها، (موضوع این بند

.نمی شود

نصب ملحقات واقع در مسير لوله آشی ها۴-١
.از ردیف های موضوع این بند محاسبه می شود… هزینه نصب اقالمی از قبيل انواع شيرآالت، شيرهای آنترل، -
هزینه های . محاسبه می شود  (LIFTING & ERECTING)بقيمت ردیف های موضوع این بند، فقط برای باالبردن و استقرار در محل نص-

. محاسبه می شود٢-١ و ١-١ از ردیف های موضوع بند " تعداد فلنج"و یا "  سرجوش"جوشكاری و یا اتصال فلنج های این قبيل قطعات بصورت 
براساس ردیف های مربوط در گروه آارهای )  …شيرهای آنترل، اریفيس ها و (هزینه آاليبراسيون و یا آنترل مشخصات فنی وسایل ابزاردقيق-

.ی شودابزاردقيق و هزینه نصب آنها، براساس ردیف های موضوع این بند محاسبه م

، همچنين عمليات پيش گرم آردن و تنش زدایی جوشكاری ها… واستاتيك و هزینه سایر عمليات تكميلی لوله آشی شامل آزمایش های رادیوگرافی، هيدر.٢
.محاسبه می شود" آارهای تكميلی لوله آشی" براساس ردیف های فصل

٣۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2"٠ ٠١١،٠۶٩،٩۴٠١،٢٠٠،٨٣٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٣۴١،٠۴٠١،۵١٣،٠٢٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،۵۵٩،٣٧٠١،٨٠۵،٧٢٠٢،١٩۵،١٨٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،٨١٣،٢٢٠٢،١٠٠،۵٢٠٢،۵۵۴،۵۵٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،٠٢۴،۶۴٠٢،٣۴۵،٣٣٠٢،٨۵٢،۴١٠ سرجوش

D=8"۴،۶٣٢،٨۴٠ ٠۶٢،۵١٨،١۶٠٢،٩١٨،٨۴٠٣،۵۵١،٩۵٠ سرجوش

D=10"۵،٧۵٠،۵٠٠ ٠٧٣،١٣٨،۴٠٠٣،۶۵۴،۴٨٠۴،٧٣٣،۴٧٠ سرجوش

D=12"۶،٨١٢،٢۴٠ ٠٨٣،٧١۶،١٢٠۴،٣٠۶،٠۶٠۵،٢٣۶،٣۴٠ سرجوش

D=14"٧،٩۴٩،۴٧٠ ٠٩۴،٣٣۵،٠٩٠۵،٠٢٣،٢۴٠۶،١٠٩،١۴٠ سرجوش

D=16"٨،٩٩٩،٨١٠ ١٠۴،٨٩۴،۴٧٠۵،۶٨١،۶۴٠۶،٩١٠،۵۶٠ سرجوش

D=18"١٠،٠۵١،۶۶٠ ١١۵،۴۵۶،١٧٠۶،٣۴١،٣١٠٧،٧١٣،٢۶٠ سرجوش

D=20"١١،١٠٢،٣٧٠ ١٢۶،٠١۶،١۴٠۶،٩٩٩،٧٨٠٨،۵١۵،٨١٠ سرجوش

D=24"١٣،٢٠۵،١۵٠ ١٣٧،١٣٧،٢٨٠٨،٣١٨،۴۵٠١٠،١٢١،٢٨٠ سرجوش

D=26"١۴،٢۵۵،٨۵٠ ١۴٧،۶٩٩،۵٨٠٨،٩٧٧،۴۴٠١٠،٩٢٣،۵٩٠ سرجوش

D=28"١۵،٣٠٨،۵٩٠ ١۵٨،٢۶٠،٠٧٠٩،۶٣٧،١٩٠١١،٧٢۶،۵٩٠ سرجوش

D=30"١۶،٣۵٨،۶٣٠ ١۶٨،٨٢١،٧٨٠١٠،٢٩۵،۵٩٠١٢،۵٢٨،٣١٠ سرجوش

D=32"١٧،۴٠٧،۴٩٠ ١٧٩،٣٨١،١۵٠١٠،٩۵٣،٠٩٠١٣،٣٢٩،٠٧٠ سرجوش

D=34"١٨،۴۶٠،٣٠٠ ١٨٩،٩۴٣،۴۵٠١١،۶١٣،١۴٠١۴،١٣٣،١٩٠ سرجوش

D=36"١٩،۵١١،۴۶٠ ١٩١٠،۵٠٢،٣٠٠١٢،٢٧١،٣١٠١۴،٩٣۴،٩١٠ سرجوش

D=38"٢٠،۵۶٣،٣٧٠ ٢٠١١،٠۶۵،١٢٠١٢،٩٣١،٢٨٠١۵،٧٣٧،۶١٠ سرجوش

D=40"٢١،۶١٣،۴٩٠ ٢١١١،۶٢۴،٧٩٠١٣،۵٨٩،٩٨٠١۶،۵٣٩،٨۶٠ سرجوش

D=42"٢٢،۶۶۴،۶۵٠ ٢٢١٢،١٨٧،٠٩٠١۴،٢۴٨،٣٨٠١٧،٣۴١،٢٨٠ سرجوش

D=44"٢٣،٧١٧،۶٩٠ ٢٣١٢،٧۴۶،٢٣٠١۴،٩٠٨،٩۴٠١٨،١۴۵،١٧٠ سرجوش

D=46"٢۴،٧۶۶،٩٨٠ ٢۴١٣،٣٠٨،٢٣٠١۵،۵۶۶،۵٩٠١٨،٩۴٧،١٢٠ سرجوش

D=48"٢۵،٨١٩،٧١٠ ٢۵١٣،٨۶٧،٩٠٠١۶،٢٢۶،۵۶٠١٩،٧۵٠،٩۴٠ سرجوش

D=50"٢۶،٨٧٢،٠٧٠ ٢۶١۴،۴٣٠،٧٢٠١۶،٨٨۵،۵۶٠٢٠،۵۵٣،٢۶٠ سرجوش

D=52"٢٧،٩٢٠،٣٩٠ ٢٧١۴،٩٩٠،۴٠٠١٧،۵۴٣،١٣٠٢١،٣۵٣،٧٩٠ سرجوش

D=54"٢٨،٩٧١،٧٢٠ ٢٨١۵،۵۵٢،١٠٠١٨،٢٠٢،٨١٠٢٢،١۵۶،٧٢٠ سرجوش

D=56"٣٠،٠٢٣،١١٠ ٢٩١۶،١١١،۵۴٠١٨،٨۶١،٢١٠٢۴،٩٨۶،٨١٠ سرجوش

٣۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M1AGFE01AS
٠٣٠٢۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١١،۴٩٢،٠۶٠١،۶٨٣،٧٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،٨٧۶،۴۵٠٢،١١۴،۶٩٠ سرجوش

D=4" ٠٣٢،١٨۵،٨٩٠٢،۵٣۴،٩٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢،۵۴٣،٧٠٠٢،٩۵١،۴٣٠ سرجوش

D=6" ٠۶٢،٨۴١،٨۵٠٣،٢٩٧،۴٨٠ سرجوش

D=8" ٠٧٣،۵۴١،۶١٠۴،١١٢،٢۵٠ سرجوش

D=10" ٠٨۴،۴٠٩،٢٣٠۵،١٠٨،٧٩٠ سرجوش

D=12" ٠٩۵،٢١٧،٧۶٠۶،٠۵۵،۶٢٠ سرجوش

D=14" ١٠۶،٠٨٧،۶٠٠٧،٠۶۵،١۶٠ سرجوش

D=16" ١١۶،٨٨٢،۴٠٠٨،٠٠٢،١٣٠ سرجوش

D=18" ١٢٧،۶٨٢،۴٨٠٨،٩۴٠،٠٠٠ سرجوش

D=20" ١٣٨،۴٧٧،٠۴٠٩،٩٨٧،١٨٠ سرجوش

D=24" ١۴١٠،٠٧٢،٠٢٠١١،٧۵٢،٠٠٠ سرجوش

٣۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١٢٩،۵١٠٣۶،٧۵٠۴۴،١٨٠ سراتصال

D=3" ٠٢۴۴،١٨٠۵۵،٢٢٠۶۶،٢۶٠ سراتصال

D=4" ٠٣۵٨،٨۴٠٧٣،٣٣٠٨٨،١٧٠ سراتصال

D=5" ٠۴٧٣،٣٣٠٩١،٧٩٠١١٠،٢۶٠ سراتصال

D=6" ٠۵٨٨،١٧٠١١٠،٢۶٠١٣٢،٣۵٠ سراتصال

D=8" ٠۶١١٧،۶٨٠١۴٧،١٩٠١٧۶،۵٢٠ سراتصال

D=10" ٠٧١۴٧،١٩٠١٨٣،٩۵٠٢٢٠،۵٢٠ سراتصال

D=12" ٠٨١٧۶،۵٢٠٢٢٠،۵٢٠٢۶١،۶٢٠ سراتصال

D=14" ٠٩٢٠۵،٨۵٠٢۵٧،٢٧٠٠ سراتصال

D=16" ١٠٢٣۵،١٨٠٢٩۴،٠٢٠٠ سراتصال

D=18" ١١٢۶۴،۶٩٠٣٣٠،٧٨٠٠ سراتصال

D=20" ١٢٢٩۴،٠٢٠٣۶٧،۵٣٠٠ سراتصال

D=24" ١٣٣۵٢،٨٧٠۴۴١،٠۴٠٠ سراتصال

D=26" ١۴٣٨٢،٣٨٠۴٧٧،٧٩٠٠ سراتصال

D=28" ١۵۴١١،٧١٠۵١۴،۵۴٠٠ سراتصال

D=30" ١۶۴۴١،٠۴٠۵۵١،٣٠٠٠ سراتصال

D=32" ١٧۴٧٠،٣٧٠۵٨٨،٠۵٠٠ سراتصال

D=34" ١٨۴٩٩،٨٨٠۶٢۴،٨٠٠٠ سراتصال

D=36" ١٩۵٢٩،٢١٠۶۶١،۵۵٠٠ سراتصال

D=38" ٢٠۵۵٨،۵۴٠۶٩٨،٣١٠٠ سراتصال

D=40" ٢١۵٨٨،٠۵٠٧٣۵،٠۶٠٠ سراتصال

D=42" ٢٢۶١٧،۵۶٠٧٧١،٨١٠٠ سراتصال

D=44" ٢٣۶۴۶،٨٩٠٨٠٨،٣٩٠٠ سراتصال

D=46" ٢۴۶٧۶،٢٢٠٨۴۵،٣٢٠٠ سراتصال

D=48" ٢۵٧٠۵،۵۵٠٨٨٢،٠٧٠٠ سراتصال

D=50" ٢۶٧٣۵،٠۶٠٩١٨،٨٣٠٠ سراتصال

D=52" ٢٧٧۶۴،٣٩٠٩۵۵،۴٠٠٠ سراتصال

D=54" ٢٨٧٩٣،٧٢٠٩٩٢،١۵٠٠ سراتصال

D=56" ٢٩٨٢٣،٢٣٠١،٠٢٨،٩٠٠٠ سراتصال

٣٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M1AGFE01SS
٠٣٠۴۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2"١،٨٧٩،١٢٠ ٠١١،٢٠٢،۴۴٠١،٢٣٩،۶۵٠١،۶١٠،۵١٠ سرجوش

D=3"٢،٣۶٧،٢٣٠ ٠٢١،۵٢٣،٢١٠١،۵٧۴،٢۵٠٢،٠٣٢،٩٨٠ سرجوش

D=4"٢،٨۴٨،٣٠٠ ٠٣١،٧٨٣،٠٩٠١،٨۴۴،٩٩٠٢،٣٧۴،۴٩٠ سرجوش

D=5"٣،٣١٧،٧۴٠ ٠۴٢،٠٧٧،۵٢٠٢،١۵٠،٢٩٠٢،٧۶۴،۶٩٠ سرجوش

D=6"٣،٧٠٩،٢۶٠ ٠۶٢،٣٢۶،٢٠٠٢،۴٠٨،٨۴٠٣،٠٩٢،۴٧٠ سرجوش

D=8"۴،۶٣۴،۴٢٠ ٠٧٢،٩١٢،٧٨٠٣،٠٢٠،١١٠٣،٨۶٢،٨٠٠ سرجوش

D=10"۵،٧۶٣،٠٠٠ ٠٨٣،۶١۶،۶۶٠٣،٧۴٧،٠۴٠۴،٨٠٢،٣٠٠ سرجوش

D=12"۶،٨١۴،٩٠٠ ٠٩۴،٢٧٣،۵٧٠۴،۴٢۶،٣۴٠۵،۶٧٩،۵٠٠ سرجوش

D=14"٠ ١٠۴،٩٨۶،١٨٠۵،١۶٣،٩٨٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١١۵،۶۴٣،۴١٠۵،٨۴۶،٨٨٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٢۶،٣٠٣،١١٠۶،۵٣١،۶١٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٣۶،٩۶٠،۴٣٠٧،٢١۴،٩۴٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۴٨،٢٧٨،٨٢٠٨،۵٨۴،٣۶٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۵١٠،٢۵۶،۵۴٠١٠،۶٣٨،١۴٠٠ سرجوش

٣٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - لوله کشی داخل واحد - کربن استيل با اندود
سيمانی (جوشی)

M1AGFE01CL
٠٣٠۵۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=6" ٠١١،٨٠۴،٠۵٠٢،٠٢٨،٩۶٠ سرجوش

D=8" ٠٢٢،٢٣٣،٩٨٠٢،۵٠٨،٠٧٠ سرجوش

D=10" ٠٣٢،٨١٠،٧٨٠٣،١۵٧،١١٠ سرجوش

D=12" ٠۴٣،٣۵٠،٨۶٠٣،٧۶٢،٧۶٠ سرجوش

D=14" ٠۵٣،٩٠٧،۶٨٠۴،٣٩٠،٢٨٠ سرجوش

D=16" ٠۶۴،۴٢۵،٧٣٠۴،٩٧٩،٠٣٠ سرجوش

D=18" ٠٧۴،٩۴٩،٢۵٠۵،۵٧٠،۶٩٠ سرجوش

D=20" ٠٨۵،۴۶۶،۵۶٠۶،١۵٩،٧٢٠ سرجوش

D=24" ٠٩۶،۵٠٧،٠۴٠٧،٣٣٩،٠۴٠ سرجوش

٣٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

THK <= 0375نصب و جوشکاری - لخته گير   M1AGFE02S1
٠٣١١۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١٧۵٢،۶٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،٠١٨،٢۴٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،٢٣۵،٠٣٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،۴۵۴،٠٠٠ سرجوش

D=6" ٠۵١،۶۵٣،۴۶٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢،١۴٣،٢۵٠ سرجوش

D=10" ٠٧٢،۶١٢،۵۶٠ سرجوش

D=12" ٠٨٣،٠۵٣،٩٣٠ سرجوش

D=14" ٠٩٣،۵۶۵،٠۵٠ سرجوش

D=16" ١٠۴،٠٧١،٣٩٠ سرجوش

D=18" ١١۴،۵٨٢،۵١٠ سرجوش

D=20" ١٢۵،٠٩٠،١٠٠ سرجوش

D=24" ١٣۶،١٠٧،٨۶٠ سرجوش

D=26" ١۴۶،۶١٨،٩٨٠ سرجوش

D=28" ١۵٧،١٢۵،۶٢٠ سرجوش

D=30" ١۶٧،۶٣۶،٧۴٠ سرجوش

D=32" ١٧٨،١۴۴،٠٣٠ سرجوش

D=34" ١٨٨،۶۵۴،۶٨٠ سرجوش

D=36" ١٩٩،١۶١،۴٩٠ سرجوش

D=38" ٢٠٩،۶٧٢،۴٣٠ سرجوش

D=40" ٢١١٠،١٧٩،٢۵٠ سرجوش

D=42" ٢٢١٠،۶٩٠،٣٧٠ سرجوش

D=44" ٢٣١١،١٩٧،٠٠٠ سرجوش

D=46" ٢۴١١،٧٠٨،۶١٠ سرجوش

D=48" ٢۵١٢،٢١۵،٧٢٠ سرجوش

D=50" ٢۶١٢،٧٢۶،٣۶٠ سرجوش

D=52" ٢٧١٣،٢٣٣،۴٨٠ سرجوش

D=54" ٢٨١٣،٧۴۴،٣٠٠ سرجوش

D=56" ٢٩١۴،٢۵٠،٩٣٠ سرجوش

۴٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0375"<THK<=0625نصب و جوشکاری - لخته گير      M1AGFE02S2
٠٣١٢۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١٨٧۶،٨٩٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،١٨٣،٠٧٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،۴٨٢،٠٨٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،٧۴٢،۴۵٠ سرجوش

D=6" ٠۵١،٩٨٢،۵١٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢،۵۶٨،٧٩٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣،١۶٠،٠٨٠ سرجوش

D=12" ٠٨٣،۶۶۴،۵۶٠ سرجوش

D=14" ٠٩۴،٢٧۵،١٩٠ سرجوش

D=16" ١٠۴،٨٨۵،٨٢٠ سرجوش

D=18" ١١۵،۴٩٧،۴١٠ سرجوش

D=20" ١٢۶،١٠٧،٨۶٠ سرجوش

D=24" ١٣٧،٣٢٩،١٢٠ سرجوش

D=26" ١۴٧،٩۴٠،٠۵٠ سرجوش

D=28" ١۵٨،۵۵١،١۶٠ سرجوش

D=30" ١۶٩،١۶١،٧٩٠ سرجوش

D=32" ١٧٩،٧٧١،۶۴٠ سرجوش

D=34" ١٨١٠،٣٨٣،٠۵٠ سرجوش

D=36" ١٩١٠،٩٩٣،۶٨٠ سرجوش

D=38" ٢٠١١،۶٠۴،٧٩٠ سرجوش

D=40" ٢١١٢،٢١۵،۴٢٠ سرجوش

D=42" ٢٢١٢،٨٢۵،۵٧٠ سرجوش

D=44" ٢٣١٣،۴٣٧،۴۶٠ سرجوش

D=46" ٢۴١۴،٠۴٧،۴٣٠ سرجوش

D=48" ٢۵١۴،۶۵٩،٠٢٠ سرجوش

D=50" ٢۶١۵،٢٧٠،۵۶٠ سرجوش

D=52" ٢٧١۵،٨٧٩،٨٠٠ سرجوش

D=54" ٢٨١۶،۴٩٠،۶١٠ سرجوش

D=56" ٢٩١٧،١٠٠،٧۶٠ سرجوش

۴١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T:   0625"<THK<1نصب و جوشکاری - لخته گير M1AGFE02S3
٠٣١٣۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=4" ٠٣١،٨٠۶،٢٩٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢،١٢٣،٩١٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢،۴١۶،۴۵٠ سرجوش

D=8" ٠۶٣،١٣١،١٩٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣،٨۵١،٨٢٠ سرجوش

D=12" ٠٨۴،۴۶۵،٩٣٠ سرجوش

D=14" ٠٩۵،٢١٠،۴٩٠ سرجوش

D=16" ١٠۵،٩۵۴،۵٧٠ سرجوش

D=18" ١١۶،۶٩٩،٧٩٠ سرجوش

D=20" ١٢٧،۴۴۴،١٧٠ سرجوش

D=24" ١٣٨،٩٣٢،٠٣٠ سرجوش

D=26" ١۴٩،۶٧۶،٧٢٠ سرجوش

D=28" ١۵١٠،۴٢١،٧۶٠ سرجوش

D=30" ١۶١١،١۶۵،٨۴٠ سرجوش

D=32" ١٧١١،٩٠٩،٠١٠ سرجوش

D=34" ١٨١٢،۶۵۴،٣۶٠ سرجوش

D=36" ١٩١٣،٣٩٨،۴۴٠ سرجوش

D=38" ٢٠١۴،١۴٣،۴٨٠ سرجوش

D=40" ٢١١۴،٨٨٧،۵۶٠ سرجوش

D=42" ٢٢١۵،۶٣١،١۶٠ سرجوش

D=44" ٢٣١۶،٣٧۶،٨١٠ سرجوش

D=46" ٢۴١٧،١٢٠،۴١٠ سرجوش

D=48" ٢۵١٧،٨۶۵،٩٣٠ سرجوش

D=50" ٢۶١٨،۶١٠،٩٢٠ سرجوش

D=52" ٢٧١٩،٣۵٣،٧٩٠ سرجوش

D=54" ٢٨٢٠،٠٩٧،۵٧٠ سرجوش

D=56" ٢٩٢٠،٨۴٢،١٣٠ سرجوش

۴٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T:   1"<=THE<=1/5نصب و جوشکاری - لخته گير:   M1AGFE02S4
٠٣١۴۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=8" ٠١۴،١٣٩،٧٣٠ سرجوش

D=10" ٠٢۵،٠۴١،٢۵٠ سرجوش

D=12" ٠٣۵،٩٠٣،٩٠٠ سرجوش

D=14" ٠۴۶،٨٨٨،٠٧٠ سرجوش

D=16" ٠۵٧،٨٧١،٧۶٠ سرجوش

D=18" ٠۶٨،٨۵۶،۴۵٠ سرجوش

D=20" ٠٧٩،٨۴٠،٧۴٠ سرجوش

D=24" ٠٨١١،٨٠٨،٢٩٠ سرجوش

D=26" ٠٩١٢،٧٩٢،۵٨٠ سرجوش

D=28" ١٠١٣،٧٧٨،٠١٠ سرجوش

D=30" ١١١۴،٧۶٠،٩١٠ سرجوش

D=32" ١٢١۵،٧۴٢،٧٨٠ سرجوش

D=34" ١٣١۶،٧٢٨،٨١٠ سرجوش

D=36" ١۴١٧،٧١٢،۵٠٠ سرجوش

D=38" ١۵١٨،۶٩۶،٨۴٠ سرجوش

D=40" ١۶١٩،۶٨١،٠٠٠ سرجوش

D=42" ١٧٢٠،۶۶۴،٢١٠ سرجوش

D=44" ١٨٢١،۶۴٩،٩۴٠ سرجوش

D=46" ١٩٢٢،۶٣٢،٣۶٠ سرجوش

D=48" ٢٠٢٣،۶١٨،٢٧٠ سرجوش

D=50" ٢١٢۴،۶٠٣،١٧٠ سرجوش

D=52" ٢٢٢۵،۵٨۵،٨٢٠ سرجوش

D=54" ٢٣٢۶،۵۶٩،٠٧٠ سرجوش

D=56" ٢۴٢٧،۵۵٢،٧۶٠ سرجوش

۴٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CARBON اینچ٢ساخت و نصب در محل - کربن استيل - کوچکتر از 
STEEL<2

M1AGFFCS
٠٣٢١۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<1" ٠١٢٢۶،٧٢٠ متر

1"<=D<2" ٠٢٣٠۶،۵٨٠ متر

۴۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب در محل - گالوانيزه M1AGFFGV
٠٣٢٢۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<=1" ٠١٩٣،۴٣٠ متر

1"<D<=2" ٠٢١٠۵،٣٠٠ متر

D=2.5" ٠٣١١٢،١٢٠ متر

D=3" ٠۴١٣۴،۵٧٠ متر

D=4" ٠۵١۶٨،١٨٠ متر

D=6" ٠۶٢٢۴،٢۴٠ متر

۴۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<1" ٠١٢٨٨،١٣٠ متر

1"<=D<2" ٠٢٣٨٩،١١٠ متر

۴۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<1" ٠١١۴٠،٢٩٠ متر

1"<=D<2" ٠٢١٨٩،٠٩٠ متر

۴٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب در محل - لوله کشی حرارتی M1AGFFST
٠٣٢۵۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<1" ٠١۴۴،٩٣٠ متر

1"<=D<2" ٠٢۵٨،٢٩٠ متر

۴٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=1" ٠١۶١،٧٢٠ سراتصال

D=1.5 ٠٢٨٩،١۵٠ سراتصال

D=2" ٠٣١٢٣،۴۴٠ سراتصال

D=2.5" ٠۴١۵٠،۵٨٠ سراتصال

D=3" ٠۵١٧٨،٣٠٠ سراتصال

D=4" ٠۶٢٣٢،۵٩٠ سراتصال

D=5" ٠٧٢٩۵،۵٣٠ سراتصال

D=6" ٠٨٣۴٩،٨٢٠ سراتصال

D=8" ٠٩۴۵٨،٩٧٠ سراتصال

D=10" ١٠۵۶٨،١٣٠ سراتصال

D=12" ١١۶٩٠،٧۴٠ سراتصال

D=14" ١٢٨٠٠،١٨٠ سراتصال

D=16" ١٣٩٠٩،٣٣٠ سراتصال

D=20" ١۴١،١٨١،٢۶٠ سراتصال

D=24" ١۵١،٣٩٩،۵٧٠ سراتصال

D=28" ١۶١،۶١٧،٨٧٠ سراتصال

D=30" ١٧١،٧٢٧،٠٣٠ سراتصال

۴٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١۴۶،۵٣٠۵٧،٩۴٠۶٩،٧٠٠ عدد

D=3" ٠٢۶٩،٧٠٠٨۶،٩٠٠١٠۴،٢٨٠ عدد

D=4" ٠٣٩٢،٧٠٠١١۵،٨٧٠١٣٩،٢٣٠ عدد

D=5" ٠۴١١۵،٨٧٠١۴۵،٠٢٠١٧٣،٨١٠ عدد

D=6" ٠۵١٣٩،٢٣٠١٧٣،٨١٠٢٠٨،٧۵٠ عدد

D=8" ٠۶٢۴٨،٢۶٠٣١٠،۴٣٠٣٧٢،۶٠٠ عدد

D=10" ٠٧٣١٠،۴٣٠٣٨٨،٣۵٠۴۶۵،٨۶٠ عدد

D=12" ٠٨٣٧٢،۶٠٠۴۶۵،٨۶٠۵۵٢،٨٩٠ عدد

D=14" ٠٩۴٣۴،٧٧٠۵۴٣،٣۶٠٠ عدد

D=16" ١٠۴٩۶،٩۴٠۶٢١،٢٨٠٠ عدد

D=18" ١١۵۵٩،١١٠۶٩٨،٧٨٠٠ عدد

D=20" ١٢۶٢١،٢٨٠٧٧۶،٢٩٠٠ عدد

D=24" ١٣٧۴۵،٢٠٠٩٣١،٧١٠٠ عدد

D=26" ١۴٩٨۶،٠١٠١،٢٣٢،٢۶٠٠ عدد

D=28" ١۵١،٠۶١،۶٢٠١،٣٢۶،٧٧٠٠ عدد

D=30" ١۶١،١٣٧،٧۴٠١،۴٢١،٨٠٠٠ عدد

D=32" ١٧١،٢١٣،٣۵٠١،۵١۶،٣١٠٠ عدد

D=34" ١٨١،٢٨٨،٩٧٠١،۶١١،٨۵٠٠ عدد

D=36" ١٩٢،١۵٨،٨۶٠٢،۶٩٨،۵٨٠٠ عدد

D=38" ٢٠٢،٢٧٨،۴۴٠٢،٨۴٨،٠۵٠٠ عدد

D=40" ٢١٢،٣٩٨،٠٢٠٢،٩٩٨،٣٣٠٠ عدد

D=42" ٢٢٢،۵١٨،۴٠٠٣،١۴٧،٨٠٠٠ عدد

D=44" ٢٣٣،١٢٢،٩۵٠٣،٩٠٢،٨٩٠٠ عدد

D=46" ٢۴٣،٢۶۴،٢٧٠۴،٠٨١،۴٠٠٠ عدد

D=48" ٢۵٣،۴٠۶،۶۶٠۴،٢۵٧،٧٩٠٠ عدد

D=50" ٢۶٣،۵۴٩،٠۵٠۴،۴٣۶،٣١٠٠ عدد

D=52" ٢٧٣،۶٩٠،٣٧٠۴،۶١٣،٧۶٠٠ عدد

D=54" ٢٨٣،٨٣٢،٧۶٠۴،٧٩٠،١۵٠٠ عدد

D=56" ٢٩٣،٩٧۴،٠٨٠۴،٩۶٧،۶٠٠٠ عدد

۵٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت و سایر ملحقات - مانيفيلدهای لوله کشی حرارتی M1AGIP02
٠٣٣٢۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١١۶۶،۶٢٠ عدد

D=2.5" ٠٢١٨٣،۴٢٠ عدد

D=3" ٠٣٢١۶،۵٧٠ عدد

D=4" ٠۴٢۴٩،٩٣٠ عدد

۵١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت و سایر ملحقات - شيرهای کنترل _ فلنجی M1AGIP03
٠٣٣٣۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<2" ٠١۴٩،٠۶٠٠٠ عدد

D=2" ٠٢۵۵،٧۶٠۶٩،٧٠٠٨٣،۶۴٠ عدد

D=3" ٠٣٨٣،۴۶٠١٠۴،٢٨٠١٢۵،١١٠ عدد

D=4" ٠۵١١١،٣۵٠١٣٩،٢٣٠١۶۶،٩٣٠ عدد

D=5" ٠۶١٣٩،٢٣٠١٧٣،٩٩٠٢٠٨،٧۵٠ عدد

D=6" ٠٧١۶۶،٩٣٠٢٠٨،٧۵٠٢۵٠،۵٧٠ عدد

D=8" ٠٩٢٩٨،٠٠٠٣٧٢،۶٠٠۴۴۶،٧٩٠ عدد

D=10" ١٠٣٧٢،۶٠٠۴۶۵،٨۶٠۵۵٨،۶٩٠ عدد

D=12" ١١۴۴۶،٧٩٠۵۵٨،۶٩٠۶۶٣،۵۵٠ عدد

D=14" ١٢۵٢١،٨١٠۶۵١،۵٣٠٠ عدد

D=16" ١٣۵٩۶،۴١٠٧۴۵،٢٠٠٠ عدد

D=18" ١۴۶٧٠،۶٠٠٨٣٨،۴۶٠٠ عدد

D=20" ١۵٧۴۵،٢٠٠٩٣١،٣٠٠٠ عدد

D=24" ١۶٨٩۴،۴١٠١،١١٧،٨٠٠٠ عدد

D=26" ١٧١،١٨٣،٢١٠١،۴٧٩،٠٢٠٠ عدد

D=28" ١٨١،٢٧۴،١۵٠١،۵٩٢،۴٣٠٠ عدد

D=30" ١٩١،٣۶۵،٠٩٠١،٧٠۶،٣۶٠٠ عدد

D=32" ٢٠١،۴۵۶،۵۴٠١،٨٢٠،٢٩٠٠ عدد

D=34" ٢١١،۵۴۶،٩۶٠٣،٠۵٨،٩٢٠٠ عدد

D=36" ٢٢٢،۵٩٠،٣١٠٣،٢٣٧،۴٨٠٠ عدد

D=38" ٢٣٢،٧٣۴،٩٣٠٣،۴١٨،۴٧٠٠ عدد

D=40" ٢۴٢،٨٧٨،٧۵٠٣،۵٩٧،٨٣٠٠ عدد

D=42" ٢۵٣،٠٢٢،۵٧٠٣،٧٧٨،٠١٠٠ عدد

۵٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت و سایر ملحقات - هایدرانت _ مانيتور M1AGIP04
٠٣٣۴۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

STANDARD SIZE ٠١٢٧٠،١٠٠ عدد

۵٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<2" ٠١۵٣،٧٧٠ عدد

D=2" ٠٢۶٧،١٣٠ عدد

D=3" ٠٣١٠٠،٨٧٠ عدد

D=4" ٠۵١٣۴،٢۶٠ عدد

۵۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

لوله کشی

لوله کشی زیرزمينی -فصل چهارم

 مراحل مختلف برش، پخ زدن، سرهم آردن و جوشكاری و نصب در داخل عمليات موضوع ردیف های این فصل، اجرای آامل لوله آشی در زیرزمين شامل-١
.ترانشه می باشد

، بطور جداگانه از فهرست بهای واحد )خاك نرم و ماسه زیر و اطراف لوله ها (و خاآریزی(VALVE PIT)هزینه حفر ترانشه و ساختن محفظه نصب شير آالت-٢
.رار لوله ها در داخل ترانشه، در قيمت ردیف های این فصل منظور شده استپایه رشته ابنيه محاسبه می شود ليكن هزینه زیرسازی لوله ها برای استق

. محاسبه می شودهزینه نصب شيرها در داخل محفظه مربوط بطور جداگانه از ردیف های مربوط-٣
.ی اتيلن برای اتصاالت اعم از جوش و یا فلنجی محاسبه می شوددر مورد لوله های پلی اتيلن، قيمت های ردیف های مربوط به لوله های پل-۴
مورد نياز   SEAL WELDهرگاه طبق مشخصات فنی اجرای. منظور نشده است" جوشكاری آب بندی"در قيمت ردیف های لوله آشی گالوانيزه، هزینه -۵

.باشد، هزینه آن جداگانه محاسبه می شود
هزینه لوله آشی های تاسيساتی . ساختمان ها می باشد(BORDER LINE)واحد اندازه گيری لوله آشی زیرزمينی این فصل مربوط به خارج از محدوده-۶

.تاسيسات مكانيكی محاسبه می شودساختمان ها در داخل محدوده آنها، بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته 
و در سایر انواع مصالح " سر جوش" اینچ و باالتر، ٢زن و فوالد آلياژی به قطر واحد اندازه گيری لوله آشی های با مصالح فوالد آربن دار، فوالد زنگ ن-٧

.می باشد" عدد"و در مورد شيرها " متر طول" اینچ ٢لوله آشی و لوله آشی با مصالح فوالد آربن دار به قطر آمتر از 

۵۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

M1UG01CS اینچ و باالتر٢در محدوده واحدها - کربن استيل 
٠۴٠١۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D=2"٠ ٠١٧٢٠،۵٢٠٨٠١،۶٧٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٩۴٩،٨۴٠١،٠۵٧،٧٢٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،١۴٣،٧۵٠١،٣١٩،٠٢٠١،۵٧٧،٣٧٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،٣٣٩،۶١٠١،۵۴۵،١٨٠١،٨۴٩،٩٢٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵١،۶١۶،٣۴٠١،٨۵٠،٢٠٠٢،٢٠١،٣٠٠ سرجوش

