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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 
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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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فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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، ساخته و نصب می شود

۶ اضافه بهای حمل مصالح با رنگ و پوشش

٧ حمل شيرآالت و سایر ملحقات

٨  کيلومتر۵اضافه بهای حمل بيش از 

٣ فصل اول. حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

١٠ زانوهای مایتر

١٣ نازل ها

٢۵ O_LETها 

٢٨ غالف لوله ها

٢٩ اسپول ها

٩ فصل دوم. پيش ساخت کارهای لوله کشی

٣۵ نصب و جوشکاری در محدوده واحدهای پاالیشگاهی

۴٠ نصب و جوشکاری خطوط بين واحدها - در سطح زمين

۴۴ نصب و جوشکاری خطوط بين واحدها - در ارتفاع، لخته گيرها

۴٨ نصب و جوشکاری محدوده انبارها و محوطه مخزن ها

۵٠ ساخت و نصب در محل

۵٧ نصب شير آالت وسایر ملحقات

٣۴ فصل سوم. لوله کشی روزمينی

۶٣ در محدوده واحدهای پاالیشگاهی

۶٢ فصل چهارم . لوله کشی زیرزمينی



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٧٣ خطوط ارتباطی بين واحدها

٨۵ آزمایش های پرتو نگاری

٨۶ )P.M.Iتست شناخت مصالح(

٨٧ عمليات پيش گرم جوشکاری ها

٨٩ )P.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ها (

٩۴ آزمایشات هيدرو استاتيک

٩۶ آزمایشات با هوای فشرده

٩٧ اسيد شوئی

٨۴ فصل پنجم. عمليات تکميلی لوله کشی

٩٩ شيرهای کنترل و اندازه گيرها

١٠٠ صافی ها

١٠١ صفحات اریفيس

١٠٢ شيرهای اطمينان

١٠٣ خطوط لوله کشی

٩٨ فصل ششم. عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

١٠۵ بستن فلنج جدا کننده

١٠٨ نصب اتصال جدا کننده

١٠٩ نصب بازوی بارگيری نفت

١١٠ نصب اسپرینکلر اطفا حریق

١١١ نصب جعبه آتش نشانی

١١٢ نصب دوش ایمنی

١١٣ عمليات خم کاری لوله

١٠۴ فصل هفتم. کارهای متفرقه لوله کشی

١١۴ فصل دهم. نصب تجهيزات دوار



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

١١۶ پمپ ها

١٢٠ کمپرسورها

١٢٣ فن ها و دمنده ها

١٢٨ محرکه ها و مولدها

١٣٧ ماشين آالت روی تجهيزات ثابت

١۴١ اکسترودرها

١۴٢ نوار نقاله ها

١۴٣ نوار نقاله های پيچی

١۴۴ دستگاه های کيسه و بشکه پر کن

١۴۵ دستگاه های بالت زن

١۴۶ فيدرهای لرزنده

١۴٨ تجهيزات بسته ای

١۴٩ برج ها و ظروف

١۵۵ S&Tمبدل های نوع 

١۵٨ کولرهای هوائی

١۵٩ قطعات داخلی برج ها و راکتورها

١۶۵ برج های خنک کننده

١٧١ دستگاه پرتاب و دریافت توپک

١٧٢ غبارگيرهای نوع فيلتر کيسه ای

١٧٣ مبدل ها

١۴٧ فصل یازدهم. نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

١٧٧ پانل ها

١٧٨ داکت ها و هواکش ها

١٨٠ تيوب باندل ها

١٨۴ کانوکشن، سوپر هيتر، اکونومایزر.

١٧۶ فصل دوازدهم. نصب کوره ها و بویلرها



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

١٨۵ FLAREدودکش و 

١٨۶ چراغ اعالن به هواپيما

١٨٩ مخزن های سقف ثابت و شناور

١٩٨ مخزن های دوجداره

٢٠٣ مخزن های کروی

٢٠۴ سيلوهای آلمينيومی

٢٠۵ مخزن های فوالد ضد زنگ

٢٠۶ مخزن های دفنی

١٨٨ فصل سيزدهم. مخازن

٢٠٨ جرثقيل های سقفی

٢٠٩ باالبرها

٢١٠ نمونه گيرها و ظروف کوچک

٢١١ اجکتورها

٢١٢ کالریفایرها

٢١٣ سيستم های انتقال نيرو

٢١۴ تجهيزات کارگاهی

٢١۵ باسکول ها

٢١۶ صدا گيرها

٢٠٧ فصل چهارهم. نصب تجهيزات متفرقه

٢١٨ ساخت قطعات

٢٢٢ نصب قطعات

٢٢٧ نصب ورق های سقف و دیوار

٢٢٨  کيلوگرم١٠ساخت و نصب تکيه گاه های سبکتر از 

٢٢٩ نصب آویزهای فنری (لوله کشی)

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



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٢٣١ قطعات اتصالی نسوزها

٢٣٢ مواد نسوز ریختگی

٢٣٣ آجرها و سایر قطعات خاص

٢٣٠ فصل شانزدهم. عمليات نسوزکاری

٢٣٧ کارهای لوله کشی

٢۴٢ تجهيزات

٢۴۶ رنگ آميزی اسکلت فلزی

٢۵٠ مصالح رنگ آميزی

٢۵١ مخازن ذخيره

٢٣۶ فصل هفدهم. عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

٢۵۴ عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق

٢۵٩ عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق

٢۶٣ عایقکاری گرم تجهيزات

٢۶٩ عایقکاری سرد تجهيزات

٢٧٣ عایقکاری ضد آتش

٢٧۵ پوشش و نوار پيچی لوله ها

٢٧٨ پوشش (اندود) سيمانی لوله ها

٢٩٠ مصالح عایقکاری

٢۵٣ فصل هجدهم. عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

٢٩٢ آزمایش های هيدرو استاتيکی

٢٩٧ آزمایش به روش مایع نفوذی

٢٩٨ آزمایش های پرتو نگاری

٢٩٩ تنش زدایی (پس گرم کردن جوش)

٢٩١ فصل نوزدهم. کارهای تکميلی



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٣٠٣ پيش گرم کردن جوش ها

٣٠۵ آزمایش های با هوای فشرده

٣٠۶  کيلومتر۵فصل بيستم. حمل بيش از 

٣٠٩ کابل های قدرت و کنترل

٣١۶ کابل های تلفن

٣١٧ سيم ها

٣١٨ کابل ها و سيم های متفرقه

٣١٩ ماسه ریزی و آجر چينی داخل تراشه

٣٠٨ فصل بيست و یکم. کابل کشی و سيم کشی

٣٢١ سر سيم بندی کابل های کنترل

٣٢٢ سر سيم بندی کابل های فشار ضعيف

٣٢۵ سر سيم بندی کابل های فشار متوسط

٣٣٠ نصب گلندها

٣٢٠ فصل بيست و دوم. سرسيم بندی و اتصال کابل ها

٣٣٣ نصب سينی ها و نردبان های فوالدی

٣٣۴ نصب کاندوئيت ها

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

٣٣٨ نصب پانل ها

٣٣٩ نصب ترانسفورمرها

٣۴٠ نصب باسداکت ها

٣۴١ نصب جعبه های تقسيم

٣۴٢ نصب باتری ها

٣۴٣ نصب ایستگاه کنترل محلی موتور

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



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٣۴۵ نصب نور افکن ها و چراغ های صنعتی

٣۴۶ نصب چراغ های رشته ای

٣۴٧ نصب چراغ های فلورسنت

٣۴٩ نصب چراغ های متفرقه

٣۴۴ فصل بيست و پنجم. نصب سيستم روشنایی

٣۵١ نصب سيستم حفاظت کاتدی

٣۵٢ نصب سيستم اتصال زمين

٣۵٩ نصب سيستم  برق گير

٣۵٠ فصل بيست و ششم. نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

٣۶١ نصب سيستم تلفن

٣۶۴ نصب سيستم فراخوان

٣۶۵ نصب سيستم تلویزیون مدار بسته

٣۶۶ نصب سيستم ساعت مرکزی

٣۶٠ فصل بيست و هفتم. نصب تجهيزات ارتباطی

٣۶٨ پانل های فشار متوسط

٣۶٩ پانل های فشار ضعيف

٣٧٢ ترانسفورمرها

٣٧٣ موتورها

٣٧۶ پانل های خاص

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

٣٧٨  کيلومتر۵حمل بيش از 

٣٧٧  کيلومتر تجهيزات کارهای برقی۵فصل بيست و نهم. حمل بيش از 



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت

معاونت امور مهندسی

٣٨٠ ادوات واقع در محوطه - ادوات الکتریکی

٣٨۴ ادوات واقع در محوطه - ادوات نيوماتيکی

٣٨۶ ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانيکی

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

٣٩٣ جعبه تقسيم ها و پانل های محلی

٣٩۵ آناالیزر

۴٠٢ لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق

۴١٢ شبکه هوای ابزار دقيق

۴١٧ لوله کشی حرارتی (لوله های بخار گرم کننده)

۴١٩ کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها

۴٢٧ کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندها

۴٢٩ کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی و اتصاالت

۴٣٢ مسيرهای عبور کابل

٣٧٩ فصل سی و یکم. عمليات نصب در محوطه

۴٣٨ پانل ها

۴٣٩ ادوات نصب شده روی پانل ها

۴۴٠ DCSتغييرات جانبی 

۴٣٧ فصل سی و دوم. تجهيزات اتاق کنترل

۴۴١ فصل سی و سوم. عمليات تست لوپ

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

۴۴۶  - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

۴۶٣  - شرح اقالم هزینه باالسری٣پيوست 

۴۶۴  - هزینه های منطقه ای۴پيوست 



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

دستورالعمل کاربرد

دامنه کاربرد  -١
و پرداخت هزینه اجرای آنها ) NGL(حدهای پتروشيمی، واحدهای تفکيک مایعات گازیاین فهرست بها برای برآورد هزینه عمليات پاالیشگاه های نفت و گاز، وا

شامل این دستورالعمل ) NGL( ی تفکيک مایعات گازیفهرست بهای نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدها. استفاده می شود
:ها به شرح زیر می باشد، کليات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پيوست های فهرست ب)دستورالعمل کاربرد(

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 ميشودبه 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

 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 و برابر) چهل (۴٠ 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 (٣٠
)٢پيوست (درصد هزینه اجرای کار بدون احتساب هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه ) شش(۶ هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه برابر ٢-١-٣      
 ، شامل بيمه سهم کارفرما و بيمه بيکاری١/٠۶٩ 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 . ستدر این فهرست مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در  بهای واحد آن ردیف  ا
 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

سبه و برمبنای آن  بها و مقادیر و بر آورد هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محااگر در نظر باشد کار به صورت یک قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست
.این جدول به اسناد مناقصه الحاق می شود و مبنای پرداخت قرار می گيرد. جدول درصد اجزای متشکله کار تهيه می شود

های مربوط  ر، آزمایشگاه و کارفرما به عهده پيمانکار گذاشته شود، هزینهدر 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
اد شده را، همراه با تجزیه قيمت مربوط، برای تصویب به معاونت امور  یهای 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 کارهای SCHک سطح مقطع مشخص قيمت ضخامت یا  یگروه لوله کشی که به ازای
.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

گ خالصه برآورد بخش های مختلف کار به تفکيک و به صورت جمع نيز در آن یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای رشته مربوط به طور بر
.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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کليات

. اجزای غير قابل  تفکيک و مکمل یکدیگر هستندمفاد این کليات و مقدمه فصل های مختلف و شرح ردیف های این فهرست بها -١
یاالیشگاه های نفت و گاز، واحدهای پتروشيمی، واحدهای تفکيک مایعات گازقيمت های درج شده دراین فهرست بها متوسط هزینه اجرای کارهای نصب در پ -٢
)NGL (است که شامل هزینه های نيروی انسانی)(، ماشين آالت، ابزار و مواد مصرف شدنی)نيروهای مستقيم کارTOOLS & CONSUANBLES  (هزینه . می باشد

.تهيه مصالح در موارد خاص در ردیف های جداگانه تعيين شده است
بار کارفرما تا  نصب  تجهيزات، رنگ و عایق، کارهای برق و کارهای ابزاردقيق از محل انهزینه حمل مصالح و تجهيزات تحویلی کارفرما به پيمانکار برای گروه های -٣

هزینه حمل و جابحایی مصالح لوله کشی به فاصله .  کيلومتر در قيمت ردیف های نصب منظور شده است۵انبار پيمانکار و حمل تا محل نصب به فاصله حداکثر
. کيلومتر، از ردیف های جداگانه منظور شده است۵ کيلومتر و همچنين حمل مازاد ۵حداکثر

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

.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 به عهده 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 . 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 باالو یا آلياژهای آلومينيوم و یا آهن، نيکل، کروم و موليبدن که نياز به ) COPPER NICKEL(مانند) NON FERROUS ALLOY(غيرآهنی
. می شودو یا تجهيزات خاص باشد، هزینه آنها با توجه به شرایط خاص پروژه تعيين

.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 ابزار دقيق -١٢
اید دارای گواهی کارگاه مجهز به تجهيزات مورد نياز آزمایش داشته باشد و این تجهيزات ب برای انجام کارهای کاليبراسيون ادوات ابزار دقيق، پيمانکار باید یک ١-١٢

.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 ٢-١٢

 COLDاًال در مجاورت کارگاه کاليبراسيون نگهداری شود، باید مشخصات در صورتی که ادوات ابزار دقيق پس از کاليبراسيون در انبار دیگری احتم. نگهداری شود
ROOMرا داشته باشد .

در  ابزار دقيق با محل نصب و در نظر گرفتن مالحظات فنی و عمومی از جمله  در هریک از ردیف های گروه ابزار دقيق، هزینه تطبيق مشخصات فنی ادوات٣-١٢
.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 ۴-١٢
تصاالت جانبی مثل لوله های سيگنال نيوماتيکی و یا اتصاالت کابل و انجام می شود و در این رابطه، در موارد نياز، گروه ابزار دقيق باید ا)  PIPING(گروه لوله کشی

. شده در ردیف های مربوط منظور شده استغيره را باز کرده و پس از نصب ادوات، مجددًا وصل نماید هزینه های یاد
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
 به پيمان  مربوط به این فهرست بها در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضممبلغ مربوط به هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه و بيمه های تامين اجتماعی -١۴

.منظور شده باشد، قابل پرداخت است
 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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لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

لوله آشی

حمل و جابجایی مصالح -فصل اول

 آيلومتر۵در محدوده محل اجرای آار به فاصله حداآثر ) تحویلی از آارفرما به پيمانكار( قيمت های این فصل مربوط به جابجایی و حمل مصالح لوله آشی-١
. آيلومتر تا محل نصب می باشد۵ فواصل بيش از از محل اجرا و همچنين هزینه حمل اضافی در خارج محدوده محل اجرای برای

:از این رو.  صورت گرفته استتقسيم بندی ردیف های این فصل بر اساس نوع مصالح و تعداد جابجایی آنها-٢
د قبل از نصب در آارگاه پيش ساخت شوند و سپس به محلهزینه حمل آن بخش از مصالح لوله آشی آه طبق نقشه ها و مشخصات فنی بای: الف

.استنصب انتقال یابند، تحت ردیف هاى جداگانه بر حسب نوع مصالح منظور شده 
ی شوند، تحت ردیف های جداگانه بر حسب نوع مصالح هزینه حمل بخشى از مصالح لوله آشی آه بدون پيش ساخت به محل نصب حمل م -ب

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

.صورت اضافه بها طبق ردیف های مربوط محاسبه می شود
 آيلومتر ۵تا محل نصب بيش از ) انبار آارفرما( آه فاصله محل تحویلاضافه هزینه حمل مصالح در خارج از محدوده، محل اجرای آار برای مواردی -د

.است، تحت ردیف جداگانه 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

ا آارگاه رنگ و  مصالح لوله آشی و یا قطعات پيش ساخته شده در محدوده آارگاه ساخت و ییهزینه جابجایى و حمل اضاف. منظور شده است
برحسب مورد در بخش های دیگر این ) یا داخل ترانشه( نصبسندبالست و پوشش و حمل لوله ها و ملحقات و یا قطعات ساخته شده به محل

.فهرست بها منظور شده است
و برای " تن" گيری می شود، و واحد آن برای حمل در محدوده محل اجرای آارردیف های این فصل، براساس وزن لوله ها و سایر مصالح لوله آشی اندازه -۴

. محاسبه می شود٢می باشد آه به تفكيك درج شده در بند " آيلومتر -تن" آيلومتر در خارج از محدوده محل اجرای آار، ۵اضافه هزینه حمل بيش از 

٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

بخشی که پيش ساخت و نصب می شود M1HD01
٠١٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

کربن استيل و آلياژی ٠١۴١١،۶٩٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢۶١٠،٨۵٠ تن

کربن استيل با اندود سيمانی ٠٣۴٩١،٠٣٠ تن

۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

بخشی که در محل، ساخته و نصب می شود M1HD02
٠١١١۵٨

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

کربن استيل، گالوانيزه و

آلياژی
٠١٣٠٧،٧٢٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢۴۶٨،٨٢٠ تن

بتونی، زبست سيمانی ٠٣٢۵٨،٣٧٠ تن

رزینی، پی وی سی، پلی

اتيلن
٠۴۴١۴،٠۶٠ تن

چدنی، چدن داکتيل ٠۵٣۶٢،٢۴٠ تن

کربن استيل با اندود سيمانی ٠۶٣۶٨،٧٢٠ تن

۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اضافه بها - حمل مصالح با رنگ و پوشش M1HD03
٠١٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

کربن استيل، گالولنيزه و

آلياژی
٠١۶٨،٨٢٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢١٢٢،٩٠٠ تن

کربن استيل با اندود سيمانی ٠٣٨١،٩٣٠ تن

۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل شيرآالت و سایر ملحقات M1HD04
٠١٣١۵٨

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

کربن استيل و آلياژی ٠١۴۴٨،٢٧٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢۶١٧،٧٠٠ تن

چدن، چدن داکتيل ٠٣۴۵۴،١۵٠ تن

٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1HD05 کيلومتر۵اضافه بهای حمل بيش از 
٠١۴١۵٨

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

ALL WEIGHTS &

DISRANCES
٠١١،٣٢٠ تن/کيلومتر

٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

لوله آشی

پيش ساخت آارهای لوله آشی -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 فنی  ، بمنظور اجرای آارهای پيش ساخت طبق نقشه)…ش و آه تجهيزات و ابزار الزم و آافی از جمله جرثقيل، دستگاه های جوش و بر
.در آن مستقر شده است

 FIT)،  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
UP)  هيدرواستاتيك)رادیوگرافی، مافوق صوت(هزینه سایر عمليات الزم شامل آزمایش های غير مخرب. و جوشكاری آنها طبق مشخصات فنی می باشد ،

.تكميل لوله آشی محاسبه می شودو تنش زدایی و یا پيش گرم آردن جوش ها، بر اساس ردیف های فصل آارهای 
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

، ساخت(NOZZLE)ساخت انشعابات روی لوله ها:  و سایر آارهای خاص) اسپول(ردیف های آارهای پيش ساخت شامل، پيش ساخت قطعات لوله آشی -۴
می باشد آه براساس  نوع مصالح، قطر، ضخامت جداره) LETS(و اتصاالت(JACKETED  PIPES)ساخت و اتصال غالف لوله ها(MITERING)زانوهای مایتر

با صفحه تقویتی و بدون آن انجام در مورد ساخت انشعابات، طبقه بندی به تفكيك زاویه انشعاب و به تفكيك . در ردیف های جداگانه، تفكيك شده است
.شده است و قيمت های آنها بر حسب ردیف های 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
.ن فصل محاسبه می شودطبيعت آار در محل نصب ساخته شوند، هزینه اجرای آنها  از ردیف های همي

طبق مشخصات فنی در مرحله پيش ساخت می باشد آه در نقشه. انجام شده می باشد"  سرجوش" تعداد "  اسپول ها " واحد اندازه گيری پيش ساخت -۶
.لوله آشی با عالئم مشخص تعيين شده و به تایيد مهندس مشاور رسيده است

در این مورد، قطر لوله شاخه انشعاب مالك عمل می ب. نيز تعداد سرجوش های انجام شده برای ساخت زانو می باشد(NOZZLES)واحد ساخت اشعابات   -٧
مثأل هرگاه یك زانو از سه قطعه متصل شده . برای ساخت زانو می باشدواحد اندازه گيری ساخت زانوهای مایتر شده، تعداد سرجوش های اجرا شده     -٨

. سرجوش محاسبه می شود٢تشكيل شود، تعداد 
.بكار رفته می باشد(O-LET)تعداد(… ,WELDOLET, THERADOLET)ها از نوع(O-LET)واحد اندازه گيری     -٩
.است) داخل غالف(اجرا شده و مالك، قطر لوله اصلی" متر طول"واحد اندازه گيری ساخت غالف لوله ها،      -١٠

٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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
٠٢٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=4"٠ ٠١٩۴۶،٧٨٠١،٠٧٧،٢٠٠١،٢٨٧،٩۴٠ سرجوش

D=5"٠ ٠٢١،١٣۶،٢۴٠١،٢٨٩،۶٧٠١،۵۴٠،٠۶٠ سرجوش

D=6"٠ ٠٣١،٣١٣،٧٨٠١،۴٨٨،١۴٠١،٧٧۴،٧٣٠ سرجوش

D=8"٣،٠٣٧،٢١٠ ٠۴١،٧١٩،۴٧٠١،٩۴۶،١١٠٢،٣١٩،٢٣٠ سرجوش

D=10"۴،١٢۴،۴٣٠ ٠۵٢،١١٣،٨٣٠٢،۶٠٣،١٠٠٣،١١٣،٠٢٠ سرجوش

D=12"۴،٢۵۵،٩٠٠ ٠۶٢،٣٨٨،۶٣٠٢،٧١٢،۶٠٠٣،٢٣٨،٢٢٠ سرجوش

D=14"۴،٨٩٧،٨٢٠ ٠٧٢،٧٣٠،۶٣٠٣،١٠٨،۴٨٠٣،٧١۵،٩٠٠ سرجوش

D=16"۵،۵٣٨،٢۶٠ ٠٨٣،٠٧١،٢۴٠٣،۵٠٣،٣١٠۴،١٩٢،٨٩٠ سرجوش

D=18"۶،١٨٠،٢۵٠ ٠٩٣،۴١٢،٩۶٠٣،٨٩٨،٩٢٠۴،۶٧٠،۶۴٠ سرجوش

D=20"۶،٨٢٠،٩٧٠ ١٠٣،٧۵٣،۴٩٠۴،٢٩۴،٠٣٠۵،١۴٧،۵۵٠ سرجوش

D=24"٨،١٠٣،٣٣٠ ١١۴،۴٣۶،١٠٠۵،٠٨۴،٧۴٠۶،١٠٢،٢١٠ سرجوش

D=26"٨،٧۴۵،٠٣٠ ١٢۴،٧٧٧،٩٣٠۵،۴٨٠،٠٣٠۶،۵٧٩،٣٠٠ سرجوش

D=28"٩،٣٨۶،۶٠٠ ١٣۵،١١٩،٣۴٠۵،٨٧۵،٧٣٠٧،٠۵٧،١۵٠ سرجوش

D=30"١٠،٠٢٧،٧۴٠ ١۴۵،۴۶٠،١٩٠۶،٢٧٠،٧۴٠٧،۵٣٣،٩۶٠ سرجوش

D=32"١٠،۶۶٧،٢۵٠ ١۵۵،٨٠٠،٨٠٠۶،۶۶۵،٠٢٠٨،٠٠٩،٨۶٠ سرجوش

D=34"١١،٣٠٩،٢٠٠ ١۶۶،١۴٢،٨٠٠٧،٠۶١،١٨٠٨،۴٨٧،٩٩٠ سرجوش

D=36"١١،٩۵٠،١٧٠ ١٧۶،۴٨٣،۴٠٠٧،۴۵۶،٠١٠٨،٩۶۴،٨٠٠ سرجوش

D=38"١٢،۵٩١،٩١٠ ١٨۶،٨٢۵،٧۶٠٧،٨۵١،٨٩٠٩،۴۴٣،٠٠٠ سرجوش

D=40"١٣،٢٣٢،٨٨٠ ١٩٧،١۶۶،٠١٠٨،٢۴۶،٧٣٠٩،٩١٩،۴۶٠ سرجوش

D=42"١٣،٨٧٣،۵٠٠ ٢٠٧،۵٠٧،۴٩٠٨،۶۴١،٧۴٠١٠،٣٩۶،٢٧٠ سرجوش

D=44"١۴،۵١۵،۴۴٠ ٢١٧،٨۴٨،٩٠٠٩،٠٣٧،٧٢٠١٠،٨٧۴،٠۵٠ سرجوش

D=46"١۵،١۵۶،۴١٠ ٢٢٨،١٩٠،١٠٠٩،۴٣٢،٧٣٠١١،٣۵١،٢١٠ سرجوش

D=48"١۵،٧٩٨،۵٠٠ ٢٣٨،۵٣١،١۵٠٩،٨٢٨،٧٨٠١١،٨٢٩،٠۶٠ سرجوش

D=50"١۶،۴۴٠،٧٨٠ ٢۴٨،٨٧٢،٩٩٠١٠،٢٢۴،٢٧٠١٢،٣٠۶،٩٨٠ سرجوش

D=52"١٧،٠٧٩،۴٧٠ ٢۵٩،٢١٣،٢۴٠١٠،۶١٨،٢٨٠١٢،٧٨٢،۵٠٠ سرجوش

D=54"١٧،٧٢٠،٩٣٠ ٢۶٩،۵۵۵،٣٢٠١١،٠١٣،٨٨٠١٣،٢۵٩،٩١٠ سرجوش

D=56"١٨،٣۶١،۵۵٠ ٢٧٩،٨٩۵،٨۵٠١١،۴٠٨،٧١٠١٣،٧٣۶،٨٩٠ سرجوش

١٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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
٠٢٠٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=4"١،٧۶٧،٨٧٠ ٠١١،١٨۴،٩٢٠١،٢۴١،٨٨٠١،۵٣٢،٣۴٠ سرجوش

D=5"٢،١٠٧،٨٣٠ ٠٢١،۴١٣،٩۶٠١،۴٨٠،٧۴٠١،٨٣٠،٣٠٠ سرجوش

D=6"٢،۴٢١،٩٧٠ ٠٣١،۶١٩،٧٨٠١،۶٩۵،٧٣٠٢،١٠۶،٨١٠ سرجوش

D=8"٣،١۶٠،٧١٠ ٠۴٢،١٢٣،٢۵٠٢،٢٢١،۴۶٠٢،٧۵٢،٢٩٠ سرجوش

D=10"۴،٣٠٢،٠٣٠ ٠۵٢،۶٠٢،۴٨٠٢،٧٢٢،٣٠٠٣،٣٧۵،٣۶٠ سرجوش

D=12"۴،۴٣١،۵۵٠ ٠۶٢،٩٧١،٨۴٠٣،١١١،٩۵٠٣،٨۴٧،۴۶٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٧٣،۴١٩،٣۵٠٣،۵٨٢،٧٠٠٠ سرجوش

D=16"٠ ٠٨٣،٨۶۵،١٨٠۴،٠۵٢،١٠٠٠ سرجوش

D=18"٠ ٠٩۴،٣١٢،۴٣٠۴،۵٢٢،۵٩٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٠۴،٧۵٨،۵۶٠۴،٩٩٢،٢٩٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١١۵،۶۵١،٨٩٠۵،٩٣٢،۴۴٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١٢۶،٩٩٢،٣٢٠٧،٣۴٢،۶٠٠٠ سرجوش

١١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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 - فوالد آلياژی M1PFMIAS
٠٢٠٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=4"٠ ٠١١،٣۶۵،۶٩٠١،۵٧٠،٩٠٠١،٨٩١،٢٣٠ سرجوش

D=5"٠ ٠٢١،۶٣٢،۶٣٠١،٨٧٣،٩٣٠٢،٢۵٣،۴٣٠ سرجوش

D=6"٠ ٠٣١،٨٨٠،٩۴٠٢،١۵۵،۶۴٠٢،۵٨٨،٨٩٠ سرجوش

D=8"۴،۵٠٠،٩٢٠ ٠۴٢،۴۵٨،١٠٠٢،٨١٣،٨۶٠٣،٣٧٨،٠١٠ سرجوش

D=10"۶،١۶۴،۶٨٠ ٠۵٣،٠١٧،١٧٠٣،٧٩٨،٨٢٠۴،۵٧۵،٢۴٠ سرجوش

D=12"۶،٣٣٢،۶۴٠ ٠۶٣،۴٣٢،۴۵٠٣،٩۴١،٢٣٠۴،٧٣٨،۵١٠ سرجوش

D=14"٧،٣٠٩،۶٠٠ ٠٧٣،٩٣٩،۴۴٠۴،۵٣٢،۵۵٠۵،۴۵۵،٨٠٠ سرجوش

D=16"٨،٢٨۶،٢١٠ ٠٨۴،۴۴۴،۶۶٠۵،١٢٣،۶٩٠۶،١٧٣،۴٨٠ سرجوش

D=18"٩،٢۶١،٩۵٠ ٠٩۴،٩۵٢،١٢٠۵،٧١۴،۶٩٠۶،٨٩١،٢٣٠ سرجوش

D=20"١٠،٣۴٣،١٠٠ ١٠۵،۴۵٧،٢٧٠۶،٣٩٢،۶۵٠٧،٧٠٣،٨۶٠ سرجوش

D=24"١٢،١٩٢،٧٧٠ ١١۶،۴٧٠،٢٧٠٧،۴٨٩،٠١٠٩،٠۴٣،٨۶٠ سرجوش

D=26"١٣،١۶٩،١١٠ ١٢۶،٩٧۶،۵۶٠٨،٠٧٩،۵۶٠٩،٧۶٠،٧٧٠ سرجوش

D=28"١۴،١۴۶،٩٩٠ ١٣٧،۴٨٣،٢٠٠٨،۶٧١،٨٠٠١٠،۴٧٩،٣٧٠ سرجوش

D=30"١۵،١٢٢،٩٠٠ ١۴٧،٩٨٩،٩۶٠٩،٢۶٢،٠٣٠١١،١٩۶،٣۵٠ سرجوش

D=32"١۶،٠٩٧،١٨٠ ١۵٨،۴٩۵،٠١٠٩،٨۵١،٩۵٠١١،٩١٢،٢۵٠ سرجوش

D=34"١٧،٠٧۶،١۵٠ ١۶٩،٠٠٢،۵۶٠١٠،۴۴۴،۵۶٠١٢،۶٣١،٣٩٠ سرجوش

D=36"١٨،٠۵٢،١٩٠ ١٧٩،۵٠٧،۶١٠١١،٠٣۵،۵٣٠١٣،٣۴٨،٣٣٠ سرجوش

D=38"١٩،٠٢٩،٣٢٠ ١٨١٠،٠١۵،١٧٠١١،۶٢٧،٠٣٠١۴،٠۶۶،١٨٠ سرجوش

D=40"٢٠،٠٠۴،٩۶٠ ١٩١٠،۵٢٠،٢٢٠١٢،٢١٧،٢٠٠١۴،٧٨٢،٧٢٠ سرجوش

D=42"٢٠،٩٨١،۴٠٠ ٢٠١١،٠٢٧،٢۵٠١٢،٨٠٨،۵٧٠١۵،۵٠٠،٠۶٠ سرجوش

D=44"٢١،٩۵٩،٠٠٠ ٢١١١،۵٣٣،۵۵٠١٣،۴٠٠،٣٨٠١۶،٢١٨،٢٣٠ سرجوش

D=46"٢٢،٩٣۵،٠۴٠ ٢٢١٢،٠٣٩،٨۶٠١٣،٩٩٠،٩۶٠١۶،٩٣۵،١٧٠ سرجوش

D=48"٢٣،٩١٣،٣۶٠ ٢٣١٢،۵۴۵،٧۶٠١۴،۵٨٣،٢۴٠١٧،۶۵۴،٢١٠ سرجوش

D=50"٢۴،٨٩١،٢٧٠ ٢۴١٣،٠۵٣،١٨٠١۵،١٧۵،١١٠١٨،٣٧٢،٣٧٠ سرجوش

D=52"٢۵،٨۶۵،٠۵٠ ٢۵١٣،۵۵٨،۶٣٠١۵،٧۶۴،٣٩٠١٩،٠٨٧،۶٩٠ سرجوش

D=54"٢۶،٨۴١،٧۶٠ ٢۶١۴،٠۶۵،٨۶٠١۶،٣۵۵،٩۶٠١٩،٨٠۵،٧٩٠ سرجوش

D=56"٢٧،٨١٧،٨٠٠ ٢٧١۴،۵٧١،٢۴٠١۶،٩۴۶،٩٣٠٢٠،۵٢٢،٧٣٠ سرجوش

١٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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 - کرین٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
استيل

M1PFNZNR01CS
٠٢١١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١۶٠٢،٣١٠۶۵٨،۶٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٨٢٢،٨۵٠٩٠٠،۴٢٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٩٩٣،۶۵٠١،١٠١،٩٨٠١،٣۴٢،٨٧٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،١۶۵،۵۶٠١،٢٧٩،٩٨٠١،۵۶٠،٠٨٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵١،٣١٨،٧٧٠١،۴۴٩،۶٨٠١،٧۶۶،٧۶٠ سرجوش

D=8"٣،١١٢،٢٩٠ ٠۶١،٧۶٠،٢۶٠١،٩٣۶،٩۵٠٢،٣۵٩،٨٠٠ سرجوش

D=10"٣،۶۶٣،٣۶٠ ٠٧٢،٠۶۴،٧٣٠٢،٢٧١،٨٣٠٢،٧۶٩،١٣٠ سرجوش

D=12"۴،١۴۴،١۴٠ ٠٨٢،٣٢٧،٢٣٠٢،۵۵٩،٩۵٠٣،١٢٢،٣۵٠ سرجوش

D=14"۴،٧۶٩،٢١٠ ٠٩٢،۶۶٧،٩٩٠٢،٩۴٠،٨٨٠٣،۵٨٧،٧٨٠ سرجوش

D=16"۵،٣٧۵،۴٧٠ ١٠٣،٠٠٨،٧۵٠٣،٣٠٩،۶٣٠۴،٠٣٨،٧٠٠ سرجوش

D=18"۶،٠١۴،٠٧٠ ١١٣،٣۶١،٢٩٠٣،۶٩٩،٩٩٠۴،۵١۵،۶٠٠ سرجوش

D=20"۶،۶٠٧،٨۴٠ ١٢٣،٧١٣،٨۴٠۴،٠۶۴،٣٠٠۴،٩۶٠،٢۶٠ سرجوش

D=24"٧،٩١٢،٨٩٠ ١٣۴،۴١٨،٩٢٠۴،٨۶٠،٨١٠۵،٩٣٣،۵١٠ سرجوش

١٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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
٠٢١٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"١،١٢۴،٩١٠ ٠١٩٢٧،۵٨٠٩٧۴،٨٩٠١،٠٢۶،٩٨٠ سرجوش

D=3"١،۵٣۴،٩٢٠ ٠٢١،٢۶۵،٠۴٠١،٣٣٠،۴٠٠١،۴٠٢،۵٧٠ سرجوش

D=4"١،٨٧٧،١١٠ ٠٣١،۵٢٨،٧٧٠١،۶٠٧،۴٠٠١،۶٩٣،٨۶٠ سرجوش

D=5"٢،١٨٢،٧۵٠ ٠۴١،٧٩۴،۴۶٠١،٨٨۶،٣٧٠١،٩٨٧،۴۶٠ سرجوش

D=6"٢،۴٧٣،٠۵٠ ٠۵٢،٠٣١،٠٧٠٢،١٣۴،٨٩٠٢،٢۴٨،٩٢٠ سرجوش

D=8"٣،٢٩٧،٨٢٠ ٠۶٢،٧٠٠،٧٨٠٢،٨۴٢،٠۵٠٢،٩٩٧،٢٧٠ سرجوش

D=10"٣،٨٧۵،٨٢٠ ٠٧٣،١٨٣،۵٢٠٣،٣۴۵،٢١٠٣،۵٢٢،۵۶٠ سرجوش

D=12"۴،٣٧۶،٣٧٠ ٠٨٣،۶٠۶،۵۵٠٣،٧٨٣،۵۶٠٣،٩٧٨،٢٧٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۴،١۴۴،٧٨٠۴،٣۴۴،٩۴٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠۴،۶٨٢،۶٧٠۴،٩٠۶،٣٢٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١۵،٢٣۶،۵۶٠۵،۴٨۵،٠۶٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢۵،٧٩٠،۴۵٠۶،٠۶٣،۴۵٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣۶،٨٩٨،٢٣٠٧،٢٢٠،۵٩٠٠ سرجوش

١۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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

M1PFNZNR01AS
٠٢١٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١٩٢٢،۴٩٠١،٠٠٨،٧٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٢۵٩،٩۴٠١،٣٧٨،٧۵٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،۵٢١،٣٨٠١،۶٨٧،٢١٠٢،٠۵٨،٠٣٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،٧٨۴،٧٧٠١،٩۶٠،٢٧٠٢،٣٩١،۴۴٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،٠١٩،۵٠٠٢،٢١٩،٧٧٠٢،٧٠٨،٠٨٠ سرجوش

D=8"۴،٧٩۴،۴٧٠ ٠۶٢،۶٩۴،٠٣٠٢،٩۶۴،۶۶٠٣،۶١۵،۴۴٠ سرجوش

D=10"۵،۶۴٧،۵٧٠ ٠٧٣،١۶٢،٢۴٠٣،۴٧٩،۴٠٠۴،٢۴۵،۶٠٠ سرجوش

D=12"۶،٣٩۴،۶٩٠ ٠٨٣،۵۶٧،٠۶٠٣،٩٢٣،۴٩٠۴،٧٩٠،۵٨٠ سرجوش

D=14"٧،٣۶١،٧۴٠ ٠٩۴،٠٩٠،۶۵٠۴،۵٠٨،٩٢٠۵،۵٠۶،٣٨٠ سرجوش

D=16"٨،٣٠٠،٣۴٠ ١٠۴،۶١۴،٢۵٠۵،٠٧۵،٨٨٠۶،٢٠٠،٠١٠ سرجوش

D=18"٩،٢٨٧،٨٣٠ ١١۵،١۵۵،۵۴٠۵،۶٧۵،٢۶٠۶،٩٣٣،۴٨٠ سرجوش

D=20"١٠،٢٠۵،۵٩٠ ١٢۵،۶٩۶،٨۴٠۶،٢٣۴،٢۶٠٧،۶١۶،۴١٠ سرجوش

D=24"١٢،٢٢۴،٣٢٠ ١٣۶،٧٧٩،٧۶٠٧،۴۵٧،۵٧٠٩،١١٣،۴٧٠ سرجوش

١۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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
٠٢١۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١٧٨٢،٩۵٠٨۵۶،٣٠٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٠۶٩،٧٠٠١،١٧٠،۵۵٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٢٩١،۶٩٠١،۴٣٢،۵٧٠١،٧۴۵،٧۴٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،۵١۵،٣۴٠١،۶۶٣،٩٨٠٢،٠٢٧،٧٩٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵١،٧١۴،۵۴٠١،٨٨۴،۵٨٠٢،٢٩۶،٨۵٠ سرجوش

D=8"۴،٠۴۶،١٢٠ ٠۶٢،٢٨٨،۴٠٠٢،۵١٨،٠۴٠٣،٠۶٧،٩٨٠ سرجوش

D=10"۴،٧۶٢،٢۶٠ ٠٧٢،۶٨۴،١۵٠٢،٩۵٣،٣٨٠٣،۶٠٠،٠٠٠ سرجوش

D=12"۵،٣٨٧،۶٧٠ ٠٨٣،٠٢۵،٣٩٠٣،٣٢٧،٩٣٠۴،٠۵٩،٠٠٠ سرجوش

D=14"۶،٢٠٠،١۶٠ ٠٩٣،۴۶٨،٣٩٠٣،٨٢٣،١۵٠۴،۶۶۴،١١٠ سرجوش

D=16"۶،٩٨٨،٠٧٠ ١٠٣،٩١١،٣٨٠۴،٣٠٢،۴٠٠۵،٢۵٠،٣٧٠ سرجوش

D=18"٧،٨١٨،۵٣٠ ١١۴،٣۶٩،۶٨٠۴،٨٠٩،٩٨٠۵،٨۶٩،٩١٠ سرجوش

D=20"٨،۵٩٠،٣١٠ ١٢۴،٨٢٧،٩٩٠۵،٢٨٣،۵٩٠۶،۴۴٨،۴۵٠ سرجوش

D=24"١٠،٢٨۶،٣٣٠ ١٣۵،٧۴۴،۵٩٠۶،٣١٩،٠۵٠٧،٧١٣،٧۶٠ سرجوش

١۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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
٠٢١۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"١،۴۶٢،۴٢٠ ٠١١،٢٠۵،٧٢٠١،٢۶٧،٣٣٠١،٣٣۵،٠٧٠ سرجوش