D=8"٣،۶۵١،٩٣٠ ٠۶٢،٠۴۴،۴۴٠٢،٣۴٧،٣٨٠٢،٨٠١،۴۶٠ سرجوش

D=10"۴،٨٠٧،٠٠٠ ٠٧٢،۴٢٩،٢۶٠٣،٠٢٨،١٧٠٣،۶٣٢،۴۶٠ سرجوش

D=12"۵،٠١٣،٩۶٠ ٠٨٢،٧۶٠،٧۴٠٣،١٨٧،٨٠٠٣،٨١٩،١۵٠ سرجوش

D=14"۵،٨٨٧،٢٠٠ ٠٩٣،٢۵٧،٩٨٠٣،٧۵۵،۵۵٠۴،۴٩٢،٣٧٠ سرجوش

D=16"۶،۶۴٧،٨۵٠ ١٠٣،۶۵١،٧٣٠۴،٢٢١،۵٩٠۵،٠۵٨،٢٠٠ سرجوش

D=18"٧،۴٠٨،۵۶٠ ١١۴،٠۴٨،٠٢٠۴،۶٨٧،٩۵٠۵،۶٢۵،۴٣٠ سرجوش

D=20"٨،١۶٩،٩۶٠ ١٢۴،۴۴٢،۵٠٠۵،١۵۴،٢٨٠۶،١٩٢،٠١٠ سرجوش

D=24"٩،۶٩٢،٨۶٠ ١٣۵،٢٣٢،۵٧٠۶،٠٨٧،۵٨٠٧،٣٢۵،٩٩٠ سرجوش

D=26"١٠،۵۶۵،٢٨٠ ١۴۵،٧٢٩،۶٣٠۶،۶۵۵،٠١٠٧،٩٩٩،٠٠٠ سرجوش

D=28"١١،٣٢٧،١۶٠ ١۵۶،١٢۴،٧٣٠٧،١٢١،۶۶٠٨،۵۶۶،۵٢٠ سرجوش

D=30"١٢،٠٨٧،۶٨٠ ١۶۶،۵٢٠،۴١٠٧،۵٨٧،۶٩٠٩،١٣٢،۶٣٠ سرجوش

D=32"١٢،٨۴۶،٧۵٠ ١٧۶،٩١۴،١۶٠٨،٠۵٣،١۵٠٩،۶٩٧،٧٧٠ سرجوش

D=34"١٣،۶٠٩،۵۴٠ ١٨٧،٣١٠،۴٧٠٨،۵٢٠،٧١٠١٠،٢۶۶،٠٢٠ سرجوش

D=36"١۴،٣٧٠،٣۶٠ ١٩٧،٧٠۴،۶۶٠٨،٩٨۶،٧۴٠١٠،٨٣٢،۴٨٠ سرجوش

۵۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدها - گالوانيزه M1UG01GV
٠۴٠٢۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D<=1" ٠١٨٩،١۶٠ متر

1"<D<=2" ٠٢١٠٠،٣٠٠ متر

D=2.5" ٠٣١٠۶،٩٩٠ متر

D=3" ٠۴١٢٨،٣٩٠ متر

D=4" ٠۵١۶٠،۴٩٠ متر

D=6" ٠۶٢١٣،٩٨٠ متر

۵٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدها - چدن، چدن داکتيل M1UG01CI
٠۴٠٣۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D=3" ٠١١۴٣،٨۴٠ متر

D=4" ٠٢١۵٨،٢٢٠ متر

D=5" ٠٣١٧٨،٠٠٠ متر

D=6" ٠۴٢١٠،٩٩٠ متر

D=8" ٠۵٢٣۴،۴۴٠ متر

D=10" ٠۶٢۵١،١٨٠ متر

D=12" ٠٧٢۶٣،٧۴٠ متر

۵٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدها - پلی اتيلن M1UG01PE
٠۴٠۴۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D=40 MM ٠١۵٣،٩۶٠ متر

D=50 MM ٠٢۶٢،٠۶٠ متر

D=56 MM ٠٣۶۶،١٠٠ متر

D=63 MM ٠۴۶٨،٨٠٠ متر

D=75 MM ٠۵۶٩،٣٨٠ متر

D=90 MM ٠۶٧٠،٨٢٠ متر

D=110 MM ٠٧٨٨،۵٣٠ متر

D=125 MM ٠٨٩٧،۶۴٠ متر

D=160 MM ٠٩٩٧،۵۴٠ متر

D=200 MM ١٠١٠٧،٢۵٠ متر

D=250 MM ١١١٢١،٨٢٠ متر

D=315 MM ١٢١٣١،۵٣٠ متر

۵٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدها - آزبست سيمان M1UG01AB
٠۴٠۵۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D=150 MM ٠١١٢١،٠٨٠ متر

D=200 MM ٠٢١۵٢،٨۵٠ متر

D=250 MM ٠٣١٨٣،۴٣٠ متر

D=300 MM ٠۴٢٠٩،٢۶٠ متر

D=350 MM ٠۵٢٢٩،٩٣٠ متر

D=400 MM ٠۶٢۴٩،٠٢٠ متر

D=450 MM ٠٧٢۶٣،٧۵٠ متر

D=500 MM ٠٨٢٧٣،٣٣٠ متر

D=600 MM ٠٩٣٠۶،٧۴٠ متر

۶٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدها رزینی، فایبر گالس M1UG01RT
٠۴٠۶۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D=1" ٠١١١٢،٩٨٠ سراتصال

D=1.5 ٠٢١۴٧،٣٩٠ سراتصال

D=2" ٠٣١٩٣،٣٠٠ سراتصال

D=2.5" ٠۴٢٢٧،٧١٠ سراتصال

D=3" ٠۵٢۶١،٨۴٠ سراتصال

D=4" ٠۶٣٣٠،۶۵٠ سراتصال

D=5" ٠٧۴١٢،٢٧٠ سراتصال

D=6" ٠٨۴٨٠،٨١٠ سراتصال

D=8" ٠٩۶١٨،١۶٠ سراتصال

D=10" ١٠٧۵۵،۵١٠ سراتصال

D=12" ١١٩١٩،٠٠٠ سراتصال

۶١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدها - کربن استيل با اندود سيمانی M1UG01CL
٠۴٠٧۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D=6" ٠١١،۵۵٢،٧٩٠١،٧٣۴،٩٨٠ سرجوش

D=8" ٠٢١،٩۶٨،٩٧٠٢،٢٠٣،٩٧٠ سرجوش

D=10" ٠٣٢،٣٧۵،٠٣٠٢،۶۶٢،٨۵٠ سرجوش

D=12" ٠۴٢،٧٢٩،٧٨٠٣،٠۶٨،۶٣٠ سرجوش

D=14" ٠۵٣،٢٣۵،۴٨٠٣،۶٢٨،٩٣٠ سرجوش

D=16" ٠۶٣،۶٣۶،٣٧٠۴،٠٨٧،٩٨٠ سرجوش

D=18" ٠٧۴،٠۴٢،٠٠٠۴،۵۴٨،٧٩٠ سرجوش

D=20" ٠٨۴،۴۴٢،۵۵٠۵،٠٠٨،٠٩٠ سرجوش

D=24" ٠٩۵،٢۴٩،٩۶٠۵،٩٢٧،۶٧٠ سرجوش

۶٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدها - فوالد ضد زنگ M1UG01SS
٠۴٠٨۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D=2"١،٢٢٩،۵۶٠ ٠١٨٧٣،٣١٠٩٠٩،۴٢٠١،٠٩٩،٣٢٠ سرجوش

D=3"١،۶٣۶،٩۴٠ ٠٢١،١۵۴،۴٢٠١،٢٠٣،٢٢٠١،۴۶٣،٩٠٠ سرجوش

D=4"٢،٠۶۴،۴٧٠ ٠٣١،٣٨٩،١٩٠١،۴۴٨،٧٣٠١،٧٧٠،٣۶٠ سرجوش

D=5"٢،۴٢۴،۶٩٠ ٠۴١،۶٢٧،٠٨٠١،۶٩۶،٧٢٠٢،٠٨٠،٣١٠ سرجوش

D=6"٢،٨۵٢،۵۴٠ ٠۶١،٩٣٧،٩۵٠٢،٠١٧،٠٢٠٢،۴۶٠،۶۵٠ سرجوش

D=8"٣،۶۴٩،٢۶٠ ٠٧٢،۴۶۵،۴٢٠٢،۵۶٧،٩٢٠٣،١۴١،٣١٠ سرجوش

D=10"۴،٧۶٨،٣٢٠ ٠٨٢،٩١٢،٨۴٠٣،٠٣٧،٨٠٠٣،٧١٧،٧۵٠ سرجوش

D=12"۴،٩۶۶،٣١٠ ٠٩٣،٣٣٢،۵۶٠٣،۴٧٨،٩٩٠۴،٢۵٧،٩٣٠ سرجوش

۶٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدها - نصب شير آالت در چاهک M1UG01VI
٠۴٠٩۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D<2" ٠١٩۴،٩٠٠١١٨،۶٢٠١۴٢،٣۴٠ عدد

D=2" ٠٢١٣٢،١۵٠١۶۵،١٩٠١٩٨،۴٠٠ عدد

D=3" ٠٣١٩٨،٢٣٠٢۴٧،۶١٠٢٩٧،٣۴٠ عدد

D=4" ٠۵٢۶۴،٣٠٠٣٣٠،٢٠٠٣٩۶،٢٨٠ عدد

D=5" ٠۶٣٣٠،٢٠٠۴١٢،٨٠٠۴٩۵،۵٧٠ عدد

D=6" ٠٧٣٩۶،٢٨٠۴٩۵،۵٧٠۵٩۴،۵٠٠ عدد

D=8" ٠٩۵٩٩،۴٢٠٧۴٩،١۵٠٨٩٨،٨٩٠ عدد

D=10" ١٠٧۴٩،١۵٠٩٣۶،٩٢٠١،١٢٣،٧٣٠ عدد

D=12" ١١٨٩٨،٨٩٠١،١٢٣،٧٣٠١،٣٣٣،٧۴٠ عدد

D=14" ١٢١،٠۴٩،١٠٠١،٣١١،٢۶٠٠ عدد

D=16" ١٣١،١٩٨،٨۴٠١،۴٩٨،۵۵٠٠ عدد

D=18" ١۴١،٣۴٨،۵٧٠١،۶٨۶،٠٧٠٠ عدد

D=20" ١۵١،۴٩٨،۵۵٠١،٨٧٢،٨٨٠٠ عدد

D=24" ١۶١،٧٩٨،٢۶٠٢،٢۴٧،٧٠٠٠ عدد

D=26" ١٧١،٩٠٢،٩۴٠٢،٣٧٨،٨٢٠٠ عدد

D=28" ١٨٢،٠۴٩،٠۴٠٢،۵۶١،٣٠٠٠ عدد

D=30" ١٩٢،١٩۵،۴۴٠٢،٧۴۴،٣٨٠٠ عدد

D=32" ٢٠٢،٣۴١،٨۴٠٢،٩٢٧،١۵٠٠ عدد

D=34" ٢١٢،۴٨٨،٢۵٠٣،١١٠،۵۴٠٠ عدد

D=36" ٢٢٣،٣٣۶،٣١٠۴،١٧٠،۴٨٠٠ عدد

۶۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1UG01LT اینچ٢در محدوده واحدها - کربن استيل زیر 
٠۴١٠۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D<1" ٠١٢١٣،٧١٠ متر

1"<=D<2" ٠٢٢٧٩،٢٠٠ متر

۶۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

لوله کشی

عمليات تکميلی لوله کشی -فصل پنجم

برای ) فصل های اول تا چهارم( آارهای ساخت، نصب و جوشكاری لوله هاردیف های موضوع این فصل هزینه اجرای عملياتی است آه پس از اتمام آامل-١
ته به مورد و براساس مشخصات فنی و نظر مهندس مشاور انجام تكميل آارها طبق مشخصات فنی آارهای لوله آشی مورد نياز می باشد آه بس

.می شود
مغناطيسی، براساس ردیف های فهرست بهای ژنوتكنيك و مقاومت مصالح هزینه انجام  آزمایش های آنترل جوش ها و به روش های مافوق صوت، ذرات -٢

.منتشره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی محاسبه می شود
.شودتأمين اسيد مورد نياز در آارهای اسيدشوئی به عهده آارفرما محاسبه می -٣
.ش ها به روش پرتونگاری منظور شده استهزینه های چشمه رادیوگرافی و تهيه تاریك خانه، در قيمت ردیف آنترل جو-۴
 آيلومتر از محل مصرف به عهده آارفرماست، ولی۵ای آار و به فاصله حداآثر هزینه تأمين آب مورد نياز آزمایش های هيدرواستاتيك در محدوده محل اجر-۵

.انتقال آن در داخل این محدوده به عهده پيمانكار است
جمع اینچ  ، )تنش زدایی( آردنهر نقطه آزمایش، در مورد ردیف های پرتونگاری و پيش گرم آردن و پس گرم"P.M.Iتشخيص مصالح لوله"واحد اندازه گيری -۶

 و اسيد شویی، جمع اینچ متر شبكه های لوله آشی مورد آزمایش و یا قطر محل های مورد آزمایش و در مورد ردیف های آزمایش های هيدرواستاتيك
.اسيدشویی می باشد

.ر نگردیده استهزینه های فيلم رادیوگرافی و داروی ظهور و ثبوت در قيمت ردیف ها منظو-٧

۶۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات پرتو نگاری M1CWGR
٠۵٠١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١١٠٢،٩٢٠ اینچ/قطر

۶٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)P.M.Iتست شناخت مصالح ( M1CWPM
٠۵١١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١١٢٠،٢۴٠ نقطه

۶٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات پيش گرم جوشکاری ها - توسط شعله M1CWPH01
٠۵٢١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١۴١،٣٢٠ اینچ/قطر

۶٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات پيش گرم جوشکاری ها - به روش الکتریکی M1CWPH02
٠۵٢٢۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٢٢١٢٣،٣٠٠ اینچ/قطر

٧٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M1CWPW01CS
٠۵٣١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

BLOOW 2" ND ٠١٢٧٩،۴٧٠ سرجوش

٧١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M1CWPW01AS
٠۵٣٢۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

BLOOW 2" ND ٠١٣٠٩،٢٣٠ سرجوش

٧٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M1CWPW02SH01
٠۵٣٣۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

D=0.5" ٠١١،١٩٨،٠۶٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،٢١۴،۶۵٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،٢٣١،۶٧٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،٢۶۶،۵٨٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،٢٩٩،٩١٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،٣٣۵،٧۶٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،٣۶٨،٨۵٠ سرجوش

D=4" ٠٨١،۴٣٧،١۴٠ سرجوش

D=5" ٠٩١،۵٠۵،۴٣٠ سرجوش

D=6" ١٠١،۵٧۴،١٩٠ سرجوش

D=8" ١١٢،٩٩٧،٠١٠ سرجوش

D=10" ١٢٣،١٧٧،۶٨٠ سرجوش

D=12" ١٣٣،٣۵٩،٣٣٠ سرجوش

D=14" ١۴۵،٠٧٩،٧٧٠ سرجوش

D=16" ١۵۵،٣٠٧،١٩٠ سرجوش

D=18" ١۶۵،۵٣١،٨١٠ سرجوش

D=20" ١٧۵،٧۵٧،٨٣٠ سرجوش

D=24" ١٨۶،٢٠٨،٩۴٠ سرجوش

D=26" ١٩٨،٣٣۵،٢٢٠ سرجوش

D=28" ٢٠٨،۶٠۵،۵٢٠ سرجوش

D=30" ٢١٨،٨٧۵،۵٩٠ سرجوش

D=32" ٢٢٩،١۴۵،١۴٠ سرجوش

D=34" ٢٣٩،۴١۶،١٨٠ سرجوش

D=36" ٢۴٩،٩٠٨،۶٢٠ سرجوش

D=38" ٢۵١٠،١٧٩،٩٣٠ سرجوش

D=40" ٢۶١٠،۴۴٩،٢۵٠ سرجوش

D=42" ٢٧١٠،۵۵٠،٨٢٠ سرجوش

D=44" ٢٨١١،٢۶٠،١۴٠ سرجوش

D=46" ٢٩١١،۵٣٠،۴۴٠ سرجوش

D=48`" ٣٠١١،٨٠٠،٩٧٠ سرجوش

D=50" ٣١١٢،٠۶٩،٨٣٠ سرجوش

D=52" ٣٢١٢،٣۴٠،٣۶٠ سرجوش

D=54" ٣٣١٢،۶١٠،۶۶٠ سرجوش

D=56" ٣۴١٢،٨٨٠،٩۵٠ سرجوش

٧٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M1CWPW02SH02
٠۵٣۴۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

D=0.5" ٠١١،٣٠٩،٠٣٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،٣٢۵،۶٣٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،٣۴٢،۶۴٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،٣٧٧،۵۶٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،۴١٠،٨٨٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،۴۴۶،٧٣٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،۴٧٩،٨٣٠ سرجوش

D=4" ٠٨١،۵۴٨،١٢٠ سرجوش

D=5" ٠٩١،۶١۶،۴١٠ سرجوش

D=6" ١٠١،۶٨۵،١۶٠ سرجوش

D=8" ١١٣،٢١٨،٩۶٠ سرجوش

D=10" ١٢٣،٣٩٩،۶٣٠ سرجوش

D=12" ١٣٣،۵٨١،٢٨٠ سرجوش

D=14" ١۴۵،۴١٣،۵٣٠ سرجوش

D=16" ١۵۵،۶۴٠،٩۵٠ سرجوش

D=18" ١۶۵،٨۶۵،۵٧٠ سرجوش

D=20" ١٧۶،٠٩١،۵٩٠ سرجوش

D=24" ١٨۶،۵۴٢،۶٩٠ سرجوش

D=26" ١٩٨،٧٧٨،١۵٠ سرجوش

D=28" ٢٠٩،٠۴٨،۴۴٠ سرجوش

D=30" ٢١٩،٣١٨،۵١٠ سرجوش

D=32" ٢٢٩،۵٨٨،٠۶٠ سرجوش

D=34" ٢٣٩،٨۵٩،١٠٠ سرجوش

D=36" ٢۴١٠،٣۵١،۵۴٠ سرجوش

D=38" ٢۵١٠،۶٢٢،٨۵٠ سرجوش

D=40" ٢۶١٠،٨٩٢،١٧٠ سرجوش

D=42" ٢٧١١،۴٣٢،٧٧٠ سرجوش

D=44" ٢٨١١،٧٠٣،٠٧٠ سرجوش

D=46" ٢٩١١،٩٧٣،٣۶٠ سرجوش

D=48`" ٣٠١٢،٢۴٣،٨٩٠ سرجوش

D=50" ٣١١٢،۵١٢،٧۵٠ سرجوش

D=52" ٣٢١٢،٧٨٣،٢٨٠ سرجوش

D=54" ٣٣١٣،٠۵٣،۵٨٠ سرجوش

D=56" ٣۴١٣،٣٢٣،٨٨٠ سرجوش

٧۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - به روش الکتریکی - در محلP.W.H.Tتنش زدایی جوشکاری ها (
C.S, ALLOY <0/5% CRنصب - 

M1CWPW02FL01
٠۵٣۵۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

D=0.5" ٠١١،١۵٠،۵۶٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،١٧٢،٣٣٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،١٩٣،۶٣٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،٢٣٩،١٣٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،٢٨٢،٣٩٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،٣٢٧،٩٨٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،٣٧١،١٩٠ سرجوش

D=4" ٠٨١،۴۵٨،۶٨٠ سرجوش

D=5" ٠٩١،۵۴۶،٨٣٠ سرجوش

D=6" ١٠١،۶٣۵،٩١٠ سرجوش

D=8" ١١٣،٠٩۴،١٧٠ سرجوش

D=10" ١٢٣،٣٢۶،٢٨٠ سرجوش

D=12" ١٣٣،۵۵٩،٣٧٠ سرجوش

D=14" ١۴۵،٣۵٨،٨١٠ سرجوش

D=16" ١۵۵،۶۵٠،٧۴٠ سرجوش

D=18" ١۶۵،٩۴٠،١٩٠ سرجوش

D=20" ١٧۶،٢٣١،٠۵٠ سرجوش

D=24" ١٨۶،٨١١،٩١٠ سرجوش

D=26" ١٩٩،١٠٠،٧١٠ سرجوش

D=28" ٢٠٩،۴۴٨،۴٠٠ سرجوش

D=30" ٢١٩،٧٩۵،١٢٠ سرجوش

D=32" ٢٢١٠،١۴٢،۵٧٠ سرجوش

D=34" ٢٣١٠،۴٩٢،٢١٠ سرجوش

D=36" ٢۴١١،٠۵٠،٨٣٠ سرجوش

D=38" ٢۵١١،٣٩٨،٠٩٠ سرجوش

D=40" ٢۶١١،٧۴۵،٧٨٠ سرجوش

D=42" ٢٧١٢،۴۴٠،۶٩٠ سرجوش

D=44" ٢٨١٢،٧٨۶،۶٧٠ سرجوش

D=46" ٢٩١٣،١٣۵،٣٣٠ سرجوش

D=48`" ٣٠١٣،۴٨٢،٧٩٠ سرجوش

D=50" ٣١١٣،٨٢٨،٣٠٠ سرجوش

D=52" ٣٢١۴،١٧٨،۴١٠ سرجوش

D=54" ٣٣١۴،۵٢٣،۶٨٠ سرجوش

D=56" ٣۴١۴،٨٧۴،۵٣٠ سرجوش

٧۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - به روش الکتریکی - در محلP.W.H.Tتنش زدایی جوشکاری ها (
C.S, ALLOY >=0/5% CRنصب - 

M1CWPW02FL02
٠۵٣۶۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

D=0.5" ٠١١،٢۵۵،٧٠٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،٢٧٧،۴۶٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،٢٩٨،٧٧٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،٣۴۴،٠٣٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،٣٨٧،١٠٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،۴٣٣،١١٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،۴٧۵،٩٠٠ سرجوش

D=4" ٠٨١،۵۶۴،٠۵٠ سرجوش

D=5" ٠٩١،۶۵١،٩٧٠ سرجوش

D=6" ١٠١،٧۴١،٠۵٠ سرجوش

D=8" ١١٣،٣٠۴،٣٢٠ سرجوش

D=10" ١٢٣،۵٣۶،۴٣٠ سرجوش

D=12" ١٣٣،٧٧٠،١٢٠ سرجوش

D=14" ١۴۵،۶٧۵،٧٣٠ سرجوش

D=16" ١۵۵،٩۶٧،۶۶٠ سرجوش

D=18" ١۶۶،٢۵۶،٨٨٠ سرجوش

D=20" ١٧۶،۵۴٧،٩٧٠ سرجوش

D=24" ١٨٧،١٢٨،٨٣٠ سرجوش

D=26" ١٩٩،۵٢٣،١٩٠ سرجوش

D=28" ٢٠٩،٨۶٨،٩٣٠ سرجوش

D=30" ٢١١٠،٢١۶،۶٢٠ سرجوش

D=32" ٢٢١٠،۵۶۴،٠٨٠ سرجوش

D=34" ٢٣١٠،٩١٢،٧۴٠ سرجوش

D=36" ٢۴١١،٢۶٢،٠٧٠ سرجوش

D=38" ٢۵١١،۶٠٩،٣٣٠ سرجوش

D=40" ٢۶١١،٩۵٧،٠٢٠ سرجوش

D=42" ٢٧١٢،۶۵١،٩٣٠ سرجوش

D=44" ٢٨١٢،٩٩٧،٩١٠ سرجوش

D=46" ٢٩١٣،٣۴۶،۵٧٠ سرجوش

D=48`" ٣٠١٣،۶٩۴،٢۶٠ سرجوش

D=50" ٣١١۴،٠۴٠،۵١٠ سرجوش

D=52" ٣٢١۴،٣٨٩،۴١٠ سرجوش

D=54" ٣٣١۴،٧٣٧،١٠٠ سرجوش

D=56" ٣۴١۵،٠٨۵،٧٧٠ سرجوش

٧۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات هيدرو استاتيک - تحت فشار M1CWHT01
٠۵۴١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١١۴،٩٢٠ اینچ/متر

٧٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات هيدرو استاتيک - بدون فشار M1CWHT02
٠۵۴٢۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٢،٢٩٠ اینچ/متر

٧٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات با هوای فشرده M1CWAT
٠۵۵١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

D<2" ٠١١٧،۴٨٠ اینچ/متر

D>=2" ٠٢٩،٢٨٠ اینچ/متر

٧٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسيد شوئی M1CWCC
٠۵۶١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١١۵۴،۶۴٠ اینچ/متر

٨٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی - عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

لوله کشی

عمليات پيش راه اندازی لوله کشی -فصل ششم

)شيرها، اریفيس ها و صافی ها (وط لوله آشی، پيش راه اندازی ملحقات لوله آشیهزینه عمليات پيش راه اندازی لوله آشی در گروه های پيش راه اندازی خط-١
. طبقه بندی شده است

، (SPRING HANGER)فالشينگ خطوط، بازآردن تكيه گاه ها و آویزهای موقت : هزینه تمامی آارهای مورد نياز پيش راه  اندازی خطوط لوله آشی از جمله-٢
و بطور آلی آارهای متعارف مورد نياز (REINSTATEMENT)های مربوطGASKET، بستن مجدد فلنج ها و نصب(LEAD TEST)آزمایش نشت یابی

.پيش راه اندازی طبق مشخصات فنی در قيمت ردیف های منظور شده است
به منظور انجام آارهای  (جمله بازآردن، نصب قطعات موقت، جایگزین آنهاهزینه تمامی عمليات پيش راه اندازی برای شيرهای آنترل و اطمينان، از -٣

ای موقت و دائم و برای اریفيس ها، بازآردن اریفيس ها،، نصب مجدد و انجام آنترل های نهایی برای صافی ها از جمله نصب توری ه)پيش راه اندازی خطوط
.، در قيمت ردیف ها منظور شده استو به طور آلی آارهای متعارف مورد نياز پيش راه اندازی این گونه اقالم(LINE BREAKINGT)و اجرای

 -انيچ "آامل مسيرهای لوله آشی و برای شيرآالت، اریفيس ها و صافی ها جمع " متر-اینچ "واحد اندازه گيری عمليات پيش  راه اندازی خطوط لوله آشی -۴
.آنها می باشد" قطر

٨١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی - عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

شيرهای کنترل و اندازه گيری ها M1PRCV
٠۶٠١۵٩

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی - عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

D<=12" ٠١٩١،۶٣٠١١۴،۵٨٠١٣٧،۵٣٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢١١١،٠۶٠١٣٨،٨٢٠٠ اینچ/قطر

٨٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی - عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

صافی ها M1PRST
٠۶١١۵٩

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی - عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

CLASS <=600 ٠١٣٠،٢٧٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢٣٧،٨٢٠ اینچ/قطر

CLASS> 1500 ٠٣۴۵،٣۵٠ اینچ/قطر

٨٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی - عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

صفحات اریفيس M1PROP
٠۶٢١۵٩

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی - عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

CLASS <=600 ٠١٢٣،۶۶٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢٢٩،۶١٠ اینچ/قطر

CLASS>1500 ٠٣٣۵،١٢٠ اینچ/قطر

٨۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی - عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

شيرهای اطمينان M1PRSV
٠۶٣١۵٩

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی - عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

D<=12" ٠١٨٨،٣۵٠١١٠،۴٠٠١٣٢،۴٧٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢١٠۶،۶٨٠١٣٣،٣٧٠٠ اینچ/قطر

٨۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل ششم - لوله کشی - عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط لوله کشی M1PRPI
٠۶۴١۵٩

گروه کد

فصل ششم - لوله کشی - عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

ALL SIZES ٠١۶،١٩٠ اینچ/متر

٨۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

لوله کشی

کارهای متفرقه لوله کشی -فصل هفتم

.ام شعاع ها و زاویه های خمكاری می باشدقيمت ردیف های خمكاری لوله ها، قيمت متوسط هرمتر لوله خم شده برای تم-١
" عدد" "جعبه آتش نشانی"و " دوش ایمنی"، "اسپر ینكلر اطفای حریق"، "اتصال جدا آننده/ فلنج : واحد اندازه گيری سایر اقالم این فصل شامل-٢

.می باشد

٨٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS<=600بستن فلنج جداکننده M1MSIFC1
٠٧٠١۵٩

گروه کد

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١۴٨،٢۴٠ سرجوش

D=3" ٠٢٧٢،۴۵٠ سرجوش

D=4" ٠٣٩۶،۶۵٠ سرجوش

D=5" ٠۴١٢٠،۶٨٠ سرجوش

D=6" ٠۵١۴۴،٨٩٠ سرجوش

D=8" ٠۶١٩٣،١٣٠ سرجوش

D=10" ٠٧٢۴١،۵۴٠ سرجوش

D=12" ٠٨٢٨٩،٧٨٠ سرجوش

D=14" ٠٩٣٣٨،٠٢٠ سرجوش

D=16" ١٠٣٨۶،٢۶٠ سرجوش

D=18" ١١۴٣۴،۶٧٠ سرجوش

D=20" ١٢۴٨٢،٩١٠ سرجوش

D=24" ١٣۵٧٩،۵۶٠ سرجوش

D=26" ١۴۶٢٧،٨٠٠ سرجوش

D=28" ١۵۶٧۶،٠۴٠ سرجوش

D=30" ١۶٧٢۴،٢٨٠ سرجوش

D=32" ١٧٧٧٢،۶٩٠ سرجوش

D=34" ١٨٨٢٠،٩٣٠ سرجوش

D=36" ١٩٨۶٩،١٧٠ سرجوش

D=38" ٢٠٩١٧،۵٨٠ سرجوش

D=40" ٢١٩۶۵،٨٢٠ سرجوش

D=42" ٢٢١،٠١۴،٠۶٠ سرجوش

D=44" ٢٣١،٠۶٢،۴٧٠ سرجوش

D=46" ٢۴١،١١٠،٧١٠ سرجوش

D=48" ٢۵١،١۵٨،٩۵٠ سرجوش

D=50" ٢۶١،٢٠٧،٣۶٠ سرجوش

D=52" ٢٧١،٢۵۵،۶٠٠ سرجوش

D=54" ٢٨١،٣٠٣،٨۴٠ سرجوش

D=56" ٢٩١،٣۵٢،٠٨٠ سرجوش

٨٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

C:    600>CLASS<=1500بستن فلنج جداکننده M1MSIFC2
٠٧٠٢۵٩

گروه کد

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١۶٠،۶١٠ سرجوش

D=3" ٠٢٩٠،۶۴٠ سرجوش

D=4" ٠٣١٢٠،۶٨٠ سرجوش

D=5" ٠۴١۵٠،٩٠٠ سرجوش

D=6" ٠۵١٨١،٢٩٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢۴١،۵۴٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣٠١،٩٧٠ سرجوش

D=12" ٠٨٣۶٢،٢٣٠ سرجوش

D=14" ٠٩۴٢٢،۶۶٠ سرجوش

D=16" ١٠۴٨٢،٩١٠ سرجوش

D=18" ١١۵۴٣،۵٢٠ سرجوش

D=20" ١٢۶٠٣،۵٩٠ سرجوش

D=24" ١٣٧٢۴،٢٨٠ سرجوش

D=26" ١۴٧٨۴،٨٨٠ سرجوش

D=28" ١۵٨۴۵،١۴٠ سرجوش

D=30" ١۶٩٠۵،۵٧٠ سرجوش

D=32" ١٧٩۶۵،٨٢٠ سرجوش

D=34" ١٨١،٠٢۶،۴٣٠ سرجوش

D=36" ١٩١،٠٨۶،۵٠٠ سرجوش

D=38" ٢٠١،١۴٧،١١٠ سرجوش

D=40" ٢١١،٢٠٧،٣۶٠ سرجوش

D=42" ٢٢١،٢۶٧،٧٩٠ سرجوش

D=44" ٢٣١،٣٢٨،٠۵٠ سرجوش

D=46" ٢۴١،٣٨٨،۴٨٠ سرجوش

D=48" ٢۵١،۴۴٨،٧٣٠ سرجوش

D=50" ٢۶١،۵٠٩،٣۴٠ سرجوش

D=52" ٢٧١،۵۶٩،۴١٠ سرجوش

D=54" ٢٨١،۶٣٠،٠٢٠ سرجوش

D=56" ٢٩١،۶٩٠،١٠٠ سرجوش

٨٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS>1500بستن فلنج جداکننده M1MSIFC3
٠٧٠٣۵٩

گروه کد

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١٧٢،۴۵٠ سرجوش

D=3" ٠٢١٠٨،٨۴٠ سرجوش

D=4" ٠٣١۴۴،٨٩٠ سرجوش

D=5" ٠۴١٨١،٢٩٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢١٧،٣۴٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢٨٩،٧٨٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣۶٢،٢٣٠ سرجوش

D=12" ٠٨۴٢٩،٧٢٠ سرجوش

٩٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب اتصال جدا کننده M1MSIJ
٠٧١١۵٩

گروه کد

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١۶٧،۵٠٠ عدد

D=3" ٠٢١٠١،٠٧٠ عدد

D=4" ٠٣١٣۴،٨٢٠ عدد

D=5" ٠۴١۶٨،٧۴٠ عدد

D=6" ٠۵٢٠۵،٣٢٠ عدد

D=8" ٠۶٣٣٣،۴۶٠ عدد

D=10" ٠٧۴١٧،١٠٠ عدد

D=12" ٠٨۵٠٠،٠٠٠ عدد

D=14" ٠٩۵٨٣،٢٧٠ عدد

D=16" ١٠۶۶۶،٩٢٠ عدد

D=18" ١١٧۵٠،۵۶٠ عدد

D=20" ١٢٨٣٣،۴۶٠ عدد

D=24" ١٣١،٠٠٠،٣٧٠ عدد

D=26" ١۴١،٠٨٣،۶۵٠ عدد

D=28" ١۵١،١۶٧،٢٩٠ عدد

D=30" ١۶١،٢۵٠،٩٣٠ عدد

D=32" ١٧١،٣٣۴،٢١٠ عدد

D=34" ١٨١،۴١٧،۴٨٠ عدد

D=36" ١٩١،۵٠٠،٧۵٠ عدد

D=38" ٢٠١،۵۴٣،٨۶٠ عدد

D=40" ٢١١،۶٢۵،۵٧٠ عدد

D=42" ٢٢١،٧٠۶،٨۶٠ عدد

D=44" ٢٣١،٧٨۶،٩۵٠ عدد

D=46" ٢۴١،٨۶٩،۴۶٠ عدد

D=48" ٢۵١،٩۵٠،٧۶٠ عدد

D=50" ٢۶٢،٠٣٢،٠۶٠ عدد

D=52" ٢٧٢،١١٣،٣۶٠ عدد

D=54" ٢٨٢،١٩۴،۶۶٠ عدد

D=56" ٢٩٢،٢٧۵،٩۵٠ عدد

٩١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب اسپرینکلر اطفاء حریق M1MSSP
٠٧٢١۵٩

گروه کد

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

ALL SIZES ٠١۶١،۴٠٠ عدد

٩٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب جعبه آتش نشانی M1MSFB
٠٧٣١۵٩

گروه کد

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

ALL SIZES ٠١۶۵۶،۴٢٠ عدد

٩٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب دوش ایمنی M1MSEW
٠٧۴١۵٩

گروه کد

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

ALL SIZES ٠١٨٧۶،۴٩٠ عدد

٩۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات خمکاری لوله M1MSBN
٠٧۵١۵٩

گروه کد

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١۶٧،٠۶٠ متر

D=3" ٠٢٨٧،٢٠٠ متر

D=4" ٠٣١٢٠،٧١٠ متر

D=5" ٠۴١۵۶،٧٠٠ متر

D=6" ٠۵١٨٢،٨۴٠ متر

٩۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

نصب تجهيزات دوار -فصل دهم

، قرارگرفتن دستگاه و محرآه )با آوپلينگ یا مستقيم(ستگاه و محرآه مربوطمبنای تقسيم بندی و تفكيك هزینه نصب پمپ ها و آمپرسورها، نوع اتصال د-١
CLOSED COUPLED، از نوعMETERINGپمپ های. می باشد) بودن یا نبودنINLINE(روی یك شاسی و یا جدا از هم و وضعيت ورودی و خروجی پمپ

و یا سرویس آنها از...)، PLUNGER ،GEARوCENTRIFUGALمثل(در تقسيم بندی پمپ ها و آمپرسورها، انواع آنها از نظر مكانيكی. محسوب می شوند
.نظر نوع سيال در هزینه نصب تاثيری ندارد

.صل منظور شده استهزینه بارگيری و حمل از انبار پيمانكار به محل نصب در قيمت های این ف-٢
ور گذاری و آماده سازی فونداسيون ها و هم محوری در قيمت های این فصل منظهزینه تأمين انواع ورق های فوالدی و فوالدی زنگ نزن یا برنجی برای پد-٣

توسط سازندگان آنها تأمين می شود، آاهش بها منظور در مورد تجهيزات خاصی آه ورق های فوالدی زیر شاسی و یا شيم هم محوری . شده است
.نمی گردد

. نشده استهزینه تأمين گروت برای تجهيزات دوار عمومی در قيمت های این فصل منظور-۴
.سان استقيمت های این فصل برای اجرای مراحل مختلف آار به روش های گوناگون، یك-۵
مبنای انتخاب ردیف قيمت برای . محاسبه می شود) محرآه ها و مولدها(هزینه نصب محرك تجهيزاتی آه شاسی مجزا دارند، از ردیف های مربوط به-۶

.، بدون وزن محرك های مربوط می باشد در این حالت، وزن تجهيزات دوار)  …پمپ، آمپرسور و (متحرك
ورها و پين های مهار تجهيزات روی پداستال ها و یا سوراخ های هواگيری قيمت های این فصل، هزینه های ساخت و نصب جك بولت های تنظيم الكتروموت-٧

. راه اندازی را در بر می گيردروی ورق شاسی را شامل نمی شود ولی تمامی عمليات الزم برای نصب تا پيش
.تعلق می گيرد=K  ١/١ فصل، ضریب ارتفاع برابر برای نصب تجهيزات دوار در ارتفاع بيش از دوازده متر، به قيمت های این-٨
ب می شود در قيمت نصب دستگاه منظور شده است ليكن در مورد هزینه نصب متعلقات جانبی تجهيزات دوار آه بر روی شاسی اصلی دستگاه نص-٩

، هزینه های )( PACKAGEDبه صورت… ورودی برای توربين های گاز و یا سيستم های جانبی از قبيل سيستم روغنكاری مجزا، سيستم های فيلتر هوای 
.شودنصب بسته به نوع تجهيزات جانبی از ردیف های مربوط جداگانه محاسبه می 

آه محرك آن توربين گازی با … به چاه یا آمپرسور انتهای یك پاالیشگاه گاز و بعنوان مثال آمپرسور سرویس ایجاد برودت یا آمپرسور تراآم گاز تزریقی .١
:اجزای منفصله زیر باشد

 آمپرسور یك شاسی١-٢٫٩
و توربين قدرت و گيربكس یك شاسیGAS GENERATOR دستگاه٢-٣٫٩
 سيستم روغنكاری آمپرسور یك شاسی٣-۴٫٩
یك شاسی  G.G سيستم روغنكاری توربين قدرت و۴-۵٫٩
 آولرهای هوایی روغن به تعداد هر سرویس۵-۶٫٩
PACKAGEیكG.G محفظه هوای ورودی به۶-٧٫٩
های   و بين آولرهای هوایی خنك آننده روغن و بسته) آمپرسور و توربين ها( لوله آشی های رابط بين بسته های روغنكاری مختلف و تجهيزات اصلی٧-٨٫٩

روغنكاری
 PACKAGED از ردیف نصب۴-٩ و ٣-٩  از ردیف های نصب تعریف شده در این فصل محاسبه می شود و هزینه بندهای٢-٩ و ١-٩هزینه بندهای .٩

EQUIPMENT  براساس قيمت اقالم )٧-٩بند (  براساس قيمت نصب آولرهای هوایی و لوله آشی های رابط۵-٩هزینه بند . محاسبه می گردد ،
.لوله آشی مختلف محاسبه می شود

ور است ولی هزینه نصب هر یك از اجزا براساس ردیف جداگانه محاسبه به عبارت دیگر از نظر عمليات واحد، هر چند این مجموعه متعلق به آمپرس.١٠
.می شود

. و پره ها و پولی ها بر اساس ردیف قيمت مربوط این فصل محاسبه می گرددبرای نصب فن های آولرهای هوایی، هزینه های نصب الكترود موتور و محور -١٠
.های قيمت مربوط از فصل سازه های فلزی و تكيه گاه ها محاسبه می شودهزینه نصب سایر قطعات فلزی نگهدارنده آولر و فن هوایی، بر اساس ردیف 

.ر می باشدعمليات تكميلی نصب و پيش راه اندازی تجهيزات دوار مشتمل بر آارهای زی-١١
 به متحرك برای حصول اطمينان از محدوده مجاز تنش وارده به هم محوری با متحرك در دو حالت انفصال و اتصال لوله های ورودی و خروجی١-١١

.دستگاه توسط لوله ها
OILERده توسط سازنده و نصبشستشوی محفظه یاتاقان ها با حالل و پرآردن محفظه  ها با روغن توصيه ش٢-١١
و گارد محافظ آن  COUPLING SPACERنصب٣-١١
در صورت نياز و تنظيمO-RINGاع  دیگر آب بندها و نصب یا تعویضدوران آرام محور برای حصول اطمينان از نصب صحيح آب بند مكانيكی و انو۴-١١

GLAND  پشت آنها
از روی محورها و سایر قطعات دیگر  RUST - PREVENTIVEپاك آردن۵-١١
لوله های رفت و برگشت آب خنك آنندهSIGHT GLASSو چك آردن صحت و آامل بودن آنها و نصب   AUXILIARYنصب لوله های۶-١١
گر و محكم آردن اتصال لوله ها به متحركنصب گاسكت های اصلی لوله های ورودی و خروجی و سایر لوله های جانبی دی٧-١١

:دازی آمپرسورها انجام شودعالوه بر آارهای عمومی پيش گفته، موارد ذیل نيز باید برای پيش راه ان
لترهای اصلی روغن  و آماده  سازی سيستم روغنكاری برای سرویسفالشينگ لوله های روغنكاری با روعن داغ و در پایان این مرحله، نصب في٨-١١

عادی
 شده توسط سازندگانپر آردن مخزن های روغن و مواد شيميایی سيستم های جانبی با مواد توصيه٩-١١
الزم  CLEARANCEنصب یاتاقان های تراست و رادیال یا چك آردن آنها از نظر صحت نصب و١٠-١١
با یاتاقان های رادیال و تراستVIBRATION  PROBESاندازه گيری فاصل١١-١١
از طریق نقاط تخليه آف و دوران آرام روتورCASINGبازرسی داخلی١٢-١١
چك آردن تراز و یا عمود بودن آامل محورها١٣-١١
تنظيم زاویه پره ها١۴-١١
(TIP CLEARANCE)اندازه گيری و یكسان سازی فاصله نوك پره ها بارینگ اطراف١۵-١١
چك آردن ميزان آشش تسمه ها و تنظيم آنها طبق دستورالعمل سازنده١۶-١١
.لعمل های آنها منعكس شده استاجرای سایر موارد مربوط به پيش راه اندازی تجهيزات دوار آه در دستورا١٧-١١

هزینه نصب آنها %  ۶و هزینه پيش راه اندازی پمپ های بدون آوپلينگ، معادل % ١۵هزینه انجام آارهای پيش راه اندازی پمپ های دارای آوپلينگ، معادل -١٢
.می باشد

.و از گروه لوله آشی محاسبه می شودهزینه فالشينگ لوله های روغنكاری، خارج از هزینه های پيش راه اندازی -١٣
.ش راه اندازی و بصورت مجزا محاسبه می شودهزینه شستشوی شيميایی لوله های ورودی آمپرسورها خارج از هزینه های پي-١۴
هزینه نصب و هزینه پيش راه اندازی آمپرسورهای از نوع% ١٨/۵، معادل COMMON BEDهزینه انجام آارهای پيش راه اندازی آمپرسورهای از نوع-١۵

SEPARATED BED هزینه نصب آن می باشد% ١۶/۵، معادل.
.هزینه نصب آنها می باشد% ١۵هزینه پيش راه اندازی فن آولرهای هوایی، معادل % ١٠هزینه انجام آارهای پيش راه اندازی فن ها و بلوئرها، معادل -١۶
ار نصب، نيروی ، آه تحت نظارت نماینده سازنده پيش راه اندازی می شوند، هرگاه پيمانكSPECIALبرای تجهيزات خاص، از قبيل توربين های بخار و یا گاز-١٧

.ای مربوط بصورت نفر روز و آرایه دستگاه محاسبه می شودانسانی، ابزار و تجهيزات الزم برای این آار را تأمين نمایند، هزینه ه
آه درزمان پيش راه اندازی صورت می گيرد، به RECIPROCATINGینصب قطعاتی مانند پيستون ها و شيرهای ورودی و خروجی گاز در آمپرسورها-١٨

.ی منظور نمی گرددحساب عمليات نصب منظور می شوند و هزینه آنها در عمليات پيش راه انداز
یا موتور درونسوز، داآت های انتقال دود و توربين قدرتGAS GENERATOR، مجموعه ای از اجزایPACKAGED MODULESمنظور از توربين های گاز از نوع-١٩

.نصب شده و یكپارچه در محل نصب می شوندPACKAGEDاست آه در یك محفظه بسته و توسط سازنده بصورت

٩۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

به صورت منفصل تحویل پيمانکار شده باشد ) ( MACHINERY ON EQUIPMENTدر گروه...و   AGITATORSوMIXERSدر مواردیکه پره ها و یا قطعات-٢٠
.درصد به قيمت ردیف های مربوط اضافه می شود) ١٠(بابت مونتاژ قطعات ده 

٩٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

W: UP TO 500 KG ٠١١١،۶٨٠ کيلوگرم

W: 501-1250 KG ٠٢٩،٢۴٠ کيلوگرم

W: 1250-2500 KG ٠٣۶،۵٧٠ کيلوگرم

W: 2501-5000 KG ٠۴۴،٩١٠ کيلوگرم

W: >5000 KG ٠۵٣،٨١٠ کيلوگرم

٩٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLOSE COUPLDپمپ ها - پمپ و موتور -  M2MAPM02
١٠٠٢۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

W: UP TO 500 KG ٠١٨،١١٠ کيلوگرم

W: >500 KG ٠٢۶،۶٨٠ کيلوگرم

٩٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

IN_LINEپمپ ها - از نوع  M2MAPM03
١٠٠٣۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

W: UP TO 500 KG ٠١٧،٧۵٠ کيلوگرم

W: 501-1250 KG ٠٢۶،۵۶٠ کيلوگرم

W: 1250-2500 KG ٠٣۴،٧٨٠ کيلوگرم

W: 2501-5000 KG ٠۴٣،۵۴٠ کيلوگرم

W: >5000 KG ٠۵٢،٧٢٠ کيلوگرم

١٠٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پمپ ها - پمپ و موتور با شاسی جداگانه M2MAPM04
١٠٠۴۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

W: UP TO 2500 KG ٠١٧،۶٩٠ کيلوگرم

W: 2501-5000 KG ٠٢۵،٧١٠ کيلوگرم

W: >5000 KG ٠٣۴،٣٧٠ کيلوگرم

١٠١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کمپر سورها - کمپرسور و محرکه با شاسی مشترک M2MACP01
١٠١١۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

W: UP TO 5000 KG ٠١٨،٢٠٠ کيلوگرم

W: >5000-10000 KG ٠٢۵،٧۴٠ کيلوگرم

W: >10000 KG ٠٣۴،۵۴٠ کيلوگرم

١٠٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کمپر سورها - کمپرسور و محرکه با شاسی جداگانه M2MACP02
١٠١٢۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

W: UP TO 15000 KG ٠١۵،۴۶٠ کيلوگرم

W: >15000-30000 KG ٠٢۴،٢٢٠ کيلوگرم

W: >30000-100000 KG ٠٣٣،١٩٠ کيلوگرم

W: >1000000 KG ٠۴٣،۵٠٠ کيلوگرم

١٠٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کمپر سورها - اضافه بهای انواع سيلندر پيستونی M2MACP03
١٠١٣۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

ALL WEIGHTS ٠١٢،۴٠٠ کيلوگرم

١٠۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن ها و دمنده ها - روی فوندانسيون M2MAFN01
١٠٢١۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

W: UP TO 500 KG ٠١١١،۵٧٠ کيلوگرم

W: >500-1000 KG ٠٢٧،٧١٠ کيلوگرم

W: >1000-1500 KG ٠٣۶،۴٢٠ کيلوگرم

W: >1500 KG ٠۴۵،٣١٠ کيلوگرم

١٠۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن ها و دمنده ها - روی اسکلت فلزی M2MAFN02
١٠٢٢۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

W: UP TO 500 KG ٠١٩،٠۵٠ کيلوگرم

W: >500-1000 KG ٠٢۵،٨٢٠ کيلوگرم

W: >1000-1500 KG ٠٣۴،٧١٠ کيلوگرم

W: >1500 KG ٠۴٣،٨٣٠ کيلوگرم

١٠۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن ها و دمنده ها - فن های مربوط به خنک کننده های هوا M2MAFN03
١٠٢٣۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

W: UP TO 1000 KG ٠١١١،۶١٠ کيلوگرم

W: >1000-1500 KG ٠٢٩،۵۴٠ کيلوگرم

W: 1500 KG ٠٣٧،٣۵٠ کيلوگرم

١٠٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - محرکه/ مولد_مونتاژ توسط ساز نده M2MADR01
١٠٣١۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

W: > UP TO 5000 KG ٠١٣،٧۶٠ کيلوگرم

W: >5000-10000 KG ٠٢٣،٠٧٠ کيلوگرم

W: >10000 KG ٠٣٣،٠۴٠ کيلوگرم

١٠٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - محرکه/ مولد_مونتاژ در محل نصب M2MADR02
١٠٣٢۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

W: <= 15000 KG ٠١۵،٢٨٠ کيلوگرم

W: >15000 KG ٠٢۴،۴۵٠ کيلوگرم

١٠٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - اضافه بها برای مولدها M2MADR08
١٠٣٣۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

ALL SIZES ٠١١،۵۵٠ کيلوگرم

١١٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - موتورهای احتراق داخلی M2MADR03
١٠٣۴۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

W: >UP TO 5000 KG ٠١۴،۴۴٠ کيلوگرم

W: >5000-10000 KG ٠٢۴،١٨٠ کيلوگرم

W: >10000 KG ٠٣٣،۴٩٠ کيلوگرم

١١١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - توربين بخار - مونتاژ توسط سازنده M2MADR04
١٠٣۵۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

W: >UP TO 5000 KG ٠١۶،٠۴٠ کيلوگرم

W: >5000-10000 KG ٠٢۵،٠٩٠ کيلوگرم

W: >10000 KG ٠٣۴،٣٣٠ کيلوگرم

١١٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه و مولدها - توربين گازی - مدول های بسته ای M2MADR05
١٠٣۶۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

W:  UP TO 20000 KG ٠١٣،٢٣٠ کيلوگرم

W: >20000-50000 KG ٠٢٢،٨٠٠ کيلوگرم

W: >50000 KG ٠٣٢،٢٧٠ کيلوگرم

١١٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه و مولدها - توربين گازی - مونتاژ و نصب در محل M2MADR06
١٠٣٧۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

W:  UP TO 20000 KG ٠١۴،۴۵٠ کيلوگرم

W: >20000-50000 KG ٠٢٣،۴۶٠ کيلوگرم

W: >50000 KG ٠٣٢،٩١٠ کيلوگرم

١١۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

G.Tمحرکه و مولدها - داکت های ورود و خروج هوا و دود -  M2MADR07
١٠٣٨۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

ALL SIZES ٠١٣،۵٧٠ کيلوگرم

١١۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

FLANGE MOUNTEDBRACKET MOUNTED
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2MAEQ01 نصب با فلنجRDCماشين آالت روی تجهيزات ثابت - ميکسر، همزن، 
١٠۴١۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

W: UP TO 500 KG ٠١٠٠ کيلوگرم

W: >500 KG ٠٢٠٠ کيلوگرم

١١۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 نصب روی تکيهRDCماشين آالت روی تجهيزات ثابت - ميکسر، همزن، 
گاه

M2MAEQ02
١٠۴٢۵٩

گروه کد

فصل دهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات دوار

W: UP TO 500 KG ٠١٩،۴٧٠ کيلوگرم

W: > 500-1000 KG ٠٢٧،٣٧٠ کيلوگرم

W: > 1000-10000 KG ٠٣٣،٠٠٠ کيلوگرم

W: >10000 KG ٠۴٢،٠٧٠ کيلوگرم

١١٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

(PACKAGED)نصب تجهيزات ثابت و بسته ای -فصل یازدهم

برای تبادل حرارت بعنوان مثال اگر یك مبدل حرارتی در سرویس تبادل حرارت بين دو گاز یا . نقش فرآیندی تجهيزات در ردیف های قيمت نصب تاثيری ندارد-١
مثال . س تقسيم بندی وزنی هزینه آنها محاسبه می شودورودی و محصول خروجی قرار گيرد، از نظر هزینه نصب یكسان است و بر اساCRUDEبين

.بعنوان یك ظرف افقی است  SLUG CATCHERاست آه معادلSEPARATORدیگر یك ظرف تحت فشار بعنوان
ساس ، هزینه نصب مبدل های فوقانی نيز معادل هزینه نصب مبدل تحتانی و بر ا(STACKED)برای نصب مبدل های حرارتی آه روی هم قرار می گيرند-٢

.ردیف های قيمت مربوط این فصل محاسبه می شود
ل محاسبه می شود ولی نصب سازه فلزی نگهدارنده تيوب باندل و موتور هزینه نصب تيوب باندهای آولرهای هوایی بر اساس قيمت های مربوط این فص-٣

اگر مجموعه آولر هوایی بصورت مونتاژ شده به پيمانكار نصب تحویل . فن های آنها، بر اساس ردیف های تعریف شده فصل های دیگر محاسبه می شود
.گردد، نصب انها طبق ردیف های تجهيزات بسته ای محاسبه می شود

 درصد به قيمت ١۵اضافه بهایی معادل (MULTI DOWN COMMER)در صورت نياز به اجرای ناودانی های چندگانهSIEVEدر موارد نصب سينی های نوع-۴
.ردیف های مربوط اضافه می شود

رج های چند قطعه ای، آزمایش های مخرب و غير مخرب آنها را در بر ردیف های اضافه بها قيد شده در این بخش برای اتصال و جوشكاری قطعات ب-۵
.نمی گيرد، این هزینه ها جداگانه از بخش مربوط محاسبه می شود

. ردیف های مربوط بخش های دیگر محاسبه می شوددر نصب برج های خنك آننده هزینه نصب لوله ها و موتور فن های آنها، از-۶
اتفهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه می گردد ولی هزینه نصب متعلقاجرای قسمت های بتنی برج های خنك آننده، از نوع بتنی، با استفاده از -٧

.داخلی آنها بر اساس ردیف های مربوط این فصل محاسبه می شود
.دیف مربوط یكسان محاسبه می شودهزینه نصب سازه برج های خنك آننده از انواع سازه فلزی یا چوبی، طبق ر-٨
بر اساس آناليز ردیف های . ه مالكيت آنها انحصاری و یا محدود است، دارندهزینه نصب تجهيزات سنگينی آه نياز به استفاده از جرثقيل های سنگينی آ-٩

.مشخص شده اند* این ردیف ها با عالمت . مربوط و نرخ متعارف اجاره روز جرثقيل های سنگين، محاسبه می شود
آه همراه با لوله آشی ها و مجموعه ای از دستگاه ها و تجهيزات مختلف اعم از ثابت و دوار می باشد ( PACKAGED )منظور از تجهيزات بسته ای-١٠

. مربوطه به عهده دارد) فونداسيون(پيمانكار مسئوليت نصب و تراز آردن مجموعه را روی تكيه گاه. آابل آشی های مربوط روی یك شاسی قرار دارند
داشته باشد...) از قبيل شستشوی شيميایی، فالشينگ، ( پيش راه اندازیچنانچه طبق مشخصات فنی آارخانه سازنده، این مجموعه ها نياز به عمليات

.ت درصدی از هزینه نصب محاسبه می شودهزینه آن با استفاده از مبانی این فهرست بها و با توافق آارفرما بصور
. در قيمت ردیف های مربوط پيش بينی شده استهزینه آارهایی آه در دوره پيش راه اندازی تجهيزات ثابت صورت می گيرد،-١١
.هزینه تأمين گروت در قيمت های این بخش منظور نشده است-١٢
قيمت % ٨٠ معادل ، بهمراه پایه ها بصورت پيش ساخته و یكپارچه تحویل شود ، قيمت نصب آن(ELEVATED TANKS)در مواردی آه مخزن های مرتفع-١٣

يمت نصب و در صورتی آه مخزن و پایه ها جدا از هم برای نصب تحویل شده باشند، ق. نصب ظروف عمودی بر روی فونداسيون بتنی محاسبه می شود
.بر روی سازه های فلزی محاسبه می شودپایه ها براساس نصب سازه های فلزی و قيمت مخزن براساس ردیف نصب ظروف 

 نصب می شوند، از ردیف های یا هيترهایی آه بصورت تيوب باندل بر روی فلنج مخزن ها و یا ظروف دیگر  SUCTION HEATERبرای تعيين قيمت نصب-١۴
.استفاده می شودHEAT EXCHANGER FLANGE  MOUNTEDمبدل های فلنجی

١١٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات بسته ای M2EQPK
١١٠١۵٩

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

W : UP TO 2000 KG ٠١۵،۴٧٠ کيلوگرم

W: >2000-5000 KG ٠٢۴،۶۶٠ کيلوگرم

W: >5000 KG ٠٣۴،٠٢٠ کيلوگرم

١١٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

W: UP TO 1000 KG ٠١٢،٧۵٠ کيلوگرم

W: >10000-30000 KG ٠٢٢،٣۶٠ کيلوگرم

W: >30000-50000 KG ٠٣٢،٨٩٠ کيلوگرم

W: >50000-100000 KG ٠۴٢،٧٩٠ کيلوگرم

W: >100000 KG ٠۵٣،٢٧٠ کيلوگرم

١٢٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

W: UP TO 1000 KG ٠١٣،۶٩٠ کيلوگرم

W: >10000-30000 KG ٠٢٣،١۴٠ کيلوگرم

W: >30000-50000 KG ٠٣۴،٨٠٠ کيلوگرم

W: >50000-100000 KG ٠۴۴،۵٣٠ کيلوگرم

W: >100000 KG ٠۵١،٢٣٠ کيلوگرم

١٢١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

W: UP TO 1000 KG ٠١١،٨١٠ کيلوگرم

W: >10000-30000 KG ٠٢١،٧٧٠ کيلوگرم

W: >30000-50000 KG ٠٣٢،۴۴٠ کيلوگرم

W: >50000-100000 KG ٠۴٢،۴۴٠ کيلوگرم

W: >100000 KG ٠۵٢،٩۴٠ کيلوگرم

١٢٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

W: UP TO 1000 KG ٠١٢،۴٠٠ کيلوگرم

W: >10000-30000 KG ٠٢٢،۴١٠ کيلوگرم

W: >30000-50000 KG ٠٣۴،٣١٠ کيلوگرم

W: >50000-100000 KG ٠۴۴،١٩٠ کيلوگرم

W: >100000 KG ٠۵٩۵٠ کيلوگرم

١٢٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مبدل ها - نصب روی پی بتنی M2EQHE01
١١٢١۵٩

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

W: UP TO 10 TON ٠١١،٧٣٩،٢٨٠ تن

W: 10-20TON ٠٢١،٣٨١،٨۴٠ تن

W: >20 TON ٠٣١،٢٨٧،١۶٠ تن

١٢۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مبدل ها - نصب روی اسکلت فلزی M2EQHE02
١١٢٢۵٩

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

W: UP TO 10 TON ٠١١،٣۶۵،٩٧٠ تن

W: 10-20TON ٠٢١،١۵٨،٩١٠ تن

W: >20 TON ٠٣١،٠٧٩،٢۵٠ تن

١٢۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مبدل ها - نصب توسط فلنج M2EQHE03
١١٢٣۵٩

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

W: UP TO 1 TON ٠١۴،٠۵٩،١٢٠ تن

W: >1 TON ٠٢٣،۶٠٨،١٠٠ تن

١٢۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کولرهای هوایی M2EQAC
١١٣١۵٩

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

W: UP TO 5 TON ٠١٣،۵٠٣،٨٢٠ تن

W: >5 TON ٠٢٣،۴٠٣،٣۶٠ تن

١٢٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

,BUBBLE CAPقطعات داخلی برج ها و راکتورها - سينی های نوع 
VALVE

M2EQIN01
١١۴١۵٩

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

VESSEL DIA. : UP TO 1 M ٠١١،٣۵۵،٢٠٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 1.5 M ٠٢٢،۴٩١،۶٨٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 2 M ٠٣۴،١۵۶،٧۵٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 2.5 M ٠۴۵،۵١١،٩۵٠ متر مربع

١٢٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات داخلی برج ها و راکتورها - رطوبت گيرها M2EQIN02
١١۴٢۵٩

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

VESSEL DIA. : UP TO 1 M ٠١١،١٠٠،٠٢٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 1.5 M ٠٢١،٩٨١،٣٢٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 2 M ٠٣٣،٣٧٢،٩٨٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 2.5 M ٠۴۴،۴٣۶،۵۵٠ متر مربع

١٢٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات داخلی برج ها و راکتورها - پکينگ برج ها M2EQIN03
١١۴٣۵٩

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

RANDOM PACKING ٠١٢،١٩٠،٩٠٠ متر مکعب

STRUCTURAL PACKING ٠٢٢،٨٩٧،۴٠٠ متر مکعب

١٣٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

SIEVEقطعات داخلی برج ها و راکتورها - سينی های نوع  M2EQIN04
١١۴۴۵٩

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

VESSEL DIA. : UP TO 1 M ٠١٨۶٣،٠٧٠ عدد

VESSEL DIA. : 1.5 M ٠٢١،۶١۶،٧٨٠ عدد

VESSEL DIA. : 2 M ٠٣٢،۶٠٧،۴۴٠ عدد

VESSEL DIA. : 2.5 M ٠۴٣،۴۵٢،٢٩٠ عدد

١٣١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات داخلی برج ها و راکتورها - مواد جاذب - مبدل یونی -
کاتاليست

M2EQIN06
١١۴۵۵٩

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

FIX BED(RESIN,

CATALYST,SAND)
٠١٢،۴٩۵،٣۶٠ متر مکعب

MULTI TUBULAR

BED(CATALYST)
٠٢١۵،٣٩٢،١٠٠ متر مکعب

١٣٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دستگاه پرتاب و دریافت توپک M2EQLR
١١۵١۵٩

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات
ثابت و بسته ای

W: UP TO 5 TON ٠١٢،٣٣٨،٢٠٠ تن

W: >5 TON ٠٢١،۶٢٨،۶٣٠ تن

١٣٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

INCINERATORSکوره ها و بویلرها و -فصل دوازدهم

.محاسبه می شود) فصل یازدهم(، PACKAGED EQUIPMENTهزینه نصب آوره ها و بویلرهای پيش ساخته، ازردیف-١
.، از فصل مربوط، محاسبه می شود(REFRACTOTRY)هزینه نصب مواد نسوز-٢
.ه های فلزی محاسبه می شودهزینه نصب پله ها و پالتفرم های اطراف آوره ها و بویلرها، از فصل ساز-٣
.، وزن قسمت فلزی آنهاستHOODمبنای محاسبه هزینه نصب پانل های آف و جانبی و سقف دودآش، داآت و-۴
.ضریب ارتفاع به ردیف های این فصل تعلق نمی گيرد-۵
آه نياز به استفاده از جرثقيل های غيرمتعارف و نامتناسب با وزن ظاهریSUPERHEATER، و یاCONVECTIONقيمت های نصب قطعاتی مانند دودآش، -۶

. ردیف های مربوط محاسبه می شودقطعه دارند، بر اساس نرخ اجاره متعارف روز در محل اجرای آار و آناليز
.هزینه نصب ساپورت ها و گایدهای تيوب ها، منظور شده است-٧
. از سطح زمين می باشدارتفاع نصب قيد شده در ردیف های نصب دودآش ها، فاصله قسمت باالی قطعه-٨
.منظور می شودA.C.W.L و برقی و تنظيم های الزمو ردیف های اضافه بهای مرتبط با آن، برای انجام تمامی آارهای مكانيكیA.C.W.Lقيمت های نصب-٩
 فصل منظور ين آالت مورد نياز برای تحویل و انتقال یا انبارداری در قيمت های اینهزینه عمليات جانبی از قبيل تحویل آاال از انبار آارفرما و تامين ماش-١٠

.شده است
.تامين هر نوع الكترود به عهده آارفرما می باشد-١١
.به می شودهزینه انجام آزمایش هيدوراستاتيك تيوب ها، از فصل آارهای تكميلی محاس-١٢
.هزینه تامين گروت در قيمت های این فصل منظور نشده است-١٣

١٣۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل ها M2FHPN
١٢٠١۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و
بویلرها

W: UP TO 5 TON ٠١۶،٨٣٩،٩٠٠ تن

W: >5 TON ٠٢۶،۴١٨،۴٠٠ تن

١٣۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

داکت ها و هواکش ها - با مواد نسوز و الياف سراميکی M2FHDC01
١٢١١۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و
بویلرها

W: UP TO 2000 KG ٠١٨،۶٠٠ کيلوگرم

W: >2000 KG ٠٢۶،۵٣٠ کيلوگرم

١٣۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

داکت ها و هواکش ها - بدون مواد نسوز M2FHDC02
١٢١٢۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و
بویلرها

W: UP TO 2000 KG ٠١٣،٠۶٠ کيلوگرم

W: >2000 KG ٠٢٢،٢۶٠ کيلوگرم

١٣٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تيوب باندل ها - نصب باندل ها M2FHTB01
١٢٢١۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و
بویلرها

W: UP TO 2 TON ٠١١٠،٨۵۵،٨٧٠ تن

W: >2 TON ٠٢٩،٠٣٠،۴١٠ تن

١٣٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تيوب باندل ها - جوشکاری و اتصال - کربن استيل M2FHTB02
١٢٢٢۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و
بویلرها

D=2"  SCH=<40 ٠١١،١۴٩،۵٨٠ سرجوش

D=2"  40<SCH=<80 ٠٢١،١۴٩،۵٨٠ سرجوش

D=2"  SCH>80 ٠٣١،۵۵١،١۵٠ سرجوش

D=3"  SCH=<40 ٠۴١،٣۵٠،٣۶٠ سرجوش

D=3"  40<SCH=<80 ٠۵١،۴١٧،٢٩٠ سرجوش

D=3"  SCH>80 ٠۶١،٨٨۵،٧٩٠ سرجوش

D=4"  SCH=<40 ٠٧١،۵٩۵،٣٧٠ سرجوش

D=4"  40<SCH<=80 ٠٨١،٧٩۶،١۶٠ سرجوش

D=4"  SCH>80 ٠٩٢،۵٩٩،٣٠٠ سرجوش

D=5"  SCH=<40 ١٠١،٧٢٩،٢٣٠ سرجوش

D=5"  40<SCH<=80 ١١١،٩٩۶،٩۴٠ سرجوش

D=5"  SCH>80 ١٢٣،١٣۴،٧٢٠ سرجوش

D=6" SCH=<40 ١٣٢،٠۴١،١۶٠ سرجوش

D=6" 40<SCH<80 ١۴٢،٣٧۵،٨١٠ سرجوش

D=6"  SCH>80 ١۵٣،٩٨٢،٠٩٠ سرجوش

D=8"  SCH=<40 ١۶٢،۴۴٢،٧٣٠ سرجوش

D=8"  40<SCH<80 ١٧٢،٩١١،٢٣٠ سرجوش

D=8"  SCH>80 ١٨۶،۴۵٨،۴٣٠ سرجوش

١٣٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تيوب باندل ها - جوشکاری و اتصال - فوالد ضد زنگ M2FHTB03
١٢٢٣۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و
بویلرها

D=2"  SCH=5 S ٠١١،۶١٨،١٠٠ سرجوش

D=2"  SCH=10S ٠٢١،٧٧١،٢٠٠ سرجوش

D=2"  SCH=40S ٠٣١،٩٣۴،١٨٠ سرجوش

D=2"  SCH=80S ٠۴١،٩٣۴،١٨٠ سرجوش

D=3"  SCH=5 S ٠۵١،٨۵٠،٢٢٠ سرجوش

D=3"  SCH=10S ٠۶١،٩٧٣،۶٩٠ سرجوش

D=3"  SCH=40S ٠٧٢،٢٩٩،۶۵٠ سرجوش

D=3"  SCH=80S ٠٨٢،۴١٣،٢۴٠ سرجوش

D=4"  SCH=5 S ٠٩٢،٢٠٧،٨٣٠ سرجوش

D=4"  SCH=10S ١٠٢،٣۵١،٠۵٠ سرجوش

D=4"  SCH=40S ١١٢،٧٨٠،٧٢٠ سرجوش

D=4"  SCH=80S ١٢٣،١٣١،٣٨٠ سرجوش

D=5"  SCH=5 S ١٣٢،۴۶٩،۵٨٠ سرجوش

D=5"  SCH=10S ١۴٢،۵۶٨،٣۶٠ سرجوش

D=5"  SCH=40S ١۵٣،٠۵٢،٣۶٠ سرجوش

D=5"  SCH=80S ١۶٣،۵٢۶،۴٨٠ سرجوش

D=6"  SCH=5 S ١٧٢،٩٢١،٠٢٠ سرجوش

D=6"  SCH=10S ١٨٣،٠٣۴،۶٢٠ سرجوش

D=6"  SCH=40S ١٩٣،۶۶۶،٧٨٠ سرجوش

D=6"  SCH=80S ٢٠۴،٢٧۴،٢۵٠ سرجوش

D=8"  SCH=5 S ٢١٣،۴۵۴،۴١٠ سرجوش

D=8"  SCH=10S ٢٢٣،۶۵١،٩۶٠ سرجوش

D=8"  SCH=40S ٢٣۴،۵۵٠،٨٢٠ سرجوش

D=8"  SCH=80S ٢۴۵،۴٣٩،٨٠٠ سرجوش

١۴٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تيوب باندل ها - جوشکاری و اتصال - فوالد آلياژی M2FHTB04
١٢٢۴۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و
بویلرها

D=2"  SCH=<40 ٠١١،٧۵۶،٣٢٠ سرجوش

D=2"  40<SCH=<80 ٠٢١،٧۵۶،٣٢٠ سرجوش

D=2"  SCH>80 ٠٣٢،٣٠۴،۴٩٠ سرجوش

D=3"  SCH=<40 ٠۴٢،٠۵٢،۶٣٠ سرجوش

D=3"  40<SCH=<80 ٠۵٢،١۴۶،۴۶٠ سرجوش

D=3"  SCH>80 ٠۶٢،٧٩٣،۴٠٠ سرجوش

D=4"  SCH=<40 ٠٧٢،۴۵٩،۶١٠ سرجوش

D=4"  40<SCH<=80 ٠٨٢،٧۴١،١٠٠ سرجوش

D=4"  SCH>80 ٠٩٣،٨٧٢،٠١٠ سرجوش

D=5"  SCH=<40 ١٠٢،۶٧١،٩۶٠ سرجوش

D=5"  40<SCH<=80 ١١٣،٠۵٧،١۶٠ سرجوش

D=5"  SCH>80 ١٢۴،۶٨١،٩٢٠ سرجوش

D=6" SCH=<40 ١٣٣،١٨٧،۵٩٠ سرجوش

D=6" 40<SCH<80 ١۴٣،۶٧۶،۵٠٠ سرجوش

D=6"  SCH>80 ١۵۶،٠٠٢،۵١٠ سرجوش

D=8"  SCH=<40 ١۶٣،٨۴٩،٣۴٠ سرجوش

D=8"  40<SCH<80 ١٧۴،۵۵٠،۶١٠ سرجوش

D=8"  SCH>80 ١٨٩،٨۴٩،۵٨٠ سرجوش

١۴١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کانوکشن، سوپر هيتر، اکنومایزر M2FHCV
١٢٣١۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و
بویلرها