D=3"١،٩٩۵،٢٧٠ ٠٢١،۶۴۴،٧۶٠١،٧٢٩،۵٢٠١،٨٢٣،١٣٠ سرجوش

D=4"٢،۴۴٠،٢۵٠ ٠٣١،٩٨٧،٢٧٠٢،٠٨٩،٣٩٠٢،٢٠٢،٠۶٠ سرجوش

D=5"٢،٨٣٧،۴١٠ ٠۴٢،٣٣٢،٧٢٠٢،۴۵٢،۵۴٠٢،۵٨٣،٩۴٠ سرجوش

D=6"٣،٢١۵،٠٠٠ ٠۵٢،۶۴٠،۴١٠٢،٧٧۵،٢١٠٢،٩٢٣،۶٣٠ سرجوش

D=8"۴،٢٨٧،۴۴٠ ٠۶٣،۵١١،١٩٠٣،۶٩۴،۶۶٠٣،٨٩۶،۵٢٠ سرجوش

D=10"۵،٠٣٨،٧۶٠ ٠٧۴،١٣٨،۶۵٠۴،٣۴٨،۶٨٠۴،۵٧٩،۴٧٠ سرجوش

D=12"۵،۶٨٨،٩٧٠ ٠٨۴،۶٨٨،۵٢٠۴،٩١٨،۶٣٠۵،١٧١،٨٨٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۵،٣٨٨،١٨٠۵،۶۴٨،۵٨٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠۶،٠٨٧،۵١٠۶،٣٧٨،٢١٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١۶،٨٠٧،۶٠٠٧،١٣٠،۶٣٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٧،۵٢٧،۶٩٠٧،٨٨٢،٣٩٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٨،٩۶٧،٨٨٠٩،٣٨۶،٩١٠٠ سرجوش

١٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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 - فوالد آلياژی M1PFNZNR02AS
٠٢١۶۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١١،١٩٩،٣۵٠١،٣١١،٢٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۶٣٧،٨٢٠١،٧٩٢،۵٨٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٩٧٧،٨۶٠٢،١٩٣،٠٧٠٢،٣۵۵،٩٢٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،٣٢٠،١٧٠٢،۵۴٨،٢٧٠٣،١٠٨،۶٧٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،۶٢۵،۴٨٠٢،٨٨۵،٧۴٠٣،۵٢٠،۵۴٠ سرجوش

D=8"۶،٢٣٢،۶٢٠ ٠۶٣،۵٠٢،٣٧٠٣،٨۵۴،٣٣٠۴،۶٩٩،٨٨٠ سرجوش

D=10"٧،٣۴١،٨٧٠ ٠٧۴،١١٠،٨۵٠۴،۵٢٣،٢٩٠۵،۵١٩،٣٠٠ سرجوش

D=12"٨،٣١٣،٠٩٠ ٠٨۴،۶٣٧،٠۴٠۵،١٠٠،۶۴٠۶،٢٢٧،۵۵٠ سرجوش

D=14"٩،۵٧٠،۵۴٠ ٠٩۵،٣١٧،٩٢٠۵،٨۶١،۶٣٠٧،١۵٨،٢٩٠ سرجوش

D=16"١٠،٧٩٠،۴٧٠ ١٠۵،٩٩٨،۴۵٠۶،۵٩٨،۴٣٠٨،٠۶٠،۴٨٠ سرجوش

D=18"١٢،٠٧۴،٨٢٠ ١١۶،٧٠٢،١۴٠٧،٣٧٧،٨١٠٩،٠١٣،۶٧٠ سرجوش

D=20"١٣،٢۶٧،۴۶٠ ١٢٧،۴٠۶،١۶٠٨،١٠۴،۶۴٠٩،٩٠١،۵۴٠ سرجوش

D=24"١۵،٨٩١،۶٣٠ ١٣٨،٨١٣،٨۶٠٩،۶٩۴،٧٨٠١١،٨۴٧،١٨٠ سرجوش

١٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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 - کرین استيل٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠٢٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١٨٩۵،۵٧٠٩٧٩،۴۵٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٢٢٣،۴۵٠١،٣٣٨،٩٣٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،۴٧٧،۴٢٠١،۶٣٨،۵٣٠١،٩٧۴،٧۴٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،٧٣٣،٢٢٠١،٩٠٣،٣٠٠٢،٢٩۴،٨۴٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵١،٩۶١،٢۴٠٢،١۵۵،۶١٠٢،۵٩٨،٩٩٠ سرجوش

D=8"۴،۵٣۵،٣٠٠ ٠۶٢،۶١٧،٠١٠٢،٨٨٠،١٢٠٣،۴٧٠،۴٣٠ سرجوش

D=10"۵،٣۴٢،٣۵٠ ٠٧٣،٠٧٠،۵٨٠٣،٣٧٨،۴٩٠۴،٠٧۴،٧٢٠ سرجوش

D=12"۶،٠۴٨،٣۴٠ ٠٨٣،۴۶١،۵٩٠٣،٨٠٧،٧۵٠۴،۵٩۶،١٢٠ سرجوش

D=14"۶،٩۶٢،٨۶٠ ٠٩٣،٩۶٨،٩٣٠۴،٣٧۴،۶٨٠۵،٢٨٢،۵٢٠ سرجوش

D=16"٧،٨۵٠،١٠٠ ١٠۴،۴٧۵،٩٨٠۴،٩٢٣،٧٨٠۵،٩۴٧،۵٩٠ سرجوش

D=18"٨،٧٨٣،٩٩٠ ١١۵،٠٠٠،٨٠٠۵،۵٠۴،۵۵٠۶،۶۵٠،٢۴٠ سرجوش

D=20"٩،۶۵١،٨٨٠ ١٢۵،۵٢۵،٣٣٠۶،٠۴۶،٧٣٠٧،٣٠۵،۶٩٠ سرجوش

D=24"١١،۵۶٠،۵٢٠ ١٣۶،۵٧۴،٨۵٠٧،٢٣٢،٠۴٠٨،٧۴٠،٢٧٠ سرجوش

١٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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 
٠٢٢٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"١،۶۴٨،٧۴٠ ٠١١،٣۶٢،٠۴٠١،۴٣٠،٢٣٠١،۵٠۵،۴۴٠ سرجوش

D=3"٢،٢۴٩،٨۴٠ ٠٢١،٨۵٧،٣٩٠١،٩۵١،۵٧٠٢،٠۵۴،٨٠٠ سرجوش

D=4"٢،٧۵٠،٠٢٠ ٠٣٢،٢۴۴،٩٣٠٢،٣۵٧،٩٠٠٢،۴٨٢،۴٩٠ سرجوش

D=5"٣،١٩٨،٨٧٠ ٠۴٢،۶٣۴،٧٣٠٢،٧۶٧،٠١٠٢،٩١٢،۶٣٠ سرجوش

D=6"٣،۶٢۴،٣٩٠ ٠۵٢،٩٨٢،۶٨٠٣،١٣٢،٢٣٠٣،٢٩۶،١٣٠ سرجوش

D=8"۴،٨٣٠،۶٨٠ ٠۶٣،٩۶۴،١۴٠۴،١۶٧،١٨٠۴،٣٩٠،٣٩٠ سرجوش

D=10"۵،۶٨١،۴٢٠ ٠٧۴،۶٧۵،٨۵٠۴،٩٠٧،٩۵٠۵،١۶٣،۶٣٠ سرجوش

D=12"۶،۴١٩،٠٠٠ ٠٨۵،٣٠٠،۶٠٠۵،۵۵۴،٩٢٠۵،٨٣۵،٢١٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۶،٠٩٣،۶٨٠۶،٣٨٢،٠٠٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠۶،٨٨۶،۴٢٠٧،٢٠٧،۵۶٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٧،٧٠١،٨٨٠٨،٠۵٩،٢۵٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٨،۵١٧،٠١٠٨،٩٠٩،۴٣٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١٠،١۴٨،٢٩٠١٠،۶١٢،٣١٠٠ سرجوش

٢٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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)

M1PFNZRE01AS درجه - فوالد آلياژی٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠٢٢٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١١،٣۴٩،٧٩٠١،۴٧۵،٢٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٨۴٢،۵۶٠٢،٠١۶،۵٩٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،٢٢۵،۶١٠٢،۴۶٧،۶۶٠٢،٩٢١،٩٠٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،۶١١،٠٧٠٢،٨۶٧،٢٩٠٣،۴۶٧،۴۵٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،٩۵۴،٩٨٠٣،٢۴٧،۶٠٠٣،٩٢٧،٠٨٠ سرجوش

D=8"۶،٩٠۵،٨٧٠ ٠۶٣،٩٣٩،۴٢٠۴،٣٣۴،٩۵٠۵،٢٣٩،۵۴٠ سرجوش

D=10"٨،١۴۴،۵١٠ ٠٧۴،۶٢٧،٠١٠۵،٠٩٠،٩۶٠۶،١۵٨،١٠٠ سرجوش

D=12"٩،٢٣٢،۶۴٠ ٠٨۵،٢٢٢،٢۶٠۵،٧۴۴،٧١٠۶،٩۵۴،٢٩٠ سرجوش

D=14"١٠،۶٣۵،٠۶٠ ٠٩۵،٩٩٠،۵٨٠۶،۶٠٣،٠٩٠٧،٩٩٧،٣۴٠ سرجوش

D=16"١١،٩٩۵،٩٠٠ ١٠۶،٧۵٩،٠۶٠٧،۴٣۵،٣٧٠٩،٠٠٨،٠٧٠ سرجوش

D=18"١٣،۴٢۶،۵٠٠ ١١٧،۵۵٣،۵٢٠٨،٣١۴،۶٠٠١٠،٠٧۴،۵٣٠ سرجوش

D=20"١۴،٧۵٣،۴٧٠ ١٢٨،٣۴٧،٣٠٠٩،١٣۴،٠٢٠١١،٠۶٨،٠٩٠ سرجوش

D=24"١٧،۶٧٩،٢٢٠ ١٣٩،٩٣۵،٢٠٠١٠،٩٢٨،٨٢٠١٣،٢۴٧،٣۵٠ سرجوش

٢١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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
٠٢٢۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١١،١۶۴،١٩٠١،٢٧٣،۴٢٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۵٩٠،۶٠٠١،٧۴٠،٧۵٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٩٢٠،۶٢٠٢،١٣٠،٢٣٠٢،۵۶٧،٨۶٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،٢۵٣،٠٣٠٢،۴٧۴،٣٨٠٢،٩٨٣،۶١٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،۵۴٩،۶٣٠٢،٨٠٢،٣۵٠٣،٣٧٩،٣٣٠ سرجوش

D=8"۵،٨٩۶،٢١٠ ٠۶٣،۴٠٢،۴٧٠٣،٧۴۴،٠۴٠۴،۵١١،٧٢٠ سرجوش

D=10"۶،٩۴۴،٩۴٠ ٠٧٣،٩٩١،٧٧٠۴،٣٩٢،٠۴٠۵،٢٩۶،۵٧٠ سرجوش

D=12"٧،٨۶٣،٢۴٠ ٠٨۴،۵٠٠،٠۶٠۴،٩۵٠،١٢٠۵،٩٧۵،٢٧٠ سرجوش

D=14"٩،٠۵١،٧٨٠ ٠٩۵،١۵٩،٧٢٠۵،۶٨٧،٢٣٠۶،٨۶٧،٣١٠ سرجوش

D=16"١٠،٢٠۵،١٩٠ ١٠۵،٨١٨،٨٠٠۶،۴٠٠،٧٩٠٧،٧٣١،٨٨٠ سرجوش

D=18"١١،۴١٩،٨۴٠ ١١۶،۵٠١،٢٧٠٧،١۵۶،١٣٠٨،۶۴۵،۶١٠ سرجوش

D=20"١٢،۵۴٧،۵٧٠ ١٢٧،١٨٢،٩٩٠٧،٨۶٠،۶۶٠٩،۴٩٧،٠۴٠ سرجوش

D=24"١۵،٠٢٨،٨٨٠ ١٣٨،۵۴٧،٣۶٠٩،۴٠١،٧۵٠١١،٣۶٢،٢٩٠ سرجوش

٢٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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
٠٢٢۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٢،١۴٣،١٩٠ ٠١١،٧٧٠،۵۶٠١،٨۵٩،١٠٠١،٩۵٧،٠٣٠ سرجوش

D=3"٢،٩٢۴،٠۴٠ ٠٢٢،۴١۵،٠٣٠٢،۵٣٧،٢٣٠٢،۶٧١،۴٠٠ سرجوش

D=4"٣،۵٧۵،١٩٠ ٠٣٢،٩١٨،۴٢٠٣،٠۶۵،٢٣٠٣،٢٢۶،٧۴٠ سرجوش

D=5"۴،١۵٨،٢٠٠ ٠۴٣،۴٢۴،٩٠٠٣،۵٩٧،٠١٠٣،٧٨۶،٢٠٠ سرجوش

D=6"۴،٧١١،٧٢٠ ٠۵٣،٨٧٧،٣١٠۴،٠٧١،١٢٠۴،٢٨۴،٧۶٠ سرجوش

D=8"۶،٢٨٠،٠١٠ ٠۶۵،١۵٣،١٩٠۵،۴١٧،۴١٠۵،٧٠٧،٧٩٠ سرجوش

D=10"٧،٣٨۵،۶١٠ ٠٧۶،٠٧٨،۵٩٠۶،٣٨٠،٢۵٠۶،٧١٢،٣٣٠ سرجوش

D=12"٨،٣۴۴،٨٢٠ ٠٨۶،٨٩٠،٩٨٠٧،٢٢١،۶٩٠٧،۵٨۶،٠٨٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٧،٩٢١،٣۶٠٨،٢٩۶،۵٠٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٨،٩۵٢،٠٧٠٩،٣۶٩،٩۵٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١١٠،٠١٢،٠١٠١٠،۴٧۶،۵۵٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢١١،٠٧٢،۴۵٠١١،۵٨٢،۶٢٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١٣،١٩٢،٨۵٠١٣،٧٩۵،۶۵٠٠ سرجوش

٢٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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 - فوالد آلياژی M1PFNZRE02AS
٠٢٢۶۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١١،٧۵۴،١۵٠١،٩١٨،٢١٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٢،٣٩۵،۴٣٠٢،۶٢١،۴٨٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،٨٩٣،۵٩٠٣،٢٠٧،۶٩٠٣،٨٧٧،۵٨٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٣،٣٩٣،٩٨٠٣،٧٢٧،۵٩٠۴،۵٠٨،٣۴٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٣،٨۴٠،٧٩٠۴،٢٢١،٨٨٠۵،١٠۵،۶٨٠ سرجوش

D=8"٨،٩٧٨،٢٨٠ ٠۶۵،١٢١،٢٠٠۵،۶٣۵،۶٠٠۶،٨١١،٧١٠ سرجوش

D=10"١٠،۵٨٧،٨٢٠ ٠٧۶،٠١۵،١٨٠۶،۶١٨،۴٨٠٨،٠٠۵،٢٠٠ سرجوش

D=12"١٢،٠٠٢،١۴٠ ٠٨۶،٧٨٨،٩٢٠٧،۴۶٧،٨٩٠٩،٠۴٠،٧٣٠ سرجوش

D=14"١٣،٨٢۵،١۵٠ ٠٩٧،٧٨٨،٢٠٠٨،۵٨۴،٣٧٠١٠،٣٩۶،۴٠٠ سرجوش

D=16"١۵،۵٩۴،٨۴٠ ١٠٨،٧٨۶،٨١٠٩،۶۶۶،١٨٠١١،٧١٠،۵٢٠ سرجوش

D=18"١٧،۴۵۴،٧۶٠ ١١٩،٨١٩،٧۶٠١٠،٨٠٨،٨٢٠١٣،٠٩٧،٣١٠ سرجوش

D=20"١٩،١٧٩،۴۴٠ ١٢١٠،٨۵١،٣۵٠١١،٨٧٣،۵٨٠١۴،٣٨٨،٣٧٠ سرجوش

D=24"٢٢،٩٨٣،٢٠٠ ١٣١٢،٩١۶،٠٧٠١۴،٢٠٧،٣٧٠١٧،٢٢١،۵٣٠ سرجوش

٢۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

بهاي واحد (ريال)

O_LETها - کربن استيل M1PFOLCS
٠٢٣١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D<1" ٠١٢٣۵،۴۴٠٢٧۶،۵۴٠ سرجوش

1<=D<2" ٠٢۴۴٨،٨٧٠۴٩٢،۴٢٠ سرجوش

D=2" ٠٣۵۶۴،۶٣٠۶١٧،۴٧٠ سرجوش

D=3" ٠۴٧٧١،٠٣٠٠ سرجوش

D=4" ٠۵٩٣١،٢٣٠٠ سرجوش

D=5" ٠۶١،٠٩٢،۵۵٠٠ سرجوش

D=6" ٠٧١،٢٣۶،٣٣٠٠ سرجوش

D=8" ٠٨١،۶۴٨،٣٨٠٠ سرجوش

D=10" ٠٩١،٩٣۶،٣٧٠٠ سرجوش

D=12" ١٠٢،١٨۵،٩٠٠٠ سرجوش

٢۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

 CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

بهاي واحد (ريال)

O-LETها - فوالد آلياژی M1PFOLAS
٠٢٣٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D<1" ٠١٣۴٩،٧۶٠٣٧٩،٠٩٠ سرجوش

1<=D<2" ٠٢۶۶۶،١١٠٧٢٨،۴٩٠ سرجوش

D=2" ٠٣٨۶٧،٠١٠٩۴٧،٨۶٠ سرجوش

D=3" ٠۴١،١٨٣،۶٩٠٠ سرجوش

D=4" ٠۵١،۴٢٩،٨١٠٠ سرجوش

D=5" ٠۶١،۶٧٧،۵۴٠٠ سرجوش

D=6" ٠٧١،٨٩٨،٣٢٠٠ سرجوش

D=8" ٠٨٢،۵٢٩،٢٨٠٠ سرجوش

D=10" ٠٩٢،٩٧٣،۶۶٠٠ سرجوش

D=12" ١٠٣،٣۵٩،۴٢٠٠ سرجوش

٢۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

بهاي واحد (ريال)

O_LETها - فوالد ضد زنگ M1PFOLSS
٠٢٣۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D<1" ٠١٣٨٣،٩٢٠۴٢۵،۵١٠ سرجوش

1<=D<2" ٠٢٧۴١،٩١٠٨١٢،٨٣٠ سرجوش

D=2" ٠٣٩۶٩،٧٩٠١،٠۶٢،٢٨٠ سرجوش

D=3" ٠۴١،٣٢٣،۵٩٠٠ سرجوش

D=4" ٠۵١،۵٩٨،٨٩٠٠ سرجوش

D=5" ٠۶١،٨٧۶،١۵٠٠ سرجوش

D=6" ٠٧٢،١٢٣،٣١٠٠ سرجوش

D=8" ٠٨٢،٨٢۶،٧٣٠٠ سرجوش

D=10" ٠٩٣،٣٢٧،۵١٠٠ سرجوش

D=12" ١٠٣،٧۶۴،١۶٠٠ سرجوش

٢٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

غالف لوله ها ( کربن استيل ) M1PFJK
٠٢۴١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2" ٠١٠ سرجوش

D=3" ٠٢٢٩٩،٩٨٠ سرجوش

D=4" ٠٣٣۶٧،۶٠٠ سرجوش

D=5" ٠۴۴٣۶،٠۴٠ سرجوش

D=6" ٠۵۴٩٨،٧٢٠ سرجوش

D=8" ٠۶۶۴٨،٨٨٠ سرجوش

D=10" ٠٧٧٩٣،٢٣٠ سرجوش

D=12" ٠٨٩١۵،٨۶٠ سرجوش

D=14" ٠٩١،٠۶٠،٧٣٠ سرجوش

D=16" ١٠١،٢٠۵،٠۵٠ سرجوش

D=18" ١١١،٣۴٩،٨٣٠ سرجوش

D=20" ١٢١،۴٩۴،٠۵٠ سرجوش

D=24" ١٣١،٧٨٣،١۵٠ سرجوش

٢٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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 -    
٠٢۵١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١۴١۵،١١٠۴۶۵،۵١٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢۵٧١،٣۴٠۶٣٨،۵٣٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٧٠٣،٩٠٠٨١٩،۶۶٠٩٩١،٧٠٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٨٣٨،٢٧٠٩٧۴،٢۴٠١،١٧٧،۶٠٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٩۶٢،١٢٠١،١١۶،٨١٠١،٣۴٩،١٣٠ سرجوش