W: UP TO 20 TON ٠١٢،٣٣۴،۶٧٠ تن

W: >20 TON ٠٢٢،٣٨٠،٣٨٠ تن

١۴٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

FLAREدودکش ها و  M2FHST
١٢۴١۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و
بویلرها

W: UP TO 15 TON,TOP

EL.<=30 M
٠١۵،٣٣۶،٩۵٠ تن

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

M
٠٢۵،١۴۴،٣٧٠ تن

W: UP TO 15 TON,TOP

EL.30-50 M
٠٣۶،٢۵٣،٩٢٠ تن

W:  >15 TON,TOP

EL.30-50 M
٠۴۵،٧٧١،۴۴٠ تن

W: UP TO 15 TON,TOP

EL.>50 M
٠۵٢،٠٣٠،١٨٠ تن

W:  >15 TON,TOP EL.>50

M
٠۶٢،٢٣٢،٨٢٠ تن

١۴٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2FHAW01 متر۵٠چراغ اعالن خطر به هواپيما - برای طول های دودکش تا 
١٢۵١۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و
بویلرها

ALL TYPES ٠١۵٢،١۴٧،٠٨٠ دستگاه

١۴۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2FHAW02 متر۵٠چراغ اعالن خطر به هواپيما - اضافه بها برای طول بيش از 
١٢۵٢۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و
بویلرها

ALL TYPES ٠١٨،١٩٢،٣٨٠ متر

١۴۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

مخازن ذخيره  -فصل سيزدهم

ورکردن و صفافی و چيدن ورق های مخزن و همچنين آماده کردن  محل در قيمت ردیف های تخليه و باراندازی و صفافی مصالح مخازن سقف شناور ج-١
.صفافی منظور شده است

نصب، تعيين مختصات و تراز یابی محل نصب، اندازه کردن ورق ها و ردیف های نصب و جوشکاری از جمله شامل حمل قطعات از محل صفافی به محل -٢
اد سکو و ، آهنگری در محل های روی هم آمدگی ورق ها توسط وسائل نگهدارنده و ایج)در حد متعارف(و اصالح ورق های معيوب) در موارد الزم(برش آنها

.و برداشتن زوائد از روی ورق ها می باشد) برای نصب بدنه(تهيه تکيه گاه های مناسب
مخازن سقف (ورق های تقویتی، در بدنه، سقف، نرده و  حفاظ  اطراف سقف هزینه نصب و جوشکاری نازل ها، دریچه ها، منهول ها، فلنج ها و همچنين -٣

.در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است) ثابت
، بادبندها(TIE RODS)، ميل مهارها(RAFTERS)، رافترها(PURLINS)، الپه ها(TRUSS)شامل خرپاها) بدون ستون(سازه های سقف ثابت نوع خرپا-۴

(BRACINGS)و سای قطعات اتصالی است.
 RAFTER)، ورق ها و قطعات داخلی سقف(LOWER , UPPER DECK)، شامل ورق های پائينی و باالئی سقف ردیف های نصب و جوشکاری سقف شناور-۵

,TRUSS ,COMPART MENT ,RIM , ...)يه آب سقف و لوله مفصلی مربوط، ، منهول ها، فلنج ها، هواکش ها، نازل ها، تکيه گاه های سقف حوضچه تخل
و به طور کلی تمامی قطعات و اجزائی (SEAL TUBE)، پله متحرک روی سقف شناور، حلقه الستيکی آب بندی(GUIDE POLE)غالف اندازه گيری سطح

.است که به نوعی به سقف شناور متصل می شوند

١۴۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تخليه و بار اندازی و صفافی مصالح M2TK01
١٣٠١۵٩

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

CAP: UP TO 6000 M3 ٠١٣١٧،٩٠٠ تن

CAP: >6000-15000 M3 ٠٢٢۵٠،٩٨٠ تن

CAP: >15000-45000 M3 ٠٣٢٣١،٠٣٠ تن

CAP: >45000 M3 ٠۴١٣٩،٠٨٠ تن

١۴٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب وجوشکاری کف M2TK02
١٣٠٢۵٩

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

CAP: UP TO 6000 M3 ٠١١٠،٨٩٨،٩۴٠ تن

CAP: >6000-15000 M3 ٠٢١٠،٠۶۴،۵۴٠ تن

CAP: >15000-45000 M3 ٠٣٩،۵٧۶،۵۶٠ تن

CAP: >45000 M3 ٠۴٨،٢٢٧،٨۴٠ تن

١۴٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری بدنه M2TK03
١٣٠٣۵٩

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

CAP: UP TO 6000 M3 ٠١١۵،٣٠١،٧٧٠ تن

CAP: >6000-15000 M3 ٠٢١۴،٢۵٠،٨۴٠ تن

CAP: >15000-45000 M3 ٠٣١٣،٢۶٢،٨۴٠ تن

CAP: >45000 M3 ٠۴١١،٩۴۶،۵١٠ تن

١۴٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری سقف ثابت M2TK04
١٣٠۴۵٩

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

CAP: UP TO 6000 M3 ٠١١٣،۴۶٢،۴۴٠ تن

CAP: >6000-15000 M3 ٠٢١٢،۴٠٨،٩٩٠ تن

CAP: >15000-45000 M3 ٠٣١١،۴١٠،٠۴٠ تن

CAP: >45000 M3 ٠۴١٠،٨۴٨،۶٨٠ تن

١۵٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری سقف شناور M2TK05
١٣٠۵۵٩

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

CAP: UP TO 6000 M3 ٠١١۶،٨۵٠،۵۵٠ تن

CAP: >6000-15000 M3 ٠٢١۵،۵۶٩،٧۵٠ تن

CAP: >15000-45000 M3 ٠٣١۴،۴٠٧،٧۵٠ تن

CAP: >45000 M3 ٠۴١٣،٧۵٩،٣٩٠ تن

١۵١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

WIND GIRDERنصب وجوشکاری  M2TK06
١٣٠۶۵٩

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

FOR ALL TANK

CAPACITIES
٠١١۶،٧۴٠ کيلوگرم

١۵٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب وجوشکاری پله بدنه M2TK07
١٣٠٧۵٩

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

FOR ALL TANK

CAPACITIES
٠١١٨،٩٧٠ کيلوگرم

١۵٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سازه های سقف ثابت-نوع تير و ستون M2TK08
١٣٠٨۵٩

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

FOR ALL TANK

CAPACITIES
٠١١٧،٠۵٠ کيلوگرم

١۵۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سازه های سقف ثابت- نوع خرپا M2TK09
١٣٠٩۵٩

گروه کد

فصل سيزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره
استوانه ای

FOR ALL TANK

CAPACITIES
٠١١٨،٩٩٠ کيلوگرم

١۵۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

(MISCELLANEOUS EQUIPMENT)نصب تجهيزات متفرقه -فصل چهاردهم

راز ریل های دو طرف، مجموعه موتورها و گيربكس ها و درام و هزینه نصب جرثقيل های سقفی، شامل هزینه تمامی عمليات از قبيل نصب و ت-١
.، بر اساس ردیف های این فصل محاسبه می شود...ساپورت های آابل و انجام آارهای برقی و 

 مرحله انجام آزمایش های قبل از بهره برداری بر اساس ردیف های این فصلهزینه نصب باسكول ها نيز شامل انجام تمامی آارهای برقی و مكانيكی تا -٢
.محاسبه می شود

.انواع باالبرهای برقی و بادی با یك قيمت، نصب می شوند-٣
 وتورهای درو نسوز و غيره، از ردیف های مربوط در بخش نصب تجهيزات دوارهزینه نصب محرك های سيستم های انتقال توان، از قبيل الكتروموتورها، م-۴

و سایر ) مثل آوپلينگ موتور گيربكس به فن برج خنك آننده(نگ های طویلمحاسبه می شود و فقط هزینه نصب تسمه ها، پولی ها، چرخ زنجيرها، آوپلي
.ف های این فصل محاسبه می شودپایه ها و بست ها و حفاظ های مربوط و تنظيمات و هم ترازی آنها از ردی

هرگاه ساخت آنها نيز به. به، برای نصب اقالم ساخته شده منظور می شودقيمت های محاسبه شده برای آولرهای نمونه گيری و انواع دستگاه های مشا-۵
.پيمانكار واگذار شود، هزینه ساخت بصورت مجزا محاسبه می  گردد

.هزینه تامين گروت در قيمت های این فصل منظور نشده است-۶

١۵۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جرثقيل سقفی M2MSCR
١۴٠١۵٩

گروه کد

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات
متفرقه

CAPACITY: UP TO 10TON ٠١۴،٠٩۶،٣۴٠ تن

CAPACITY:  >10TON ٠٢٣،۵٠٩،۴٣٠ تن

١۵٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

باالبرها M2MSHS
١۴١١۵٩

گروه کد

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات
متفرقه

ALL SIZES ٠١۶،٣۴۶،۴٠٠ تن

١۵٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نمونه گيرها و ظروف کوچک M2MSSC
١۴٢١۵٩

گروه کد

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات
متفرقه

ALL TYPES ٠١١،۶۵۶،١١٠ عدد

١۵٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اجکتورها M2MSEJ
١۴٣١۵٩

گروه کد

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات
متفرقه

ALL SIZES ٠١۵،۶١٩،۴٠٠ تن

١۶٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های انتقال نيرو M2MSTR
١۴۴١۵٩

گروه کد

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات
متفرقه

W: UP TO 500 KG ٠١١٣،٨۵٠ کيلوگرم

W: >500-2000 KG ٠٢١١،۵٠٠ کيلوگرم

W: >2000 KG ٠٣٨،٧۴٠ کيلوگرم

١۶١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات کارگاهی M2MSWE
١۴۵١۵٩

گروه کد

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات
متفرقه

ALL TYPES ٠١٢،۴۶٩،۵۶٠ تن

١۶٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

باسکول ها M2MSWB
١۴۶١۵٩

گروه کد

فصل چهاردهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات
متفرقه

CAPACITY :=<30 TON ٠١۶،٨٩۴،٢٧٠ تن

CAPACITY :  >30 TON ٠٢۵،٧٣٠،۶٧٠ تن

١۶٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها -فصل پانزدهم 

.ر نشده استتامين الكترود بعهده آارفرماست و قيمت آنها در ردیف های این فصل منظو-١
.ا در قيمت های این فصل منظور نشده استتامين پيچ و مهره های اتصاالت اسكلت فلزی بعهده آارفرماست و قيمت آنه-٢
.نه جابجایی های بعدی آنها در قيمت های این فصل منظور شده استهزینه های بارگيری مصالح فلزی از انبار کارفرما و حمل و تخليه و هرگو-٣
.ی شودهرگاه تامين مصالح فلزی بعهده پيمانكار باشد، بصورت جداگانه محاسبه م. قيمت مصالح فلزی، در قيمت های این فصل منظور نشده است-۴
.محاسبه می شودSUPPORTS, STANCHION,... های ساخت و نصبهزینه های ساخت و نصب پالتفرم های اطراف برج ها و ظروف، بر اساس قيمت-۵
.ی ساخت و نصب اسكلت فلزی محاسبه می شودهزینه های ساخت و نصب پالتفرم های عملياتی و پله ها، بر اساس قيمت ها-۶
زنی تفكيك شده است، مجموعه وزن قطعات تشكيل دهنده یك تكيه گاه معيار انتخاب ردیف های ساخت و یا نصب تكيه گاه ها آه بر اساس دامنه و-٧

.می باشد
تيرها، ستون های اصلی فلزی و بتنی و لوله ها آيلوگرم، انواع ساپورت های روی زمين و اطراف بدنه برج ها، مخزن ها، ١٠ساخت و نصب ساپورت های زیر -٨

.در بر می گيرد...) و F.Sگاید، شو، آویزهای ساده، دامی، (را از هر نوع
قيمت نصب انواع آویزه های فنری.  ، ساخت و نصب تمام اجزای فلزی مرتبط با آویز های فنری منظور شده استSPRING HANGERSدر ردیف قيمت نصب-٩

.با جزئيات و موقعيت های مختلف نصب یكسان است
ه مربوط خود قراردر قيمت نصب تاثيری ندارند و فقط از نظر تقسيم بندی وزنی باید در گروCOUNTERWEIGHTنوع آویزهای فنری یعنی ساده یا همراه با

ورت فلزی هم وزنش در زیر لوله و روی زمين یا سازه فلزی نصب شود، قيمت نصب آن معادل ساپSPRING SUPPORTاگر یك باآس فنری بعنوان. گيرند
.می باشد

١۶۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت_ قطعات - تکيه گاه، پایه چراغ، چهار چوب ها،. M2STSF01
١۵٠١۵٩

گروه کد

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

W: >10-50 KG ٠١١٢،۵١٠ کيلوگرم

W: >50 KG ٠٢٩،٣٨٠ کيلوگرم

١۶۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت_ قطعات - نردبان، کيج، جان پناه،... M2STSF02
١۵٠٢۵٩

گروه کد

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١١۵،٠١٠ کيلوگرم

١۶۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت_ قطعات - اسکلت فلزی با مقاطع ساده M2STSF03
١۵٠٣۵٩

گروه کد

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١۵،١٨٠ کيلوگرم

١۶٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت_ قطعات - اسکلت فلزی - تيرورق/ خرپا M2STSF04
١۵٠۴۵٩

گروه کد

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١١١،٢٢٠ کيلوگرم

١۶٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب_ قطعات - تکيه گاه ها، پایه چراغ، چهار چوب ها،... M2STFE01
١۵١١۵٩

گروه کد

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

W: 10-50 KG ٠١١٣،۵٩٠ کيلوگرم

W: >50 KG ٠٢١٠،٠۵٠ کيلوگرم

١۶٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب_ قطعات - نردبان، کيج، جان پناه،... M2STFE02
١۵١٢۵٩

گروه کد

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١١٣،٩٩٠ کيلوگرم

١٧٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)GRATINGنصب_ قطعات - صفحات مشبک( M2STFE03
١۵١٣۵٩

گروه کد

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١۵،۵۶٠ کيلوگرم

١٧١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)CHEQ. PLATESنصب_ قطعات - صفحات آج دار ( M2STFE04
١۵١۴۵٩

گروه کد

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١٣،٧۶٠ کيلوگرم

١٧٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب_ قطعات - اسکلت فلزی M2STFE05
١۵١۵۵٩

گروه کد

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١١٠،١۶٠ کيلوگرم

١٧٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ورق های سقف و دیوار M2STSH
١۵٢١۵٩

گروه کد

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

SIDE WALL SHEETS ٠١٢۵،٣۴٠ متر مربع

ROOF SHEETS ٠٢١٧،۴٩٠ متر مربع

١٧۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

١٠KGساخت و نصب تکيه گاه های زیر  M2STFF
١۵٣١۵٩

گروه کد

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

W: UP TO 5 KG ٠١١١٧،٠٠٠ عدد

W: >5-10 KG ٠٢٢۵٢،٩۶٠ عدد

١٧۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب آویزهای فنری (لوله کشی) M2STHS
١۵۴١۵٩

گروه کد

فصل پانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت
و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

W: UP TO 50 KG ٠١١،٨۵٧،۴۵٠ عدد

W: >50 TO 200 KG ٠٢۴،٣٠٣،۵٣٠ عدد

W: >200 KG ٠٣۶،۵٨١،٢۵٠ عدد

١٧۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

عمليات نسوزکاری -فصل شانزدهم

.بعهده آارفرما استLINING ANCHORتامين الكترود الزم برای جوشكاری-١
 آيلومتر، توسط آارفرما تامين و بوسيله ۵ به فاصله حداآثر یا هر نوع آب مورد نياز برای ساخت مواد نسوز در محدوده محل اجرای آارDEMINآب-٢

.تتامين هر نوع امكانات برای گرم و یا سرد آردن آب به عهده پيمانكار اس. پيمانكار به محل مصرف منتقل می شود
هزینه % ۵٠هرگاه مواد نسوز در دو الیه اجرا شود، اضافه بهایی معادل . ، در یك الیه منظور شده استCASTABLEقيمت های این فصل برای مواد نسوز-٣

.نسوزآاری در یك الیه هم ضخامت به آن تعلق می گيرد
هزینه برای آب بندی و درزهای انبساط، در قيمت های این فصل منظور شده است و CERAMIC FIBERهزینه نصب هر نوع مواد نسوز دیگر از قبيل-۴

.مجزایی برای آنها محاسبه نمی شود
اگر طبق دستور سازنده، مواد نسوز باید پس از نصب دیواره ها با . بر روی زمين می باشدCASTABLEقيمت های این فصل برای اجرای نسوزآاری از نوع-۵

.قالب بندی ریخته شود، هزینه قالب بندی بصورت مجزا محاسبه می شود
.ا و انبارداری آنها درقيمت ردیف ها منظور شده استهزینه عمليات جانبی از قبيل تحویل آاال از انبار پيمانكار به محل اجر-۶

١٧٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات اتصالی نسوزها M2RFAC
١۶٠١۵٩

گروه کد

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
نسوزکاری

ALL TYPES ٠١۵،۵٧٠ عدد

١٧٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

MANUAL CASTINGGUNNING CASTING
رديف

بهاي واحد (ريال)

مواد نسوز ریختگی - ریختن مواد M2RFCT01
١۶١١۵٩

گروه کد

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
نسوزکاری

ALL THICKNESS ٠١٢،٧٩٠،٧۴٠۴،٢۶١،۵۶٠ متر مکعب

١٧٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آجرها و سایر قطعات خاص نسوز - آجرکاری با مالت M2RFBR01
١۶٢١۵٩

گروه کد

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
نسوزکاری

THICKNESS. UP TO 25 CM ٠١١،٨١٣،۵۴٠ متر مکعب

THICKNESS.  >25 CM ٠٢١،۵۵۵،٧۴٠ متر مکعب

١٨٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آجرها و سایر قطعات خاص نسوز - آجرکاری بدون مالت M2RFBR02
١۶٢٢۵٩

گروه کد

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
نسوزکاری

ALL THICKNESS ٠١٨٩٣،٨۶٠ متر مکعب

١٨١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آجرها و سایر قطعات خاص نسوز - نصب قطعات خاص M2RFBR03
١۶٢٣۵٩

گروه کد

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
نسوزکاری

ALL TYPES ٠١۵١١،۶١٠ عدد

١٨٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی -فصل هفدهم

.ر ضخامت یكسان می باشدقيمت ردیف های این بخش برای یكدست رنگ آميزی، با انواع رنگ ها و با ه-١
.آشور سوئد می باشد½SA 2مشخصات فنی سندبالست در حد استاندارد-٢
.يمت می باشدزنگ زدایی سطوح لوله ها، با دستگاه شات بالست یا با سندبالست به یك ق-٣
.م شود و چه پس از پيش ساخت یك قيمت تعلق می گيردبه سندبالست و پرایمر لوله ها و اسكلت فلزی، چه قبل از پيش ساخت انجا-۴
وط  به استثنای هزینه سندبالست قطعات مخزن قبل از نصب آه از ردیف های مرب(SHOP تن در١۵سندبالست و رنگ آميزی تجهيزات سنگين تر از -۵

.اليز ردیف مربوط ارزیابی شود، بصورت اقالم ستاره دار منظور شده است و در هر مورد باید بر اساس آن)استفاده می شود
.اشد، بعهده پيمانكار استبرای نگهداری رنگ، اعم از این آه تامين رنگ با پيمانكار یا آارفرما ب) اتاق خنك(هزینه احداث سردخانه-۶
.قيمت رنگ آميزی، برای ابزارهای مختلف برقی، بادی یا دستی، یكسان است-٧
.یكسان استقيمت رنگ آميزی برای لوله های درون واحدهای عملياتی و خارج از آنها، -٨
.محاسبه می شودTOUCH UPبهای لكه گيری ها در مراحل مختلف، فقط یك بار بر اساس قيمت ردیف-٩
.ر شده استتامين ماسه سندبالست بعهده پيمانكار بوده و هزینه آن در قيمت ها منظو-١٠
.آميزی، از ردیف های مربوط محاسبه می شودچنانچه رنگ توسط پيمانكار تامين شود، هزینه آن بر اساس الیه های رنگ -١١
 متر اضافی دو بار و به همين ترتيب برای ۵ متر اضافی یك بار ، برای دومين ۵ متر ، برای اولين ۵اضافه بهای سندبالست و رنگ آميزی در ارتفاع بيش از -١٢

.ارتفاع های بيشتر پرداخت می شود

١٨٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کارهای لوله کشی - سندبالست M2PAPI01
١٧٠١۵٩

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERES ٠١٧٨،٢٩٠ متر مربع

١٨۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کارهای لوله کشی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAPI02
١٧٠٢۵٩

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERES ٠١٢٣،٢۶٠ متر مربع

١٨۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2PAPI03 اینچ٢کارهای لوله کشی - رنگ در محل نصب - قطرهای زیر 
١٧٠٣۵٩

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERES < 2" ٠١۵٧،٧٢٠ متر مربع

١٨۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2PAPI04 اینچ و بيشتر٢کارهای لوله کشی - رنگ در محل نصب - قطر
١٧٠۴۵٩

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERES >=2" ٠١۴٣،۴۴٠ متر مربع

١٨٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کارهای لوله کشی - لکه گيری M2PAPI05
١٧٠۵۵٩

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERES ٠١٢٧،٠٩٠ متر مربع

١٨٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - ماسه پاشی M2PAEQ01
١٧١١۵٩

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١٨٩،۶٣٠ متر مربع

١٨٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - رنگ در کارگاه رنگ M2PAEQ02
١٧١٢۵٩

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١١٧،۴۵٠ متر مربع

١٩٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - رنگ در محل نصب M2PAEQ03
١٧١٣۵٩

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١٣١،۶٢٠ متر مربع

١٩١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - لکه گيری M2PAEQ04
١٧١۴۵٩

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١١۴،٢۶٠ متر مربع

١٩٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - سندبالست M2PAST01
١٧٢١۵٩

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

LIGHTES STEEL

STRUCTUER
٠١۶،٢٩٠ کيلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢٣،١۴٠ کيلوگرم

١٩٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAST02
١٧٢٢۵٩

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

LIGHTES STEEL

STRUCTUER
٠١١،۶٧٠ کيلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢۶٧٠ کيلوگرم

١٩۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی رنگ - در محل نصب M2PAST03
١٧٢٣۵٩

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

LIGHTES STEEL

STRUCTUER
٠١٢،۶٧٠ کيلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢١،٠٧٠ کيلوگرم

١٩۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - لکه گيری M2PAST04
١٧٢۴۵٩

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

LIGHTES STEEL

STRUCTUER
٠١١،٠٨٠ کيلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢۶٨٠ کيلوگرم

١٩۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح رنگ آميزی M2PAMT
١٧٣١۵٩

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

INORGANIC ZINC

SILICATE(P1)
٠١۵٢،٣٢٠ متر مربع

ALKYD RED LEAD

PRIMER(P2)
٠٢٢٧،۵۵٠ متر مربع

ZINC RICH EPOXY(P3) ٠٣۶١،١٧٠ متر مربع

WASH PRIMER(P4) ٠۴٧۶،٣۵٠ متر مربع

PURE SILICONE

PEIMER(P5)
٠۵۶٨،١۵٠ متر مربع

MODIFIED SILICONE

PRIMER(P6)
٠۶٣٨،٨۶٠ متر مربع

EPOXY PRIMER(P7) ٠٧٢٢،٩٧٠ متر مربع

MOD. ACRILIC

SILICONE(P8)
٠٨۴٢،۶٢٠ متر مربع

PURE SILICONE

PRIMER(P9)
٠٩۵۶،٨۵٠ متر مربع

ALKYD ENAMEL

FINISH(F1)
١٠١٩،٠۶٠ متر مربع

MOD. SILICONE

ALUMINIUM(F2)
١١٣٢،۵٨٠ متر مربع

POLYAMIDE EPOXY

FINISH(F3)
١٢١۵،۴٣٠ متر مربع

PORE SILICONE

FINISH(F4)
١٣۵٧،۵۴٠ متر مربع

١٩٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

SANDBLASTINGمخازن استوانه ای -  M2PATK01
١٧۴١۵٩

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

کف مخازن سقف ثابت ٠١٩٠،٩٧٠ متر مربع

تمام سطوح داخل مخازن

سقف شناور
٠٢١٣۶،۴۶٠ متر مربع

بدنه خارجی مخازن و سقف

ثابت
٠٣١٠٩،١٧٠ متر مربع

اضافه بها بابت ارتفاع بيش از

 م۵
٠۴١٣،۶۵٠ متر مربع

سند بالست قطعات مخزن

قبل از نصب
٠۵١٠۴،٨١٠ متر مربع

١٩٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

PAINTINGمخازن استوانه ای -  M2PATK02
١٧۴٢۵٩

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات
زنگ زدایی و رنگ آميزی

کف مخازن سقف شناور ٠١٢٩،٢٣٠ متر مربع

سایر سطوح داخل و خارج

مخزنها
٠٢٢٠،٧۴٠ متر مربع

اضافه بها بابت ارتفاع بيش از

 م۵
٠٣٢،۵۵٠ متر مربع

١٩٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی -فصل هجدهم

ادل اردقيق دیگر آه در امتداد محور لوله ها نصب می شوند، قيمت یكسان و معبرای عایقكاری شيرهای آنترل، اندازه گيرهای مقدار جریان و هر نوع ابز-١
.شيرهای مكانيكی منظور می شود

.در هر طولی آه باشند، با قيمت یكسان محاسبه می گردد(LEVEL GAGES)عایقكاری تمام سطح سنج ها-٢
.بخار، بدون مالحظه تعداد تریسرها، قيمت یكسان محاسبه می شودTRACERبه عایقكاری لوله های دارای-٣
.، در قيمت ها منظور شده استINSULATION SUPPORT RINGهزینه ساخت و نصب-۴
.قيمت ردیف مربوط منظور می شود% ٢۵ به ازای هر الیه عایقكاری اضافی، در مواردی آه ضخامت عایق زیاد باشد،-۵
.قيمت عایقكاری با پشم سنگ یا با سيليكات آلسيم یكسان منظور می شود-۶
.به قيمت عایقكاری گرم اضافه می شود% ١٠سيليكات آلسيم استفاده شود، (BOARD)هرگاه به جای سيليكات آلسيم پيش ساخته، از صفحات-٧
. اینچ، بر اساس قيمت های عایقكاری تجهيزات، محاسبه می شود٣۶هزینه عایقكاری لوله های بزرگتر از -٨
.از قيمت ردیف مربوط آسر می شود% ٢٠سازنده دستگاه تامين شود، برای عایقكاری تجهيزاتی آه پوشش ورق روی آنها، بصورت پيش ساخته توسط -٩
.ی پوشش دهنده عایق آنهاستسطح آار مورد محاسبه در عایقكاری گرم تجهيزات دوار، سطح آل صندوق فلز-١٠
روش تزریق پلی یوریتان، بر اساس فصل سازه های فلزی و تكيه گاه ها هزینه ساخت چارچوب فلزی و ورق آاری روی آن برای عایقكاری تجهيزات با -١١

.محاسبه می شود
.ی دستگاه هاستسطح آل مورد محاسبه در عایقكاری سر تجهيزات دوار، سطح آل پوسته بيرون-١٢
.لوله ها در آارگاه های ثالث، هيچگونه اضافه بهایی محاسبه نمی شودCOATING & WRAPPINGبرای-١٣
.ت های این فصل محاسبه می شودشده، توسط آارفرما، فقط هزینه نوار پيچی سر جوش ها و اتصاالت طبق قيمCOAT & WRAPبرای لوله های-١۴
محاسبه نمی شود ولی برای لوله های آه عایق شده HOLIDAY TESTمی شوند، هزینه ای بابتCOAT & WRAPبرای لوله هایی آه توسط پيمانكار-١۵

.برای آزمایش منفذیابی و ترميم عيوب محاسبه می گرددCOAT & WRAPقيمت% ۵توسط آارفرما، 
.، می باشدSINGLE COAT & SINGLE WRAPبيشتر از قيمت  DOUBLE COAT & DOUBLE WRAP،25%قيمت عایقكاری رطوبتی-١۶
در شرایطی آه مصالح آن توسط SINGLE COAT & DOUBLE WRAP، با عایقكاری رطوبتیSINGLE COAT & SINGLE WRAPقيمت های عایقكاری-١٧

.آارفرما تامين شود، یكسان است
.يمانكار است و هزینه آن در قيمت های این فصل منظور شده استنگهداری از مصالح عایقكاری رطوبتی گرم یا سرد در انبارهای سر بعهده پ-١٨
.عایقكاری رطوبتی سر آنها تعلق می گيرد% ٨٠عادل به عایقكاری رطوبتی گرم سرجوش ها و اتصاالت پس از نصب، اضافه بهایی م-١٩
اری سرجوش هم اندازه برای سه راهه ها،  اینچ، معادل دو برابر عایقكاری سر جوش برای زانوها و سه برابر عایقك١٠قيمت عایقكاری رطوبتی اتصاالت تا -٢٠

.می باشد

٢٠٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله کشی راسته (افقی و
عمودی)

M2ISPH01
١٨٠١۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١۶٨،۵٣٠ متر

DIA:    2-6   INCH ٠٢٩٣،٣٠٠ متر

DIA:   8-12  INCH ٠٣١١۴،۵۴٠ متر

DIA:  14-16 INCH ٠۴١٣۵،٩۶٠ متر

DIA:  18-24 INCH ٠۵١۶۵،٩٩٠ متر

DIA:  26-36 INCH ٠۶١٩۵،۵١٠ متر

٢٠١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - شير آالت و فيتينگ ها M2ISPH02
١٨٠٢۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١١٠٨،٧۵٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢٢١۶،٧٧٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣٣٢۴،٧٨٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴٣٨٩،٨٣٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵۴٣٣،٣۵٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶۵۴١،٩٢٠ عدد

٢٠٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها M2ISPH03
١٨٠٣۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١۵۴،۴٩٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢١٠٨،٣٨٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣١۶٢،۵١٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴١٩۴،٩۶٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵٢١۶،۶٨٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶٢٧١،٠٧٠ عدد

٢٠٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله های همراه با لوله کشی
حرارتی

M2ISPH04
١٨٠۴۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٧۶،۴٧٠ متر

DIA:    2-6   INCH ٠٢١٠١،٠۶٠ متر

DIA:   8-12  INCH ٠٣١٢٢،٢٩٠ متر

DIA:  14-16 INCH ٠۴١۴٣،۵٣٠ متر

DIA:  18-24 INCH ٠۵١٧٣،٣٧٠ متر

DIA:   >24   INCH ٠۶١٩۶،۴۴٠ متر

٢٠۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - ابزار دقيق - سطح سنج ها _
ادوات در طول خط

M2ISPH05
١٨٠۵۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١۴٧١،٠٠٠ عدد

٢٠۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق - لوله کشی راسته (افقی و
عمودی)

M2ISPC01
١٨١١۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٩٣،١١٠ متر

DIA:    2-6   INCH ٠٢١٢١،٣١٠ متر

DIA:   8-12  INCH ٠٣١۴٩،۵١٠ متر

DIA:  14-16 INCH ٠۴١٧٧،٧٠٠ متر

DIA:  18-24 INCH ٠۵٢٢٢،٨٢٠ متر

DIA:   >24   INCH ٠۶٢۶٣،٢۴٠ متر

٢٠۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق شيرآالت و فيتينگ ها M2ISPC02
١٨١٢۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٣٠٩،٧٩٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢٧۶۴،٧۶٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣١،٠٧٣،٢٢٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴١،٣١٧،٢٨٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵١،۵٢٨،٩٣٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶١،٩٣١،٢٣٠ عدد

٢٠٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها M2ISPC03
١٨١٣۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١١٨٧،٢۵٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢۴۵۵،۶۶٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣۶٧٧،٨٢٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴٨٢٩،٢٧٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵٩٧٩،٠٣٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶١،٣١٢،۵٣٠ عدد

٢٠٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق - ابزار دقيق - سطح سنج ها -
اداوات در طول خط

M2ISPC0401
١٨١۴۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١۵٢۴،۶۴٠ عدد

٢٠٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - سروته مبدل ها و ظروف M2ISEH01
١٨٢١۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١،٠۴٢،۶٧٠ متر مربع

٢١٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - دیواره مبدل ها و ظروف M2ISEH02
١٨٢٢۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١٨٨،٨٢٠ متر مربع

٢١١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - دیواره مخازن M2ISEH03
١٨٢٣۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١١٩،٣٩٠ متر مربع

٢١٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - سقف مخازن M2ISEH04
١٨٢۴۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٩۶،٧۴٠ متر مربع

٢١٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - تجهيزات دوار M2ISEH05
١٨٢۵۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١۵۵٨،١٣٠ متر مربع

٢١۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - داکت ها و هواکش ها M2ISEH06
١٨٢۶۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١١٩،٨٠٠ متر مربع

٢١۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد تجهيزات - سر و ته ظروف و مبدل ها M2ISEP01
١٨٣١۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٧١١،١۴٠ متر مربع

٢١۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد تجهيزات - دیواره ظروف و مبدل ها M2ISEP02
١٨٣٢۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٣٨١،١٩٠ متر مربع

٢١٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد تجهيزات - مخازن کروی M2ISEP03
١٨٣٣۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١۵٠۶،٢٩٠ متر مربع

٢١٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد تجهيزات - تزریق/ پاشيدن مواد پی.یو M2ISEP04
١٨٣۴۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٢٧٠،٨٢٠ متر مربع

٢١٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری ضد آتش - لبه های پایينی ظروف M2ISFP01
١٨۴١۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١٨،٧٧٢،٠٩٠ متر مکعب

٢٢٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری ضد آتش - اسکلت فلزی M2ISFP02
١٨۴٢۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١٧،۵٠٠،٢٨٠ متر مکعب

٢٢١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - پوشش و نوار پيچی گرم در کارگاه M2ISWR01
١٨۵١۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA: UP TO 10 INCH ٠١١١،۶٧٠ اینچ/متر

DIA:  >10 INCH ٠٢١٠،١٩٠ اینچ/متر

٢٢٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - نوار پيچی سرد M2ISWR02
١٨۵٢۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA: UP TO 10 INCH ٠١١٢،۴۶٠ اینچ/متر

DIA:  >10 INCH ٠٢١١،٣۴٠ اینچ/متر

٢٢٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - نوار پيچی و تعمير اتصاالت M2ISWR03
١٨۵٣۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA: UP TO 10 INCH ٠١٢۴،٧۴٠ اینچ/قطر

DIA:  >10 INCH ٠٢١٨،٣۵٠ اینچ/قطر

٢٢۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله های
راسته (افقی و عمودی)

M2ISMT0101
١٨۶١۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١١٧،٩١٠ اینچ/متر

٢٢۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - شير آالت و
فيتينگ ها

M2ISMT0102
١٨۶٢۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١۴٣،٨۴٠ اینچ/قطر

٢٢۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها M2ISMT0103
١٨۶٣۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١١،٣٣٠ اینچ/قطر

٢٢٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله های
حرارتیTRACERدارای 

M2ISMT0104
١٨۶۴۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١٢١،٧٧٠ اینچ/قطر

٢٢٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - ابزار دقيق M2ISMT0105
١٨۶۵۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١٢٢٢،٣٣٠ دستگاه

٢٢٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق - لوله های
راسته (افقی و عمودی)

M2ISMT0201
١٨۶۶۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١٢٢،٩٣٠ اینچ/متر

٢٣٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق - شير آالت و
فيتينگ ها

M2ISMT0202
١٨۶٩۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١۵٣،٨٩٠ اینچ/قطر

٢٣١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها M2ISMT0203
١٨٧٠۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١١٩،۴٧٠ اینچ/قطر

٢٣٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق - ابزار دقيق M2ISMT0204
١٨٧١۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١٢٨٩،٢٩٠ دستگاه

٢٣٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم و تجهيزات M2ISMT03
١٨٧٢۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

سر و ته ظروف و مبدلها ٠١٧۵۴،٣٢٠ متر مربع

دیواره ظروف و .. تانکها،

داکتها
٠٢١٧۴،٢١٠ متر مربع

تجهيزات دوار ٠٣١۶٠،٢٨٠ متر مربع

٢٣۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد و تجهيزات M2ISMT04
١٨٧٣۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

سر و ته ظروف و مبدلها ٠١٨٢١،٢٨٠ متر مربع

دیواره ظروف و مبدلها، مخازن

کروی
٠٢٢١٧،۴٧٠ متر مربع

٢٣۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات ، رنگ و عایق

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق -فصل نوزدهم

ساس فهرست  بهای ژئوتكنيك و مقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت هزینه انجام آزمایش های به روش های ذرات مغناطيسی و اولتراسونيك بر ا-١
افی، بر اساس قيمت های اینولی هزینه های آزمایش هيدرواستاتيك، آزمایش های مایع نفوذی و رادیوگر. برنامه ریزی و نظارت راهبردی محاسبه می شود

.بخش محاسبه می گردد
، شامل لوله کشی موقت از محل برداشت آب، پمپاژ آب به داخل مخزن )استوانه ای(قيمت منظور شده برای آزمایش هيدرواستاتيک مخزن های ذخيره-٢

 و اف پی مخزن و تهيه نمودارها و گرایش های مربوط، تخليه مخزن و الیروبیطبق دستورالعمل ها و مشخصات فنی پيمان و کنترل روزانه و ترازیابی اطر
.تميزکاری مخزن و جمع آوری و برچيدن لوله کشی ها و وسائل اضافی است

.الزم برای اجرای آزمایش هيدرواستاتيك، اضافه بهایی محاسبه نمی شودBLIND FLANGEبرای ساخت انواع-٣
 آيلومتر از محل مصرف بعهده آارفرماست، ولی ۵ی آار به شعاع حداآثر در اجرای آزمایش های هيدرواستاتيك هزینه تامين آب در محدوده محل اجرا-۴

.انتقال آن در داخل این محدوده بعهده پيمانكار می باشد
. شود و قيمت یكسان برای آنها منظور می گرددتاثير تعداد نازل ها در آزمایش هيدرواستاتيك تجهيزات نادیده گرفته می-۵
.قطعات فيلم ها تاثيری در هزینه رادیوگرافی نداردOVERLAPبه این ترتيب ميزان. قيمت رادیوگرافی برای واحد طول قطعه منظور می شود-۶

٢٣۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات ، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش های هيدرواستاتيکی - مخازن استوانه ای M2CWHSO1
١٩٠١۵٩

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات ، رنگ و عایق

UP TO 6000 M3 ٠١٢٢،٠۶٠ متر مکعب

>6000-15000 M3 ٠٢١۵،۶١٠ متر مکعب

>15000-45000 M3 ٠٣١٢،۴٢٠ متر مکعب

>45000 M3 ٠۴٨،۴٧٠ متر مکعب

٢٣٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات ، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات هيدرواستاتيکی - ظروف، برج ها M2EQHS01
١٩٠٢۵٩

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات ، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١٢٠١،٩۴٠ متر مکعب

٢٣٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات ، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

S. & Tآزمایشات هيدرواستاتيکی - مبدل های از نوع  M2EQHS02
١٩٠٣۵٩

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات ، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١۶١٠ کيلوگرم

٢٣٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات ، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات هيدرواستاتيکی - بندل کولرهای هوایی، کویلها M2EQHS03
١٩٠۴۵٩

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات ، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١١،٠۶٠ کيلوگرم

٢۴٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات ، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات هيدرواستاتيکی - تيوب های کوره ها و بویلرها M2EQHS04
١٩٠۵۵٩

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات ، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١١،١٢٠ کيلوگرم

٢۴١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات ، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش به روش مایع نفوذی M2CWPT
١٩١١۵٩

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات ، رنگ و عایق

FOR ALL TANKS ROOF &

BOTTOM
٠١۶،٠٩٠ متر مربع

٢۴٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات ، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش پرتونگاری M2CWGR
١٩٢١۵٩

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات ، رنگ و عایق

ALL JOINTS UP TO 50 MM

THK
٠١٣،٧٠٠ سانتيمتر

٢۴٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات ، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش با هوای فشرده M2CWAT
١٩۵١۵٩

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات ، رنگ و عایق

FOR ALLSTORAGE TANKS

NOZZLES
٠١٢۴٩،٢٢٠ عدد

٢۴۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيستم-  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار -فصل بيستم

و باراندازی آنها می باشد آه بصورت) محل انبار پيمانكار(يری، حمل تا محل آارگاهردیف های این فصل، هزینه های تحویل تجهيزات و مصالح از آارفرما، بارگ-١
هزینه های بارگيری، حمل و باراندازی از انبار پيمانكار تا محل . محاسبه می شود" حمل"و همچنين " بارگيری و تخليه"ردیف های جداگانه تحت عنوان 

. شده استنصب و یا آارگاه های جانبی دیگر پيمانكار در قيمت ردیف های نصب منظور

٢۴۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيستم-  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

بارگيری و تخليه M2TR01
٢٠٠١۵٩

گروه کد

فصل بيستم-  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - حمل تجهيزات و
مصالح تا انبار پيمانکار

W: UP TO 10 TON ٠١٢٧٨،٢۴٠ تن

W:  >10-20 TON ٠٢٢۴٠،٠٨٠ تن

W:  >20-50 TON ٠٣١٧۴،٧۶٠ تن

٢۴۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيستم-  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل تجهيزات و مصالح M2TR02
٢٠١١۵٩

گروه کد

فصل بيستم-  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - حمل تجهيزات و
مصالح تا انبار پيمانکار

W: UP TO 20 TON ٠١١،٣٢٠ تن/کيلومتر

W:  >20-50 TON ٠٢۵٨٠ تن/کيلومتر

٢۴٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

آارهای برق

کابل کشی و سيم کشی -فصل بيست و یكم 

در ردیف های مربوط به ماسه ریزی و آجرچينی واحد اندازه گيری مترمربع . بهای ردیف های این فصل بر اساس مترطول آابل یا سيم محاسبه می شود-١
.است

به (در صورت استفاده از سطوح ولتاژ غير مذآور در این استاندارد. می باشدIPS-M-EL-270دسته بندی آابل ها از لحاظ سطح ولتاژ منطبق بر استاندارد-٢
.استفاده می شود)  آيلو ولت٢۴ برای ٣٣(از ردیف مربوط به اولين سطح ولتاژ باالی سطح مورد نظر  ) ٢۴KVعنوان مثال 

برای Sبعنوان مثال. مجموع سطح مقطع هادی های بكار رفته در آابل می باشدSمنظور از. محاسبه شده استS  قيمت ها بر حسب سطح مقطع-٣
. ميليمترمربع است٣۵۵ ميليمترمربع، معادل ٣ × ٩۵+٧٠ ميليمترمربع و برای آابل ١٢ ميليمترمربع، معادل ٣ ×۴آابل 

.زره دار با غالف سربی محاسبه شده است) ٣زره دار ) ٢بدون زره ) ١: قيمت های این فصل بر اساس سه نوع ساختار آابل-۴
در قيمت ها منظور شده است و هيچگونه تغيير قيمت از ) و غيره(XLPE,PE,PVCعایق و پوشش تمامی آابل ها در این بخش، بدون توجه به جنس آنها-۵

.این بابت محاسبه نمی شود
.اجرای آابل داخل ترانشه بتونی و یا آانال خاآی می باشد(UNDER GROUND)منظور از آابل آشی زیر زمينی-۶
.ایی جزیی چشم پوشی شده استاجرای آابل روی سينی و نردبان آابل یكسان فرض شده و از تفاوت های اجر-٧
صب شماره آابل، آزمایش طبق نقشه و مشخصات فنی و تحویل به تمامی آارهای تكميلی مربوط به آابل آشی شامل مرتب آردن، مهار آردن، ن-٨

.آارفرما، در قيمت ها منظور شده است
، هزینه آن باید جداگانه HIGH POT TESTدر صورت نياز به. و تلفن چك در نظر گرفته شده است(MEGGER TESTER)آزمایش آابل با مگر تستر-٩

.محاسبه شود
تحت بيش از یك ردیف قرار گيرد، ) زیر زمينی، روی سينی یا نردبان آابل، داخل آاندوئيت(در صورتی آه هر رشته آابل از ابتدا تا انتها از لحاظ محل اجرا -١٠

:به شرح زیر ارزیابی می شود
در غير اینصورت، هر . ت همان ردیف قرار می گيردطول مسير اجرا از یك نوع خاص باشد، تمامی مسير اجرای آن رشته آابل تح% ٨٠هر گاه حداقل .١

 متر از ٨۶ متر آابل از محل ترانسفورماتور تا اتاق آنترل اجرا شود و ١٠٠به عنوان مثال، اگر . قسمت از آابل مورد نظر تحت ردیف مربوط منظور می شود
 متر از مسير ٧٣اگر .  متر آابل تحت ردیف مربوط به ترانشه خاآی قرار گيرد١٠٠ متر داخل آاندوئيت باشد، تمامی ١۴مسير اجرا داخل ترانشه خاآی و 

 متر داخل ٧٣:  قرار خواهد گرفت متر داخل آاندوئيت باشد، هر یك از این طول ها تحت ردیف مربوط به خود٢٧اجرای این آابل داخل ترانشه خاآی و 
. متر داخل آاندوئيت٢٧ترانشه خاآی و 

:در محاسبه بهای ردیف ها مراحل اجرایی زیر منظور شده است-١١
حمل قرقره از انبار پيمانكار به محل اجرا و قراردادن آن روی خرك آابل-
خواباندن آابل یا سيم در محل تعيين شده طبق نقشه و مشخصات فنی-
)در صورت نياز(مرتب آردن، مهار آردن و نصب شماره آابل یا سيم-
آزمایش های عایقی و صحت اتصال و تحویل به آارفرما-

 به ردیف های مربوط اعمال می شود٠/٧در صورتی آه هادی آابل آلومينيومی باشد، ضریب . قيمت ردیف ها بر مبنای هادی مسی محاسبه شده است-١٢
.
.ها منظور شده استدر آابل آشی تلفن، سر سيم بندی جزو مراحل اجرایی و هزینه آن در قيمت -١٣
برای سایر روش های اجرا، از قيمت همين ردیف ها استفاده . به شده استقيمت ردیف های آابل تلفن بر مبنای اجرا روی سينی یا نردبان آابل محاس-١۴

.می شود
.ا بر اساس تعداد زوج های هر آابل محاسبه گردیده استقطرهای مختلف هادی در آابل های تلفن یكسان فرض شده است و قيمت ها تنه-١۵
برای سيم آشی به روش های دیگر، از همين ردیف ها . ، می باشدCLOSED TYPEردیف های سيم آشی بر اساس سيم آشی، داخل آاندوئيت از نوع-١۶

.استفاده می شود

٢۴٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - زیرزمينی - بدون زره ELCW01BDUA
٢١٠١۵٩

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١٠،۵٨٠١۴،٣١٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٢٠،٨٩٠٢۴،٩٠٠ ٠٢١٢،١٠٠١۶،۴٩٠١٧،٩٠٠ متر

40 < S <= 64 MM2٢۵،٩١٠٣١،١٨٠ ٠٣١۵،١٢٠٢٠،۶١٠٢١،٩٧٠ متر

64 < S <= 100 MM2٣١،۵٩٠٣۶،۶۶٠ ٠۴١٨،١۴٠٢۴،٧٢٠٢٧،٧٩٠ متر

100 < S <= 140 MM2٣٨،۵۴٠۴۴،٣۴٠ ٠۵٢۴،٢١٠٣٠،۵۵٠٣۴،١٩٠ متر

140 < S <= 190 MM2۴٣،٠٠٠۴٨،٧۵٠ ٠۶٢٨،٧۵٠٣۶،٢٩٠٣٨،٧١٠ متر

190 < S <= 240 MM2۴۶،١٢٠۵١،۴٣٠ ٠٧٣١،٧٧٠۴٠،١٠٠۴٢،٢٣٠ متر

240 < S <= 300 MM2۵٢،٠٢٠۵٧،٠٠٠ ٠٨٣۶،٣١٠۴۵،٨٣٠۴٨،۴۴٠ متر

300 < S <= 450 MM2٧٣،٩٧٠٧٩،۶٧٠ ٠٩۵۶،٠۶٠۶۶،۵٧٠۶٩،۶٩٠ متر

450 < S <= 500 MM2١٠٩،۴١٠١١۶،٧٩٠ ١٠٨۴،٠۶٠٩٩،٨۵٠١٠۴،٠۴٠ متر

500 < S < = 650 MM2١٢٠،۵٠٠١٢٨،٠۴٠ ١١٩٣،۴١٠١١٠،٩۴٠١١۵،١٠٠ متر

650 < S < =800 MM2١۴۵،٣٣٠١۵٠،٩۴٠ ١٢١١۵،٨٢٠١٣٧،۵٧٠١۴٢،٠٢٠ متر

800 < S < = 1000 MM2١٨٣،١٧٠١٨٩،٣٠٠ ١٣١۴٩،۴۶٠١٧٧،۵٠٠١٧٩،٨٩٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٢١۴،۵٧٠٢٢٠،٧۶٠ ١۴١٧٧،۴۶٠٢١٠،٧٩٠٢١١،۶٨٠ متر

S> 1200 MM2٢٣٢،٣٣٠٢۴۶،٧۵٠ ١۵٢٠۵،۴٩٠٢٢١،١۴٠٢٢٩،۴٢٠ متر

٢۴٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - زیرزمينی - زره دار ELCW01BDAR
٢١٠٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١۴،٣١٠١۴،٨۴٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢١۶،٣۵٠١۶،٨٨٠٢١،٣١٠ متر

40 < S <= 64 MM2٣٠،۴٩٠٣۵،٩٢٠ ٠٣٢٠،۴٣٠٢٠،٩٢٠٢۶،۴٣٠ متر

64 < S <= 100 MM2٣۶،٢٨٠۴١،۶٧٠ ٠۴٢۴،۵٠٠٢۴،٩٩٠٣٢،٢٣٠ متر

100 < S <= 140 MM2۴۴،٠٨٠۵٠،۴۴٠ ٠۵٣٠،٢٩٠٣١،٧٣٠٣٩،٣١٠ متر

140 < S <= 190 MM2۴٨،٣٧٠۵۴،٣٨٠ ٠۶٣۵،٩٨٠٣٧،۵٠٠۴٣،٨٧٠ متر

190 < S <= 240 MM2۵١،۶٢٠۵٧،٨٠٠ ٠٧٣٩،٧۵٠۴٠،٩۶٠۴٧،٠۵٠ متر

240 < S <= 300 MM2۵٧،۵١٠۶٣،۵٧٠ ٠٨۴۵،۴۴٠۴۶،۴۴٠۵٣،٠٨٠ متر

300 < S <= 450 MM2٨١،۴۵٠٨٩،٧٣٠ ٠٩۶۶،١٨٠۶٧،٩٧٠٧۵،٠۵٠ متر

450 < S <= 500 MM2١١٧،٨٧٠١٢۶،٩۵٠ ١٠٩٩،٢٧٠١٠١،٩۵٠١١١،٠٣٠ متر

500 < S < = 650 MM2١٢٨،٨۴٠١٣٧،٧٩٠ ١١١١٠،٣٠٠١١٢،٧۵٠١٢٢،٢٧٠ متر

650 < S < =800 MM2١۵٣،٧۴٠١۶٢،۶٣٠ ١٢١٣۶،٧٩٠١۴٠،٧٢٠١۴٧،۴٩٠ متر

800 < S < = 1000 MM2١٩٠،٢٢٠١٩٧،۵۶٠ ١٣١٧۶،۴٧٠١٨١،۵٧٠١٨۵،٩٠٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٢٢٠،٧۶٠٢٢٧،١۴٠ ١۴٢٠٩،۵٨٠٢١٧،۶٣٠٢١٧،٧٧٠ متر

S> 1200 MM2٢٣۴،٧٧٠٢۵٠،١٩٠ ١۵٢٢١،٢٩٠٢٢٧،٩٣٠٢٣٠،٧٨٠ متر

٢۵٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - زیرزمينی - زره دار با غالف سربی ELCW01BDAL
٢١٠٣۵٩

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١۵،٨٧٠١٩،٢٣٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢١٨،١٣٠٢١،٨٨٠٢٧،۵٣٠ متر

40 < S <= 64 MM2٣٨،٩۶٠۴۵،١٨٠ ٠٣٢٢،۶٨٠٢٧،١١٠٣۴،١۵٠ متر

64 < S <= 100 MM2۴۵،١٣٠۵٢،۴١٠ ٠۴٢۶،٩٩٠٣١،٣٨٠۴٠،۵۴٠ متر

100 < S <= 140 MM2۵۴،٨٣٠۶٢،٩٢٠ ٠۵٣٣،٨٠٠٣٩،٨٧٠۴٩،۴٧٠ متر

140 < S <= 190 MM2۶٠،١٣٠۶٧،۶۴٠ ٠۶٣٩،٩٣٠۴٧،١٣٠۵۵،١٩٠ متر

190 < S <= 240 MM2۶۴،١٧٠٧١،٨٧٠ ٠٧۴۴،١٢٠۵١،۴٨٠۵٩،٢٠٠ متر

240 < S <= 300 MM2٧١،۴٨٠٧٨،٩٩٠ ٠٨۵٠،۴٣٠۵٨،٣۴٠۶۶،٧٨٠ متر

300 < S <= 450 MM2١٠٠،٢۴٠١١٠،٧۵٠ ٠٩٧۴،۵۴٠٨۴،۴٣٠٩٣،٢٧٠ متر

450 < S <= 500 MM2١۴۵،٠٢٠١۵۶،۶٨٠ ١٠١١٠،١٩٠١٢۶،۶۶٠١٣٧،٩٩٠ متر

500 < S < = 650 MM2١۵٨،۵۴٠١۶٩،٠٧٠ ١١١٢٢،۴۴٠١۴٠،٠٨٠١۵١،٩۶٠ متر

650 < S < =800 MM2١٨٩،١٢٠٢٠٠،٠٧٠ ١٢١۵١،٨٣٠١٧۴،٨٣٠١٨٣،٢٩٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٢٣٣،٩٣٠٢۴٢،٧۶٠ ١٣١٩۵،٨٩٠٢١٩،٧۴٠٢٣٠،٩٨٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٢٧۵،۴٢٠٢٨٣،٣١٠ ١۴٢٣٢،۶٣٠٢۶٣،٣٧٠٢۶٣،۵٢٠ متر

S> 1200 MM2٢٩١،۴٧٠٣١١،۶۵٠ ١۵٢٧١،۴٧٠٢٨۵،۵٧٠٢٨٧،٨٧٠ متر

٢۵١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - روی سينی یا نردبان کابل - بدون زره ELCW01TLUA
٢١٠۴۵٩

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١٣،۴٧٠١٧،٧٨٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٢۶،١٩٠٣١،٢٣٠ ٠٢١۵،۴٠٠٢٠،٣١٠٢٢،٢۵٠ متر

40 < S <= 64 MM2٣٢،۴٨٠٣٩،١٢٠ ٠٣١٩،٢۴٠٢۵،۴٠٠٢٧،٣٣٠ متر

64 < S <= 100 MM2٣٩،۶٠٠۴۶،٠٠٠ ٠۴٢٣،٠٩٠٣٠،۴٧٠٣۴،۵۵٠ متر

100 < S <= 140 MM2۴٨،۵٧٠۵۵،٩٣٠ ٠۵٣٠،٨٣٠٣٧،٨٧٠۴٢،٧٧٠ متر

140 < S <= 190 MM2۵۴،١٩٠۶١،۴٨٠ ٠۶٣۶،۶٠٠۴۴،٩٧٠۴٨،۴١٠ متر

190 < S <= 240 MM2۵٨،١٠٠۶۴،٧٩٠ ٠٧۴٠،۴۶٠۴٩،٧١٠۵٢،٨٠٠ متر

240 < S <= 300 MM2۶۵،۵٣٠٧١،٨٢٠ ٠٨۴۶،٢۴٠۵۶،٨٠٠۶٠،۶١٠ متر

300 < S <= 450 MM2٩۴،۶٢٠١٠١،٩۵٠ ٠٩٧٢،٠٨٠٨۴،٢٧٠٨٨،٧٣٠ متر

450 < S <= 500 MM2١٣٩،٩٨٠١۴٩،۴٨٠ ١٠١٠٨،١٠٠١٢۶،٣۵٠١٣٢،۴۵٠ متر

500 < S < = 650 MM2١۵۴،١٣٠١۶٣،٨٣٠ ١١١٢٠،١٢٠١۴٠،۴٢٠١۴۶،۵١٠ متر

650 < S < =800 MM2١٨۵،٨٩٠١٩٣،٠٨٠ ١٢١۴٨،٩٣٠١٧۴،١٠٠١٨٠،٨١٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٢٣۴،٢۶٠٢۴٢،١۶٠ ١٣١٩٢،١٨٠٢٢۴،۶۵٠٢٢٨،٩٧٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٢٧۴،٣٨٠٢٨٢،٣۴٠ ١۴٢٢٨،٢١٠٢۶۶،٧۶٠٢۶٩،۴٢٠ متر

S> 1200 MM2٣٢۴،٨٠٠٣٢٧،٨۶٠ ١۵٢۶۴،٢٣٠٣٠٨،٨٨٠٣١١،٩۶٠ متر

٢۵٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - روی سينی یا نردبان کابل - زره دار ELCW01TLAR
٢١٠۵۵٩

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١٧،٧٨٠١٨،۴۶٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٢٠،٣١٠٢١،٠٠٠٢۶،۵١٠ متر

40 < S <= 64 MM2٣٨،١٠٠۴۵،٠٩٠ ٠٣٢۵،۴٠٠٢۶،٠١٠٣٢،٩٠٠ متر

64 < S <= 100 MM2۴۵،٣٣٠۵٢،٣٠٠ ٠۴٣٠،۴٧٠٣١،٠۵٠۴٠،١١٠ متر

100 < S <= 140 MM2۵۵،٣۶٠۶٣،۶٣٠ ٠۵٣٧،٨٧٠٣٩،۶٨٠۴٩،٢١٠ متر

140 < S <= 190 MM2۶٠،٧١٠۶٨،۶٠٠ ٠۶۴۴،٩٧٠۴۶،٩١٠۵۴،٩٠٠ متر

190 < S <= 240 MM2۶۴،٨٠٠٧٢،٨٩٠ ٠٧۴٩،٧١٠۵١،٢٢٠۵٨،٨٧٠ متر

240 < S <= 300 MM2٧٢،١٧٠٨٠،١٣٠ ٠٨۵۶،٨٠٠۵٨،٠٧٠۶۶،۴١٠ متر

300 < S <= 450 MM2١٠٣،٩٣٠١١۴،٨٨٠ ٠٩٨۴،٢٧٠٨۶،۵٢٠٩۵،۵٩٠ متر

450 < S <= 500 MM2١۵٠،٣٧٠١۶٢،۵٢٠ ١٠١٢۶،٣۵٠١٢٩،٧۶٠١۴١،۴١٠ متر

500 < S < = 650 MM2١۶۴،٣۵٠١٧۶،٣٧٠ ١١١۴٠،۴٢٠١۴٣،۵١٠١۵۵،٧١٠ متر

650 < S < =800 MM2١٩۶،٠٧٠٢٠٨،١٢٠ ١٢١٧۴،١٠٠١٧٩،١٣٠١٨٧،٨٠٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٢۴٢،۵٨٠٢۵٢،٧۵٠ ١٣٢٢۴،۶۵٠٢٣١،١۴٠٢٣۶،۶٨٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٢٨١،۴٧٠٢٩٠،۵٢٠ ١۴٢۶۶،٧۶٠٢٧٧،٠۶٠٢٧٧،٢٢٠ متر

S> 1200 MM2٣٢۶،٩٧٠٣٣١،١٢٠ ١۵٣٠٨،٨٨٠٣١٠،١۵٠٣١۴،٨٨٠ متر

٢۵٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - داخل کاندوئيت - بدون زره ELCW01CDUA
٢١٠۶۵٩

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١۴،٧٠٠١٩،٠٧٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٢٨،٢۴٠٣٣،٧۶٠ ٠٢١۶،٨٠٠٢١،٧٩٠٢٣،٩٠٠ متر

40 < S <= 64 MM2٣۵،٠٢٠۴٢،٢٨٠ ٠٣٢١،٠٠٠٢٧،٢٣٠٢٩،٣۵٠ متر

64 < S <= 100 MM2۴٢،٧٢٠۴٩،٧٢٠ ٠۴٢۵،٢٠٠٣٢،۶٧٠٣٧،١٢٠ متر

100 < S <= 140 MM2۵٢،۵١٠۶٠،۵٧٠ ٠۵٣٣،۶٣٠۴٠،٧۶٠۴۶،١١٠ متر

140 < S <= 190 MM2۵٨،۵۵٠۶۶،۵۴٠ ٠۶٣٩،٩٢٠۴٨،۴٠٠۵٢،١٧٠ متر

190 < S <= 240 MM2۶٢،٧۶٠٧٠،٠٨٠ ٠٧۴۴،١٣٠۵٣،۵٠٠۵۶،٨٨٠ متر

240 < S <= 300 MM2٧٠،٧٩٠٧٧،۶٧٠ ٠٨۵٠،۴٣٠۶١،١٣٠۶۵،٣٠٠ متر

300 < S <= 450 MM2١٠٣،٩١٠١١٢،٠۴٠ ٠٩٧٩،۶١٠٩٢،٣٣٠٩٧،٢٧٠ متر

450 < S <= 500 MM2١۵٣،٧٢٠١۶۴،٢۴٠ ١٠١١٩،٣٩٠١٣٨،۴۵٠١۴۵،٢٠٠ متر

500 < S < = 650 MM2١۶٩،٢۵٠١٨٠،٠٠٠ ١١١٣٢،۶۵٠١۵٣،٨۴٠١۶٠،۶١٠ متر

650 < S < =800 MM2٢٠۴،٠۶٠٢١٢،٠۴٠ ١٢١۶۴،۵٠٠١٩٠،٧۶٠١٩٨،٢١٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٢۵٧،١٢٠٢۶۵،٨٨٠ ١٣٢١٢،٢٧٠٢۴۶،١۶٠٢۵٠،٩۵٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٣٠١،٠٧٠٣٠٩،٨٩٠ ١۴٢۵٢،٠۶٠٢٩٢،٢٨٠٢٩۵،٢٢٠ متر

S> 1200 MM2٣۵٧،٠٩٠٣۶٠،۵٣٠ ١۵٢٩١،٨۶٠٣٣٨،۴۴٠٣۴١،٨٣٠ متر

٢۵۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - داخل کاندوئيت - زره دار ELCW01CDAR
٢١٠٧۵٩

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١٩،٠٧٠١٩،٨٠٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٢١،٧٩٠٢٢،۵٣٠٢٨،۵۵٠ متر

40 < S <= 64 MM2۴١،٣٣٠۴٨،٨٣٠ ٠٣٢٧،٢٣٠٢٧،٩٠٠٣۵،۴١٠ متر

64 < S <= 100 MM2۴٩،١٩٠۵۶،۶٣٠ ٠۴٣٢،۶٧٠٣٣،٣٢٠۴٣،٢٠٠ متر

100 < S <= 140 MM2۶٠،٢٠٠۶٩،٠٢٠ ٠۵۴٠،٧۶٠۴٢،٧۴٠۵٣،١۴٠ متر

140 < S <= 190 MM2۶۵،٩۶٠٧۴،٣۴٠ ٠۶۴٨،۴٠٠۵٠،۵١٠۵٩،٢۴٠ متر

190 < S <= 240 MM2٧٠،٣٧٠٧٨،٩۶٠ ٠٧۵٣،۵٠٠۵۵،١۵٠۶٣،۵١٠ متر

240 < S <= 300 MM2٧٨،٣۶٠٨۶،٧٧٠ ٠٨۶١،١٣٠۶٢،۵١٠٧١،۶۴٠ متر

300 < S <= 450 MM2١١۴،۶٠٠١٢۶،٣٨٠ ٠٩٩٢،٣٣٠٩۴،٨٣٠١٠۴،٨۶٠ متر

450 < S <= 500 MM2١۶۵،٧۵٠١٧٨،٧٢٠ ١٠١٣٨،۴۵٠١۴٢،٢٣٠١۵۵،١٢٠ متر

500 < S < = 650 MM2١٨١،١۵٠١٩٣،٩٠٠ ١١١۵٣،٨۴٠١۵٧،٣٠٠١٧٠،٨٠٠ متر

650 < S < =800 MM2٢١۶،٠٣٠٢٢٨،٧١٠ ١٢١٩٠،٧۶٠١٩۶،٣۵٠٢٠۵،٩٣٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٢۶٧،١٧٠٢٧٧،۶٢٠ ١٣٢۴۶،١۶٠٢۵٣،٣۶٠٢۵٩،۴٩٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٣٠٩،٨٩٠٣١٨،٩٧٠ ١۴٢٩٢،٢٨٠٣٠٣،٧١٠٣٠٣،٨۶٠ متر

S> 1200 MM2٣٨٢،۶۴٠٣٩۶،۵٩٠ ١۵٣٣٨،۴۴٠٣۴٨،۵۶٠٣٧۵،۴٢٠ متر

٢۵۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] BD [2] TC

UNDERGROUNDON TRAY OR LADDER/CONUIT
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های تلفن ELCW02
٢١١١۵٩

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

N<=12 PAIRS ٠١٣۴،١٧٠۴١،۴٩٠ متر

12< N <= 60 PAIRS ٠٢۴٧،٧١٠۵٠،٧۶٠ متر

60< N <= 100 PAIRS ٠٣۶١،۴٨٠۶۵،٢۶٠ متر

100< N   PAIRS ٠۴٧۵،١۴٠٧٩،٧٩٠ متر

٢۵۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] FR [2] SR

MULTI-STRAND, FLEXIBLESOLID
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيم ها ELCW03
٢١٢١۵٩

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S < =  0.5  MM2 ٠١۴،٩١٠۵،٢٣٠ متر

0.5 <S <= 1.5 MM2 ٠٢۶،۵۴٠۶،٩۶٠ متر

1.5 < S <=6 MM2 ٠٣٨،١٧٠٨،٧٠٠ متر

6 < S <= 16 MM2 ٠۴١٠،۶٣٠١١،٣٢٠ متر

٢۵٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل ها و سيم های متفرقه ELCW04
٢١٣١۵٩

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

ELEC. HEAT TRACING

CABLE
٠١۴۵،٣٢٠ متر

COXIIAL CABLE ٠٢۵۴،١٨٠ متر

٢۵٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ماسه ریزی و آجرچينی ELCW05
٢١۴١۵٩

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

ماسه ریزی زیر و روی کابلها ٠١۴٣،۴٨٠ متر مربع

آجر چينی روی مسير کابلها ٠٢۶١،۶۶٠ متر مربع

٢۵٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

آارهای برق

سر سيم بندی و اتصال کابل ها -فصل بيست و دوم 

.واحد اندازه گيری گلند عدد می باشد. سيم است(CORE)د رشتهواحد اندازه گيری ردیف های این فصل، سر یا انتهای آابل شامل یك یا چن-١
.می باشدHEAT SHRINKالم مصرفی به استثنای آابل شو و سر سيمبهای ردیف های سر سيم بندی آابل های فشار ضعيف و آنترل شامل تمامی اق-٢
شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای آابل شو و سر آابل)  آيلو ولت۶۶ ولت تا ١٠٠٠بيش از (بهای ردیف های سر سيم بندی آابل های فشار متوسط-٣

(CONNECTION KIT)می باشد.
.هزینه آن جداگانه محاسبه می شودHIGH POT TESTدر صورت نياز به. آزمایش های الزم با مگر تستر و تلفن چك در نظر گرفته شده است-۴
هر گاه در موارد خاص و با نظر .  برابر بهای ردیف های سر سيم بندی همان آابل هاست٢/۴آابل های فشار متوسط، ) مفصل بندی(بهای اتصال-۵

. برابر ردیف سر سيم بندی آابل مربوط می باشد٢/١۵مهندس مشاور نياز به اتصال سایر انواع آابل ها، باشد بهای هر ردیف 
:ه مرحله اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای ردیف های سر سيم بندی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمل-۶

فرم دادن آابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی-
جدا آردن پوسته و عایق  و نصب آابل شو یا سرسيم-
نصب شماره سيم و آابل-
به طبق مشخصات فنیپوشاندن قسمت های برقدار هادی با استفاده از نوار چسب یا روش های مشا-
بستن سرسيم در محل مشخص شده طبق مشخصات فنی-
و تحویل به آارفرما) در صورت نياز(آزمایش های عایقی و صحت اتصال-

:ه مرحله اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای ردیف های سر سيم بندی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمل-٧
فرم دادن آابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی-
جدا آردن پوسته و عایق-
مفصل بندی طبق مشخصات فنی-
آزمایش های عایقی و صحت اتصال و تحویل به آارفرما-

٢۶٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
CORES 12-5واحدسطح مقطع

 [1] 04 [2] 12 [3] 17 [4] 27 [5] 37 [6] 38

2-4 CORES13-17 CORES18-27 CORES28-37 CORESMORE THAN 37
CORE رديف

بهاي واحد (ريال)

سر سيم بندی کابل های کنترل ELTJ01
٢٢٠١۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

S<=1 MM2٧٢،٣٧٠١٠١،۴۵٠ ٩۵،٣٠٠ ٠١١۴،١٨٠٣۶،١١٠۵۴،٠١٠ سر

1< S <= 2.5 MM2١٢٨،٣٠٠١٧٩،٩۵٠ ١۶٩،٠٢٠ ٠٢٢۵،٢٣٠۶٧،۴٣٠٩۶،٠۵٠ سر

2.5< S <= 4 MM2١٧١،۵۴٠٢۴٠،۴٨٠ ٢٢۵،٩٠٠ ٠٣٣٣،۴۴٠٨٣،٢۴٠١٢٧،۶٢٠ سر

٢۶١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

بهاي واحد (ريال)

سر سيم بندی کابل های فشار ضعيف - بدون زره ELTJ02UA
٢٢١١۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

S<=2.5 MM2٢٨،٠۵٠ ٠١٨،٨۶٠١٣،٩۵٠١٩،٩٩٠ سر

2.5< S <=10 MM2٣۵،٠٧٠ ٠٢١١،٠٨٠١٧،۴۴٠٢۴،٩٨٠ سر

10< S <=35 MM2۵٢،۶٠٠ ٠٣١۶،۶٢٠٢۶،١۶٠٣٧،۴٨٠ سر

35< S <=95 MM2٨٧،۶٧٠ ٠۴٢٧،٧٠٠۴٣،۶٠٠۶٢،۴۶٠ سر

95< S < 185 MM2١۴٠،٢٧٠ ٠۵۴۴،٣٢٠۶٩،٧٧٠٩٩،٩۴٠ سر

185< S <=300 MM2١٩٢،٨٧٠ ٠۶۶٠،٩۴٠٩۵،٩٣٠١٣٧،۴٢٠ سر

300< S <500 MM2٢۵١،۵٧٠ ٠٧٧٩،۴٣٠١٢۵،٠۴٠١٧٩،١۶٠ سر

500<S MM2٣۵٠،۶٧٠ ٠٨١١٠،٨٠٠١٧۴،۴٢٠٢۴٩،٨۵٠ سر

٢۶٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

بهاي واحد (ريال)