D=8"٢،٣۵۵،۶٨٠ ٠۶١،٢۵۴،۶۶٠١،۴۵۵،١٧٠١،٧۵٧،١۴٠ سرجوش

D=10"٢،٩٢٨،۴١٠ ٠٧١،۵٣۶،٧۶٠١،٨٠٧،١٧٠٢،١٨١،٨۵٠ سرجوش

D=12"٣،٣٢۶،٢۴٠ ٠٨١،٧۶١،۴١٠٢،٠۴٧،٩۵٠٢،۴٧۵،٨۶٠ سرجوش

D=14"٣،٨۵١،٨٢٠ ٠٩٢،٠٣١،۶٣٠٢،٣۶۵،٣۵٠٢،٨۶٢،۴٠٠ سرجوش

D=16"۴،٣٧۶،٨٣٠ ١٠٢،٣٠٠،١١٠٢،۶٨٢،١٧٠٣،٢۴٧،٧٩٠ سرجوش

D=18"۴،٩٠٢،٠٣٠ ١١٢،۵۶٩،۶۵٠٢،٩٩٩،٢٨٠٣،۶٣۴،٠۴٠ سرجوش

D=20"۵،۴٢٧،۶٠٠ ١٢٢،٨٣٨،۴١٠٣،٣١۶،٣٨٠۴،٠١٩،٧١٠ سرجوش

D=24"۶،۴٧٧،٨٠٠ ١٣٣،٣٧٧،١١٠٣،٩۵٠،۵٩٠۴،٧٩١،٨٢٠ سرجوش

D=26"٧،٠٠٣،۵۵٠ ١۴٣،۶۴٧،١۵٠۴،٢۶٧،۶٩٠۵،١٧٧،٨٨٠ سرجوش

D=28"٧،۵٢٩،۵٣٠ ١۵٣،٩١۶،٠٩٠۴،۵٨۵،۴٨٠۵،۵۶۴،٠٢٠ سرجوش

D=30"٨،٠۵۴،١۴٠ ١۶۴،١٨۵،۴۵٠۴،٩٠٢،٣٠٠۵،٩۴٩،٩٩٠ سرجوش

D=32"٨،۵٧٨،٠٢٠ ١٧۴،۴۵۴،٣٢٠۵،٢١٨،۵۵٠۶،٣٣۴،٨١٠ سرجوش

D=34"٩،١٠۴،٣۵٠ ١٨۴،٧٢۴،١۵٠۵،۵٣۵،٨٣٠۶،٧٢١،۶٣٠ سرجوش

D=36"٩،۶٢٨،٩۶٠ ١٩۴،٩٩٣،٠١٠۵،٨۵٢،۶۵٠٧،١٠٧،٢٠٠ سرجوش

D=38"١٠،١۵۴،٩۴٠ ٢٠۵،٢۶٢،٨۵٠۶،١٧٠،۴۴٠٧،۴٩٣،۵۵٠ سرجوش

D=40"١٠،۶٨٠،١٣٠ ٢١۵،۵٣١،٧١٠۶،۴٨٧،٢۶٠٧،٨٧٩،١٢٠ سرجوش

D=42"١١،٢٠۴،٧۴٠ ٢٢۵،٨٠١،٣۶٠۶،٨٠۴،٠٨٠٨،٢۶۴،٩٠٠ سرجوش

D=44"١١،٧٣٠،٨٩٠ ٢٣۶،٠٧٠،٣٠٠٧،١٢١،٧۵٠٨،۶۵١،٣٣٠ سرجوش

D=46"١٢،٢۵۵،٩٠٠ ٢۴۶،٣٣٩،۶٧٠٧،۴٣٨،۵٧٠٩،٠٣٧،٢٩٠ سرجوش

D=48"١٢،٧٨١،۶۶٠ ٢۵۶،۶٠٩،٠٠٠٧،٧۵۵،٩٧٠٩،۴٢٣،۶۵٠ سرجوش

D=50"١٣،٣٠٧،٨٠٠ ٢۶۶،٨٧٨،۶۵٠٨،٠٧٣،٣۵٠٩،٨١٠،٠٧٠ سرجوش

D=52"١٣،٨٣١،۶٨٠ ٢٧٧،١۴٧،١٢٠٨،٣٨٩،۶٠٠١٠،١٩۴،٧٩٠ سرجوش

D=54"١۴،٣۵۶،٨٨٠ ٢٨٧،۴١٧،٠۶٠٨،٧٠۶،٧١٠١٠،۵٨٠،٨۶٠ سرجوش

D=56"١۴،٨٨١،۴٩٠ ٢٩٧،۶٨۵،٨٢٠٩،٠٢٣،۵٣٠١٠،٩۶۶،۴٣٠ سرجوش

٢٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFSFCT اینچ٢اسپول ها - کربن استيل - کوچکتر از 
٠٢۵٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D<1" ٠١١١٢،٧١٠ سرجوش

1"<=D<2" ٠٢١۵١،۶٢٠ سرجوش

٣٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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
٠٢۵٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٨٠٣،۶٨٠ ٠١۵۵٧،٠۶٠۵٨۵،٨٧٠٧١۵،٧٠٠ سرجوش

D=3"١،٠٩٧،۵٣٠ ٠٢٧۶٢،۴٢٠٨٠١،٣٨٠٩٧٩،٢۵٠ سرجوش

D=4"١،۴١١،۴۶٠ ٠٣٩٣٣،٩٢٠٩٨١،٣٩٠١،٢٠١،۶٠٠ سرجوش

D=5"١،۶٧٣،٠٨٠ ٠۴١،١٠٧،٧٢٠١،١۶٣،٣٨٠١،۴٢۵،٩۶٠ سرجوش

D=6"١،٩١٢،۵٩٠ ٠۵١،٢۶۴،٨٩٠١،٣٢٨،٠٧٠١،۶٣٢،١٨٠ سرجوش

D=8"٢،۴٨٨،٧٣٠ ٠۶١،۶۴٩،٨۶٠١،٧٣١،٧٠٠٢،١٢۵،٠۶٠ سرجوش

D=10"٣،٠٩٢،٧٩٠ ٠٧٢،٠١۶،۴۴٠٢،١١۶،٢٨٠٢،۵٩٨،٨٩٠ سرجوش

D=12"٣،۵١۶،۴٧٠ ٠٨٢،٣٢٧،٨١٠٢،۴۴۴،۶٨٠٢،٩٩۶،۵٨٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٢،۶٩۵،٧۵٠٢،٨٣١،٩٣٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٣،٠۶١،٩٢٠٣،٢١٧،٧۴٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٣،۴٢٩،۶٨٠٣،۶٠۴،٨٢٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٣،٧٩۶،٣٢٠٣،٩٩١،١٠٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣۴،۵٣٠،٩١٠۴،٧۶۴،۶۴٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۴۵،۶٣٢،٧٧٠۵،٩٢۴،٧٧٠٠ سرجوش

٣١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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)

اسپول ها - فوالد آلياژی M1PFSFAS
٠٢۵۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١۶٣۵،١٨٠٧١۵،۴٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٨٧٠،٠٧٠٩٧٧،٩٠٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٠۶٨،۴٧٠١،٢۵٣،٢٢٠١،۵٢٢،٣٩٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،٢۶٨،٨۴٠١،۴٨۵،۶۵٠١،٨٠٣،٢٨٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶١،۴۵٣،٠۴٠١،۶٩٩،۶۴٠٢،٠۶٢،٠١٠ سرجوش

D=8"٣،۶٢۶،٠٧٠ ٠٧١،٨٩٢،٠٨٠٢،٢١١،٨٢٠٢،۶٨٢،۵١٠ سرجوش

D=10"۴،۵٠٧،٩١٠ ٠٨٢،٣١۵،٢٠٠٢،٧۴۵،٩٩٠٣،٣٣١،١۵٠ سرجوش

D=12"۵،١٣٣،٨۶٠ ٠٩٢،۶۶۶،٣١٠٣،١٢٣،۴٣٠٣،٧٩١،۶٣٠ سرجوش

D=14"۵،٩۵۵،٩٧٠ ١٠٣،٠٨٣،٠۵٠٣،۶١۶،٢١٠۴،٣٩٢،٧٧٠ سرجوش

D=16"۶،٧٧٨،٢٣٠ ١١٣،۴٩٨،۶۵٠۴،١٠٨،٣١٠۴،٩٩٣،٧٢٠ سرجوش

D=18"٧،۵٩٩،٢١٠ ١٢٣،٩١۵،۵۶٠۴،۶٠٠،٧۶٠۵،۵٩۴،۵۴٠ سرجوش

D=20"٨،۴۶۵،٩٩٠ ١٣۴،٣٣١،٠٠٠۵،١٣٠،١٩٠۶،٢٣۶،۶۶٠ سرجوش

D=24"١٠،٠۶۶،٢٠٠ ١۴۵،١۶٣،٣۴٠۶،٠٧٨،۵۶٠٧،٣٩٨،۵٨٠ سرجوش

D=26"١٠،٨٨٧،۶٢٠ ١۵۵،۵٨٠،۶٨٠۶،۵٧٠،٨١٠٧،٩٩٩،١٩٠ سرجوش

D=28"١١،٧١٠،٧٢٠ ١۶۵،٩٩۶،۴٩٠٧،٠۶۴،٢۴٠٨،۶٠٠،٩٩٠ سرجوش

D=30"١٢،۵٣١،٩٩٠ ١٧۶،۴١٣،۵١٠٧،۵۵۶،١٧٠٩،٢٠١،٢٩٠ سرجوش

D=32"١٣،٣۵٢،١۵٠ ١٨۶،٨٢٨،۶٣٠٨،٠۴٧،۶٣٠٩،٨٠١،١١٠ سرجوش

D=34"١۴،١٧۵،٣٩٠ ١٩٧،٢۴۵،٨۵٠٨،۵۴١،٢١٠١٠،۴٠٣،۵۴٠ سرجوش

D=36"١۴،٩٩٧،۶۴٠ ٢٠٧،۶۶٠،٩٧٠٩،٠٣٣،٣٢٠١١،٠٠۴،۵٠٠ سرجوش

D=38"١۵،٨١٩،۶۴٠ ٢١٨،٠٧٨،٢٠٠٩،۵٢۶،٠٩٠١١،۶٠۵،٨٢٠ سرجوش

D=40"١۶،۶۴١،٠٨٠ ٢٢٨،۴٩٣،٣١٠١٠،٠١٨،٢٠٠١٢،٢٠۵،٨١٠ سرجوش

D=42"١٧،۴۶٢،۵٣٠ ٢٣٨،٩١٠،٣۶٠١٠،۵١٠،٧٩٠١٢،٨٠٧،٢۵٠ سرجوش

D=44"١٨،٢٨۵،٢٩٠ ٢۴٩،٣٢۶،۴۶٠١١،٠٠٣،٨٨٠١٣،۴٠٨،٧١٠ سرجوش

D=46"١٩،١٠۶،٧۴٠ ٢۵٩،٧۴٣،١٨٠١١،۴٩۵،٩٩٠١۴،٠٠٩،١٨٠ سرجوش

D=48"١٩،٩٣٠،١۴٠ ٢۶١٠،١۵٨،٨١٠١١،٩٨٩،٢۴٠١۴،۶١١،٢٩٠ سرجوش

D=50"٢٠،٧۵٣،۵٢٠ ٢٧١٠،۵٧۶،٣٣٠١٢،۴٨٢،٣٢٠١۵،٢١٣،٠۵٠ سرجوش

D=52"٢١،۵٧٣،٢٢٠ ٢٨١٠،٩٩١،۴۵٠١٢،٩٧٣،۴۶٠١۵،٨١٢،۴٢٠ سرجوش

D=54"٢٢،٣٩۵،٣۵٠ ٢٩١١،۴٠٨،٣۶٠١٣،۴۶۵،٩١٠١۶،۴١٣،٧٢٠ سرجوش

D=56"٢٣،٢١۶،۶۴٠ ٣٠١١،٨٢۴،٢٨٠١٣،٩۵٨،٠٢٠١٧،٠١۴،۶٧٠ سرجوش

٣٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

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
٠٢۵۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=6" ٠١۶٧٣،٧١٠٧۴۴،۵٩٠ سرجوش

D=8" ٠٢٨٨۴،٨١٠٩٧۶،٣۶٠ سرجوش

D=10" ٠٣١،٠٩١،۵۶٠١،٢٠٣،۴٢٠ سرجوش

D=12" ٠۴١،٢۶۶،۵٨٠١،٣٩٨،٣٧٠ سرجوش

D=14" ٠۵١،۴۶۵،٠٩٠١،۶١٨،٣٠٠ سرجوش

D=16" ٠۶١،۶۶١،۵١٠١،٨٣٧،٢٣٠ سرجوش

D=18" ٠٧١،٨۶٠،٢٩٠٢،٠۵٧،۴٢٠ سرجوش

D=20" ٠٨٢،٠۵۶،۵٣٠٢،٢٧۶،١٨٠ سرجوش

D=24" ٠٩٢،۴۵١،٢٠٠٢،٧١۵،١۶٠ سرجوش

D=26" ١٠٢،۶۴٩،٩٨٠٢،٩٣۴،۶١٠ سرجوش

D=28" ١١٢،٨۴۶،٧۶٠٣،١۵٣،٩١٠ سرجوش

D=30" ١٢٣،٠۴۴،٢٨٠٣،٣٧٢،٨۴٠ سرجوش

D=32" ١٣٣،٢۴٠،١۶٠٣،۵٩١،٩٧٠ سرجوش

D=34" ١۴٣،۴٣٩،٣١٠٣،٨١٢،١۶٠ سرجوش

D=36" ١۵٣،۶٣۵،٧٢٠۴،٠٣١،۴٧٠ سرجوش

D=38" ١۶٣،٨٣٣،٩٨٠۴،٢۵٠،٧٧٠ سرجوش

D=40" ١٧۴،٠٣٠،٧۶٠۴،۴٧٠،٠٧٠ سرجوش

D=42" ١٨۴،٢٢٩،٠٠٠۴،۶٨٩،٣۵٠ سرجوش

D=44" ١٩۴،۴٢۵،٩۵٠۴،٩٠٨،٨٢٠ سرجوش

D=46" ٢٠۴،۶٢٣،۶٧٠۵،١٢٧،٩۵٠ سرجوش

D=48" ٢١۴،٨٢٠،۴۶٠۵،٣۴٧،٢۵٠ سرجوش

D=50" ٢٢۵،٠١٨،۵٠٠۵،۵۶٧،٠٨٠ سرجوش

D=52" ٢٣۵،٢١۵،٢٨٠۵،٧٨۶،٣٨٠ سرجوش

D=54" ٢۴۵،۴١٣،۵۴٠۶،٠٠۶،٠۵٠ سرجوش

D=56" ٢۵۵،۶٠٩،٧٨٠۶،٢٢۴،٨١٠ سرجوش

٣٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

لوله آشی

لوله آشی رو زمينی -فصل سوم

مل مراحل مختلف برش، پخ زدن، نصب در محل جوشكاری می باشد آه عمليات موضوع ردیف های این بخش، اجرای آامل لوله آشی در روی زمينی شا-١
.به شرح زیر تقسيم بندی شده اند

.(FIELD ERECTION - ON SITE)نصب و جوشكاری لوله ها و اسپول ها در داخل محدوده واحدهای١-١
ی اعم از بخش هایی آه  اینچ و باالتر با مصالح فوالد آربن دار، فوالد زنگ نزن، فوالد آلياژ٢با 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
به اجرا شده در ساخت اسپول ها، جداگانه و بر اساس ردیف های فصل دوم محاس" سر جوش های"بدیهی است هزینه . محاسبه می شود

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

.می شود
.ت از این رو، بابت ارتفاع هزینه اضافی محاسبه نمی شوددر قيمت ردیف های موضوع این بند، اثر ارتفاع بطور متوسط منظور شده اس-

و محوطه مخزن ها(OFF-SITE PIPING)نصب و جوشكاری لوله ها در حد فاصل واحدها٢-١
 PIPE(روی  ارتفاع ) STRAIGHT RUN(آه عمدتًا بصورت مستقيم) INTERCONNECTION(هزینه عمليات لوله آشی ارتباطی حدفاصل واحدها -

RACK ( و یا روی روی زمين)SLEEPER (اجرا می شود، از ردیف های موضوع این بند محاسبه می گردد:
موجود باشد، (ON-SITE)واحدهای آوچك فرعی با لوله آشی های مشابه شرایطOFF-SITE)(چنانچه در حد فاصل واحدهای اصلی محدوده-

.محاسبه می شود) ١-١بند ((ON-SITE)و نصب) فصل دوم(هزینه لوله آشی این قسمت ها به تناسب نوع آار از ردیف های پيش ساخت
. مربوط در این فصل محاسبه می گرددهزینه عمليات لوله آشی در محوطه مخزن ها یا انبارهای نفت از ردیف های: توضيح-
گ نزن، فوالد آلياژی، بر و محوطه مخزن ها و انبارهای نفت برای مصالح فوالد آربن دار، فوالد زن(OFF-SITE)واحد اندازه گيری هزینه لوله آشی-

.می باشد" متر"لوله آشی بر حسب " طول"و در موارد لوله آشی گالوانيزه " سر جوش"اساس 
(FIELD FABRICATE & ERECT )ساخت و نصب لوله در محل آار٣-١

 STEAM ) اینچ و لوله آشی حرارتی٢ فوالد آلياژی با قطر آمتر از هزینه لوله آشی با لوله های از جنس فوالد آربن دار و فوالد زنگ نزن و-
TRACING)و لوله آشی گالوانيزه در داخل واحدهاON-SITEبه قطرهای مختلف و لوله آشی با لوله های رزینی(RTRP) از ردیف های این فصل

.محاسبه می گردد
از ردیف های این بخش محاسبه   (MANIFOLD)، لوله آشی های الزم تا 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 بخش MANIFOLDساخت. می شود
.می شود

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

، هزینه نصب تمامی ملحقات واقع در مسير لوله آشی های (STEAM TRACING)لوله آشی حرارتی  MANIFOLDباستثنای ساخت و نصب-
فی محاسبه ، در قيمت ردیف های لوله آشی منظور شده است و از بابت آنها هزینه اضا) … از قبيل شيرآالت، فلنجها، (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 و -
هزینه های . محاسبه می شود  (LIFTING & ERECTING)بقيمت ردیف های موضوع این بند، فقط برای باالبردن و استقرار در محل نص-

بسته به مورد (٢-١  و یا ١-١از ردیف های موضوع بند  ”تعداد فلنج ” و یا” سرجوش”جوشكاری و یا اتصال فلنج های این قبيل قطعات به صورت 
ON-SITE یا/ وOFF-SITEمحاسبه می شود)و یا محوطه مخزن ها و انبارهای نفت ،.

 براساس ردیف های مربوط در فهرست بهای ) … شيرهای آنترل، اریفيس ها و (هزینه آاليبراسيون و یا آنترل مشخصات فنی وسایل ابزاردقيق-
. بند محاسبه می شودگروه آارهای ابزاردقيق و هزینه نصب  آنها، براساس ردیف های موضوع این

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

٣۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

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 - در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - کربن استيل
(اتصاالت جوشی)

M1AGFE01CS
٠٣٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١١،۴٠٠،٢٢٠١،۵٧١،۵٣٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٧۵۴،٧۵٠١،٩٨٠،٠٨٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،٠۴٠،٨٧٠٢،٣۶٢،٧٨٠٢،٨٧٢،٠٠٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،٣٧٣،٠٨٠٢،٧۴٨،٨٧٠٣،٣۴٢،۵٣٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،۶۴٩،۶٨٠٣،٠۶٩،١٠٠٣،٧٣٢،٣٣٠ سرجوش

D=8"۶،٠۶٣،٠۵٠ ٠۶٣،٢٩۵،٠٩٠٣،٨٢٠،٠۴٠۴،۶۴٨،٠۶٠ سرجوش

D=10"٧،۵٢۵،۵١٠ ٠٧۴،١٠٧،٠٣٠۴،٧٨٢،۶۴٠۶،١٩۴،۵٢٠ سرجوش

D=12"٨،٩١۴،٨٠٠ ٠٨۴،٨۶٢،٧۶٠۵،۶٣۴،٨٣٠۶،٨۵٢،۵١٠ سرجوش

D=14"١٠،۴٠٢،٩٣٠ ٠٩۵،۶٧٣،۴٨٠۶،۵٧٣،٨٠٠٧،٩٩۴،٨۶٠ سرجوش

D=16"١١،٧٧٧،۴٨٠ ١٠۶،۴٠۴،٩۶٠٧،۴٣۵،٠٩٠٩،٠۴٣،٧٨٠ سرجوش

D=18"١٣،١۵٣،۴٧٠ ١١٧،١۴٠،۵۶٠٨،٢٩٨،۴١٠١٠،٠٩۴،٢٢٠ سرجوش

D=20"١۴،۵٢٨،٩١٠ ١٢٧،٨٧٢،۶٣٠٩،١۶٠،٢٩٠١١،١۴۴،٢٧٠ سرجوش

D=24"١٧،٢٨٠،٨۶٠ ١٣٩،٣۴٠،٣١٠١٠،٨٨۶،٠٣٠١٣،٢۴۵،٢٨٠ سرجوش

D=26"١٨،۶۵۶،٣٠٠ ١۴١٠،٠٧۶،۵١٠١١،٧۴٧،٩١٠١۴،٢٩۵،١٠٠ سرجوش

D=28"٢٠،٠٣٣،۴٧٠ ١۵١٠،٨٠٩،١٠٠١٢،۶١١،٣٠٠١۵،٣۴۶،١٣٠ سرجوش

D=30"٢١،۴٠٧،٧٢٠ ١۶١١،۵۴۴،٧٠٠١٣،۴٧٣،١٢٠١۶،٣٩۵،٠۶٠ سرجوش

D=32"٢٢،٧٨٠،٧٢٠ ١٧١٢،٢٧۶،١٨٠١۴،٣٣٣،٧۴٠١٧،۴۴٣،٠٢٠ سرجوش

D=34"٢۴،١۵٨،٢۶٠ ١٨١٣،٠١٢،٩٠٠١۵،١٩٧،٢٠٠١٨،۴٩۵،١٧٠ سرجوش

D=36"٢۵،۵٣٣،٣٣٠ ١٩١٣،٧۴٣،٨۵٠١۶،٠۵٩،٠٢٠١٩،۵۴۴،١٠٠ سرجوش

D=38"٢۶،٩١٠،٢١٠ ٢٠١۴،۴٨٠،۵٨٠١۶،٩٢٢،۴١٠٢٠،۵٩۵،١٣٠ سرجوش

D=40"٢٨،٢٨۴،٧۶٠ ٢١١۵،٢١٢،٠۵٠١٧،٧٨۴،٢٢٠٢١،۶۴۴،۵٨٠ سرجوش

D=42"٢٩،۶۵٩،٣١٠ ٢٢١۵،٩۴٨،٢۵٠١٨،۶۴۶،٠۴٠٢٢،۶٩٣،۵١٠ سرجوش

D=44"٣١،٠٣٧،٩٠٠ ٢٣١۶،۶٨٠،٨۵٠١٩،۵١٠،٠٣٠٢٣،٧۴۵،۴٣٠ سرجوش

D=46"٣٢،۴١١،۶٢٠ ٢۴١٧،۴١۵،٩٢٠٢٠،٣٧١،٣٢٠٢۴،٧٩۴،٨٩٠ سرجوش

D=48"٣٣،٧٨٨،٨٠٠ ٢۵١٨،١۴٨،۵٢٠٢١،٢٣۴،٧١٠٢۵،٨۴۶،۴۴٠ سرجوش

D=50"٣۵،١۶۵،٣۶٠ ٢۶١٨،٨٨۴،٧٢٠٢٢،٠٩٧،۴١٠٢۶،٨٩۶،۵۶٠ سرجوش

D=52"٣۶،۵٣٨،١٢٠ ٢٧١٩،۶١۶،١٩٠٢٢،٩۵٧،٨١٠٢٧،٩۴۴،٣٠٠ سرجوش

D=54"٣٧،٩١۴،١١٠ ٢٨٢٠،٣۵١،٨٠٠٢٣،٨٢١،١٣٠٢٨،٩٩۴،٩۶٠ سرجوش

D=56"٣٩،٢٨٩،١٨٠ ٢٩٢١،٠٨٣،٨٧٠٢۴،۶٨٢،۴٢٠٣٢،۶٩٨،٧١٠ سرجوش

٣۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

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 - در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - فوالد
آلياژی(اتصاالت جوشی)

M1AGFE01AS
٠٣٠٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١١،٩۵٢،٨۶٠٢،٢٠٣،٢٧٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٢،۴۵۴،٩٨٠٢،٧۶٧،۶١٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،٨۶٠،۶٧٠٣،٣١٧،٠٧٠۴،٠٣٧،۶٠٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵٣،٣٢٨،۵۵٠٣،٨۶١،٩٩٠۴،٧٠٢،٠٨٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٣،٧١٨،٧٧٠۴،٣١۵،٢٢٠۵،٢۵۴،٣۵٠ سرجوش

D=8"٨،۶٢٠،٢۵٠ ٠٧۴،۶٣۴،٣٩٠۵،٣٨١،٣٨٠۶،۵۵٧،١٣٠ سرجوش

D=10"١٠،۶٨۶،١۶٠ ٠٩۵،٧٧٠،١١٠۶،۶٨۵،۶٨٠٨،١۴۵،٠٨٠ سرجوش

D=12"١٢،۶۵٢،٩۶٠ ١٠۶،٨٢٧،٨۴٠٧،٩٢۴،٩٧٠٩،۶۵١،٠٠٠ سرجوش

D=14"١۴،٧۶١،٧٠٠ ١١٧،٩۶۶،٢٨٠٩،٢۴۵،٧٠٠١١،٢۵٩،۵٠٠ سرجوش

D=16"١۶،٧٣۴،٧٢٠ ١٢٩،٠٠۶،۴٠٠١٠،۴٧٢،٠۵٠١٢،٧۵۶،٢٠٠ سرجوش

D=18"١٨،٧٠٨،٧٧٠ ١٣١٠،٠۵٣،١٧٠١١،۶٩٨،٨۶٠١۴،٢۵٢،٢۴٠ سرجوش

D=20"٢٠،٨٨٨،٩٧٠ ١۴١١،٠٩٣،٩۵٠١٣،٠۶٩،٧٠٠١۵،٩١٩،٨٣٠ سرجوش

D=24"٢۴،۶٢٨،٩٢٠ ١۵١٣،١٨٠،٩۴٠١۵،٣٧٩،١٣٠١٨،٧٣٩،٠٧٠ سرجوش

D=26"٢۶،۶٠١،٠١٠ ١۶١۴،٢٢۶،۶٨٠١۶،۶٠۵،٠٢٠٢٠،٢٣٣،٩۴٠ سرجوش

D=28"٢٨،۵٧٨،۵٣٠ ١٧١۵،٢۶٩،١۵٠١٧،٨٣۴،٧٣٠٢١،٧٣٢،٨٩٠ سرجوش

D=30"٣٠،۵۴٨،۵١٠ ١٨١۶،٣١۵،٣۵٠١٩،٠۵٩،۴٠٠٢٣،٢٢۶،٢٢٠ سرجوش

D=32"٣٢،۵١٨،۴٣٠ ١٩١٧،٣۵۵،۴٧٠٢٠،٢٨٣،٣١٠٢۴،٧١٩،٠٢٠ سرجوش

D=34"٣۴،۴٩۵،۵٧٠ ٢٠١٨،۴٠٢،٣۴٠٢١،۵١٣،١٢٠٢۶،٢١٧،۵٠٠ سرجوش

D=36"٣۶،۴۶٧،۴٧٠ ٢١١٩،۴۴٢،۴۶٠٢٢،٧٣٨،٩١٠٢٧،٧١١،٩۵٠ سرجوش

D=38"٣٨،۴۴١،٧١٠ ٢٢٢٠،۴٨٩،٨٩٠٢٣،٩۶۵،٨٢٠٢٩،٢٠٨،۶۵٠ سرجوش

D=40"۴٠،۴١٣،۶١٠ ٢٣٢١،۵٣٠،٠١٠٢۵،١٩١،۶١٠٣٠،٧٠٢،۵۴٠ سرجوش

D=42"۴٢،٣٨۶،۶٣٠ ٢۴٢٢،۵٧۶،٣١٠٢۶،۴١٨،۵٢٠٣٢،١٩٩،٢۴٠ سرجوش

D=44"۴۴،٣۶٢،٩٨٠ ٢۵٢٣،۶١٧،۶۶٠٢٧،۶۴۶،۶۵٠٣٣،۶٩۶،٣٧٠ سرجوش

D=46"۴۶،٣٣۴،٨٨٠ ٢۶٢۴،۶۶٣،٣٠٠٢٨،٨٧٢،۴۴٠٣۵،١٩٠،٢۶٠ سرجوش

D=48"۴٨،٣١٠،١۵٠ ٢٧٢۵،٧٠۵،٢١٠٣٠،١٠١،٠٣٠٣۶،۶٨٨،۶۴٠ سرجوش

D=50"۵٠،٢٨۵،١١٠ ٢٨٢۶،٧۵٣،١٩٠٣١،٣٢٧،٩٠٠٣٨،١٨۵،٠٧٠ سرجوش

D=52"۵٢،٢۵۴،٠۴٠ ٢٩٢٧،٧٩٢،٧۶٠٣٢،۵۵٢،٠۴٠٣٩،۶٧٧،۵۴٠ سرجوش

D=54"۵۴،٢٢٩،۴۵٠ ٣٠٢٨،٨٣٩،۵٢٠٣٣،٧٨٠،۵۴٠۴١،١٧۴،٩۴٠ سرجوش

D=56"۵۶،٢٠١،١١٠ ٣١٢٩،٨٨٠،٣٠٠٣۵،٠٠۵،٧٧٠۴٢،۶۶٨،٨٣٠ سرجوش

٣۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - بستن فلنج
ها

M1AGFE01FG
٠٣٠٣۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2" ٠١٣٨،۵۶٠۴٨،١۶٠۵٧،٧۵٠ سرجوش

D=3" ٠٢۵٧،٧۵٠٧٢،٢۴٠٨۶،٧٢٠ سرجوش

D=4" ٠٣٧۶،٩۵٠٩۶،١۴٠١١۵،۵١٠ سرجوش

D=5" ٠۵٩۶،١۴٠١٢٠،٢٢٠١۴۴،٣٠٠ سرجوش

D=6" ٠۶١١۵،۵١٠١۴۴،٣٠٠١٧٣،٠٨٠ سرجوش

D=8" ٠٧١۵٣،٨٩٠١٩٢،۴۶٠٢٣٠،٨۴٠ سرجوش

D=10" ٠٩١٩٢،۴۶٠٢۴٠،۶١٠٢٨٨،۵٩٠ سرجوش

D=12" ١٠٢٣٠،٨۴٠٢٨٨،۵٩٠٣۴٢،٣۶٠ سرجوش

D=14" ١١٢۶٩،۴٠٠٣٣۶،٧۵٠٠ سرجوش

D=16" ١٢٣٠٧،٧٨٠٣٨۴،٧٣٠٠ سرجوش

D=18" ١٣٣۴۶،٣۵٠۴٣٢،٨٩٠٠ سرجوش

D=20" ١۴٣٨۴،٧٣٠۴٨٠،٨٧٠٠ سرجوش

D=24" ١۵۴۶١،۶٨٠۵٧٧،١٩٠٠ سرجوش

D=26" ١۶۵٠٠،٢۴٠۶٢۵،٣۴٠٠ سرجوش

D=28" ١٧۵٣٨،۶٢٠۶٧٣،٣٢٠٠ سرجوش

D=30" ١٨۵٧٧،١٩٠٧٢١،۴٨٠٠ سرجوش

D=32" ١٩۶١۵،۵٧٠٧۶٩،۴۶٠٠ سرجوش

D=34" ٢٠۶۵۴،١٣٠٨١٧،۶٢٠٠ سرجوش

D=36" ٢١۶٩٢،۵١٠٨۶۵،۶٠٠٠ سرجوش

D=38" ٢٢٧٣١،٠٨٠٩١٣،٧۶٠٠ سرجوش

D=40" ٢٣٧۶٩،۴۶٠٩۶١،٩٢٠٠ سرجوش

D=42" ٢۴٨٠٨،٠٢٠١،٠١٠،٠٧٠٠ سرجوش

D=44" ٢۵٨۴۶،۴١٠١،٠۵٨،٠۵٠٠ سرجوش

D=46" ٢۶٨٨۴،٩٧٠١،١٠۶،٢١٠٠ سرجوش

D=48" ٢٧٩٢٣،٣۵٠١،١۵۴،١٩٠٠ سرجوش

D=50" ٢٨٩۶١،٩٢٠١،٢٠٢،٣۵٠٠ سرجوش

D=52" ٢٩١،٠٠٠،٣٠٠١،٢۵٠،٣٣٠٠ سرجوش

D=54" ٣٠١،٠٣٨،٨۶٠١،٢٩٨،۴٩٠٠ سرجوش

D=56" ٣١١،٠٧٧،٢۴٠١،٣۴۶،۶۵٠٠ سرجوش

٣٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

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 - در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - فوالد ضد
زنگ(اتصاالت جوشی)

M1AGFE01SS
٠٣٠۴۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"٢،۴۵٩،٠۶٠ ٠١١،۵٧٣،٢٢٠١،۶٢٢،٢٨٠٢،١٠٧،۶٩٠ سرجوش

D=3"٣،٠٩٧،٣٣٠ ٠٢١،٩٩٣،٢٩٠٢،٠۵٩،٨٠٠٢،۶۶٠،٠٣٠ سرجوش

D=4"٣،٧٢٧،۴٢٠ ٠٣٢،٣٣٣،١٢٠٢،۴١۴،١٢٠٣،١٠٧،۴٧٠ سرجوش

D=5"۴،٣۴٢،٣١٠ ٠۴٢،٧١٨،٨۵٠٢،٨١۴،٠١٠٣،۶١٧،٩٩٠ سرجوش

D=6"۴،٨۵۴،۶٣٠ ٠۵٣،٠۴۴،٢٠٠٣،١۵٢،٢٠٠۴،٠۴۶،۵٣٠ سرجوش

D=8"۶،٠۶۵،۴٧٠ ٠۶٣،٨١٢،٠١٠٣،٩۵١،٩۴٠۵،٠۵۴،٩۶٠ سرجوش

D=10"٧،۵۴١،۶٩٠ ٠٩۴،٧٣٣،١٩٠۴،٩٠٣،٧۴٠۶،٢٨۴،٢٨٠ سرجوش

D=12"٨،٩١٨،۴٣٠ ١٠۵،۵٩٣،٠١٠۵،٧٩٢،٨۶٠٧،۴٣١،٧۵٠ سرجوش

D=14"٠ ١١۶،۵٢۵،٢١٠۶،٧۵٨،٣٢٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٢٧،٣٨۵،١٧٠٧،۶۵١،۵٣٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٣٨،٢۴٨،٩۶٠٨،۵۴٨،٢۵٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١۴٩،١٠٨،٧٨٠٩،۴۴١،۶۶٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۵١٠،٨٣٣،٧۶٠١١،٢٣٣،۴٧٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١٣،۴٢٢،١۶٠١٣،٩٢١،۶٣٠٠ سرجوش

٣٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

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 - در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - کربن استيل
با اندود سيمانی(جوشی)

M1AGFE01CL
٠٣٠۵۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=6" ٠١٢،٣۶٠،۵٢٠٢،۶۵۵،١٠٠ سرجوش

D=8" ٠٢٢،٩٢٣،١٩٠٣،٢٨٢،٣٢٠ سرجوش

D=10" ٠٣٣،۶٧٨،۵۵٠۴،١٣١،۴۴٠ سرجوش

D=12" ٠۴۴،٣٨۵،١٨٠۴،٩٢۴،١۴٠ سرجوش

D=14" ٠۵۵،١١٣،٣٩٠۵،٧۴۵،٠٨٠ سرجوش

D=16" ٠۶۵،٧٩١،٣٣٠۶،۵١۶،٢۶٠ سرجوش

D=18" ٠٧۶،۴٧۶،٨٠٠٧،٢٨٩،٨۴٠ سرجوش

D=20" ٠٨٧،١۵٣،٧١٠٨،٠۶٠،۵١٠ سرجوش

D=24" ٠٩٨،۵١۵،٧۴٠٩،۶٠۴،۴١٠ سرجوش

D=26" ١٠٩،٢٠٠،۴٧٠١٠،٣٧۶،٢٣٠ سرجوش

D=28" ١١٩،٨٧٨،۴١٠١١،١۴٨،٩۵٠ سرجوش

D=30" ١٢١٠،۵۶١،۴٧٠١١،٩٢٠،١٣٠ سرجوش

D=32" ١٣١١،٢٣۵،٨٣٠١٢،۶٩٠،٨٠٠ سرجوش

D=34" ١۴١١،٩٢٣،٣۴٠١٣،۴۶۴،٣٨٠ سرجوش

D=36" ١۵١٢،۶٠٠،٧٧٠١۴،٢٣۵،۵٧٠ سرجوش

D=38" ١۶١٣،٢٨۵،٣٧٠١۵،٠٠٨،٢٩٠ سرجوش

D=40" ١٧١٣،٩۶٢،٨٠٠١۵،٧٧٩،۴٧٠ سرجوش

D=42" ١٨١۴،۶۴٧،٢۴٠١۶،۵۴٩،٩٨٠ سرجوش

D=44" ١٩١۵،٣٢۵،۶٩٠١٧،٣٢٣،٢١٠ سرجوش

D=46" ٢٠١۶،٠٠٩،٢٧٠١٨،٠٩٣،٨٨٠ سرجوش

D=48" ٢١١۶،۶٨۶،٧٠٠١٨،٨۶۶،۶٠٠ سرجوش

D=50" ٢٢١٧،٣٧٠،٩١٠١٩،۶٣٩،۴۴٠ سرجوش

D=52" ٢٣١٨،٠۴٨،٨۵٠٢٠،۴١٠،۶٢٠ سرجوش

D=54" ٢۴١٨،٧٣٢،٩۴٠٢١،١٨٣،٣۴٠ سرجوش

D=56" ٢۵١٩،۴٠٩،٣۴٠٢١،٩۵۴،٠١٠ سرجوش

٣٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

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 - بين واحدها، در سطح زمين - کربن استيل M1AGFE02CS
٠٣١١۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١٨٢۴،٠٨٠٩۵١،۶٣٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،١١۵،٢٣٠١،٢٨۵،٠۴٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٣۵٢،۶۴٠١،۶٢٣،١٧٠١،٩٨۶،۶۶٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵١،۵٩٣،٠٨٠١،٩٠٩،۵٢٠٢،٣٣٧،٣٣٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶١،۵٣١،٠٠٠٢،١٧١،٩٢٠٢،۶۵٨،۶۴٠ سرجوش

D=8"۴،۶۶٣،٩٧٠ ٠٧٢،٣۴٨،٢٢٠٢،٨١۵،١۶٠٣،۴۴۵،٩٣٠ سرجوش

D=10"۵،٧٧۶،۶٠٠ ٠٩٢،٨۶١،٣۵٠٣،۴٨٠،٣٧٠۴،٢۶١،١٩٠ سرجوش

D=12"۶،۶۵٠،٠١٠ ١٠٣،٣۴۶،٠٠٠۴،٠١۴،٣٩٠۴،٩١٣،۶٠٠ سرجوش

D=14"٧،٧۵٨،٨١٠ ١١٣،٩٠۵،۵٢٠۴،۶٨٣،٩٣٠۵،٧٣٣،١٠٠ سرجوش

D=16"٨،٨۶٧،٢٠٠ ١٢۴،۴۶١،٢٣٠۵،٣۵٣،٠۵٠۶،۵۵٢،١٨٠ سرجوش

D=18"٩،٩٧۵،٢۵٠ ١٣۵،٠١٩،٧۴٠۶،٠٢٢،٠٠٠٧،٣٧٠،٨٠٠ سرجوش

D=20"١١،٠٨٣،٩۶٠ ١۴۵،۵٧۶،٠۴٠۶،۶٩١،٢٧٠٨،١٩٠،٠۴٠ سرجوش

D=24"١٣،٣٠١،۵٨٠ ١۵۶،۶٩١،٢٧٠٨،٠٢٩،٩٣٠٩،٨٢٨،۶٣٠ سرجوش

D=26"١۴،۴١٠،٢٩٠ ١۶٧،٢۵٠،٨٠٠٨،۶٩٩،٢١٠١٠،۶۴٧،٨٧٠ سرجوش

D=28"١۵،۵١٩،٩۵٠ ١٧٧،٨٠٧،١٠٠٩،٣۶٩،١٧٠١١،۴۶٨،٢٢٠ سرجوش

D=30"١۶،۶٢٧،٣٢٠ ١٨٨،٣۶۶،٠٣٠١٠،٠٣٧،۵٧٠١٢،٢٨۵،٨٧٠ سرجوش

D=32"١٧،٧٣٣،٣٨٠ ١٩٨،٩٢١،٧۴٠١٠،٧٠۵،٣٧٠١٣،١٠٣،٣۴٠ سرجوش

D=34"١٨،٨۴٣،٢٠٠ ٢٠٩،۴٨١،۵۶٠١١،٣٧۵،٢١٠١٣،٩٢٣،١۴٠ سرجوش

D=36"١٩،٩۵١،۵٩٠ ٢١١٠،٠٣٧،٢٧٠١٢،٠۴۴،٣٢٠١۴،٧۴٢،٢٢٠ سرجوش

D=38"٢١،٠۶٠،٣٩٠ ٢٢١٠،۵٩۶،٨٠٠١٢،٧١٣،٨۶٠١۵،۵۶٢،١۵٠ سرجوش

D=40"٢٢،١۶٨،٧٨٠ ٢٣١١،١۵٢،۵١٠١٣،٣٨٢،٩٧٠١۶،٣٨١،٢٣٠ سرجوش

D=42"٢٣،٢٧۶،٧۴٠ ٢۴١١،٧١١،۶١٠١۴،٠۵١،۶۶٠١٧،١٩٩،١٧٠ سرجوش

D=44"٢۴،٣٨۶،٧٢٠ ٢۵١٢،٢۶٧،٩٠٠١۴،٧٢١،٧٩٠١٨،٠١٩،٩٨٠ سرجوش

D=46"٢۵،۴٩۴،۶٨٠ ٢۶١٢،٨٢٧،٢۶٠١۵،٣٩٠،۴٨٠١٨،٨٣٧،٩٢٠ سرجوش

D=48"٢۶،۶٠۴،٣۴٠ ٢٧١٣،٣٨٣،۵۶٠١۶،٠۶٠،۴۴٠١٩،۶۵٨،٢٧٠ سرجوش

D=50"٢٧،٧١٣،۶۴٠ ٢٨١٣،٩۴٢،۶۶٠١۶،٧٣٠،٠٢٠٢٠،۴٧٨،١٠٠ سرجوش

D=52"٢٨،٨١٩،۶٧٠ ٢٩١۴،۴٩٨،٣٧٠١٧،٣٩٧،٩۶٠٢١،٢٩۵،۴١٠ سرجوش

D=54"٢٩،٩٢٧،۴۶٠ ٣٠١۵،٠۵٧،٧٣٠١٨،٠۶۶،٧٨٠٢٢،١١۴،٢٠٠ سرجوش

D=56"٣١،٠٣۵،۵۵٠ ٣١١۵،۶١٣،۶١٠١٨،٧٣۵،۶٠٠٢٢،٩٣٢،۶٩٠ سرجوش

۴٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

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
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - بين واحدها، در سطح زمين - فوالد آلياژی M1AGFE02AS
٠٣١٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١١،٢١٧،٢١٠١،۴٠٢،۴۶٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۶۴۶،۴٢٠١،٨٩٣،۶٣٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٩٩۶،٨۵٠٢،٣٩۶،٨٢٠٢،٩٣۶،٧٩٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵٢،٣۵١،۶٠٠٢،٨١٩،٣٣٠٣،۴۵۴،۴۶٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٢،۶٧٣،۶۴٠٣،٢٠۶،٣۶٠٣،٩٢٨،۴٧٠ سرجوش