سر سيم بندی کابل های فشار ضعيف - زره دار ELTJ02AR
٢٢١٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

S<=2.5 MM2٣٢،١٨٠ ٠١٩،٩۴٠١۵،۶١٠٢٢،٢٣٠ سر

2.5< S <=10 MM2۴٠،٢٢٠ ٠٢١٢،۴٣٠١٩،۵١٠٢٧،٧٨٠ سر

10< S <=35 MM2۶٠،٣٣٠ ٠٣١٨،۶۴٠٢٩،٢٧٠۴١،۶٧٠ سر

35< S <=95 MM2١٠٠،۵۵٠ ٠۴٣١،٠۶٠۴٨،٧٨٠۶٩،۴۶٠ سر

95< S <= 185 MM2١۶٠،٨٨٠ ٠۵۴٩،٧٠٠٧٨،٠۵٠١١١،١٣٠ سر

185< S <=300 MM2٢٢١،٢١٠ ٠۶۶٨،٣٣٠١٠٧،٣١٠١۵٢،٨١٠ سر

300< S <=500 MM2٢٨٨،٢٧٠ ٠٧٨٩،٠٠٠١٣٩،٧٨٠١٩٩،١٠٠ سر

500<S MM2۴٠٢،١٩٠ ٠٨١٢۴،٢۴٠١٩۵،١١٠٢٧٧،٨۴٠ سر

٢۶٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

بهاي واحد (ريال)

سر سيم بندی کابل های فشار ضعيف - زره دار با غالف سربی ELTJ02AL
٢٢١٣۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

S<=2.5 MM2٣٢،٧٢٠ ٠١١٠،۵٨٠١۶،۶٠٠٢٣،۶٠٠ سر

2.5< S <=10 MM2۴٠،٨٩٠ ٠٢١٣،٢٣٠٢٠،٧۶٠٢٩،۵١٠ سر

10< S <=35 MM2۶١،٣۵٠ ٠٣١٩،٨۴٠٣١،١٣٠۴۴،٢۵٠ سر

35< S <=95 MM2١٠٢،٢۴٠ ٠۴٣٣،٠٧٠۵١،٨٩٠٧٣،٧۶٠ سر

95< S <= 185 MM2١۶٣،۵٩٠ ٠۵۵٢،٩١٠٨٣،٠٢٠١١٨،٠٢٠ سر

185< S <=300 MM2٢٢۴،٩۴٠ ٠۶٧٢،٧۴٠١١۴،١۵٠١۶٢،٢٧٠ سر

300< S <=500 MM2٢٩٣،١٢٠ ٠٧٩۴،٧٢٠١۵٢،۵۵٠٢١١،٣۶٠ سر

500<S MM2۴٠٨،٩٨٠ ٠٨١٣٢،٢۶٠٢٠١،٢٩٠٢٩۵،٠۴٠ سر

٢۶۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

UP TO 6/6 KVسر سيم بندی کابل های فشار متوسط ELTJ0301
٢٢٢١۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2۵٠٠،٠٠٠ ٠١٢۴۶،۵٣٠٣٧۴،٣۵٠۴٨٩،١۵٠ سر

35< S <=95 MM2٧٩٩،٠۶٠ ٠٢٣٩۴،۵۴٠۵٩٩،١۴٠٧٨٢،٧٠٠ سر

95< S < 185 MM2١،١٩٩،٧۵٠ ٠٣۵٩١،٧١٠٨٩٩،٠٨٠١،١٧۴،٠۶٠ سر

185< S <=300 MM2١،۵٩٩،٢٨٠ ٠۴٧٨٩،٠٢٠١،١٩٨،٣۶٠١،۵۶۵،٠٨٠ سر

300< S <500 MM2١،٩٠۴،٠۵٠ ٠۵٩٣٨،٨٣٠١،۴٢٧،٠٨٠١،٨۶٢،۶۵٠ سر

500<S MM2٢،٣٩٨،۶٧٠ ٠۶١،١٨٣،٧۴٠١،٧٩٧،۵٠٠٢،٣۴٧،٧٨٠ سر

٢۶۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

١١KVسر سيم بندی کابل های فشار متوسط  ELTJ0302
٢٢٢٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2۵٧۴،٠٧٠ ٠١٢٨١،٣١٠۴٣٠،١١٠۵۶١،٢٧٠ سر

35< S <=95 MM2٩١٨،۴٠٠ ٠٢۴۵٠،٧۶٠۶٨٧،۵٧٠٨٩٨،۴۵٠ سر

95< S < 185 MM2١،٣٧٨،١٠٠ ٠٣۶٧۵،۴٧٠١،٠٣١،۶۶٠١،٣۴٧،٨۴٠ سر

185< S <=300 MM2١،٨٣٧،٠٧٠ ٠۴٩٠١،١٣٠١،٣٧۵،٨٨٠١،٧٩۶،۶٧٠ سر

300< S <500 MM2٢،١٨۶،٣١٠ ٠۵١،٠٧١،٢٧٠١،۶٣۶،۴٨٠٢،١٣٨،٠۶٠ سر

500<S MM2٢،٧۵۵،٨٠٠ ٠۶١،٣۵٠،٨۶٠٢،٠۶٣،٢٢٠٢،۶٩۵،٧٨٠ سر

٢۶۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

٢٠KVسر سيم بندی کابل های فشار متوسط ELTJ0303
٢٢٢٣۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2۶۶۶،١۴٠ ٠١٣٢۵،٠٣٠۴٩٨،٢۶٠۶۵١،٠۵٠ سر

35< S <=95 MM2١،٠۶۵،۶٢٠ ٠٢۵١٩،٨۴٠٧٩٧،٣۶٠١،٠۴٢،٠٨٠ سر

95< S < 185 MM2١،۵٩٨،٩٣٠ ٠٣٧٧٩،١٠٠١،١٩۵،٧۵٠١،۵۶٣،١٢٠ سر

185< S <=300 MM2٢،١٣١،٩٨٠ ٠۴١،٠٣٨،٨۴٠١،۵٩۴،۴٧٠٢،٠٨۴،٠٧٠ سر

300< S <500 MM2٢،۵٣١،٧٨٠ ٠۵١،٢٣۵،٧٨٠١،٨٩۶،٧٠٠٢،۴٧٩،۵٣٠ سر

500<S MM2٣،١٩٨،١۵٠ ٠۶١،۵۵٨،۵٣٠٢،٣٩١،٨٢٠٣،١٢۶،٣٨٠ سر

٢۶٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

٣٣KVسر سيم بندی کابل های فشار متوسط ELTJ0304
٢٢٢۴۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2٨٢٩،۴٢٠ ٠١۴٠٢،۴۴٠۶١٩،۴٨٠٨١٠،٠٣٠ سر

35< S <=95 MM2١،٣٢٧،۴٨٠ ٠٢۶۴٣،۵١٠٩٩١،١٧٠١،٢٩۶،٨٣٠ سر

95< S < 185 MM2١،٩٩٠،٨٧٠ ٠٣٩۶۴،٧٧٠١،۴٨۶،٩٢٠١،٩۴۴،۴٨٠ سر

185< S <=300 MM2٢،۶۵٣،٨٠٠ ٠۴١،٢٨۶،٣۶٠١،٩٨٢،٠١٠٢،۵٩٢،١٧٠ سر

300< S <500 MM2٣،١۵٨،١۵٠ ٠۵١،۵٣٠،٢۴٠٢،٣۵٨،٢۵٠٣،٠٨۴،٣۶٠ سر

500<S MM2٣،٩٨١،۵١٠ ٠۶١،٩٢٩،۶٣٠٢،٩٧٣،٣٣٠٣،٨٨٩،٢٣٠ سر

٢۶٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

۶۶KVسر سيم بندی کابل های فشار متوسط ELTJ0305
٢٢٢۵۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2١،٠٠۴،۵٧٠ ٠١۴٨۴،۶٧٠٧۴٩،۴٧٠٩٨٠،٧٠٠ سر

35< S <=95 MM2١،۶٠٨،۶۶٠ ٠٢٧٧۵،٧۶٠١،١٩٨،٨١٠١،۵۶٨،٩٠٠ سر

95< S < 185 MM2٢،۴١١،۴٣٠ ٠٣١،١۶٣،۴٧٠١،٧٩٨،٣٠٠٢،٣۵۴،۵٧٠ سر

185< S <=300 MM2٣،٢١۵،۶٠٠ ٠۴١،۵۵٢،٢١٠٢،۴٠٠،۶٩٠٣،١٣٨،٨٨٠ سر

300< S <500 MM2٣،٨٣٣،۶٢٠ ٠۵١،٨۴۶،۴٧٠٢،٨۵٠،٨٣٠٣،٧٣٨،٨٧٠ سر

500<S MM2۴،٨١٢،١۵٠ ٠۶٢،٣٢۶،٨۶٠٣،۵٩٨،۴٢٠۴،٧٠٨،٧٣٠ سر

٢۶٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] PL [2] ST

PLASTICMETALLIC
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب گلندها - ضد گرد و غبار ELTJ04WP
٢٢٣١۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

M6 (1/4 " DIA.) ٠١٣۴،٩٩٠٣٧،٢۶٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۴١،٨۵٠۴۴،١٠٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣۴٨،٩۵٠۵١،۶٧٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴۵۶،١٠٠۵٨،٨٧٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٨٣،٩٣٠٨٨،٧٠٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١٠۴،٨٢٠١١٠،۵۴٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٢٠٢،۶٣٠٢١٣،۶۴٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨٣٣۵،٣۴٠٣۵۴،٢٣٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩۵۴۴،٨۴٠۵٧۴،٨۶٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٧٢۶،۴٩٠٧۶٧،٠٣٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١٩٠٨،١۵٠٩۵٨،۵۵٠ عدد

M75 (3" DIA.) ١٢١،٠۴٧،٩۶٠٩٩٨،۶٠٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣١،١٨٧،٧۶٠١،٢۵٣،۶٩٠ عدد

٢٧٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب گلندها - ضد انفجار ELTJ04EX
٢٢٣٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال
کابل ها

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۴۶،٣۴٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۵۵،٣٧٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣۶۴،٩٩٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٧۴،٠٢٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١١١،٣٣٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١٣٩،٠١٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٢۶٨،۵۵٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۴۴۴،٧٣٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٧٢٢،۵٣٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٩۶٣،٢۵٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،٢٠۴،٠۶٠ عدد

M75 (3" DIA.) ١٢١،٣٢٠،٠٠٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣١،۵٧۴،۵٣٠ عدد

٢٧١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم - کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

آارهای برق

نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت -فصل بيست و سوم 

و آاندوئيت بر حسب مترطول و بهای ردیف های نصب قطعات خاص سينی و ) قطعات مستقيم و در پوش(بهای ردیف های نصب سينی و نردبان آابل-١
.محاسبه شده است) زانو، سه راه و چهار راه(نردبان آابل خاص

. طبق مشخصات فنی منظور شده استدر ردیف های مربوط به آاندوئيت، هزینه نصب انواع بست به تعداد الزم و-٢
ردیف های فصل های مربوط در ردیف های این فصل منظور نشده است و رای تعيين بهای آنها، باید به ) ساپورت ها(هزینه ساخت و نصب تكيه گاه ها-٣

.مراجعه شود
. شده استنصب سينی و آاندوئيت روی انواع تكيه گاه ها بصورت یكسان در نظر گرفته-۴
این قبيل لوازم، توسط . ، مهره، پرچ، رولپالگ و امثال آنها منظور نشده استدر ردیف های مربوط به سينی و نردبان آابل و آاندوئيت، هزینه تهيه پيچ-۵

.آارفرما تهيه می  شود یا هزینه تهيه آن جداگانه محاسبه می شود
 اتصاالت، ، نصب اتصاالت مربوط جزو هزینه نصب مترطول خطوط منظور شده است و بابت(CLOSED TYPE)در ردیف های مربوط به آاندوئيت از نوع بسته-۶

.هزینه جداگانه ای محاسبه نمی شود
ر این فصل بصورت پيش ساخته فرض شده است و ردیف های مربوط تنها شامل زانو، سه راه، چهار راه و بطور آامل قطعات خاص سينی یا نردبان آابل د-٧

.ت آن جداگانه محاسبه می شوددر صورتی آه این قطعات در آارگاه توسط پيمانكار ساخته شود، هزینه ساخ. هزینه نصب می باشد
:الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای ردیف های نصب سينی و نردبان آابل، هزینه تمامی مراحل -٨

حمل قطعات از انبار پيمانكار به محل نصب-
برش در طول های الزم و نصب: نصب قطعات روی تكيه گاه ها شامل-
تثبيت مكانيكی و تنظيم و تراز آردن قطعات نصب شده-
طبق مشخصات فنی(EARTH BONDING)نصب اتصاالت زمين-
لكه گيری محل های برش در صورت نياز-
تحویل به آارفرما-

:له مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای ردیف های نصب آاندوئيت، هزینه تمامی مراحل الزم از جم-٩
حمل قطعات از انبار پيمانكار به محل نصب-
)در صورت نياز(برش و رزوه آردن سر آاندوئيت ها-
نصب اتصاالت-
نصب بست ها و آاندوئيت ها-
)در صورت نياز(نصب بوشينگ ها-
تنظيم و تراز آرن خطوط و تحویل به آارفرما-

٢٧٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم - کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CR [2] LT [3] SP

COVEREL,TEE,CROSSSTRAIGHT PART
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سينی ها و نردبان های فوالدی ELTC01
٢٣٠١۵٩

گروه کد

فصل بيست و سوم - کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل
و کاندوئيت

W<= 10 CM ٠١١٠،٩٢٠١١۶،٨٧٠۵٩،١۵٠ متر

10< W <=30 CM ٠٢١٣،۶٧٠١٧۵،۴٩٠٧٨،٧۴٠ متر

30< W <= 60 CM ٠٣١٧،٧۵٠٢١٩،٣٨٠٨٨،۵۴٠ متر

60< W <=80 CM ٠۴٢٠،۵١٠٢۶٣،١٣٠٩٨،٣۴٠ متر

80 < W CM ٠۵٢٧،٣۴٠٢٩٢،١۵٠١١٧،٩٢٠ متر

٢٧٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم - کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CL [2] OP

CLOSED TYPEOPEN TYPE/WITH PLASTIC BUSH.
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب کاندوئيت ها - فوالدی سخت ELTC02RS
٢٣١١۵٩

گروه کد

فصل بيست و سوم - کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل
و کاندوئيت

1/2" diam ٠١۴٨،۵۶٠٢٨،٧٠٠ متر

3/4" diam ٠٢۵٨،۵٨٠٣۴،٧۴٠ متر

1" diam ٠٣٧٧،٩٨٠۴۶،٩٣٠ متر

1 1/4" diam ٠۴٩٠،١٩٠۵٢،١٠٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵١٠١،١٢٠۶٠،٢٠٠ متر

2" diam ٠۶١٠٧،٠۴٠۶۴،۵١٠ متر

2 1/2" diam ٠٧١١۶،٧٩٠۶٩،١٧٠ متر

3" diam ٠٨١٢۶،٧۵٠٧٣،٣٣٠ متر

3 1/2" diam ٠٩١۴٠،٣٢٠٨٢،۵١٠ متر

4" diam ١٠١۶۵،٨٧٠٩٨،٨۶٠ متر

5" diam ١١١٩۴،٩٢٠١١۵،٩۵٠ متر

6" diam ١٢٢١٢،٣۵٠١٢۵،۶۵٠ متر

٢٧۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم - کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب کاندوئيت ها - فوالدی قابل انعطاف ELTC02FS
٢٣١٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و سوم - کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل
و کاندوئيت

3/4" diam ٠١۶٧،۴٣٠ متر

1 1/2" diam ٠٢١٠٨،٣۴٠ متر

٢٧۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و سوم - کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب کاندوئيت ها - پی_وی_سی ELTC02PV
٢٣١٣۵٩

گروه کد

فصل بيست و سوم - کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل
و کاندوئيت

1/2" diam ٠١١٠،٣۶٠ متر

3/4" diam ٠٢١٢،۵١٠ متر

1" diam ٠٣١۶،۶٧٠ متر

1 1/4" diam ٠۴١٩،١۶٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵٢١،۶٧٠ متر

2" diam ٠۶٢٢،٩٩٠ متر

2 1/2" diam ٠٧٢۵،٠٠٠ متر

3" diam ٠٨٢٧،٠۴٠ متر

3 1/2" diam ٠٩٣٠،٠١٠ متر

4" diam ١٠٣۵،٣٧٠ متر

5" diam ١١۴١،۶۵٠ متر

6" diam ١٢۴۵،٨۴٠ متر

٢٧۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

آارهای برق

نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم -فصل بيست و چهارم 

ای ردیف های نصب باسداآت، بر حسب مترطول و بهای ردیف های نصب جعبه بهای ردیف های نصب پانل، ترانسفورماتور و باتری، بر حسب آيلوگرم و به-١
.استتقسيم، پریزهای صنعتی و ایستگاه آنترل محلی بر حسب تعداد محاسبه شده 

ی  های این فصل محاسبه نشده است و برای این گونه فعاليت ها، از ردیف هاهزینه ساخت و نصب فریم ها، راك ها، تكيه گاه ها و امثال آنها در ردیف-٢
.بخش های مربوط استفاده می شود

.می باشد) فریم، ساپورت و غيره(هاردیف های این بخش، شامل نصب تجهيزات و تثبيت آنها به انواع تكيه گاه -٣
در سایر . هزینه سر سيم بندی تمام سيم ها و آابل های خروجی استدر صورتی آه جعبه تقسيم از نوع پانل روشنایی باشد، بهای نصب آن شامل -۴

.ده آردانواع جعبه تقسيم، برای سرسيم بندی باید از ردیف های فصل مربوط استفا
:جرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب پانل ها، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل ا-۵

نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی) در صورت نياز(حمل پانل ها از انبار پيمانكار به محل نصب-
انل های مجاورتثبيت مكانيكی شامل بستن پيچ های پانل ها به آف و پيچ های رابط بين پ-
تنظيم و تراز آردن پانل ها از لحاظ افقی و عمودی-
)در صورت نياز(تكميل ارتباط الكتریكی بين پانل ها-
آزمایش عایقی و تحویل به آارفرما-

: مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب ترانسفورماتورها، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله-۶
جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی-
تثبيت مكانيكی و تنظيم و تراز آردن-
بازدید نهایی و تحویل به آارفرما-

:جرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب باسداآت، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل ا-٧
حمل از انبار پيمانكار به محل نصب-
نصب ساپورت خاص باسداآت به تكيه گاه های موجود-
ت طبق مشخصات فنینصب قطعات به ساپورت ها و برقراری اتصال الكتریكی و مكانيكی بين قطعا-
تنظيم و تراز آردن افقی و عمودی-
آزمایش عایقی و تحویل به آارفرما-

:ایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب باتری، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجر-٨
حمل از انبار پيمانكار به محل نصب، جاگذاری و نصب در محل مقرر-
تكميل اتصاالت الكتریكی و مكانيكی و تحویل به آارفرما-

: مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب جعبه  های تقسيم، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله-٩
حمل از انبار پيمانكار به محل نصب-
جاگذاری و نصب در محل مقرر-
آزمایش و تحویل به آارفرما-

٢٧٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب پانل ها ELPTPN
٢۴٠١۵٩

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

W    <=    25     KG ٠١١٧،٨٠٠ کيلوگرم

25 < W <=  50  KG ٠٢١۴،٨۴٠ کيلوگرم

50 < W <=100 KG ٠٣١٢،٨٣٠ کيلوگرم

100 < W <=250 KG ٠۴١١،۶٧٠ کيلوگرم

250 < W <=500 KG ٠۵١٠،۴١٠ کيلوگرم

500<W KG ٠۶٨،۶۵٠ کيلوگرم

٢٧٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ترانسفورمرها ELPTTR
٢۴١١۵٩

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

W    <=    1000     KG ٠١۶،٩٠٠ کيلوگرم

1000 < W <= 2500 ٠٢۵،۵٢٠ کيلوگرم

2500 < W <= 5000 KG ٠٣۴،٢٧٠ کيلوگرم

5000 < W <= 10000 KG ٠۴٣،۵۵٠ کيلوگرم

10000 < W <= 30000 KG ٠۵٢،۶٧٠ کيلوگرم

30000 < W KG ٠۶٢،٣٠٠ کيلوگرم

٢٧٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

BOLT & NUT CONNECTIONBLOCK-TYPE CONNECTION
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب باسداکت ها ELPTBD
٢۴٢١۵٩

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

W    <=  50  KG/M ٠١١،٢٢٣،٢٠٠١،٠٣٨،٧٩٠ متر

50 < W <100 KG/M ٠٢٢،۴٢٠،۴٩٠١،٨١٧،٠٨٠ متر

100<W  KG/M ٠٣٣،٢٢٩،١٨٠٢،٧٣۶،۶۴٠ متر

٢٨٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب جعبه های تقسيم ELPTJB
٢۴٣١۵٩

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

W <= 2   KG ٠١٢٠٣،٨٨٠ عدد

2 < W <=  10  KG ٠٢٢٣٩،۵۶٠ عدد

10 < W <=25 KG ٠٣۶۶٩،٧٩٠ عدد

25 < W <=50 KG ٠۴١،٣٣۴،٣٧٠ عدد

50 < W <=100 KG ٠۵٢،۴٠٩،٨٨٠ عدد

100 < W KG ٠۶٢،٩۶٠،١٩٠ عدد

٢٨١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب باتری ها ELPTRY
٢۴۴١۵٩

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

W    <=    5   KG ٠١١٣،۵٢٠ کيلوگرم

5 < W <=  15  KG ٠٢١١،۵٧٠ کيلوگرم

15 < W KG ٠٣٩،٠۵٠ کيلوگرم

٢٨٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ایستگاه کنترل محلی موتور ELPTCS
٢۴۵١۵٩

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

ALL TYPES ٠١٨۴٣،٧۴٠٧٠١،٩١٠ عدد

٢٨٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم - کارهای برق -  نصب سيستم روشنایی

آارهای برق

نصب سيستم روشنایی -فصل بيست و پنجم 

.بهای ردیف های این فصل بر اساس تعداد محاسبه می شود-١
 در صورت نياز به پيش مونتاژ چراغ در آارگاه، هزینه آن جداگانه محاسبه. بهای ردیف های نصب چراغ شامل هزینه های پيش مونتاژ چراغ  نمی شود-٢

.می شود
.دبهای ردیف های نصب چراغ شامل هزینه سر سيم بندی داخل چراغ نيز می باش-٣
.ستفاده از ردیف های فصل های مربوط محاسبه می شودهزینه ساخت و نصب هر نوع پایه و تكيه گاه برای تجهيزات این فصل، با ا-۴
.آت و غيره می باشدردیف های این فصل، شامل نصب و تثبيت تجهيزات روی پایه، تكيه گاه، برا-۵
:رایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب چراغ ها، هزینه تمام مراحل الزم از جمله مراحل اج-۶

حمل از انبار پيمانكار به محل نصب-
آماده سازی و نصب چراغ طبق نقشه و مشخصات فنی-
آارهای تكميلی مانند نصب المپ، اتصال زمين-
آزمایش، روشن آردن و تحویل به آارفرما-

٢٨۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم - کارهای برق -  نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب نورافکن ها و چراغ های صنعتی ELIL01
٢۵٠١۵٩

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق -  نصب سيستم روشنایی

P <= 1000 WATT ٠١٧٠۴،٨۶٠۶٨٨،١١٠ عدد

1000 < P WATT ٠٢٩١٠،٣١٠٧۵٢،۶۵٠ عدد

٢٨۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم - کارهای برق -  نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های رشته ای ELIL02
٢۵١١۵٩

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق -  نصب سيستم روشنایی

P <= 1000 WATT ٠١۶٣٢،٨۶٠۵۵٠،٣٣٠ عدد

1000 < P WATT ٠٢٧٠۴،٨۶٠۶٢٩،٣١٠ عدد

٢٨۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم - کارهای برق -  نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CF [2] CS

FLUSH MOUNTEDSURFACE MOUNTED
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های فلورسنت - ضد گرد و غبار ELIL03WP
٢۵٢١۵٩

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق -  نصب سيستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١۴٩۶،٢۶٠۵٩٣،٧٠٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢۵٣۵،٨۶٠۶٣۴،٣٩٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣۵٩٢،١۶٠۶٩٧،۴۵٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴۵٧٩،١٢٠۶۶٨،١٢٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵٧١۵،٣٩٠٨١۴،٣١٠ عدد

٢٨٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم - کارهای برق -  نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CF [2] CS

FLUSH MOUNTEDSURFACE MOUNTED
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های فلورسنت - ضد انفجار ELIL03EX
٢۵٢٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق -  نصب سيستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١۵۵٧،٢٣٠۶۵۶،٩۶٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢۵٩٢،١۶٠۶٩٧،۴۵٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣۶۵٧،٨٢٠٧۵۵،٩۴٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴۶٣۵،٨۴٠٧٢۵،٧٢٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵٧٧۴،٣٠٠٨۶٧،٨٧٠ عدد

٢٨٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و پنجم - کارهای برق -  نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های متفرقه ELIL04
٢۵٣١۵٩

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق -  نصب سيستم روشنایی

چراغ اعالم خطر هواپيما ٠١١،٣٩٠،٨٨٠ عدد

چراغ خروج اضطراری ٠٢١،١٧۶،٢٠٠ عدد

فتوسل ٠٣٨٩۶،٣٣٠ عدد

٢٨٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

آارهای برق

نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی -فصل بيست و ششم 

ریزی، داخل چاه آه بر حسب آيلوگرم و تسمه مسی آه بر حسب بهای ردیف های این فصل بر حسب تعداد محاسبه می شود، به استثنای زغال -١
.مترطول محاسبه می شود

. آشی و سيم آشی استفاده می شودبرای اجرای آابل و سيم سيستم های این فصل، از بهای ردیف های فصل آابل-٢
.محاسبه شده است) فرو آردن ميله داخل زمين( متر و با روش ضربه ای٢/۵بهای نصب ميله ارت تا طول -٣

.به بهای ردیف اضافه می شود% ۵٠ متر باشد، بابت هر مترطول اضافی معادل ٢/۵در صورتی آه طول بيش از 
.ود، هزینه مربوط باید جداگانه محاسبه شودهر گاه برای فرو آردن ميله از دریل واگن یا وسيله مشابه آن استفاده ش.٢
: مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب تجهيزات این فصل، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله-۴

حمل از انبار پيمانكار به محل نصب-
نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی-
آزمایش و تحویل به آارفرما-

٢٩٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم حفاظت کاتدی ELER01
٢۶٠١۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

TEST & BOND BOX-EXP

TYPE
٠١١،١٩٣،۴۴٠ دستگاه

TEST & BOND

BOX(INDUST.TYPE)
٠٢٩٩۴،٧٩٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-EXP TYPE
٠٣١،١٢١،۵٩٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-IND.TYPE
٠۴٩٢٢،٩۴٠ دستگاه

HIGH SILICON CAST IRON

ANODE
٠۵٢۶٣،١١٠ دستگاه

MAGNESIUM ANODE ٠۶٢١٨،۵٢٠ دستگاه

SPLICING KIT & LINE TAP ٠٧٢٣۵،٠۵٠ دستگاه

REFERENCE CELL ٠٨١،١٩٣،٧۴٠ دستگاه

٢٩١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - دیسپاچر ELER02DP
٢۶١١۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

W<= 2 KG ٠١٢٢٢،۵۵٠ دستگاه

W > 2 KG ٠٢٣٧١،١٠٠ دستگاه

٢٩٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - کدولد(مسی) ELER02CW
٢۶١٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

S <= 35 mm2 ٠١١٧١،٢۶٠ دستگاه

35 < S <= 70 mm2 ٠٢٢١۴،۶٨٠ دستگاه

S > 70 mm2 ٠٣٢۵۶،٣٧٠ دستگاه

٢٩٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - الکترود (ميله) زمين ELER02GR
٢۶١٣۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١١،٢٧۵،۴۶٠ عدد

٢٩۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - اتصال به تجهيزات ELER02CE
٢۶١۴۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

S<=16  MM2 ٠١٧۵،۶۵٠ عدد

16 <S <70  MM2 ٠٢١٠۵،٧۴٠ عدد

S > 70 ٠٣١٣۶،٠٠٠ عدد

٢٩۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - تسمه مسی ELER02TC
٢۶١۵۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

ALL SIZES ٠١۵۵،٩۶٠ متر

٢٩۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - مخلوط زغال ELER02CK
٢۶١۶۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١١٧،٧۵٠ کيلوگرم

٢٩٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - صفحه اتصال زمين ELER02EL
٢۶١٧۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١٢٨٠،۶٣٠ عدد

٢٩٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم برق گير ELER03
٢۶٢١۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

ARRESTER ٠١٧٧۴،٨١٠ دستگاه

DISCONNECTION KIT ٠٢٨٨،۵٨٠ دستگاه

LIGHTNING TERMINAL

(500 MM)
٠٣۴٠٢،٠٩٠ دستگاه

٢٩٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

آارهای برق

نصب تجهيزات ارتباطی -فصل بيست و هفتم 

.بهای ردیف های این فصل بر حسب تعداد محاسبه می شود-١
. هزینه نصب منظور شده استهر گونه سرسيم بندی آابل ها و سيم های ورودی به تجهيزات این فصل، جزو-٢
.ستفاده از ردیف های فصل های مربوط محاسبه می شودهزینه ساخت و نصب هر نوع پایه و تكيه گاه برای تجهيزات این فصل، با ا-٣
. باشدردیف های این فصل، شامل سرسيم بندی و برقراری اتصال الكتریكی الزم می-۴
.آت و غيره می باشدردیف های این فصل، شامل نصب و تثبيت تجهيزات روی پایه، تكيه گاه، برا-۵
: مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب تجهيزات ارتباطی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله-۶

حمل از انبار پيمانكار به محل نصب-
نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی-
آزمایش و تحویل به آارفرما-

٣٠٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - دستگاه گوشی تلفن ELCOTP01
٢٧٠١۵٩

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١٧٩٧،٧۶٠ دستگاه

٣٠١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - جعبه ترمينال ELCOTP02
٢٧٠٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

1 TO10-PAIR ٠١۶٨٣،٢٨٠ دستگاه

10 TO 20-PAIR ٠٢٧۶٨،٨۴٠ دستگاه

20 TO 50-PAIR ٠٣٨۵۴،١۴٠ دستگاه

50 TO 100-PAIR ٠۴٩٣٧،٧٨٠ دستگاه

MORE THAN 100-PAIR ٠۵١،٢٧٨،۶٣٠ دستگاه

٣٠٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - اکوستيک هود ELCOTP03
٢٧٠٣۵٩

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١٧١٢،٣٩٠ دستگاه

٣٠٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم فراخوان ELCOPG
٢٧١١۵٩

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

MICROPHONE ON WALL

OR STAND
٠١۴٣۶،۵١٠ دستگاه

MICROPHONE ON DESK ٠٢٣۶٣،۵٣٠ دستگاه

LOUDSPEAKER (INDOOR) ٠٣۴۶٨،٨۵٠ دستگاه

LOUDSPEAKER

(OUTDOOR)
٠۴۵٨٢،۶۶٠ دستگاه

٣٠۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلویزیون مدار بسته ELCOTV
٢٧٢١۵٩

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

CAMERA ٠١٢،١۵٠،۶٠٠ دستگاه

MONITOR ٠٢٣،١۶۵،٣٠٠ دستگاه

CONTROL SET ٠٣۴،١۵۶،۶٩٠ دستگاه

٣٠۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم ساعت مرکزی ELCOCK
٢٧٣١۵٩

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

INDOOR ٠١۵٧٣،٨٧٠ دستگاه

OUTDOOR ٠٢۶٣۶،٣٠٠ دستگاه

٣٠۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

آارهای برق

پيش راه اندازی و راه اندازی برق -فصل بيست و هشتم 

ر نصب تجهيزات برقی می باشد از این رو، برای هر سيستم، آزمایش ها و با توجه به اینكه پيش راه اندازی سيستم برق، بخش تفكيك ناپذیری از آا-١
هر گاه الزم باشد آزمایش هایی اضافه .  مندرج در انتهای دفترچه،  فهرست شده است١بازبينی های الزم قبل از برقدار آردن سيستم، به شرح پيوست

.بر موارد فهرست شده انجام شود، هزینه آنها جداگانه محاسبه می شود
در .  نمی   شوداندازی، به عهده پيمانكار است و از این بابت هزینه جداگانه ای محاسبهتامين دستگاه ها و ابزار الزم برای آزمایش های پيش راه اندازی و راه -٢

گاه ها و  دستگاه ها یا ابزار خاص پيش راه اندازی داشته باشد، آارفرما این دستمواردی آه از تجهيزات ویژه در آار استفاده شود و این تجهيزات نياز به
.تعيين این گونه موارد به عهده مهندس مشاور است. ی دهدابزارآالت را در سفارش خرید منظور نموده و در اختيار پيمانكار قرار م

هزینه آن HIGH POT TESTفته شده است و در صورت نياز به استفاده ازآزمایش های مربوط به عایقی تجهيزات با استفاده از مگر تستر در نظر گر-٣
.جداگانه محاسبه می شود

، پانل های مربوط به بستهVSDSمانند(در مواردی آه پيش راه  اندازی و راه اندازی پانل های خاص. در این فصل پانل های عمومی مورد نظر قرار گرفته است-۴
.مورد نظرباشد، هزینه های مربوط باید جداگانه محاسبه شود) های یكجا خرید و  غيره

٣٠٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

V <= 6 KV6 < V <= 20 KV20 < V <= 63 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار متوسط ELPC01
٢٨٠١۵٩

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

I <= 2000 A ٠١١،٢٧٠١،٣٧٠١،٢٠٠ کيلوگرم

2000 < I <= 5000 A ٠٢٨۵٠٩١٠٨٣٠ کيلوگرم

I > 5000 A ٠٣۵٣٠۵٧٠۵۴٠ کيلوگرم

٣٠٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار ضعيف - پانل های قدرت ELPC0201
٢٨١١۵٩

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

I <=2000 A ٠١١،٢۵٠ کيلوگرم

2000 < I <=5000 A ٠٢١،١٣٠ کيلوگرم

I > 5000 A ٠٣١،٠٧٠ کيلوگرم

٣٠٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار ضعيف - پانل های ام_سی_سی ELPC0202
٢٨١٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

ALL TYPES ٠١٢٨۴،٩٠٠ خروجی

٣١٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار ضعيف - پانل های روشنایی ELPC0203
٢٨١٣۵٩

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

ALL TYPES ٠١۶،۶۵٠ کيلوگرم

٣١١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

V <= 6 KV6 < V <= 20 KV20 < V <= 63 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