D=8"۶،٩٢۶،۶٢٠ ٠٧٣،۴۶۶،١٧٠۴،١۵۵،۴٣٠۵،٠٩١،١۵٠ سرجوش

D=10"٨،۶٢٢،۵٠٠ ٠٩۴،٢٢۵،٠٧٠۵،١۶٢،٣١٠۶،١۴١،۴٣٠ سرجوش

D=12"٩،٨٧٩،٠٠٠ ١٠۴،٩٣٩،۶٠٠۵،٩٢٧،٢٣٠٧،٢۶١،٩٧٠ سرجوش

D=14"١١،۵٢۶،٠١٠ ١١۵،٧۶۵،۵٠٠۶،٩١۵،۴۵٠٨،۴٧٣،٠٨٠ سرجوش

D=16"١٣،١٧٣،۴٧٠ ١٢۶،۵٨۶،٣۵٠٧،٩٠٣،۶٧٠٩،۶٨٣،٧۴٠ سرجوش

D=18"١۴،٨١٩،٨٢٠ ١٣٧،۴١١،۶٠٠٨،٨٩١،۵٧٠١٠،٨٩٣،٧۴٠ سرجوش

D=20"١۶،۴۶۵،۵١٠ ١۴٨،٢٣٢،٧٧٠٩،٨٧٩،٠۶٠١٢،١٠٣،۶٧٠ سرجوش

D=24"١٩،٧۵٩،٩٧٠ ١۵٩،٨٧٩،٠۶٠١١،٨۵۵،۵١٠١۴،۵٢۵،۴۴٠ سرجوش

D=26"٢١،۴٠۶،١٢٠ ١۶١٠،٧٠۴،۶۴٠١٢،٨۴٣،٠٠٠١۵،٧٣۵،٣٧٠ سرجوش

D=28"٢٣،٠۵۵،١۵٠ ١٧١١،۵٢۶،١۴٠١٣،٨٣٢،۴٧٠١۶،٩۴٧،٧۴٠ سرجوش

D=30"٢۴،٧٠٠،٧٨٠ ١٨١٢،٣۵١،٨۵٠١۴،٨١٩،٧٧٠١٨،١۵٧،۴٧٠ سرجوش

D=32"٢۶،٣۴٣،٩٩٠ ١٩١٣،١٧٢،٧٠٠١۵،٨٠۵،۶۴٠١٩،٣۶۴،٩٩٠ سرجوش

D=34"٢٧،٩٩٣،٣۵٠ ٢٠١٣،٩٩٨،٢٧٠١۶،٧٩۵،۴٣٠٢٠،۵٧٧،۶٧٠ سرجوش

D=36"٢٩،۶٣٨،٩٧٠ ٢١١۴،٨١٩،١٢٠١٧،٧٨٢،٧٣٠٢١،٧٨٧،۴١٠ سرجوش

D=38"٣١،٢٨۵،٩٨٠ ٢٢١۵،۶۴۵،٠٢٠١٨،٧٧٠،٩۶٠٢٢،٩٩٨،۵٣٠ سرجوش

D=40"٣٢،٩٣١،۶٠٠ ٢٣١۶،۴۶۵،۴١٠١٩،٧۵٨،٢۶٠٢۴،٢٠٧،٩۴٠ سرجوش

D=42"٣۴،۵٧٩،٣٩٠ ٢۴١٧،٢٩٠،٩٩٠٢٠،٧۴۶،٨١٠٢۵،۴١٨،٩٢٠ سرجوش

D=44"٣۶،٢٢۶،٧٨٠ ٢۵١٨،١١٢،۴٩٠٢١،٧٣۵،٢٢٠٢۶،۶٣٠،١٠٠ سرجوش

D=46"٣٧،٨٧١،٩۵٠ ٢۶١٨،٩٣٧،٧۴٠٢٢،٧٢٢،٠۶٠٢٧،٨٣٩،٠۵٠ سرجوش

D=48"٣٩،۵٢٠،٠١٠ ٢٧١٩،٧۵٨،٩١٠٢٣،٧١١،٢١٠٢٩،٠۵١،٠٨٠ سرجوش

D=50"۴١،١۶٩،٢٢٠ ٢٨٢٠،۵٨۵،٢٧٠٢۴،٧٠٠،۴۶٠٣٠،٢۶٣،١٠٠ سرجوش

D=52"۴٢،٨١٢،٣٧٠ ٢٩٢١،۴٠۶،١٢٠٢۵،۶٨۶،١۴٠٣١،۴٧٠،٨٨٠ سرجوش

D=54"۴۴،۴۵٩،۴۵٠ ٣٠٢٢،٢٣١،٣٧٠٢۶،۶٧۴،۶٣٠٣٢،۶٨١،٩۴٠ سرجوش

D=56"۴۶،١٠۴،۴٨٠ ٣١٢٣،٠۵٢،٠٨٠٢٧،۶۶١،٨٠٠٣٣،٨٩١،٠٨٠ سرجوش

۴١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSHC=40SSHC=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - بين واحدها، در سطح زمين - فوالد ضد زنگ M1AGFE02SS
٠٣١٣۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"١،۵۴۶،٩۴٠ ٠١١،٠۴۶،٧١٠١،٠٩٨،٨٨٠١،٣۴٨،۶۵٠ سرجوش

D=3"٢،٠٨٩،٣٢٠ ٠٢١،۴١۵،٨۵٠١،۴٨۶،۶٠٠١،٨٢۴،۵٠٠ سرجوش

D=4"٢،۶۵۵،۴۵٠ ٠٣١،٧١٧،٩۶٠١،٨٠۴،٠۴٠٢،٢١٢،٧۶٠ سرجوش

D=5"٣،١٢۴،٩٣٠ ٠۴٢،٠٢٢،٢٢٠٢،١٢٣،٣٠٠٢،۶٠۵،٣۴٠ سرجوش

D=6"٣،۵۵٢،٧٣٠ ٠۵٢،٢٩٩،٨٢٠٢،۴١۴،٢۶٠٢،٩۶٢،٢٨٠ سرجوش

D=8"۴،۶٠۴،٨۶٠ ٠۶٢،٩٨٢،۴٣٠٣،١٣٠،۴۶٠٣،٨۴٠،٩١٠ سرجوش

D=10"۵،٧٠۵،٣۵٠ ٠٧٣،۶٣٣،٣۴٠٣،٨١۴،٣٠٠۴،۶٨١،٠٢٠ سرجوش

D=12"۶،۵۶٧،۴۵٠ ٠٨۴،٢۴٨،٨٠٠۴،۴۶٠،۴٠٠۵،۴٧٣،۵٠٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۴،٩۵٩،٢٨٠۵،٢٠۵،٧٧٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠۵،۶۶۵،۴۴٠۵،٩۴٧،۴٧٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١۶،٣٧۴،۶٢٠۶،۶٩١،٨۶٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٧،٠٨١،٧۵٠٧،۴٣۴،۵٣٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٨،۴٩٧،٩٢٠٨،٩٢١،١۴٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١٠،۶٢٣،٨٠٠١١،١۵٢،۶۵٠٠ سرجوش

۴٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - بين واحدها، در سطح زمين - گالوانيزه M1AGFE02GV
٠٣١۴۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2.5" ٠١٨٠،٢۶٠ سرجوش

D=3" ٠٢٩۶،٧۵٠ سرجوش

D=4" ٠٣١٢٠،٣٨٠ سرجوش

D=6" ٠۵١۶٠،۵١٠ سرجوش

۴٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

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 - بين واحدها، در ارتفاع، لخته گيرها - کربن استيل M1AGFE03CS
٠٣٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١٩٧١،۶٩٠١،١٢٣،٣٨٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٣١۴،٢١٠١،۵١۶،١۵٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،۵٩۴،٢٣٠١،٩١٢،٧٨٠٢،٣٣٩،۵٩٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵١،٨٧٧،٠٢٠٢،٢۵٠،١۵٠٢،٧۵٢،١٣٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٢،١٣۴،۵٠٠٢،۵۵٩،٢٨٠٣،١٣٠،١٢٠ سرجوش

D=8"۵،۴۶٨،۵١٠ ٠٧٢،٧۶۶،٨١٠٣،٣١٧،١٠٠۴،٠۵٧،٢٨٠ سرجوش

D=10"۶،۶۵٧،٢٧٠ ٠٩٣،٣٧٢،٢٣٠۴،٠٨٧،٧٠٠۵،٠٠٠،۵٢٠ سرجوش

D=12"٧،٧٩٨،٠۴٠ ١٠٣،٩۴٢،۶۴٠۴،٧٣٠،٧٨٠۵،٧٨۶،٠۶٠ سرجوش

D=14"٩،٠٩٧،٨٨٠ ١١۴،۶٠٢،١۴٠۵،۵١٩،۴١٠۶،٧۵٠،۴٠٠ سرجوش

D=16"١٠،٣٩٧،٢٣٠ ١٢۵،٢۵۶،٣٧٠۶،٣٠٧،۵۵٠٧،٧١۴،٧۴٠ سرجوش

D=18"١١،۶٩٧،٢٩٠ ١٣۵،٩١۵،٢٧٠٧،٠٩۶،۵٢٠٨،۶٧٩،۴٣٠ سرجوش

D=20"١٢،٩٩٧،٨۵٠ ١۴۶،۵٧١،٠۶٠٧،٨٨۵،٢٧٠٩،۶۴۴،٣٨٠ سرجوش

D=24"١۵،۵٩۶،۵۶٠ ١۵٧،٨٨۵،٢٧٠٩،۴۶٢،٠۴٠١١،۵٧٢،۵٩٠ سرجوش

D=26"١۶،٨٩٧،١٣٠ ١۶٨،۵۴۴،٧٨٠١٠،٢۵٠،٧٩٠١٢،۵٣٧،٣۶٠ سرجوش

D=28"١٨،١٩٧،٩٢٠ ١٧٩،١٩٩،۶١٠١١،٠٣٩،٩٠٠١٣،۵٠٢،۶۶٠ سرجوش

D=30"١٩،۴٩۶،٨٠٠ ١٨٩،٨۵٨،۵١٠١١،٨٢٨،٠۴٠١۴،۴۶۶،۵٣٠ سرجوش

D=32"٢٠،٧٩٣،٧٣٠ ١٩١٠،۵١٣،٧٠٠١٢،۶١۴،٩٧٠١۵،۴٢٨،٨٧٠ سرجوش

D=34"٢٢،٠٩۵،٧٣٠ ٢٠١١،١٧٢،٧٢٠١٣،۴٠۴،۶٨٠١۶،٣٩۴،٧٨٠ سرجوش

D=36"٢٣،٣٩۴،۶١٠ ٢١١١،٨٢٧،۴٣٠١۴،١٩٢،٨٢٠١٧،٣۵٨،۶۵٠ سرجوش

D=38"٢۴،۶٩۵،۴٠٠ ٢٢١٢،۴٨۶،۴۶٠١۴،٩٨١،٩٣٠١٨،٣٢٣،٩۵٠ سرجوش

D=40"٢۵،٩٩۴،٧۵٠ ٢٣١٣،١۴١،۶۵٠١۵،٧٧٠،٠٧٠١٩،٢٨٧،٨١٠ سرجوش

D=42"٢٧،٢٩٣،۶٣٠ ٢۴١٣،٨٠١،١۵٠١۶،۵۵٨،٢٢٠٢٠،٢۵١،۶٧٠ سرجوش

D=44"٢٨،۵٩۵،۶٣٠ ٢۵١۴،۴۵۵،٩٩٠١٧،٣۴٧،٩٢٠٢١،٢١٧،٨٨٠ سرجوش

D=46"٢٩،٨٩۴،٠٣٠ ٢۶١۵،١١۵،٣۶٠١٨،١٣۵،۵٩٠٢٢،١٨١،٢٧٠ سرجوش

D=48"٣١،١٩۵،٣٠٠ ٢٧١۵،٧٧٠،۶٨٠١٨،٩٢۵،١٧٠٢٣،١۴٧،٠۵٠ سرجوش

D=50"٣٢،۴٩۶،٧٧٠ ٢٨١۶،۴٢٩،٧٠٠١٩،٧١۴،۵٣٠٢۴،١١٢،۴٣٠ سرجوش

D=52"٣٣،٧٩۴،٠١٠ ٢٩١٧،٠٨۴،٨٩٠٢٠،۵٠١،۴۶٠٢۵،٠٧۴،٧٧٠ سرجوش

D=54"٣۵،٠٩٢،۶٣٠ ٣٠١٧،٧۴٣،٧٨٠٢١،٢٨٩،۴٨٠٢۶،٠٣٨،٢١٠ سرجوش

D=56"٣۶،٣٩١،٩٨٠ ٣١١٨،٣٩٨،۶٢٠٢٢،٠٧٧،۶٢٠٢٧،٠٠٢،۵۵٠ سرجوش

۴۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

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 - بين واحدها، در ارتفاع، لخته گيرها - فوالد آلياژی M1AGFE03AS
٠٣٢٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١١،۴٢٧،٣۵٠١،۶۴٧،٣٣٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٩٣٠،۶٢٠٢،٢٢٣،٨٠٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،٣۴٢،١٣٠٢،٨١٠،۴٢٠٣،۴۴٠،٨٧٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵٢،٧۵٧،۵٢٠٣،٣٠۶،١٠٠۴،٠۴٧،٩٩٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٣،١٣۵،۴۴٠٣،٧۶٠،١٩٠۴،۶٠٣،۵۶٠ سرجوش

D=8"٨،٠٨۴،۶٠٠ ٠٧۴،٠۶۴،۶٢٠۴،٨٧٢،۶٣٠۵،٩۶۵،٧١٠ سرجوش

D=10"١٠،٩٨۶،٩٩٠ ٠٩۴،٩۵۴،٢٨٠۶،۵۴٢،١۶٠٨،٠٢۵،١٧٠ سرجوش

D=12"١١،۵٣١،٠٨٠ ١٠۵،٧٩٢،٨٩٠۶،٩۵٠،۴۴٠٨،۵٠٩،۴٠٠ سرجوش

D=14"١٣،۴۵٣،۴٩٠ ١١۶،٧۶١،۵۶٠٨،١٠٩،٠٢٠٩،٩٢٨،٠۶٠ سرجوش

D=16"١۵،٣٧۵،۵٧٠ ١٢٧،٧٢٣،۵١٠٩،٢۶٧،۵٩٠١١،٣۴۶،٢١٠ سرجوش

D=18"١٧،٢٩٧،١۶٠ ١٣٨،۶٩٠،٩٩٠١٠،۴٢۶،٠٢٠١٢،٧۶۴،٧١٠ سرجوش

D=20"١٩،٢١٩،٠۴٠ ١۴٩،۶۵۴،١٣٠١١،۵٨۴،٢٣٠١۴،١٨٢،۵٠٠ سرجوش

D=24"٢٣،٠۶۴،٠۵٠ ١۵١١،۵٨۴،٢٣٠١٣،٩٠١،٩١٠١٧،٠٢٠،٣۴٠ سرجوش

D=26"٢۴،٩٨۵،٩٢٠ ١۶١٢،۵۵٢،٩٠٠١۵،٠۶٠،١٢٠١٨،۴٣٨،۴۶٠ سرجوش

D=28"٢۶،٩١٠،٠۶٠ ١٧١٣،۵١۵،۵٢٠١۶،٢٢٠،٢۵٠١٩،٨۵٨،۶٧٠ سرجوش

D=30"٢٨،٨٣٠،٩٣٠ ١٨١۴،۴٨۴،٠۴٠١٧،٣٧٧،٨٠٠٢١،٢٧۵،٧٩٠ سرجوش

D=32"٣٠،٧۴٨،۵٩٠ ١٩١۵،۴۴۶،۵١٠١٨،۵٣٣،۴٨٠٢٢،۶٩٠،٧١٠ سرجوش

D=34"٣٢،۶٧۴،٠٨٠ ٢٠١۶،۴١۴،۶۶٠١٩،۶٩۴،٢٨٠٢۴،١١٢،١١٠ سرجوش

D=36"٣۴،۵٩۵،۶۴٠ ٢١١٧،٣٧٧،١٣٠٢٠،٨۵٢،٣۴٠٢۵،۵٢٩،٧۴٠ سرجوش

D=38"٣۶،۵١٧،۵۴٠ ٢٢١٨،٣۴۵،٢٨٠٢٢،٠١٠،٩٢٠٢۶،٩۴٨،۴٠٠ سرجوش

D=40"٣٨،۴٣٩،١٠٠ ٢٣١٩،٣٠٧،٧۵٠٢٣،١۶٨،٩٨٠٢٨،٣۶۶،٠٣٠ سرجوش

D=42"۴٠،٣۶٠،١۵٠ ٢۴٢٠،٢٧۵،٣٨٠٢۴،٣٢٧،٠۵٠٢٩،٧٨٣،۶۶٠ سرجوش

D=44"۴٢،٢٨۴،۴٢٠ ٢۵٢١،٢٣٩،٠۴٠٢۵،۴٨۶،٨١٠٣١،٢٠٣،٨۵٠ سرجوش

D=46"۴۴،٢٠۴،٩۵٠ ٢۶٢٢،٢٠۶،٠٠٠٢۶،۶۴۴،٣۶٠٣٢،۶٢٠،٩۶٠ سرجوش

D=48"۴۶،١٢٩،۶١٠ ٢٧٢٣،١۶٩،۶۶٠٢٧،٨٠۴،۴٩٠٣۴،٠۴١،۶٩٠ سرجوش

D=50"۴٨،٠۵٣،١٣٠ ٢٨٢۴،١٣٨،٨۴٠٢٨،٩۶٣،۵٣٠٣۵،۴۶٠،۶٣٠ سرجوش

D=52"۴٩،٩٧١،٠١٠ ٢٩٢۵،١٠٠،٧٩٠٣٠،١١٩،۵٨٠٣۶،٨٧۵،٩٢٠ سرجوش

D=54"۵١،٨٩۴،١۵٠ ٣٠٢۶،٠۶٨،٢٧٠٣١،٢٧٩،٠٣٠٣٨،٢٩۵،١٢٠ سرجوش

D=56"۵٣،٨١۴،۶٨٠ ٣١٢٧،٠٣١،۴١٠٣٢،۴٣۶،۵٨٠٣٩،٧١٢،٢۴٠ سرجوش

۴۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5 SSCH=10 SSCH=40 SSCH=80 S
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - بين واحدها، در ارتفاع، لخته گيرها - فوالد ضد
زنگ

M1AGFE03SS
٠٣٢٣۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"١،٨١١،٠٠٠ ٠١١،٢١٩،۵١٠١،٢٧٨،۵٢٠١،۵٧۶،٢۶٠ سرجوش

D=3"٢،۴۴۵،١۵٠ ٠٢١،۶۵٠،۴۶٠١،٧٣٠،٢۶٠٢،١٣١،٨۵٠ سرجوش

D=4"٣،١٠٢،٨٨٠ ٠٣٢،٠٠٢،۴٠٠٢،٠٩٩،۶٣٠٢،۵٨۶،٣٠٠ سرجوش

D=5"٣،۶۵١،۵۵٠ ٠۴٢،٣۵٧،١٨٠٢،۴٧١،١٨٠٣،٠۴۴،۶١٠ سرجوش

D=6"۴،١۵١،٩٣٠ ٠۵٢،۶٨٠،٣٣٠٢،٨٠٩،٧۵٠٣،۴۶٢،١١٠ سرجوش

D=8"۵،٣٨١،٠٨٠ ٠۶٣،۴٧۵،٧٠٠٣،۶۴٣،٣۵٠۴،۴٨٨،۵۵٠ سرجوش

D=10"۶،۶٣٩،۶٢٠ ٠٧۴،٢٣۴،٨۵٠۴،۴٣٩،٣٨٠۵،۴٧٠،١١٠ سرجوش

D=12"٧،۶٧۴،٨٨٠ ٠٨۴،٩۵١،٨٩٠۵،١٩١،٢٩٠۶،٣٩۶،۵٩٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۵،٧٨٠،٠۴٠۶،٠۵٩،٠٠٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠۶،۶٠١،٨۴٠۶،٩٢١،٠٣٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٧،۴٢٩،١۶٠٧،٧٨٧،٩٢٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٨،٢۵٢،٨١٠٨،۶۵١،٨١٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٩،٩٠٣،٢٧٠١٠،٣٨٢،٠٧٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١٢،٣٨٠،٨۵٠١٢،٩٧٩،٠٠٠٠ سرجوش

۴۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - بين واحدها، در ارتفاع، لخته گيرها - گالوانيزه M1AGFE03GV
٠٣٢۴۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2.5" ٠١٩۶،٣۴٠ سرجوش

D=3" ٠٢١١۵،۶١٠ سرجوش

D=4" ٠٣١۴۴،۵١٠ سرجوش

D=6" ٠۵١٩٢،۶٨٠ سرجوش

۴٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - محدوده انبارها و محوطه مخزن های نفت M1AGFE04S1
٠٣٣١۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2" ٠١٩٩۴،٠٣٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،٣۴۵،٠۵٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،۶٣١،۶١٠ سرجوش

D=5" ٠۵١،٩٢١،٣٩٠ سرجوش

D=6" ٠۶٢،١٨۴،٣٠٠ سرجوش

D=8" ٠٧٢،٨٣٢،٢٠٠ سرجوش

D=10" ٠٩٣،۴۵١،١٠٠ سرجوش

D=12" ١٠۴،٠٣۵،۵٨٠ سرجوش

D=14" ١١۴،٧١٠،۶٧٠ سرجوش

D=16" ١٢۵،٣٨١،٠۶٠ سرجوش

D=18" ١٣۶،٠۵۴،۴٠٠ سرجوش

D=20" ١۴۶،٧٢۵،٣٩٠ سرجوش

D=24" ١۵٨،٠٧٠،۴۴٠ سرجوش

D=26" ١۶٨،٧۴۵،۵٢٠ سرجوش

D=28" ١٧٩،۴١۶،۵١٠ سرجوش

D=30" ١٨١٠،٠٩٠،٢٨٠ سرجوش

D=32" ١٩١٠،٧۶٠،۶٨٠ سرجوش

D=34" ٢٠١١،۴٣۶،٠۵٠ سرجوش

D=36" ٢١١٢،١٠۶،٠٢٠ سرجوش

۴٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - محدوده انبارها و محوطه مخزن های نفت M1AGFE04S2
٠٣٣٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2" ٠١١،١۴٧،۶٩٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،۵۴٩،٨٢٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،٩۵٧،٧١٠ سرجوش

D=5" ٠۵٢،٣٠٣،٠۶٠ سرجوش

D=6" ٠۶٢،۶١٩،٧٩٠ سرجوش

D=8" ٠٧٣،٣٩۵،٧٠٠ سرجوش

D=10" ٠٩۴،١٩٧،۶۶٠ سرجوش

D=12" ١٠۴،٨۴١،٨٣٠ سرجوش

D=14" ١١۵،۶۴٩،٢٣٠ سرجوش

D=16" ١٢۶،۴۵۶،٢٠٠ سرجوش

D=18" ١٣٧،٢۶٣،٠١٠ سرجوش

D=20" ١۴٨،٠٧٠،۴۴٠ سرجوش

D=24" ١۵٩،۶٨۴،٨١٠ سرجوش

D=26" ١۶١٠،۴٩٢،٢۵٠ سرجوش

D=28" ١٧١١،٣٠٠،۵٠٠ سرجوش

D=30" ١٨١٢،١٠۶،٣٢٠ سرجوش

D=32" ١٩١٢،٩١١،٩٨٠ سرجوش

D=34" ٢٠١٣،٧١٩،۶٧٠ سرجوش

D=36" ٢١١۴،۵٢۶،۶۴٠ سرجوش

۴٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1AGFFCS اینچ٢ساخت و نصب در محل - کربن استيل - کوچکتر از 
٠٣۴١۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D<1" ٠١٢٩۶،٨٢٠ متر

1"<=D<2" ٠٢۴٠١،١٨٠ متر

۵٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب در محل - گالوانيزه M1AGFFGV
٠٣۴٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D<1" ٠١١٢٢،٢٩٠ متر

1"<=D<2" ٠٢١٣٧،۵٨٠ متر

D=2.5" ٠٣١۴۶،٧۵٠ متر

D=3" ٠۴١٧۶،١٠٠ متر

D=4" ٠۵٢٢٠،١٣٠ متر

D=6" ٠۶٢٩٣،۵١٠ متر

۵١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1AGFFSS اینچ٢ساخت و نصب در محل - فوالد ضد زنگ - کوچکتر از 
٠٣۴٣۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D<1" ٠١٣٧٧،١٧٠ متر

1"<=D<2" ٠٢۵٠٩،١٠٠ متر

۵٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1AGFFAS اینچ٢ساخت و نصب در محل - فوالد آلياژی - کوچکتر از 
٠٣۴۴۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D<1" ٠١٣۶٧،١٣٠ متر

1"<=D<2" ٠٢۴٩۵،١۶٠ متر

۵٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب در محل لوله کشی حرارتی M1AGFFST
٠٣۴۵۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D<1" ٠١۵٨،٧١٠ متر

1"<=D<2" ٠٢٧۶،٢٩٠ متر

۵۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب در محل - فایبر گلس، رزینی M1AGFFRT
٠٣۴۶۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=1" ٠١٨٠،٨٠٠ سرجوش

D=1.5" ٠٢١١۶،۵٢٠ سرجوش

D=2" ٠٣١۶١،۶٠٠ سرجوش

D=2.5" ٠۴١٩٧،٣٢٠ سرجوش

D=3" ٠۵٢٣٣،٠۴٠ سرجوش

D=4" ٠۶٣٠۴،۴٧٠ سرجوش

D=5" ٠٧٣٨۶،۴۵٠ سرجوش

D=6" ٠٩۴۵٧،٨٨٠ سرجوش

D=8" ١٠۶٠٠،٧۵٠ سرجوش

D=10" ١١٧۴٣،۶٢٠ سرجوش

D=12" ١٢٩٠۴،٠۵٠ سرجوش

D=14" ١٣١،٠۴۶،٩٢٠ سرجوش

D=16" ١۴١،١٨٩،٧٩٠ سرجوش

D=20" ١۵١،۵۴۵،٧٨٠ سرجوش

D=24" ١۶١،٨٣١،۵٢٠ سرجوش

D=28" ١٧٢،١١٧،٢۶٠ سرجوش

D=30" ١٨٢،٢۶٠،١٣٠ سرجوش

۵۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب در محل - آلمينيوم M1AGFFAL
٠٣۴٧۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2" ٠١٢،٢٢۴،٣٠٠ سرجوش

D=4" ٠٢٣،٨٣٩،٨٣٠ سرجوش

D=6" ٠٣۵،١۶۵،٣۵٠ سرجوش

D=8" ٠۴۶،٧٢٠،۶٠٠ سرجوش

D=10" ٠۵٧،٩۵٠،٧٧٠ سرجوش

D=12" ٠۶٩،٠۴١،٠۶٠ سرجوش

D=14" ٠٧١٠،١٠٩،۶٨٠ سرجوش

D=16" ٠٨١١،۴١٠،٠٣٠ سرجوش

D=18" ٠٩١٢،٧٠٩،٩٠٠ سرجوش

D=20" ١٠١٣،٩۶٣،٧١٠ سرجوش

D=24" ١١١۶،۵٨۶،٠۴٠ سرجوش

۵۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

CLASS<600600<CLASS<1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت وسایر ملحقات - شير/صافی/مفصل انبساط
)D>=2("

M1AGIP01
٠٣۵١۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2" ٠١۶٠،٨٣٠٧۵،٨۶٠٩١،٢۵٠ عدد

D=3" ٠٢٩١،٠٧٠١١٣،٧٠٠١٣۶،۵١٠ عدد

D=4" ٠٣١٢١،۴٨٠١۵١،٧٢٠١٨٢،١۴٠ عدد

D=5" ٠۵١۵١،٧٢٠١٨٩،٧۴٠٢٢٧،۵٨٠ عدد

D=6" ٠۶١٨٢،١۴٠٢٢٧،۵٨٠٢٧٣،٢٠٠ عدد

D=8" ٠٧٣٢۴،٩۴٠۴٠۶،١٧٠۴٨٧،۴١٠ عدد

D=10" ٠٩۴٠۶،١٧٠۵٠٨،١٣٠۶٠٩،٢۶٠ عدد

D=12" ١٠۴٨٧،۴١٠۶٠٩،٢۶٠٧٢٣،۶۵٠ عدد

D=14" ١١۵۶٩،٠۶٠٧١٠،٨٠٠٠ عدد

D=16" ١٢۶۵٠،٢٩٠٨١٢،٧۶٠٠ عدد

D=18" ١٣٧٣١،۵٣٠٩١۴،٣٠٠٠ عدد

D=20" ١۴٨١٢،٧۶٠١،٠١۵،۴٣٠٠ عدد

D=24" ١۵٩٧۵،٢٣٠١،٢١٨،٩٣٠٠ عدد

D=26" ١۶١،٢٩٠،۵٠٠١،۶١٢،٨٧٠٠ عدد

D=28" ١٧١،٣٨٩،١٠٠١،٧٣۶،۵٠٠٠ عدد

D=30" ١٨١،۴٨٨،٧٢٠١،٨۶٠،۶۵٠٠ عدد

D=32" ١٩١،۵٨٧،٨٣٠١،٩٨۴،٧٩٠٠ عدد

D=34" ٢٠١،۶٨۶،٩۵٠٢،١٠٨،٩۴٠٠ عدد

D=36" ٢١٢،٨٢۴،۶٢٠٣،۵٣٠،٧٧٠٠ عدد

D=38" ٢٢٢،٩٨٢،١٧٠٣،٧٢٧،١١٠٠ عدد

D=40" ٢٣٣،١٣٨،٩١٠٣،٩٢٣،۴۴٠٠ عدد

D=42" ٢۴٣،٢٩۵،۶۶٠۴،١١٩،٧٧٠٠ عدد

۵٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت وسایر ملحقات - مانفيلدهای لوله کشی حرارتی M1AGIP02
٠٣۵٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2" ٠١٢١٨،٠٩٠ عدد

D=2.5" ٠٢٢٣٩،٩٠٠ عدد

D=3" ٠٣٢٨٣،۵٢٠ عدد

D=4" ٠۴٣٢٧،١۴٠ عدد

۵٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

CLASS<600600<CLASS<1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت وسایر ملحقات - شيرهای کنترل - فلنجی M1AGIP03
٠٣۵٣۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D<2" ٠١۶۴،٢٧٠٠٠ عدد

D=2" ٠٢٧٢،٩۶٠٩١،٠٧٠١٠٩،۵٣٠ عدد

D=3" ٠٣١٠٩،٣۵٠١٣۶،۵١٠١۶٣،٨۵٠ عدد

D=4" ٠۵١۴۵،٧۴٠١٨٢،١۴٠٢١٨،۵٣٠ عدد

D=5" ٠۶١٨٢،١۴٠٢٢٧،٧۶٠٢٧٣،٠٢٠ عدد

D=6" ٠٧٢١٨،۵٣٠٢٧٣،٠٢٠٣٢٧،٨٨٠ عدد

D=8" ٠٩٣٩٠،٠١٠۴٨٧،۴١٠۵٨۴،٨١٠ عدد

D=10" ١٠۴٨٧،۴١٠۶٠٩،۶٧٠٧٣١،١١٠ عدد

D=12" ١١۵٨۴،٨١٠٧٣١،١١٠٨۶٨،٣٠٠ عدد

D=14" ١٢۶٨٣،٠٣٠٨۵٢،٩۶٠٠ عدد

D=16" ١٣٧٨٠،۴٣٠٩٧۵،٢٣٠٠ عدد

D=18" ١۴٨٧٧،٨٣٠١،٠٩٧،٠٨٠٠ عدد

D=20" ١۵٩٧۵،٢٣٠١،٢١٨،۵٢٠٠ عدد

D=24" ١۶١،١٧٠،۴۴٠١،۴۶٢،۶۴٠٠ عدد

D=26" ١٧١،۵۴٨،۵٠٠١،٩٣۵،٢۴٠٠ عدد

D=28" ١٨١،۶۶٧،٠٢٠٢،٠٨٣،٩٠٠٠ عدد

D=30" ١٩١،٧٨۶،۵٧٠٢،٢٣٢،۵٧٠٠ عدد

D=32" ٢٠١،٩٠۵،۶١٠٢،٣٨١،٧۵٠٠ عدد

D=34" ٢١٢،٠٢۴،١٣٠۴،٠٠٢،۶٢٠٠ عدد

D=36" ٢٢٣،٣٨٩،٣٨٠۴،٢٣۶،٩٣٠٠ عدد

D=38" ٢٣٣،۵٧٨،۴۴٠۴،۴٧٢،٨۵٠٠ عدد

D=40" ٢۴٣،٧۶۶،٧٠٠۴،٧٠٧،٩۶٠٠ عدد

D=42" ٢۵٣،٩۵۴،٩۵٠۴،٩۴٣،٨٩٠٠ عدد

۵٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت وسایر ملحقات - هایدرانت - مانيتور M1AGIP04
٠٣۵۴۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

STANDARD SIZE ٠١٣۵٣،۵٧٠ عدد

۶٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

TRAPنصب شير آالت وسایر ملحقات - ارتفاع نما(سایت گالس) -  M1AGIP05
٠٣۵۵۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D<2" ٠١٧٠،٢٩٠ عدد

D=2" ٠٢٨٧،٨٧٠ عدد

D=3" ٠٣١٣١،٨٠٠ عدد

D=4" ٠۴١٧۵،٧٣٠ عدد

۶١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

لوله آشی

لوله آشی زیرزمينی -فصل چهارم

ل مراحل مختلف برش، پخ زدن، سرهم آردن و جوشكاری و نصب در داخلعمليات موضوع ردیف های این فصل، اجرای آامل لوله آشی در زیر زمين شام-١
:ترانشه می باشد آه در گروه اصلی به شرح زیر طبقه بندی شده اند

(ON-SITE)لوله آشی در داخل محدوده واحدهای پاالیشگاهی-
.اجرا می شود(STRAIGHT RUN)آه بطور عمده بصورت مستقيم(OFF-SITE)لوله آشی ارتباطی در حد فاصل واحدها-
 اینچ٢لوله آشی با مصالح فوالد آربن دار به قطر آمتر از -

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

.است
. محاسبه می شودهزینه نصب شيرها در داخل محفظه مربوط بطور جداگانه از ردیف های مربوط-٣
.يلن برای انواع اتصاالت اعم از جوش و یا فلنجی محاسبه می شوددر مورد لوله های پلی اتيلن، قيمت ردیف های مربوط به لوله های پلی ات-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 تأسيساتی . ساختمان ها می باشد(BORDER LINE )محدوده آارهای لوله آشی زیرزمينی این فصل، مربوط به خارج از محدوده-۶

.أسيسات مكانيكی محاسبه می شودساختمان ها در داخل محدوده آنها، براساس فهرست بهای واحد پایه رشته ت
و در سایر انواع مصالح ” سرجوش” 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 

۶٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

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)

در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - کربن استيل M1UG01CS
٠۴٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=2"٠ ٠١١،٠۵۵،٣١٠١،١٨٣،۵٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٣٩٩،٧٨٠١،۵٧١،١٩٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،۶٨٨،۵٢٠١،٩۶۶،۶١٠٢،٣۶۶،٧۵٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،٩٨٠،٢٨٠٢،٣٠۶،۶۵٠٢،٧٧٨،٠٧٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،٣۵۴،٩۴٠٢،٧٢۶،١٧٠٣،٢۶٧،٧٨٠ سرجوش

D=8"۵،۵٠٧،٩٨٠ ٠۶٢،٩٩۶،٧٧٠٣،۴٧٧،۶٢٠۴،١٧٧،٧١٠ سرجوش

D=10"٧،٢٩۶،١٨٠ ٠٧٣،۵۶٩،٢۶٠۴،۵٢٠،۴٠٠۵،۴۵۴،٨٢٠ سرجوش

D=12"٧،۶١١،٨٣٠ ٠٨۴،٠٨۴،٩٠٠۴،٧۶٢،٧٣٠۵،٧٣٩،٧٩٠ سرجوش

D=14"٨،٩٢٢،١۵٠ ٠٩۴،٨٠٧،٣۴٠۵،۵٩٧،٢۶٠۶،٧٣٧،۵٠٠ سرجوش

D=16"١٠،١٠٧،٠٩٠ ١٠۵،۴١۴،١٩٠۶،٣١٨،۴٢٠٧،۶١۵،٧٨٠ سرجوش

D=18"١١،٢٩٢،۵۵٠ ١١۶،٠٢۴،١٩٠٧،٠۴٠،٠۶٠٨،۴٩۴،٩٩٠ سرجوش

D=20"١٢،۴٧٨،٨٣٠ ١٢۶،۶٣١،۶٢٠٧،٧۶١،٨٠٠٩،٣٧۴،٢٩٠ سرجوش

D=24"١۴،٨۵١،۶۴٠ ١٣٧،٨۴٨،٧٨٠٩،٢٠۵،٧٩٠١١،١٣٣،۴٣٠ سرجوش

D=26"١۶،١۶١،٢٧٠ ١۴٨،۵٧١،٣٣٠١٠،٠٣٩،۶٧٠١٢،١٣٠،٣٢٠ سرجوش

D=28"١٧،٣۴٧،٨٩٠ ١۵٩،١٧٨،٩۴٠١٠،٧۶١،٨٩٠١٣،٠١٠،١١٠ سرجوش

D=30"١٨،۵٣٣،٠١٠ ١۶٩،٧٨٨،٧۶٠١١،۴٨٣،٠۴٠١٣،٨٨٨،۶٧٠ سرجوش

D=32"١٩،٧١۵،٧٩٠ ١٧١٠،٣٩۵،۶١٠١٢،٢٠٣،٠۴٠١۴،٧۶۵،۴٩٠ سرجوش

D=34"٢٠،٩٠۴،٢٠٠ ١٨١١،٠٠۵،٩٢٠١٢،٩٢۶،۴۶٠١۵،۶۴۶،٩٢٠ سرجوش

D=36"٢٢،٠٨٩،٣٢٠ ١٩١١،۶١٢،٧٧٠١٣،۶۴٧،۶١٠١۶،۵٢۵،٢١٠ سرجوش

۶٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - گالوانيزه M1UG01GV
٠۴٠٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D<1" ٠١٩٩،٠٧٠ سرجوش

1"<D<=2" ٠٢١١١،۴۵٠ سرجوش

D=2.5" ٠٣١١٨،٨٨٠ سرجوش

D=3" ٠۴١۴٢،۶۵٠ سرجوش

D=4" ٠۵١٧٨،٣٢٠ سرجوش

D=6" ٠۶٢٣٧،٧۶٠ سرجوش

۶۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - چدن، چدن داکتيل M1UG01CI
٠۴٠٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=3" ٠١١۵٩،٨٢٠ سرجوش

D=4" ٠٢١٧۵،٨٠٠ سرجوش

D=5" ٠٣١٩٧،٧٨٠ سرجوش

D=6" ٠۴٢٣۴،۴۴٠ سرجوش

D=8" ٠۵٢۶٠،۴٩٠ سرجوش

D=10" ٠۶٢٧٩،٠٩٠ سرجوش

D=12" ٠٧٢٩٣،٠۵٠ سرجوش

۶۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - پلی اتيلن M1UG01PE
٠۴٠۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=40 MM ٠١۵٩،٩۶٠ سرجوش

D=50 MM ٠٢۶٨،٩۵٠ سرجوش

D=56 MM ٠٣٧٣،۴۵٠ سرجوش

D=63 MM ٠۴٧۶،۴۵٠ سرجوش

D=75 MM ٠۵٧٧،٠٩٠ سرجوش

D=90 MM ٠۶٧٨،۶٩٠ سرجوش

D=110 MM ٠٧٩٨،٣٧٠ سرجوش

D=125 MM ٠٨١٠٨،۴٨٠ سرجوش

D=160 MM ٠٩١٠٨،٣٧٠ سرجوش

D=200 MM ١٠١١٩،١۶٠ سرجوش

D=250 MM ١١١٣۵،٣۵٠ سرجوش

D=315 MM ١٢١۴۶،١۵٠ سرجوش

۶۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - آزبست سيمان M1UG01AB
٠۴٠۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=150 MM ٠١١٣۴،۵٣٠ سرجوش