ترانسفورمرها ELPC03
٢٨٢١۵٩

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

S <=1 MVA ٠١٩۵٠١،١۴٠٠ کيلوگرم

1 < S< 2.5 MVA ٠٢۶۴٠٧٨٠٧۶٠ کيلوگرم

2.5 <S <=10 MVA ٠٣۵١٠۵٧٠۵٧٠ کيلوگرم

S > 10 MVA ٠۴٢٩٠٣٢٠٣١٠ کيلوگرم

٣١٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0401 کيلوولت١موتورها - تا 
٢٨٣١۵٩

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

UP TO 50 KW ٠١٢١٧،٨٧٠ دستگاه

> 50 KW ٠٢٣۴٨،۶٠٠ دستگاه

٣١٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0402 کيلوولت۶/۶ تا ١موتورها - بزرگتر از 
٢٨٣٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

UP TO 500 KW ٠١۴٢٣،٧٧٠ دستگاه

> 500 KW ٠٢٧٢۶،۶١٠ دستگاه

٣١۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0403 کيلوولت١١ تا ۶/۶موتورها - بزرگتر از 
٢٨٣٣۵٩

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

UP TO 2000 KW ٠١۴٨۴،۴١٠ دستگاه

2000 < P <= 4000 KW ٠٢٨۴٧،٨٩٠ دستگاه

> 4000 KW ٠٣١،٠٨٩،٧۴٠ دستگاه

٣١۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های خاص ELPC05
٢٨۴١۵٩

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و
راه اندازی برق

UP TO 25 KW ٠١١،٨٢٠ کيلوگرم

25 < P <= 50 KW ٠٢١،٣٣٠ کيلوگرم

P > 50 KW ٠٣١،١۴٠ کيلوگرم

٣١۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 کيلومتر۵فصل بيست و نهم - کارهای برق - حمل بيش از 

آارهای برق

 کيلومتر تجهيزات کارهای برقی۵حمل بيش از  -فصل بيست و نهم 

.  آيلومتر می باشد۵نكار در مواردی است آه فاصله انبار آارفرما تا محل نصب بيش از ردیف های این فصل بابت اضافه بها حمل تجهيزات و مصالح تحویلی به پيما
 آيلومتر از ردیف های این فصل بر ۵ آيلومتر در قيمت های نصب منظور شده است و فقط هزینه حمل مازاد بر ۵هزینه های تحویل مصالح، بارگيری و تخليه و حمل تا

.محاسبه می شود" آيلومتر -تن "اساس

٣١٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 کيلومتر۵فصل بيست و نهم - کارهای برق - حمل بيش از 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

FOR ALL WEIGHTS AND DISTANCES ELTR
٢٩٠١۵٩

گروه کد

 کيلومتر۵فصل بيست و نهم - کارهای برق - حمل بيش از 

FOR ALL WEIGHTS AND

DISTANCES
٠١١،٣٢٠ تن/کيلومتر

٣١٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

آارهای ابزار دقيق

عمليات نصب در محوطه ابزار دقيق -فصل سی و یكم

دستگاه های ابزار دقيق در محوطه.1

ش ول تحویل گيری از آارفرما، آاليبراسيون، بازرسی محل نصب، نصب و  آزمایدر هر یك از ردیف های این فصل، هزینه عمليات نصب ادوات ابزاردقيق شام-١
.س دستورالعمل های اجرایی منظور شده استتحویل آار انجام شده در مقاطع مختلف، طبق استاندارد صنعت نفت و براسا

، VORTEX،CORIOLISمانند فرستنده های جریان از انواع  مغناطيسی، (IN LINE INSTRUMENTS)در ادوات مستقر در امتداد خطوط لوله-٢
ULTRASONIC،MASTER ORIFICEمقادیر جریان، توربينی، انواع شيرهای آنترل و قطع و وصلی و فرستنده های جمع آننده (INTEGRAL ORIFICE 

FLOW)و یاFLOW TOTALEZERSشند و نصب آنها توسط گروه ، لوله های و نتوری، شيرهای اطمينان و غيره آه دارای جهت مشخصی می با
رد، از جمله تست های عملكرد، آاليبراسيون، تطبيق با انجام می شود، تمام فعاليت هایی آه باید توسط گروه ابزاردقيق صورت گي(PIPING)لوله آشی

ه، طبق دستورالعمل های اجرایی، منظور بازرسی و نظارت نصب، ارائه گزارش های بازرسی و تحویل آارهای انجام شد) بسته به مورد(مشخصات فنی
.شده است

.، از گروه لوله آشی محاسبه می شود٢هزینه نصب ادوات درج شده بند -٣
.ق یکسان منظور شده استهزینه نصب برای کالس های مختلف فشار در اتصاالت فلنجی ادوات ابزاردقي-۴
      .ز ردیف های مربوط، در ضرایبی طبق جدول زیر ضرب می شوددر صورتی آه ادوات ابزاردقيق روی پكيج ها نصب شده باشد، قيمت هر یك ا-۵

P/DP/LT,TT ( TRANSMITTERS)           نوع دستگاه٠/۴ضریب 
F.P.L.T ( SWITCHES)           نوع دستگاه٠/۵ضریب 
SOV/LOCAL INDICATORS/PG/TG    نوع دستگاه٠/٣۵ضریب 
T/C& RTD      نوع دستگاه٠/٣ضریب 
CV/HV/PSV/FE/PDMERER         نوع دستگاه٠/٧۵ضریب 

باشد ، بابت هزینه نصب(PROTECTION  BOX  OR HEATING BOX )ا گرم کنندهدر مواردی  آه نياز به نصب ادوات ابزار دقيق در داخل جعبه محافظ  و ی-۶
.اضافه محاسبه می شود) ردیف های نصب ادوات(قيمت ردیف مربوط%  ۵۵جعبه و اضافه آاری مربوط به اتصاالت ادوات در داخل جعبه، معادل 

٣١٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - فرستنده ها INFEFIEL01
٣١٠١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

P/DP/T TR WITH  

CAPILLARY
٠١١،۵٣٩،٧٠٠ دستگاه

P/DP/T TR WITHOUT  

CAPILLARY
٠٢١،٣٠۶،۴٨٠ دستگاه

INTEGRAL ORIFICE FLOW

TRANS.
٠٣١،٣١۴،۵۶٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPEINTEGRAL ORIFICE

FLOW TRANS.

٠۴١،٣٧۴،٢۵٠ دستگاه

DP TRANS. FLANGED( UP

TO 4")
٠۵١،۴۵۶،٨٣٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۶٢،٨٣۵،۴۶٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32"- 72"
٠٧٣،٠۴١،٩٢٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >72" ٠٨٣،٣۵٩،۶٧٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٩٢،٣٩۶،٨٨٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32"-72"
١٠٢،۵١٨،۵٨٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >72" ١١٢،٧٣۶،٨٣٠ دستگاه

LEVEL RADAR TYPE ١٢٢،۵٧٧،٩٠٠ دستگاه

LEVEL SERVO GAUGE ١٣۴،۵۴۴،٧۴٠ دستگاه

LEVEL ULTRASONIC TYPE ١۴١،٨٧٠،٢٩٠ دستگاه

LEVEL VIBRATION TYPE ١۵١،٨٣٢،۵۴٠ دستگاه

TANK LEVEL METER(FLOAT

TYPE)
١٧۴،٧۵٠،٨١٠ دستگاه

٣٢٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - نمایشگرها سوئيچ ها INFEFIEL02
٣١٠٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

LEVEL SWITCHE

EXT.FLOAT TYPE
٠١٢،٢۶٨،٣٩٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT.FLOAT

TYPE
٠٢١،٩۵٨،۵٣٠ دستگاه

LEVEL SWITCH

VIBRATION TYPE
٠٣٩٣۵،۶٣٠ دستگاه

FLOW,PRESS.,TEMP.SWIT

CHES
٠۴١،١۴٣،۴۴٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۵٨١٢،٠۶٠ دستگاه

٣٢١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - شيرهای مغناطيسی و
حسگرها

INFEFIEL03
٣١٠٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

SOLENOID VALVES ٠١۴٩١،۶٠٠ دستگاه

GAS DETECTOR ٠٢١،٢٠٩،١۵٠ دستگاه

HEAT DETECTOR(RATE OF

RISE)
٠٣١،١٠٣،۶۵٠ دستگاه

SMOKE DETECTOR ٠۴۵۶٩،۵٧٠ دستگاه

FLAME DETECTOR(UV/IR) ٠۵۶٣٢،٢۵٠ دستگاه

FLAME DETECTOR (BEAM) ٠۶١،٩٣٣،۵٣٠ دستگاه

LINEAR HEAT

DETECTOR(LHD)
٠٧١،٩۴٨،٧١٠ دستگاه

MAN.CALL

POINT,PB,BREAKING
٠٨۴٩۴،۵۵٠ دستگاه

HORN,BEACON,FLASH

LIGHT
٠٩٨٢٠،۴۴٠ دستگاه

SIREN ١٠١،١٣۶،٢٩٠ دستگاه

٣٢٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

RTDادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - ترموکوپل ها و  INFEFIEL04
٣١٠۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

THERMOCOUPE  L=<60

CM
٠١٣٨۶،١۵٠ دستگاه

THERMOCOUPE  L > 60 CM ٠٢۵٢٨،۴٩٠ دستگاه

SKIN TYPE

THERMOCOUPLES
٠٣١،٣۴٩،۴۴٠ دستگاه

RESISTANCE

THERMOCOUPLES
٠۴٣۵۵،٣٠٠ دستگاه

THERMOWELL  L=<60 CM ٠۵٣۶١،٨٧٠ دستگاه

THERMOWELL  L>60 CM ٠۶۴۵٧،٣٢٠ دستگاه

٣٢٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات نيوماتيکی - فرستنده ها INFEFIPN01
٣١٠٧۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

P/DP/T TR. WITH  

CAPILLARY
٠١١،٧٣۶،٢٣٠ دستگاه

P/DP/T TR. WITHOUT  

CAPILLARY
٠٢١،۶٠٠،٠٨٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٣٣،٢٠١،٠٠٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32-72"
٠۴٣،۴١٩،٠٣٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE > 72" ٠۵٣،٧۵۴،۶١٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۶٢،٧٣٧،٨٨٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32-72"
٠٧٢،٨۶۶،۴٠٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE > 72" ٠٨٣،٠٩۶،٩١٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPE
٠٩١،۶٧١،۶۵٠ دستگاه

DP TR.FLANGED (UP TO

4")
١٠١،٧٣١،٣٣٠ دستگاه

٣٢۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات نيوماتيکی - نمایشگرها و سوئيچ ها INFEFIPN02
٣١٠٨۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

LEVEL SWITCH EXT.FLOAT

TYPE
٠١٢،۵٢۵،۴٣٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT. FLOAT

TYPE
٠٢٢،١١۴،٠٨٠ دستگاه

FLOW, PRESS, TEMP.

SWITCHES
٠٣١،٣۶٣،٧۵٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۴٨١٢،٠۶٠ دستگاه

INDDICATING/

CONVERTOLLER
٠۵٢،١۵٨،۵۶٠ دستگاه

LOCAL PRES/FLOW/TEM

RECORDER
٠۶٢،۵٢٠،٨١٠ دستگاه

AIR FILTER REGULATOR ٠٧٣٣٣،٧٣٠ دستگاه

٣٢۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانيکی INFEFIME
٣١١١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

LEVEL GAUGES ٠١١،٣٧۴،۶۴٠ دستگاه

TANL LEVEL

INDICATOR(FLOAT)
٠٢٣،١٧٨،۴۶٠ دستگاه

PRESS.GAUGES THREADED

CONN.
٠٣٧٧١،٠٨٠ دستگاه

PRESSURE GAUGE

FLANGED CONN.
٠۴٨٩١،١١٠ دستگاه

PRESS.GAUGE WITH

CAPILLARY
٠۵٩٧٣،۴٢٠ دستگاه

DRAFT GAUGES ٠۶١،۵٩٨،۵٩٠ دستگاه

TEMPERTURE

GAUGES(BIMETAL)
٠٧٧٧٠،٩٩٠ دستگاه

GAS ACTUATED

THERMOMETER
٠٨٩۶٣،١٧٠ دستگاه

ROTAMETERS ٠٩١،٠١٨،۴٠٠ دستگاه

ANNUBARS ١٠١،٨۵٨،۵١٠ دستگاه

٣٢۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات -
شيرهای کنترل

INFEFICA01
٣١١۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١١،١۴٢،٢۵٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،٢٧٣،۶١٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٣۶٧،٠١٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،٨۵٧،۵٨٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،۵٠٠،١۴٠ عدد

OVER 32" ٠۶۴،١٣۵،٢٩٠ عدد

٣٢٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات -
شيرهای موتوری

INFEFICA02
٣١١۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١٩٩۶،٢٣٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،١٨۶،٠٠٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٣٠٨،۶١٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،۴١٩،۵١٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵١،٩١۶،٠۵٠ عدد

OVER 32" ٠۶٢،٩۶٧،١١٠ عدد

٣٢٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات -
شيرهای قطع و وصل

INFEFICA03
٣١١۶۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١٩٩۶،٢٣٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،١٢٧،۵٩٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٢٢٠،٩٩٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،٧١١،۵۵٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،٣۵۴،١٢٠ عدد

OVER 32" ٠۶٣،٨۴٣،٢۵٠ عدد

٣٢٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات -
شيرهای اطمينان

INFEFICA04
٣١١٧۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١٩۶٩،٨٨٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،١۵٠،٨٩٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٣١۴،۴١٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،۴٨۶،۶٨٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵١،٩٢٧،۶٧٠ عدد

OVER 32" ٠۶٣،٠٨٣،٩٩٠ عدد

٣٣٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات -
شيرهای صفحات اوریفيس

INFEFICA05
٣١١٨۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١٣٧٠،٢۴٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۴٢۶،١۵٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۴٨۴،۵٧٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴۵۴٩،٢۶٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٧١٧،٢٨٠ عدد

OVER 32" ٠۶٩٢٢،٩۵٠ عدد

٣٣١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات - انواع
جریان سنج های در طول خط

INFEFICA06
٣١١٩۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 4" ٠١۵٨٩،٧١٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٧٢٧،۴٠٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٨٣٧،۵۶٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٩۴٧،٧١٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵١،٠۵٧،٨٧٠ عدد

OVER 32" ٠۶١،١۴٠،۴٨٠ عدد

٣٣٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

عمليات نصب در محوطه -فصل سي و يکم

جعبه تقسيم و تابلوهاي آنترل محلي.2

 تابلوهاي محلي با تمامي متعلقات و ادوات ابزار دقيق نصب هزينه نصب تجهيزات اين بخش، بر مبناي وزن و شامل وزن جعبه تقسيم و يا-١
.شده روي آن مي باشد

. کيلوگرم منظور مي شود١٢براي نصب جعبه تقسيم هاي محلي از نوع فيلدباس حداقل وزن مبنا -٢
ياز به آزمايش و تنظيم داشته باشد، هزينه مربوط به آاليبراسيون در صورتي آه در تابلوهاي محلي، ادوات ابزار دقيق تعبيه شده باشد آه ن-٣

.محاسبه مي شود) از بخش نصب تجهيزات اتاق آنترل(ترل آنها، از رديف هاي آاليبراسيون ادوات ابزار دقيق نصب شده تابلوهاي آن
 ٣٠ و باالتر از ١/٠۶ متر، يا ضريب ٣٠ متر، از رديف مربوط و در ارتفاع هاي باالتر تا ١١ آيلوگرم تا ارتفاع ١٠٠براي نصب تجهيزات با وزن باالتر از -۴

. نسبت به قيمت رديف مربوط، محاسبه مي شود١/١٢متر، با ضريب 

٣٣٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جعبه تقسيم و پانل های محلی INFEJB
٣١٢۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

W: UP TO 25 KG ٠١٢۴،١١٠ کيلوگرم

W 26-50 KG ٠٢١٩،٣۶٠ کيلوگرم

W 51-100 KG ٠٣١۴،٨٨٠ کيلوگرم

W: 101-250 KG ٠۴١٢،٩٠٠ کيلوگرم

W: 251-500 KG ٠۵٨،۴۵٠ کيلوگرم

W: >500 KG ٠۶۶،٨٢٠ کيلوگرم

٣٣۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

عمليات نصب در محوطه -فصل سي و يکم

آنااليزرها.3

. عمليات نصب آنااليزر الزم است در نظر گرفته شده استدر هر يك از رديف هاي اين فصل ، تمامي آزمايش هاي جاري آه براي تكميل-١
، هزينه نصب آن از رديف هاي متناظر در بخش مسيرهاي آابل (TUBING)در صورت نياز به سيني يا موارد مشابه براي مسير آابل آشي-٢

.آشي محاسبه مي شود
 و براي ١/٠۶ متر با ضريب ٣٠ متر، از رديف مربوط و تا ارتفاع ١١ آيلوگرم تا ارتفاع ١٠٠هزينه نصب آنااليزرها و آابينت هاي با وزن باالتر از -٣

. ، نسبت به رديف مربوط محاسبه مي شود١/١٢ متر با ضريب ٣٠ارتفاع باالتر از 
. آيلوگرم محاسبه مي شود١٠ آيلوگرم معادل وزن ١٠براي وزن هاي آمتر از RACK MOUNTEDهزينه نصب آنااليزرها از نوع-۴

٣٣۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های آناالیزر - آناالیزرها و پانل های آماده سازی - انواع نصب
RACKشده روی 

INFEAN0101
٣١٣١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

OVER 10 KG ٠١١٣٨،٢١٠ کيلوگرم

٣٣۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های آناالیزر - آناالیزرها و پانل های آماده سازی - انواع نصب
شده داخل کابينت

INFEAN0102
٣١٣٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 5 0 KG ٠١۵٠،۶۴٠ کيلوگرم

OVER 50 KG ٠٢۴٢،٢٠٠ کيلوگرم

٣٣٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های آناالیزر - نمونه گيرها INFEAN02
٣١٣٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

UP TO 10 KG ٠١۵٣٩،٩٣٠ کيلوگرم

OVER 10 KG ٠٢١،٠٢١،٩٠٠ کيلوگرم

٣٣٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های آناالیزر - سيلندرهای گاز و ملحقات INFEAN03
٣١٣۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

ALL SIZES ٠١۴،٢۵٠ کيلوگرم

٣٣٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های آناالیزر - لوله کشی INFEAN04
٣١٣۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

ALL SIZES =<1" ٠١۴٢٨،۶٧٠ متر

٣۴٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های آناالیزر - نصب تيوب ها INFEAN05
٣١٣۶۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

ALL SIZES ٠١٨٨،٢٢٠ متر

٣۴١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

عمليات نصب در محوطه -فصل سي و يکم

خطوط  فرآيندي ابزار دقيق.4

 ساخته محاسبه شده اند در صورت ساخت و نصب مانيفلد در هزينه مربوط به نصب خطوط فرآيندي، با پيش فرض استفاده از مانيفلد پيش-١
.ودآارگاه، هزينه آن از رديف مربوط به خطوط فرآيندي جداگانه محاسبه مي ش

.، در صورت نياز، فقط هزينه ساخت و نصب مانيفلد محاسبه مي شودCAPILLARYبراي برخي ادوات دقيق با خطوط-٢
تعداد اتصاالت از يك جنس باشند، % ٨٠رتي آه بيش از براي حالت هايي آه خطوط فرآيندي بصورت ترآيبي طراحي شده باشند، در صو-٣

به نسبت درصد تعداد اتصاالت از هر جنس، از رديفهاي متناظرهزينه نصب از رديف مربوط به همان جنس محاسبه مي شود، در غير اينصورت 
.محاسبه مي گردد

 مربوط براي هر عدد جداگانه براي جداسازي سيال فرآيند از ادوات ابزار دقيق، هزينه نصب آن از رديفSEAL POTدر صورت استفاده از-۴
.محاسبه مي شود

. شده استدر تمام رديفهاي خطوط فرآيندي، اجراي آزمايش فشار و تحويل خطوط منظور-۵
.، هزينه انجام آن از رديف متناظر در گروه لوله آشي، محاسبه مي شودPWHTدر صورت نياز به عمليات حرارتي-۶
.منظور شده است) فيتينگ ها، شيرها و ساير متعلقات مورد نياز(در هر يك از رديف هاي اين فصل، نصب تمام اتصاالت -٧

٣۴٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)DPلوله کشی فرآیندی ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات ( INFEPP01
٣١۴١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١٣،۴۶١،۴٩٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۴،٣۵١،۴۶٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۴،٢۵٨،٣١٠ مجموعه

٣۴٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)Pلوله کشی فرآیندی ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات ( INFEPP02
٣١۴٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١٢،۴۶٨،٣۴٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٣،١٢٨،٨٧٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٣،٠۶۵،۶٧٠ مجموعه

٣۴۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی فرآیندی ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) فشار سنج ها INFEPP03
٣١۴٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١١،٣٣١،۶۵٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١،۶٨۶،٢١٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١،۶۵۴،٩۴٠ مجموعه

٣۴۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)DPلوله کشی فرآیندی ابزار دقيق - تيوبينگ ها (هوک آپ) ادوات ( INFEPP04
٣١۴۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZE ٠١١،۴١١،۵٨٠ مجموعه

٣۴۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)Pلوله کشی فرآیندی ابزار دقيق - تيوبينگ ها (هوک آپ) ادوات ( INFEPP05
٣١۴۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZE ٠١٨١٠،٧٨٠ مجموعه

٣۴٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی فرآیندی ابزار دقيق - تيوبينگ ها (هوک آپ) فشار سنج ها INFEPP06
٣١۴۶۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZE ٠١٧٧٧،٠۴٠ مجموعه

٣۴٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی فرآیندی ابزار دقيق - پيش ساخت سه راهه INFEPP07
٣١۴٧۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١١،٠٨٨،٩٧٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١،۶۵۵،٠٨٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١،۵۵٨،٣٢٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴۵٣٧،۶٠٠ مجموعه

٣۴٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی فرآیندی ابزار دقيق - پيش ساخت پنج راهه INFEPP08
٣١۴٨۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١١،٨١۴،٩۵٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٢،۶١٧،٠۶٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٢،۵٢۴،٩٢٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴٧٣٠،١۴٠ مجموعه

٣۵٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی فرآیندی ابزار دقيق - محفظه های جداکننده INFEPP09
٣١۴٩۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

CARBON STEEL ٠١٨٩١،٧۶٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١،٢۶۴،۴٨٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١،٢٣۴،۶٨٠ مجموعه

٣۵١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

عمليات نصب در محوطه -فصل سي و يکم

شبكه خطوط هوايي ابزار دقيق.5

.تعلقات مربوط در مسير لوله آشي، منظور شده استدر هر يك از رديف هاي اين فصل ، هزينه نصب فيتينگ ها، شيرها و ساير م-١
. به آارفرما ، طبق مشخصات فني، منظور شده استدر هر يك از رديفها، تمامي آزمايش هاي تكميلي عمليات نصب و تحويل آار-٢
 اينچ، نصب تمامي فيتينگ ها و متعلقات مورد نياز، منظور ١/٢ تا ١/۴در رديف هاي مربوط به لوله هاي فوالدي زنگ نزن و مسي قطرهاي از -٣

.شده است
و هزينه هاي بازآردن اتصاالت و اتصال مجدد آنها پس از آزمايش در زمان هاي آزمايش خطوط هوايي ابزار دقيق، بايد از خطوط ايزوله شود -۴

.خطوط، در رديف هاي مربوط منظور شده است

٣۵٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - لوله کشی گالوانيزه INFEAP01
٣١۵١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

D: 1/2" ٠١٨٢،٢۵٠ متر

D: 3/4" ٠٢١٠٢،۵٢٠ متر

D: 1" & 1 1/2" ٠٣١٢٢،٧٩٠ متر

٣۵٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - نصب تيوب های مسی INFEAP02
٣١۵٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZE ٠١٨٢،۶٠٠ متر

٣۵۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - نصب تيوب های فوالد زنگ نزن INFEAP03
٣١۵٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZE ٠١٩٨،٣٧٠ متر

٣۵۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - مخزن های هوا INFEAP04
٣١۵۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZE ٠١۴۵٨،٠١٠ دستگاه

٣۵۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

عمليات نصب در محوطه -فصل سي و يکم

لوله هاي بخار گرم آننده.6

دا سازها اينچ همراه با نصب تمامي فيتينگ ها و ساير متعلقات الزم بعهده نصب ج١/٢ تا ٣/٨در رديف هاي اين فصل ، لوله هاي از -١
(SPACERS)و بستن لوله ها، منظور شده است.

.بق مشخصات فني منظور شده استدر رديف هاي اين فصل ، تمامي آزمايش هاي تكميلي عمليات نصب و تحويل ط-٢
.ه نصب تجهيزات، رنگ و عايق منظور شده استعايقكاري خطوط لوله ابزار دقيق بعنوان بخشي از مبحث عايقكاري، در گرو-٣

٣۵٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی حرارتی INFEST
٣١۶١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

تيوبهای مسی ٠١۴٣،۶٠٠ متر

تيوبهای فوالد زنگ نزن ٠٢۵١،٧١٠ متر

٣۵٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

عمليات نصب در محوطه -فصل سي و يکم

آابل آشي ها و اتصاالت..7

بل ، بستن آمربند پالستيكي و يا فلزي براي مهار آابل و نصبدر هر يك از رديف هاي اين فصل ، عمليات تكميلي نصب شامل زدن شماره آا-١
.، منظور شده است  (CABLE MARKER )عالئم مشخصه مسير آابل در موارد نياز

. آار انجام شده در مقاطع مختلف ، منظور شده استدر هر يك از رديف هاي اين فصل ، تمامي بازرسي ها و آزمايش ها و تحويل-٢
. يا آانال خاآي را شامل مي شودرديف هاي مربوط به آابل آشي زيرزميني ، اجراي آابل داخل ترانشه بتوني-٣
.ل و يا داخل آاندوئيت يكسان در نظر گرفته شده استرديف هاي مربوط به آابل آشي روي زميني ، اجراي روي سيني ، نردبان آاب-۴
انجام شود ، هزينه آن از رديف مربوط محاسبه ) مثأل زير زميني ( از طول يك آابل در مسير مشخصي % ٨٠در صورتي آه اجراي حداقل -۵

.تحت رديف مربوط محاسبه مي شودميگردد در غير اين صورت ، قيمت آار انجام شده به نسبت طول مسير آابل 
.ور نشده استدر رديف هاي آابل آشي زير زميني اين فصل ، عمليات خاآي ترانشه ها منظ-۶
.پرداخت ميشود) با توجه به تعداد رشته ها(از رديفهاي متناظر آابل آشي سيگنال " هزينه آابل آشي براي آابل هاي فيلد باس عينا-٧
و نصب آابلشو ، آرايش سيم ها و (WIRE  NUMBRING )مهادر هر يك از رديف هاي سر سيم بندي و اتصاالت ، عمليات شماره گذاري سي-٨

.آزمايش هاي مورد نياز منظور شده است

٣۵٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - زیرزمينی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های سيگنال

INFECB010101
٣١٧١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

2-10 CORES ٠١١۵،٢٠٠١٢،٧٧٠١٠،١۵٠ متر

12-20 CORES ٠٢١۶،٠٨٠١٣،۵٢٠١٠،٧۴٠ متر

22-30 CORES ٠٣١٧،٣١٠١۴،۶٠٠١١،۵٨٠ متر

32-40 CORES ٠۴١٨،٣٧٠١۵،۴۵٠١٢،٢۵٠ متر

42-50 CORES ٠۵٢٠،۶۶٠١٧،٣٨٠١٣،٨٠٠ متر

>50 CORES ٠۶٢٧،۵۶٠٢٣،١٧٠١٨،٣٩٠ متر

٣۶٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - زیرزمينی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های ترموکوپل

INFECB010102
٣١٧٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

2-10 CORES ٠١١۶،٠٨٠١۴،۴٨٠١٠،٧۴٠ متر

12-20 CORES ٠٢١٨،٣٧٠١۶،۵۵٠١٢،٢۵٠ متر

22-30 CORES ٠٣٢٠،۶٢٠١٨،۶٢٠١٣،٩۵٠ متر

32-40 CORES ٠۴٢٢،٩۶٠٢٠،۶٨٠١۵،١٨٠ متر

42-50 CORES ٠۵٢٧،۵۶٠٢۴،٨٢٠١٨،٣٩٠ متر

>50 CORES ٠۶٣۴،٠۴٠٣٠،۶٨٠٢۴،۵٣٠ متر

٣۶١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - زیرزمينی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های قدرت و سيستم اعالن خطر

INFECB010103
٣١٧٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

S  <=16  MM2 ٠١١۶،٠٨٠١۴،۴٨٠١٠،٧۴٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢١٨،٣٧٠١۶،۵۵٠١٢،٢۵٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣٢٢،٩۶٠٢٠،۶٨٠١۵،٣۴٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴٢٧،۵۶٠٢۴،٨٢٠١٨،٣٩٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵٣۴،٠۴٠٣٠،۶٨٠٢۴،۵٣٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶۴٠،۴۴٠٣۶،۴٢٠٢٩،١۴٠ متر

٣۶٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - روسينی، نردبان یا داخل
کاندوئيت - کابل های سيگنال

INFECB010201
٣١٧۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

2-10 CORES ٠١١۶،٧٠٠١٢،۶۵٠ متر

12-20 CORES ٠٢١٧،۶۶٠١٣،٣٨٠ متر

22-30 CORES ٠٣١٩،٠۶٠١۴،۴۴٠ متر

32-40 CORES ٠۴٢٠،١۶٠١۵،٢٨٠ متر

42-50 CORES ٠۵٢٢،۶٧٠١٧،١۵٠ متر

>50 CORES ٠۶٣٠،٢۶٠٢٢،٩٣٠ متر

٣۶٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - روسينی، نردبان یا داخل
کاندوئيت - کابل های ترموکوپل

INFECB010202
٣١٧۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

2-10 CORES ٠١١٧،۶۶٠١٣،٣٨٠ متر

12-20 CORES ٠٢٢٠،١۶٠١۵،٢٨٠ متر

22-30 CORES ٠٣٢٢،۶٩٠١٧،٢١٠ متر

32-40 CORES ٠۴٢۵،٢٣٠١٩،١٣٠ متر

42-50 CORES ٠۵٣٠،٢۶٠٢٢،٩٣٠ متر

>50 CORES ٠۶٣٧،۶٠٠٣٠،۶٠٠ متر

٣۶۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - روسينی، نردبان یا داخل
کاندوئيت - کابل های قدرت و سيستم اعالن خطر

INFECB010203
٣١٧۶۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

S  <=16  MM2 ٠١١٧،۶۶٠١٣،٣٨٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢٢٠،١۶٠١۵،٢٨٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣٢۵،٢٣٠١٩،١٢٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴٣٠،٢۶٠٢٢،٩٣٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵٣٧،۶٠٠٣٠،۶١٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶۴۴،۶۶٠٣۶،٣۶٠ متر

٣۶۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - کابل های
نوری_کواکسيال

INFECB0104
٣١٧٧۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

STANDARD SIZE ٠١٣۶،٢٧٠ متر

٣۶۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

METALICPLASTIC
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندها - ضد گرد و غبار INFECB0201
٣١٨١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١٣۵،٢٨٠٢٩،۶۵٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۴٢،١٨٠٣۵،۴٩٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣۴٩،٣١٠۴١،۴١٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴۵۶،۴٣٠۴٧،۴٧٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٨۴،۶١٠٧٠،٩۵٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١٠۵،٧۴٠٨٨،٧۴٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٢٠۴،٣٨٠١٧١،٧٢٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨٣٣٨،٠۶٠٢٨٣،٩٨٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩۵۴٩،٣٢٠۴۶١،۵١٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٧٣٢،٧٩٠۶١۵،۵٣٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١٩١۵،٧٧٠٧۶٩،۴۶٠ عدد

٣۶٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندها - ضد انفجار - فلزی INFECB020201
٣١٨٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۴٢،٧٧٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۵١،٢٨٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣۵٩،٧۵٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴۶٨،۴٨٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١٠٢،۶۶٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١٢٨،٢٣٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٢۴٧،٨٩٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۴١٠،٢١٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩۶۶۶،۵٨٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٨٨٨،٨٧٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،١١١،٠٧٠ عدد

٣۶٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی و اتصاالت - زره دار با غالف
سربی

INFECB0301
٣١٨٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

2-4 CORES ٠١١٩،٠٧٠٣۵،٣۴٠۴١،٠٢٠ سر

5-10 CORES ٠٢۴٧،٨٠٠٨٨،۴٩٠١٠٢،٣١٠ سر

12-20 CORES ٠٣۶٩،١١٠١٢٧،٩٣٠١۴٧،۵٧٠ سر

22-30 CORES ٠۴٩١،۵۵٠١۶٩،٧٠٠١٩۵،٣۴٠ سر

32-40 CORES ٠۵١١٩،٠۶٠٢٢٠،۴٠٠٢۵٣،٣٣٠ سر

42-50 CORES ٠۶١٧۴،٠٨٠٢٩١،٣٨٠٣١١،٣٣٠ سر

>50 CORES ٠٧٢٩١،۴١٠٣٢٧،۵۵٠٠ سر

٣۶٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی و اتصاالت - زره دار INFECB0302
٣١٨۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

2-4 CORES ٠١١٧،٩١٠٣٣،١٨٠٣٨،۴٩٠ سر

5-10 CORES ٠٢۴۵،٠۶٠٨٣،۴٩٠٩۶،۴٧٠ سر

12-20 CORES ٠٣۶۵،٣٧٠١٢١،٢٠٠١٣٩،٩٠٠ سر

22-30 CORES ٠۴٨۶،٧٨٠١۶٠،٩١٠١٨۵،١۴٠ سر

32-40 CORES ٠۵١١٣،٠٢٠٢٠٩،٣٧٠٢۴٠،٨١٠ سر

42-50 CORES ٠۶١۶۵،۵١٠٢٧٧،٢٢٠٢٩۶،۴٧٠ سر

>50 CORES ٠٧٢٧٧،٠۴٠۴۴١،٩٨٠٠ سر

٣٧٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی و اتصاالت - بدون زره INFECB0303
٣١٨۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

2-4 CORES ٠١١۵،٠٢٠٢٧،٨١٠٣٢،٢٨٠ سر

5-10 CORES ٠٢٣٩،٠۴٠٧٢،١٨٠٨٣،٣۴٠ سر

12-20 CORES ٠٣۵٧،٧٧٠١٠۶،٩٩٠١٢٣،٢٧٠ سر

22-30 CORES ٠۴٧٧،۵٨٠١۴٣،۶١٠١۶۵،٣٩٠ سر

32-40 CORES ٠۵١٠٢،۵١٠١٨٩،٧٢٠٢١٨،٠۵٠ سر

42-50 CORES ٠۶١۵٣،۴٢٠٢۵۴،٢٧٠٢٧٠،٧٢٠ سر

>50 CORES ٠٧٢۶١،۶٧٠۴١١،٠٣٠٠ سر

٣٧١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

عمليات نصب در محوطه  -فصل سي و يکم

  مسيرهاي آابل.9

. بصورت پيش ساخته فرض شده است (CROSS , TEE, ELBOW ,…)در تمام رديف هاي اين فصل ، اتصاالت مورد نياز مياني سيني و نردبان-١
.در غير اين صورت ، هزينه ساخت قطعات پيشگفته بايد جداگانه محاسبه شود

 آابل مصرف مي شود بطور متعارف در رديف هاي مربوط منظور شده هزينه نصب پيچ و مهره و مانند آنها آه در اتصال سيني ها و نردبان هاي-٢
.است

. مشخصات فني منظور شده استدر هر يك از رديف هاي اين فصل ، بازرسي آار انجام شده و تحويل آن طبق-٣
 ، در فواصل مشخصي طبق نظر سازنده و يا مشخصات فني ، در هر يك از رديف هاي مربوط به سيني و نردبان آابل ، برحسب نياز بايد-۴

.در صورتي آه بصورت آماده تأمين شده باشد ، توسط پيمانكار نصب شود(EARTH  BOUNDING STRAP )تسمه هاي هم ارتباطي ارت
.سبه مي گرددهزينه نصب سيني ها و اتصاالت اعم از فلزي و غير فلزي بصورت يکسان محا-۵

٣٧٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

STRAIGHT PARTEL, TEE, CROSSCOVER
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل -  سينی ها و نردبان های فوالدی INFETR01
٣١٩١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

W <= 10 CM ٠١۶١،٢١٠١۶٢،۴٩٠١۵،٨۶٠ متر

10 < W<=30 CM ٠٢٨١،۴٧٠٢۴٣،٩۵٠١٩،٨٨٠ متر

30 < W <=60 CM ٠٣٩١،۶١٠٣٠۵،٣٠٠٢۵،٨٠٠ متر

60< W <= 80 CM ٠۴١٠١،٧۶٠٣۶۶،٠۵٠٢٩،٨٢٠ متر

80 < W CM ٠۵١٢٢،٠٢٠۴٠۶،٢٨٠٣٩،٧۶٠ متر

٣٧٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

CLOSED TYPEOPEN TYPE
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل کاندوئيت ها فوالدی سخت INFETR02RS
٣١٩٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

1/2" DIAM. ٠١٣٧،۶٧٠٢٨،۴۶٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢۴۵،۴٨٠٣۴،٧۵٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣۶٠،٧٧٠۴۶،٩١٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴۶٩،٩١٠۵٢،٠٢٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵٧٨،۵۵٠۵٩،٩۴٠ متر

2" DIAM. ٠۶٨٢،٩٣٠۶۴،٢٧٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧٩٠،٨۶٠۶٨،٧٨٠ متر

3" DIAM. ٠٨٩٨،٣١٠٧٣،٢٢٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩١٠٩،١٣٠٨٢،٣۵٠ متر

4" DIAM. ١٠١٢٨،۶۶٠٩٨،۶٨٠ متر

5" DIAM. ١١١۵١،٣٩٠١١۵،۶٩٠ متر

6" DIAM. ١٢١۶۶،٨٨٠١٢۵،۴۶٠ متر

٣٧۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل - کاندوئيت ها -  فوالدی قابل انعطاف INFETR02FS
٣١٩٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

D: 3/4 " ٠١٩٠،٧۶٠ متر

D:  1  " ٠٢١۴۶،٠٩٠ متر

٣٧۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل - کاندوئيت ها - پی.وی.سی INFETR02PV
٣١٩۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه

1/2" DIAM. ٠١١٠،٢۶٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢١٢،٢٧٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣١۶،٣۴٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴١٨،٧۶٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵٢١،٣٠٠ متر

2" DIAM. ٠۶٢٢،۶۴٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧٢۴،۶٢٠ متر

3" DIAM. ٠٨٢۶،۶٣٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩٢٩،٣٩٠ متر

4" DIAM. ١٠٣۴،٨٨٠ متر

5" DIAM. ١١۴٠،٩۵٠ متر

6" DIAM. ١٢۴۴،٩۵٠ متر

٣٧۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

آارهای ابزار دقيق

تجهيزات اتاق کنترل -فصل سی و دوم

مانند (ب وزن ادوات نصب شده روی آن برای انواع تابلو های سيستم های کنترلدر هر یك از ردیف های این فصل، منظور از وزن تابلو، وزن آن با  احتسا-١
.می باشد)  ...، اعالم حریق و FCS , ESD , DCSتابلو مارشالينگ ، 

 شده ی فریم ها، ساپورت ها و امثال آنها بكار می رود، در ردیف مربوط منظورهزینه بستن پيچ و مهره و مانند آنها آه در نصب تجهيزات این بخش به رو-٢
.است

.ات نصب و تحویل آار به آارفرما منظور شده استدر هر یك از ردیف ها، تمامی آزمایش های جاری مورد نياز در تكميل عملي-٣
ظر آه بطور جداگانه بسته بندی شده باشند، در ردیف های جداگانه و با در نآاليبراسيون ادواتی آه روی تابلوهای آنترل نصب می شود، حتی در صورتی -۴

.ستن مجدد روی تابلو محاسبه شده استگرفتن جابجایی های الزم در محدوده آارگاه و در صورت نياز بازآردن و ب
ها، از بلو به تابلوی دیگر و اتصاالت  آنها منظور نشده است و برای برآورد آندر ردیف های نصب تابلوهای اتاق آنترل، اجرای آابل های ميانی از یك تا-۵

.ردیف های متناظر در آابل آشی و اتصاالت استفاده می شود
، هزینه عمليات )…بل و مثًال نصب تجهيزات اضافی روی تابلو شامل ادوات ابزاردقيق، یا مسير آا(در صورت نياز به اجرای آارهای اضافی روی تابلوها-۶

.، سيم آشی داخل تابلو و غيره در زمان اجرا تعيين محاسبه می شود اضافی مانند برشكاری، سوراخكاری

٣٧٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل ها INCRPN
٣٢٠١۵٩

گروه کد

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

W: UP TO 100 KG ٠١٢٧،١۵٠ کيلوگرم

W: 101-250 KG ٠٢٢٢،٩۶٠ کيلوگرم

W: 251-500 KG ٠٣٢٢،٩٧٠ کيلوگرم

W: >500 KG ٠۴٢١،۴٨٠ کيلوگرم

٣٧٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات نصب شده روی پانل ها INCRPI
٣٢١١۵٩

گروه کد

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

ELEC.

IND./SWITCH/SELECTOR
٠١٩۴٩،۵١٠ دستگاه

ELEC.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠٢١،۶٣٢،١١٠ دستگاه

TRANSFORMER/POWER

UNITES
٠٣٩٧۵،٨٨٠ دستگاه

PENU.IND./SWITCH/SELE

CTOR
٠۴١،٠٢٨،٣٢٠ دستگاه

PENU.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠۵١،٧١٠،٩٢٠ دستگاه

TRANSDUCER &

CONVERTER
٠۶٩٧۵،٨٨٠ دستگاه

٣٧٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

DCSتجهيزات جانبی INCRAX
٣٢٢١۵٩

گروه کد

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

PRINTER/

PPLOTER/PCS/ETC.
٠١٩٢٩،٣۵٠ دستگاه

٣٨٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و سوم - کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست 

آارهای ابزاردقيق

عمليات تست لوپ -فصل سی و سوم 

.شامل می شودردیف های این فصل، تمامی لوپ های فيلدباس الكترونيكی و نيوماتيكی را -١
.می گرددشروع می شود و به یك نمایشگر در اتاق آنترل و یا روی تابلوی محل ختم منظور از لوپ باز، حلقه ای است آه از عنصر اندازه گير متغير فرآیندی -٢
مه  شروع می شود و تا آنترل آننده روی تابلوی محلی یا در اتاق آنترل ادامنظور از لوپ بسته، حلقه ای است آه از عنصر اندازه گير متغير فرآیندی-٣

.آه معموًال یك شير آنترل است ادامه می یابد  (FINAL ELEMENT OR ACTUATOR)می یابد و از آنجا تا محرك نهایی
گر و غيره آه در مسير یك لوپ قرار دارند باید آنترل شده و در قيمت تمامی عناصر ميانی از جمله نمایشگرهای محلی، سوئيچ ها، عناصر محاسبه -۴

.همان لوپ منظور شود
ل آننده دوم صر اندازه گير تا خروجی آنترل آننده اول یك لوپ بسته و از ورودی آنتراگر خروجی یك آنترل آننده ورودی آنترل آننده دیگری قرار گيرد ، از عن-۵

.تا محرك نهایی نيز یك لوپ محاسبه می شود
 عنصر، معادل یك لوپ بسته اضافه ١٠هر  عنصر، معادل یك لوپ بسته محاسبه می گردد و از آن بيشتر نيز به ازای ١٠سيستم های آنترل ترتيبی تا -۶

.می شود

٣٨١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و سوم - کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات لوپ چک INLP
٣٣٠١۵٩

گروه کد

 فصل سی و سوم - کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست

CLOSED LOOPS ٠١١،٧١۴،٣٣٠ لوپ

OPEN LOOPS ٠٢٩۵٢،۴٠٠ لوپ

٣٨٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 : فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی١پيوست 

PRECOMMISSIONING TESTS AND CHECKS

I) CABLES

- LV Power & control cables
- MV cables

II) CONNECTION

- Termination
- Cable ends
- Joints

III) STATIC SUPPLY UNIT

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- AC Distribution board
- DC Distribution board
- Inc. upstream CB

2 - CHECKS
- Batteries connection
- Liquid level of each cell and density
- Cells leakage
- Panel alignment
- Earthing connection 
- Bolts tightness

III) STATIC SUPPLY UNIT (Continued)

- Cable cooling fan
- Relay setting
- Voltmeter, ammeter, lamps
- Inverter transfer time
- Continuity of output : With loss of main input
                                    : With change over Float / Boost
                                    : With change over, Boost / Float
- Local & remote alarms
- Abnormal noise
- Inverter output adj volt
- Inverter output frequency
- Rectifier charging
- Cont. circuit operation
- Supply voltage …V
- Output voltage …V
- Change rate (Boost) …A
- Change rate (tricle) …A 

IV) LV ELECTRICAL MOTOR

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- Starter unit
- Motor winding - stator
- Motor with cable - rotor

2 - CHECKS
- Rotator free
- Bearing lubrication
- DE and NDE bearing
- Earthing connection
- Control station
- Starter unit
- Control circuit operation
- Direction of rotation
- Mechanical interlocks
- Winding resistance
- No load current
- No load run (4 hour)
- Starting current (If there is Ammeter)
- Starting time

V) MV ELETRICAL MOTOR

٣٨٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 : فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی١پيوست 

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- Starter unit
- Motor winding : stator
- Motor winding : rotor
- Motor with cable

2 - CHECKS
- Rotator free
- Bearing lubrication
- Bearing temperature
- Earthing connection
- Control station
- Starter unit
- Control circuit operation
- Direction of rotation
- Mechanical interlocks
- Winding resistance
- Starting current
- Starting time
- No load current
- No load run (4-6 hour)
- Machine vibrations
- Bearing noise level
- Each phase current
- Resistance temperature detectors
- temperature switches

VI) LV SWITCHGEAR

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- Incoming CB
- Bus-tie
- Upstream CB
- Busbar system
- Busduct

2 - CHECKS 
- Switchgear alignment
- Earthing connections
- Cont. circuit operation
- Incoming CB
- Anchor bolts and clamps tightness
- Upstream CB
- Busbar covers fixing
- Degree of protection of enclosure
- Relays setting and check
- Mechanical interlocks
- Voltmeter reading
- Phase rotation
- Busduct
- Electrical interlock
- Tripping from relays
- Remote electrical closing / tripping
- Removal of all temporary supports and jumpers

VII) MV SWITCHGEAR

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- Incoming CB
- Bus-tie
- Upstream CB
- Busbar system
- High pot test (if needed)

2 - CHECKS 
- Switchgear alignment
- Earthing connections
- Control circuit operation
- Incoming CB
- Bus-tie
- Busbar bolts and clamps tightness
- Space heaters circuits
- Busbar covers fixing
- Upstream CB

٣٨۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 : فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی١پيوست 

- Relays setting and check
- Mechanical interlocks

- Voltmeter reading
- Phase rotation
- Electrical interlock
- Tripping from relays
- PT tests
- CT tests

VIII) POWER TRANSFORMER

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- HV winding to earth
- HV winding continuity test
- LV winding to earth
- HV to LV winding
- HV Feeder unit

2 - CHECK
- Oil leakage
- Oil level
- Silicagel condition
- Earthing connection at star point and frame
- Oil insutation test (breakdown voltage)
- Bushing integrity
- Polarity of terminals
- Valves correct position
- Phase sequence
- Control circuit operation & identification
- Tap changer
- HV feeder
- Mechanical interlocks
- Buchholz relay alarm & trip operation:
- Temperature indicator alarm operation set at … C
- Temperature indicator trip operation set at … C

٣٨۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه - ٢پيوست

، باید به تناسب ماهيت وهای مختلف تهيه شده است ، از این رو ، برای آارهای مربوط به هر رشته  العمل ، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته این دستور
.نياز آن آار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد

تعاریف-١
وضوع پيمان ، ار باید برای دوره اجرا انجام دهد ، تا آغاز و همچنين انجام عمليات متجهيز آارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام ها و تدارآاتی است آه پيمانك١-١

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

ای نی عمليات اجرایی ، مورد بهره برداری قرار می گيرند ، مانند آارگاه هساختمان های پشتيبانی ،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای پشتيبا٢-١
پيش ساخته و مانند ، باطری سازی ، صافكاری ، نقاشی ، ساخت قطعاتسرپوشيده ، شامل آارگاه های تاسيساتی، آهنگری ، نجاری ، آرماتوربندی 

های برق مواد منفجره ، آزمایشگاه پيمانكار ، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدآن ، تعميرگاه های سرپوشيده ماشين آالت ، انبارهای سرپوشيده ، انبار 
.، ایستگاه سوخت رسانی

فاتر ر در آارگاه و سرویس دادن به آنها ، مورد استفاده قرارگيرد ، مانند دساختمان های عمومی،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای افراد مستق٣-١
نگ های نه ، نانوایی ، فروشگاه ،  درمانگاه ، رختشویخانه ، تلفنخانه ، پارآيآار ، نمازخانه ، مهمان سرا ، ساختمان های مسكونی ، غذاخوری ، آشپزخا

.سرپوشيده

فاضالب ، ایجاد خاآریز و آانالهای هدایت آب و تمهيدات دیگر برای محوطه سازی ، شامل خيابان بندی ، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و ۴-١
رزشی ، پارآينگ های روباز، حصار آشی ، تامين روشنایی محوطه ، تامين حفاظت آارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز ، انبارهای روباز ، زمين های و

.تجهيزات ایمنی و حفاظت و آارهای مشابه است

و تحویل  ، برق ، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای آار ، از سوی آارفرما تامين منظور از ورودی آارگاه ،محل یا محل هایی از آارگاه است آه در آن ، آب۵-١
.یط خصوصی پيمان تعيين می شودمشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش گفته  ، در شرا. پيمانكار می شود 

ل های مایی تجهيز آارگاه  ، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت دستورالعمانبار آارگاه ، محل یا محل هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جان۶-١
.مربوط ، از  آنها استفاده می شود

.صل آندراه دسترسی ، راهی است آه یكی از راه های موجود آشور را به آارگاه مت٧-١

.داث می شودراه های سرویس ، راه هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات اح٨-١

راه های ه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه راه های ارتباطی ، راه هایی است آه معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرض٩-١
.دیگر ، به محل اجرای عمليات متصل می آند

ن بال از مسير موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عمليات موضوع پيماراه انحرافی ، راهی است ، آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه ق١٠-١
.قطع شده است ، احداث شود

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

.آنهاست

ای موقت ، خارج آردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و دیگر تدارآات برچيدن آارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسيسات و ساختمان ه١٢-١
.داندن زمين ها و محل های تحویلی آارفرما ، طبق نظر آارفرما استپيمانكار از آارگاه ، تسطيح ،تميز آردن و در صورت لزوم بشكل اول برگر

روش تهيه برآورد-٢

روش ياز هر آار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی ترین مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و ن١-٢
ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه این پيوست ، برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را طبق 

درج  ،السری به صـــورت مقطـوع  برآورد آرده و در برابر ردیف های مورد نظر برحسب قيمــت های محل اجرای عملــيات و با منظـور نمودن هزینه های با
برای ساختمان هایی آه . بينی آند پيمان ، پيشای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و   نماید و چنانچه مشخصات ویژه

در مورد ساختمان های پيش ساخته. رآورد آنها منظور می شود د ، ارزش مصالح بازیافتی ، از هزینه احداث آسر شده و حاصل به عنوان ب شو احداث می
 ، هزینه حمل و نصب ، استهالك و سرمایه گذاری آنها ، در طول اجرای آار، مانند آاروانها و قطعات پيش ساخته ساختمان ها ، مانند قابهای فلزی 

در پيمان هایی آه از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود ، .  محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور می شود
.تنها یك فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه برای آل آار تهيه می گردد

اجرا در نظر گرفته می های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ميگردد ، به صورت موقت و برای دوره  ساختمان ها ، تأسيسات و راه هایی آه در برآورد هزینه2-2
سيسات جنبی یا زیربنایی آه در طرح برای دوره بهره برداری پيش بينی به منظور تقليل هزینه های تجهيز آارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأ. شود 

.  شود ن تجهيز آارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد و مدارك پيمان درجشده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات یاد شده به عنوا
چنانچه برای تأمين . بوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای آار منظور می شود در این حالت ، هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مر
ونی ، اداری ، پشتيبانی و عمومی یا سایر موارد ، از تأسيسات جنبی یا آب ، برق ، گاز ، مخابرات و راه های آارگاه یا تأمين ساختمان های مسك

 فصل های مربوط پيش بينی بينی می شود استفاده گردد ، با توجه به اینكه هزینه آنها در ردیف های زیربنایی آه  برای دوران بهره برداری از طرح پيش
هزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران ” رگاه ،منظور نمی گردد و صرفاشده است ، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد شده در تجهيز و برچيدن آا

.اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد
  شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود ، چنانچه برای انتقال آب ، برق ، گاز ونحوه تأمين آب ، برق ، گاز و مخابرات آارگاه در دوران اجرا ، باید در٣-٢

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

آن ،ا به عهده بگيرد ، آه آارهای آن ، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی آارگاه ر۴-٢
و هزینه های انشعاب و اشتراك برق و سایر ) دیماند ( عرفه های ثابت برق نصب تيرهای برق ، آابل آشی از برق شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخــت ت

رایط خصوصی پيمان درج می شود و هزینه ای از این بابت در تجهيز و آارهای  مشابه است ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، به طور مشخص در ش
 آن برآورد و پس از آسر هزینه های قابل چنانچـــه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آارفرما نباشد ، هزینه . برچيدن آارگاه ، منظور نخواهد شد 

.های تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود برگشت در پایان آار ، باقيمانده جزو هزینه
ب آه احداث چاه آب رابه عهده بگيرد ، در حالت استفاده از  شبكه لوله آشی آدر صورتی آه آارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا ۵-٢

 هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای مشابه است ، یا احداث آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخت
 از  آارفرما در این زمينه ، در شرایط خصوصی پيمان درج شــده و هزیـنه ایچاه عميــــق یا نيمه عميــق و پرداخت هزینه های  برداشت آب ، تعهدات

٣٨۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

.این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود

جزو هزینه ار ،آارفرما نباشد ، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان آچنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه  آب ، به عهـده 
.های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد

در . ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی شود چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ۶-٢
هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهيز و بر چيدن آارگاه   باشد ،صورتی آه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارفرما

ستفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند در حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد ، هزینه آن با ا. منظور نخواهد شد 
.جهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شودفرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه ت

ز  عهده آارفرماست ، چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تمام یا قسمتی ابا وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز آارگاه به٧-٢
را جزو  پيمانكار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی آرده و هزینه اجاره آن  زمين تجهيز آارگاه توسط پيمانكار تامين شود ، باید تأمين زمين ازسوی 

.برآورد هزینه های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نماید
 تجهيز آارگاه به عهده آارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع تسهيالت به استثنای تعهداتی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد٨-٢

.قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی آنددیگری آه آارفرما در نظر دارد برای تجهيز آارگاه در اختيار پيمانكار 
، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته ، درب های واحد ردیف های هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات ، آهنگری ، تراشكاری ، نجاری ٩-٢

.برچيدن آارگاه ، هزینه ای منظور نمی شودفصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف های تجهيز و
  ردیف های فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت ، هزینههزینه تجهيز تعميرگاه های ماشين آالت در هزینه ساعتی ماشين آالت ، در١٠-٢

.ای در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نمی شود
 های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، هزینه ای در ردیف های هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عمليات ، درب های واحد ردیف های فصل١١-٢

.تجهيز وبرچيدن آارگاه ، منظور نمی شود
در کارهایی که . این فهرست بها پيش بينی شده است) هزینه مستمر آارگاه(ی هزینه غذای آارمندان و آارگران پيمانكار در آارگاه ، در هزینه باالسر١٢-٢

. شودپرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارگاه منظور میالزم است پيمانکار هزینه یا کمک هزینه هایی برای تامين غذای کارکنان 
یه ، در آارگاه ضروری است ، شمار استفاده آننده از غذا ، درشرایط خصوصدر آارهایی آه تأمين غذای آارمندان آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگا١٣-٢

.شود يز و برچيدن آارگاه ، منظور میپيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه های تجه
. آزمایشگاه توسط پيمانكار ، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز نيستپيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز آارفرما ، مهندس مشاور و١۴-٢
حجم عمليات  مربوط به راه های انحرافی ، براساس فهرست بهــای. خواهد شد هزینه راه های انحرافی ، جزو ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ن١۵-٢

. فهرست بها و مقادیر آار ، منظور و برآورد می شودپایه رشتـه راه ، راه آهن و باند فرودگاه  محاسبه شده و مقادیر آن در
سی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ، هزینه اجرای نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سكونت آارآنان آارفرما ، مهند١۶-٢

.وع برآورد می شودآنها ، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صورت مقط
 ۴٢١۴١٠١ و  ۴٢١٣١٠١  و ۴٢٠٣١٠٣ تا ۴٢٠٣١٠١ مربوط به ردیف های جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن آارگاه ، بدون احتساب هزینه های١٧-٢

این هزینه از حد تعيين شده ، بيشتر . در صورتی آه در موارد استثنایی .  شود فهرست تجهيز وبرچيدن آارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر
.رجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امور مهندسی برسدباشد ، هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، باید قبل از انجام مناقصه یا ا

، (NGL) واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازیآارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ،1-17-2
. درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه۶به ميزان 

 درصد مبلغ ٧/۵نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز، به ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب واحدهای بهره برداری 2-17-2
.برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

 درصد مبلغ برآورد هزینه ٩ انبارهای نفت منطقه ای، به ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب تلمبه خانه های نفت و٣-١٧-٢
.اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

 درصد مبلغ برآورد هزینه ١٠ گاز و چند راهه ها، به ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و۴-١٧-٢
.اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

شرایط آلی-٣

س از تأیيد ل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه آرده و پپيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز آارگاه و قب١-٣
.مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهيز آارگاه قرار دهد

ن هاین آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانكار را به دستگاه های اجرایی و سازماآارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمي٢-٣
ان اث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه ، برای استفاده موقت در دوردولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احد

.ساختمان ، معرفی می نماید
. ندرای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف به انجام برساپيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده ب٣-٣

ایت ن آارگاه در اسناد و مدارك پيمان درج شده باشد ، پيمانكار ملزم به رعدر مواردی آه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عمليات تجهيز و برچيد
.آن است

د یا  مدارك پيمان پيش بينی شده است ، انجام می شود ، تجهيز مازاد بر موارتعهدات آارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در حدی آه اسناد  و4-3
چنانچه طبق. پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام نمی شود مبالغ پيش بينی شده در پيمان آه مورد نياز انجام آار است ، به هزینه 
دن آارگاه تغيير نمی آند و هزینه تجهيز اضافی ، تنها برای قيمت جدید شرایط عمومی پيمان ، مبلغ پيمان تغيير آند ، مبلغ مقطوع تجهيز و برچي

.، قابل پرداخت است)  دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید١موضوع تبصره بند(
 ، تا سقف مبلغ پيش بينی شده در ۴ز و برچيدن آارگاه ، با توجه به مفاد بند هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در صورت تأمين هر یك از ردیف های تجهي۵-٣

.ردیف های مربوط ، پرداخت خواهد شد

سوزی و رای تجهيز آارگاه احداث می آند ، در برابر حوادث اتفاقی ، مانند آتش پيمانكار ، موظف است به هزینه خود ، ابنيه و ساختمان های آارگاه را ب6-3
.سيل ، بيمه آند

تجهيزات و . ارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام آار برچيده شوند ساختمان ها و تأسيسات مربوط به تجهيز آارگاه آه در زمين های تحویلی آ٧-٣
به جز ساختمان ها و قطعات پيش ساخته ، . متعلق به پيمانكار است  ، )به استثنای تجهيز انجام شده توسط آارفرما ( مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه 

فتی آنها ن آارفرما اجرا شده است ، مورد نياز آارفرما باشد ، بهای مصالح بازیاچنانچه ساختمان ها و تأسيسات تجهيز آارگاه آه توســط پيمانكار در زمي
.ده پيمانكار ، ساختمان ها و تأسيسات یادشده ، به آارفرما واگذار می شو، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن ب

نحوه پرداخت-4

ای  قلم در اسناد و مدارك پيمان پيش بينی شده است هزینه هر یك از ردیف هدر پيمان هایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك١-۴
.سبه شده و در صورت وضعيت ها درج می شودتجهيز و برچيدن آارگاه ، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آنها ، محا

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

. پيمانكار ، در صورت وضعيت ها منظور می شودهزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی1-1-4

٣٨٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

.ضعيت منظور و پرداخت می شودهزینه برچيدن آارگاه ، پس از اتمام عمليات برچيدن آارگاه ، در صورت و2-1-4

شده است برای آارهای مربوط به فهرست های بهای واحد پایه رشته نصب روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها، بصورت درصدی پيش بينی ٢-۴
، نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم (NGL)گازیپاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات 

:سرچاهی نفت و گاز و چند راهه هاگاز، نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای و نصب واحدهای 

.ای شروع عمليات پيمان الزم است درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از تجهيز آارگاه در حدی آه بر۴۵ــ  
.ان درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيم۴۵ــ  
. درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ،پس از برچيدن آارگاه١٠ــ  

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

٣٨٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان 1
۴٢٠١۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين و تجهيز محل سکونت

کارمندان و افراد متخصص

پيمانکار

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز محل سکونت

کارگران پيمانکار
٠٢٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

اداری و دفاتر کار پيمانکار
٠٣٠ مقطوع

٣٨٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين لباس کار, کفش و کاله حفاظتی کارگران 2
۴٢٠٢۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين لباس کار، کفش و کاله

حفاظتی کارگران
٠١٠ مقطوع

٣٩٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز تسهيالت کارکنان کارفرما, مهندسان مشاور 3
۴٢٠٣۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين و تجهيز محل سکونت

کارکنان کارفرما، مهندس

مشاور و آزمایشگاه

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

اداری و دفاتر کار کارفرما،

مهندس مشاور و آزمایشگاه

٠٢٠ مقطوع

تامين غذای کارمندان،

کارفرما، مهندس مشاور و

آزمایشگاه

٠٣٠ مقطوع

٣٩١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين ساختمان های پشتيبانی, انبار مواد منفجره, محوطه سازی و
ساختمان های عمومی

4
۴٢٠۴۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين ساختمان های

پشتيبانی به انضمام هزینه

تجهيز انبارهای سر پوشيده،

آزمایشگاه پيمانکار و موارد

مشابه

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز انبار مواد

منفجره
٠٢٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

عمومی
٠٣٠ مقطوع

محوطه سازی ٠۴٠ مقطوع

٣٩٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

احداث چاه آب 5
۴٢٠۵۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

احداث چاه آب عميق یا نيمه

عميق
٠١٠ مقطوع

٣٩٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين آب کارگاه و شبکه آب رسانی, مخابراتی, برق, گازرسانی و
سوخت

6
۴٢٠۶۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين آب کارگاه و شبکه

آبرسانی داخل کارگاه
٠١٠ مقطوع

تامين برق کارگاه و شبکه

برق رسانی داخل کارگاه
٠٢٠ مقطوع

تامين سيستم های مخابراتی

داخل کارگاه
٠٣٠ مقطوع

تامين سيستم گازرسانی

داخل کارگاه
٠۴٠ مقطوع

تامين سيستم سوخت

رسانی کارگاه
٠۵٠ مقطوع

٣٩۴



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين راه های دسترسی و ارتباطی 7
۴٢٠٧۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين راههای دسترسی ٠١٠ مقطوع

تامين راه های سرویس ٠٢٠ مقطوع

تامين راه های ارتباطی ٠٣٠ مقطوع

٣٩۵



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

ایاب و ذهاب 8
۴٢٠٨۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين ایاب و ذهاب کارگاه ٠١٠ مقطوع

٣٩۶



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين پی و سکو برای ماشين آالت و بارگيری و حمل باراندازی و نصب
ماشين آالت

9
۴٢٠٩۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين پی و سکو برای نصب

ماشين آالت و تجهيزات

سيستم توليد مصالح،

سيستم توليد بتن، کارخانه

آسفالت، مولدهای برق و

مانند آنها

٠١٠ مقطوع

نصب ماشين آالت و تجهيزات

و راه اندازی آنها، یا تامين آنها

از راه خرید خدمت یا خرید

مصالح

٠٢٠ مقطوع

بارگيری، خمل و باراندازی

ماشين آالت و تجهيزات به

کارگاه و برعکس

٠٣٠ مقطوع

٣٩٧



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

داربست فلزی 13
۴٢١٣۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تهيه، نصب و برچيدن داربست

فلزی در کارهای مربوط به

مخزنهای نفت

٠١٠ مقطوع

٣٩٨



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشگاه و تاریکخانه 14
۴٢١۴۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين آزمایشگاه و تاریک خانه

با تجهيزات مربوط و

تجهيزکارگاه برای انجام

آزمایش های پرتونگاری

٠١٠ مقطوع

٣٩٩



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

انحراف موقت نهرها 15
۴٢١۵۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

حفظ یا انحراف موقت نهرهای

زراعی موجود در محدوده

کارگاه

٠١٠ مقطوع

۴٠٠



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

بيمه 16
۴٢١۶۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

بيمه تجهيز کارگاه ٠١٠ مقطوع

۴٠١



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

برچيدن کارگاه 17
۴٢١٧۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

برچيدن کارگاه ٠١٠ مقطوع

۴٠٢



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - شرح اقالم هزینه باالسری٣پيوست 

هزینه باالسری

:تفكيك می شودبه طور آلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری آار، به شرح زیر

.هزینه باالسری عمومی-١
:ربوط آرد، مانند هزینه های درج شده در زیراین هزینه از نوع هزینه هایی است آه نمی توان آنها را به آار مشخصی م

.آت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارآات و خدماتهزینه دستمزد نيروی انسانی  دفتر مرآزی، شامل نيروی انسانی مدیریت شر١-١
.به انضمام هزینه بيمه بيكاری آارآنان دفتر مرآزی ،)سهم آارفرما(هزینه بيمه های عمومی و حق بيمه آارآنان دفتر مرآزی ٢-١
.دان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شودهزینه وسایل نقليه دفتر مرآزی و هزینه های ایاب و ذهاب آه توسط آارمن٣-١
.هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرآزی۴-١
.هزینه نگهداری دفتر مرآزی۵-١
.هزینه استهالك وسایل دفتری دفتر مرآزی۶-١
.هزینه  آب و برق، گاز و سوخت دفتر مرآزی٧-١
.هزینه مخابرات و پست دفتر مرآزی٨-١
.هزینه پذیرائی و آبدارخانه دفتر مرآزی٩-١
.هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرآزی١٠-١
.هزینه فتوآپی و چاپ نقشه در دفتر مرآزی١١-١
.هزینه تهيه اسناد، برای شرآت در مناقصه ها١٢-١
.هزینه ضمانت نامه شرآت در مناقصه ها١٣-١
.های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها هزینه های متفرقه،شامل هزینه١۴-١
.هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرآزی١۵-١
.بار مرآزیهزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری وبهره برداری از ان١۶-١

.هزینه باالسری آار-٢
:های درج شده در زیر توان آن را به آار مشخصی مربوط آرد، مانند هزینه این هزینه، از نوع هزینه هایی است آه می

:هزینه های سرمایه گذاری آه شامل موارد زیر است١-٢
.يمانكار استهزینه تنخواه در گردش پيمانكار، با توجه به وجوه پيش پرداخت آه نزد پ١-١-٢
.هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام آار آه نزد آارفرماست٢-١-٢

:هزینه ضمانت نامه ها، آه شامل موارد زیر است٢-٢
.هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات١-٢-٢
.هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت٢-٢-٢
.هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام آار٣-٢-٢

.هزینه ماليات٣-٢
.هزینه صندوق آارآموزی۴-٢
.سود پيمانكار۵-٢
:هزینه های مستمر آارگاه، شامل موارد زیر است ۶-٢

مالی و تدارآات، آمپ و آانتين و خدمات و حفاظت هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی  عمومی آارگاه، دفتر فنی، اداری، ١-۶-٢
ها و هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه، منظور همچنين، هزینه دستمزد سایر عوامل آارگاه آه در قيمت ردیف های فهرست ب. و حراست

.نشده است
.مایشگاه قرارمی گيردهزینه نيروی انسانی خدماتی آه در اختيار آارفرما، دستگاه نظارت  و آز٢-۶-٢
.آار مربوطهزینه سفر مدیران و آارآنان دفتر مرآزی به آارگاه و سایر نقاط، برای ٣-۶-٢
.هزینه تهيه نسخه های اضافی اسناد و مدارك پيمان۶-۴-٢
.نه غذای آارگران پيمانكارهزینه غذای آارآنان و آارمندان پيمانكار و همچنين هزینه و یا آمك هزی۶-۵-٢
.هزینه پذیرائی آارگاه۶-۶-٢
.هزینه پست، سفر مسئوالن آارگاه و هزینه های متفرقه٧-۶-٢
.هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب آارگاه و وسيله نقليه تدارآات آارگاه٨-۶-٢
.هزینه فتوآپی، چاپ، لوازم التحریز و ملزومات٩-۶-٢

.هزینه های تهيه مدارك فنی و تحویل آار٧-٢
.هزینه های تهيه عكس و فيلم١-٧-٢
).Shop Drawings(هزینه تهيه نقشه های آارگاهی ٢-٧-٢
).As Built Drawings(هزینه تهيه نقشه های همچون ساخت  ٣-٧-٢
.هزینه های برنامه ریزی و آنترل پروژه۴-٧-٢
.هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی۵-٧-٢

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

، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، )برای پيمان های مشمول(در طرح های عمرانی چون هزینه عوارض شهرداری  . ٢توضيح 
.هزینه ای از بابت  آن در هزینه های باالسری در نظر گرفته نشده است

.و بيمه بيكاری، پيش بينی نشده است)  درصد٢٠(مه سهم آارفرما  در هزینه های باالسری، هزینه ای بابت بيمه های تأمين اجتماعی شامل بي. ٣توضيح 

۴٠٣



١٣٩۴نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - هزینه های منطقه ای۴پيوست 

شرح اقالم هزینه های منطقه ای

کاهش راندمان در اجرای کار می باشد و در ردیف های این به طور آلی، هزینه هایی است مربوط به عوامل منطقه که موجب افزایش یا . هزینه منطقه ای
.یب پيشنهادی پيمانكار می بایست منظور گرددفهرست بها و ضرایب تعریف شده در آن، لحاظ نشده است و در قيمت ها و ضر

۴٠۴