D=200 MM ٠٢١۶٩،٨٣٠ سرجوش

D=250 MM ٠٣٢٠٣،٨١٠ سرجوش

D=300 MM ٠۴٢٣٢،۵٢٠ سرجوش

D=350 MM ٠۵٢۵۵،۴٨٠ سرجوش

D=400 MM ٠۶٢٧۶،۶٩٠ سرجوش

D=450 MM ٠٧٢٩٣،٠۶٠ سرجوش

D=500 MM ٠٨٣٠٣،٧٠٠ سرجوش

D=600 MM ٠٩٣۴٠،٨٢٠ سرجوش

۶٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - رزینی، فایبر گالس M1UG01RT
٠۴٠۶۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=1" ٠١١٢۵،۴۶٠ سرجوش

D=1.5" ٠٢١۶٣،٧۵٠ سرجوش

D=2" ٠٣٢١۴،٧٠٠ سرجوش

D=2.5" ٠۴٢۵٢،٩٩٠ سرجوش

D=3" ٠۵٢٩١،٠٠٠ سرجوش

D=4" ٠۶٣۶٧،٣١٠ سرجوش

D=5" ٠٧۴۵٧،٩٣٠ سرجوش

D=6" ٠٩۵٣۴،٢٣٠ سرجوش

D=8" ١٠۶٨۶،٨۴٠ سرجوش

D=10" ١١٨٣٩،۴۵٠ سرجوش

D=12" ١٢١،٠٢١،١٢٠ سرجوش

D=14" ١٣١،١٧٣،٧٣٠ سرجوش

D=16" ١۴١،٣۴۵،۵٢٠ سرجوش

D=20" ١۵١،٧١٨،٩٨٠ سرجوش

D=24" ١۶٢،٠٢۴،٢٠٠ سرجوش

D=28" ١٧٢،٣٢٩،۴٢٠ سرجوش

D=30" ١٨٢،۴٨٢،٠٣٠ سرجوش

۶٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - کربن استيل با اندود سيمانی M1UG01CL
٠۴٠٧۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=6" ٠۵٢،٣٠٢،١١٠٢،۵٩١،٧١٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢،٩۴٠،۶٧٠٣،٣١٣،٩۴٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣،۵۶١،٨٣٠۴،٠١٨،٧٨٠ سرجوش

D=12" ٠٨۴،١١٩،١٧٠۴،۶۵۶،٨٣٠ سرجوش

D=14" ٠٩۴،٨۶٢،۶٩٠۵،۴٨٧،۵٨٠ سرجوش

D=16" ١٠۵،۴٨٨،۵۶٠۶،٢٠۶،٠٣٠ سرجوش

D=18" ١١۶،١٢٢،١٢٠۶،٩٢۶،٢٣٠ سرجوش

D=20" ١٢۶،٧۴٧،۶۵٠٧،۶۴۴،٣۴٠ سرجوش

D=22" ١٣٠٠ سرجوش

D=24" ١۴٨،٠٠۵،٩۴٠٩،٠٨١،٨۴٠ سرجوش

D=26" ١۵٨،٧۴٩،۴٣٠٩،٩١٠،٧٩٠ سرجوش

D=28" ١۶٩،٣٧۵،٩١٠١٠،۶٣٠،۴۴٠ سرجوش

D=30" ١٧١٠،٠٠۶،۵٣٠١١،٣۴٨،٣٠٠ سرجوش

D=32" ١٨١٠،۶٢٩،٨۶٠١٢،٠۶۶،۵٨٠ سرجوش

D=34" ١٩١١،٢۶۵،٧٩٠١٢،٧٨٧،٣٧٠ سرجوش

D=36" ٢٠١١،٨٩١،۶٧٠١٣،۵٠۵،٢٣٠ سرجوش

D=38" ٢١٠٠ سرجوش

D=40" ٢٢٠٠ سرجوش

D=42" ٢٣٠٠ سرجوش

D=44" ٢۴٠٠ سرجوش

D=46" ٢۵٠٠ سرجوش

D=48" ٢۶٠٠ سرجوش

D=50" ٢٧٠٠ سرجوش

D=52" ٢٨٠٠ سرجوش

D=54" ٢٩٠٠ سرجوش

D=56" ٣٠٠٠ سرجوش

۶٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

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 واحدهای پاالیشگاهی - فوالد ضد زنگ M1UG01SS
٠۴٠٨۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=2"١،٨۵۴،٣٩٠ ٠١١،٣٠٢،۶۶٠١،٣۵٩،٩٣٠١،۶۴٨،٢٣٠ سرجوش

D=3"٢،۴٧٨،٧۴٠ ٠٢١،٧٣١،٨٠٠١،٨٠٩،٢۵٠٢،٢٠٣،۴٩٠ سرجوش

D=4"٣،١٣٣،۶٢٠ ٠٣٢،٠٨٩،٣٣٠٢،١٨٣،۶٩٠٢،۶۶٧،٢۵٠ سرجوش

D=5"٣،۶٨٣،٠٩٠ ٠۴٢،۴۵٠،٢٨٠٢،۵۶٠،٩٢٠٣،١٣۵،۴٨٠ سرجوش

D=6"۴،٢٩٣،١۵٠ ٠۵٢،٨٨٣،٣٨٠٣،٠٠٨،٩٨٠٣،۶٧١،٢٩٠ سرجوش

D=8"۵،۵١١،٣٧٠ ٠۶٣،۶٨۶،٣٠٠٣،٨۴٨،٩٩٠۴،٧٠۵،٣٩٠ سرجوش

D=10"٧،٢۴٢،٧٨٠ ٠٧۴،٣۶٣،۵٨٠۴،۵۶٢،٠٧٠۵،۵٧۴،٢٩٠ سرجوش

D=12"٧،۵۴٣،٧۴٠ ٠٨۵،٠٢١،٢٣٠۵،٢۵٣،۵۶٠۶،۴١٩،١٠٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۵،٩٠۵،۴٩٠۶،١٧۶،٢٢٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠۶،۶٧٢،۵٨٠۶،٩٨٢،٣۶٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٧،۴۴٣،٣۴٠٧،٧٩١،۵٢٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٨،٢١١،۵۶٠٨،۵٩٨،٧٨٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٩،٧۵٠،٧١٠١٠،٢١۵،٣٧٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١٢،١٧٢،٨٢٠١٢،٧۵٣،٣٢٠٠ سرجوش

٧٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

CLASS<600600<CLASS<1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - نصب شير آالت در چاهک M1UG01VI
٠۴٠٩۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D<2" ٠١١٠۵،۴۴٠١٣١،٨٠٠١۵٨،١۶٠ سرجوش

D=2" ٠٢١۴۶،٩١٠١٨٣،۶۴٠٢٢٠،٣٧٠ سرجوش

D=3" ٠٣٢٢٠،١٩٠٢٧۵،٢٠٠٣٣٠،٣٨٠ سرجوش

D=4" ٠۵٢٩٣،۶۵٠٣۶۶،٩٣٠۴۴٠،٣٩٠ سرجوش

D=5" ٠۶٣۶۶،٩٣٠۴۵٨،۶۶٠۵۵٠،۵٧٠ سرجوش

D=6" ٠٧۴۴٠،٣٩٠۵۵٠،۵٧٠۶۶٠،۵٨٠ سرجوش

D=8" ٠٩۶۶۵،٩١٠٨٣٢،٣٩٠٩٩٨،٨٧٠ سرجوش

D=10" ١٠٨٣٢،٣٩٠١،٠۴٠،٩٧٠١،٢۴٨،۵٩٠ سرجوش

D=12" ١١٩٩٨،٨٧٠١،٢۴٨،۵٩٠١،۴٨٢،٠۴٠ سرجوش

D=14" ١٢١،١۶۵،۵٩٠١،۴۵۶،٩٣٠٠ سرجوش

D=16" ١٣١،٣٣٢،٠٧٠١،۶۶۵،٠٣٠٠ سرجوش

D=18" ١۴١،۴٩٨،۵۵٠١،٨٧٣،٣۶٠٠ سرجوش

D=20" ١۵١،۶۶۵،٠٣٠٢،٠٨٠،٩٨٠٠ سرجوش

D=24" ١۶١،٩٩٧،٩٨٠٢،۴٩٧،۴٢٠٠ سرجوش

D=26" ١٧٢،١١۴،۵١٠٢،۶۴٣،١۴٠٠ سرجوش

D=28" ١٨٢،٢٧۶،۶٧٠٢،٨۴۵،٩٢٠٠ سرجوش

D=30" ١٩٢،۴٣٩،۴۵٠٣،٠۴٩،٣١٠٠ سرجوش

D=32" ٢٠٢،۶٠١،٩١٠٣،٢۵٢،٣٩٠٠ سرجوش

D=34" ٢١٢،٧۶۴،۶٩٠٣،۴۵۶،٠٨٠٠ سرجوش

D=36" ٢٢٣،٧٠٧،١۴٠۴،۶٣٣،٨٣٠٠ سرجوش

٧١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1UG01CC اینچ٢در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - کربن استيل زیر 
٠۴١١۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D < 1" ٠١٢٣٧،۴۵٠ سرجوش

1" <= D < 2" ٠٢٣١٠،٢٢٠ سرجوش

٧٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

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)

خطوط ارتباطی بين واحدها - کربن استيل M1UG02CS
٠۴٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=2"٠ ٠١٨۶۵،۶۶٠٩٨٣،۶٣٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،١۴۶،٨٧٠١،٣٠۴،۴٣٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٣٧۶،٧۴٠١،۶٣٧،٩٠٠١،٩٩٨،٠٠٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵١،۶٠٨،٨۶٠١،٩١۵،١٩٠٢،٣٣٨،۴١٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶١،٨۴۵،۶٩٠٢،١٩۴،۵٣٠٢،۶٧۶،٠٨٠ سرجوش

D=8"۴،۶٨۴،٠٨٠ ٠٧٢،٣۶۵،٠٠٠٢،٨١۶،٨۴٠٣،۴٣٩،٧۵٠ سرجوش

D=10"۶،٣٨٨،١٨٠ ٠٩٢،٨۶٠،٩۴٠٣،٧٨۶،١۵٠۴،۶٣٨،٠٣٠ سرجوش

D=12"۶،۶٣۴،۶٨٠ ١٠٣،٣٢٩،۵٠٠٣،٩٧۶،۴۴٠۴،٨۶٢،۵۵٠ سرجوش

D=14"٧،٧٧٨،٧۵٠ ١١٣،٩٢١،٠٨٠۴،۶٧۴،١٨٠۵،٧١٠،٠۶٠ سرجوش

D=16"٨،٨۶٧،۴٩٠ ١٢۴،۴۵٨،٣٧٠۵،٣٢١،١٢٠۶،۵٠٣،٧۶٠ سرجوش

D=18"٩،٩۵۵،٠۶٠ ١٣۴،٩٩٨،۵۶٠۵،٩۶٧،٩٨٠٧،٢٩٧،٣٨٠ سرجوش

D=20"١١،٠۴۴،۴٧٠ ١۴۵،۵٣۶،٩٣٠۶،۶١۵،۵٠٠٨،٠٩٢،١۶٠ سرجوش

D=24"١٣،٢٢١،٩۵٠ ١۵۶،۶١۵،۵٠٠٧،٩٠٩،٨٨٠٩،۶٨٠،٠٧٠ سرجوش

D=26"١۴،٣۵٩،٢٧٠ ١۶٧،٢٠٠،٢٩٠٨،۶٠٠،٩١٠١٠،۵٢٠،٠۴٠ سرجوش

D=28"١۵،۴۴٩،٠١٠ ١٧٧،٧٣٨،۶۵٠٩،٢۴٨،٨۵٠١١،٣١۵،٢۴٠ سرجوش

D=30"١۶،۵٣۶،٧۵٠ ١٨٨،٢٧٨،٨۵٠٩،٨٩۵،٢٩٠١٢،١٠٨،۴۴٠ سرجوش

D=32"١٧،۶٢٢،۶۶٠ ١٩٨،٨١۶،۶۴٠١٠،۵۴١،٠۶٠١٢،٩٠٠،۶٩٠ سرجوش

D=34"١٨،٧١٣،٠۶٠ ٢٠٩،٣۵٧،۴٢٠١١،١٨٩،٠٨٠١٣،۶٩۵،۴٧٠ سرجوش

D=36"١٩،٨٠١،٣١٠ ٢١٩،٨٩۴،٧٠٠١١،٨٣۶،٠٢٠١۴،۴٨٩،۶٧٠ سرجوش

D=38"٢٠،٨٩٠،۵۵٠ ٢٢١٠،۴٣۵،۴٨٠١٢،۴٨٣،۴۶٠١۵،٢٨٣،٨٧٠ سرجوش

D=40"٢١،٩٧٨،٧٩٠ ٢٣١٠،٩٧٣،٢٧٠١٣،١٣٠،۴٠٠١۶،٠٧٧،۵٨٠ سرجوش

D=42"٢٣،٠۶٧،٠٣٠ ٢۴١١،۵١۴،٠۵٠١٣،٧٧٧،٣۴٠١۶،٨٧١،٢٨٠ سرجوش

D=44"٢۴،١۵٧،۴٣٠ ٢۵١٢،٠۵٢،۴٢٠١۴،۴٢۵،٣۶٠١٧،۶۶۶،٨۵٠ سرجوش

D=46"٢۵،٢۴۴،۶٨٠ ٢۶١٢،۵٩٢،۶٢٠١۵،٠٧١،٨٠٠١٨،۴۶٠،٠۵٠ سرجوش

D=48"٢۶،٣٣۴،۴١٠ ٢٧١٣،١٣٠،٩٨٠١۵،٧١٩،٧۴٠١٩،٢۵۴،٧۵٠ سرجوش

D=50"٢٧،۴٢۴،٢٠٠ ٢٨١٣،۶٧١،٧۶٠١۶،٣۶٧،٣۵٠٢٠،٠۴٩،۴١٠ سرجوش

D=52"٢٨،۵١٠،۴٠٠ ٢٩١۴،٢٠٩،۵۵٠١٧،٠١٣،١٢٠٢٠،٨۴٢،١۶٠ سرجوش

D=54"٢٩،۵٩٨،۴٧٠ ٣٠١۴،٧۴٩،٧۵٠١٧،۶۵٩،٩٨٠٢١،۶٣۵،۴٩٠ سرجوش

D=56"٣٠،۶٨۶،٧١٠ ٣١١۵،٢٨٨،١٢٠١٨،٣٠۶،٩٢٠٢٢،۴٢٩،١٩٠ سرجوش

٧٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - گالوانيزه M1UG02GV
٠۴٢٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D<1" ٠١١٣٢،٩۶٠ متر

1"<D<=2" ٠٢١۴۴،۵۶٠ متر

D=2.5" ٠٣١۶٠،۶٢٠ متر

D=3" ٠۴١٩٢،٧۴٠ متر

D=4" ٠۵٢۴٠،٩٣٠ متر

D=6" ٠۶٣٢١،٢٣٠ متر

٧۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - چدن، چدن داکتيل M1UG02CI
٠۴٢٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=6" ٠١٢۴۵،٣۵٠ متر

D=8" ٠٢٢۵٩،٣۶٠ متر

D=10" ٠٣٢٧١،٠٣٠ متر

D=12" ٠۴٢٨۵،٢٩٠ متر

D=14" ٠۵٢٩۶،٧١٠ متر

D=16" ٠۶٣٠٨،١٢٠ متر

D=18" ٠٧٣١٩،۵٣٠ متر

D=20" ٠٨٣٣٠،٩۴٠ متر

D=24" ٠٩٣۵٣،٧۶٠ متر

D=26" ١٠٣۶۵،١٨٠ متر

D=28" ١١٣٧۶،۵٩٠ متر

D=30" ١٢٣٨٨،٠٠٠ متر

D=32" ١٣٣٩٩،۴١٠ متر

D=34" ١۴۴١٠،٨٢٠ متر

D=36" ١۵۴٢٢،٢۴٠ متر

D=38" ١۶۴٣٣،۶۵٠ متر

D=40" ١٧۴۴۵،٠۶٠ متر

D=42" ١٨۴۵۶،۴٧٠ متر

D=44" ١٩۴۶٧،٨٨٠ متر

D=46" ٢٠۴٧٩،٢٩٠ متر

D=48" ٢١۴٩٠،٧١٠ متر

٧۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - پلی اتيلن M1UG02PE
٠۴٢۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=110 MM ٠١۴۴،٠٢٠ متر

D=125 MM ٠٢۴٨،٧۶٠ متر

D=160 MM ٠٣۶١،۴١٠ متر

D=200 MM ٠۴۶٧،٧٣٠ متر

D=250 MM ٠۵٧٧،٢١٠ متر

D=315 MM ٠۶٨٣،۵٣٠ متر

٧۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - کربن استيل با اندود سيمانی M1UG02CL
٠۴٢۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=6" ٠١٢،٠١۶،٢٢٠٢،٣٠۵،٨٢٠ سرجوش

D=8" ٠٢٢،۶٠٢،١٣٠٢،٩٧۵،۴١٠ سرجوش

D=10" ٠٣٣،١٧٠،٨٢٠٣،۶٢٧،٧۶٠ سرجوش

D=12" ٠۴٣،٧١٣،۴١٠۴،٢۵١،٠۶٠ سرجوش

D=14" ٠۵۴،٣٧٠،٢۴٠۴،٩٩۵،١٣٠ سرجوش

D=16" ٠۶۴،٩٧٠،٣٩٠۵،۶٨٧،٨۶٠ سرجوش

D=18" ٠٧۵،۵٧٨،٢٢٠۶،٣٨٢،٣٣٠ سرجوش

D=20" ٠٨۶،١٧٨،٣٨٠٧،٠٧۵،٠۶٠ سرجوش

D=24" ٠٩٧،٣٨۵،٢١٠٨،۴۶١،١٢٠ سرجوش

D=26" ١٠٨،٠٣۵،٨٣٠٩،١٩٧،١٩٠ سرجوش

D=28" ١١٨،۶٣۶،۵٨٠٩،٨٩١،١١٠ سرجوش

D=30" ١٢٩،٢۴١،۴٨٠١٠،۵٨٣،٢۴٠ سرجوش

D=32" ١٣٩،٨٣٩،٢۶٠١١،٢٧۵،٩٧٠ سرجوش

D=34" ١۴١٠،۴۴٩،۴۶٠١١،٩٧١،٠۴٠ سرجوش

D=36" ١۵١١،٠۴٩،۶٢٠١٢،۶۶٣،١٨٠ سرجوش

D=38" ١۶١١،۶۵۶،٣٠٠١٣،٣۵٧،٠٩٠ سرجوش

D=40" ١٧١٢،٢۵۶،۴۵٠١۴،٠۴٩،٨٢٠ سرجوش

D=42" ١٨١٢،٨۶۴،٢٨٠١۴،٧۴١،٩٢٠ سرجوش

D=44" ١٩١٣،۴۶۴،۴۴٠١۵،۴٣۵،٨۴٠ سرجوش

D=46" ٢٠١۴،٠٧٠،۵٢٠١۶،١٢٨،۵٧٠ سرجوش

D=48" ٢١١۴،۶٧١،٢٧٠١۶،٨٢٢،۴٩٠ سرجوش

D=50" ٢٢١۵،٢٧٧،٣٢٠١٧،۵١۵،٧٧٠ سرجوش

D=52" ٢٣١۵،٨٧٨،٠٧٠١٨،٢٠٨،۵٠٠ سرجوش

D=54" ٢۴١۶،۴٨۴،١۶٠١٨،٩٠٢،۴٢٠ سرجوش

D=56" ٢۵١٧،٠٨۴،٣١٠١٩،۵٩۴،۵۶٠ سرجوش

٧٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSHC=40SSHC=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - فوالد ضد زنگ M1UG02SS
٠۴٢۶۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=2"١،۶٠٧،٣٧٠ ٠١١،١٢۴،٢۴٠١،١٨١،۶٢٠١،۴١٧،٠٨٠ سرجوش

D=3"٢،١۴۶،٢٩٠ ٠٢١،۴٩۶،١٩٠١،۵٧٣،٧٩٠١،٨٩١،٧۶٠ سرجوش

D=4"٢،٧٢١،٩۴٠ ٠٣١،٨٠٠،۴٢٠١،٨٩۴،٩٧٠٢،٢٨٠،١۵٠ سرجوش

D=5"٣،١٩٢،١۶٠ ٠۴٢،١٠٧،۴٣٠٢،٢١٨،٢٩٠٢،۶٧٢،٧۶٠ سرجوش

D=6"٣،۶۴۴،٩٨٠ ٠۵٢،۴١٢،۶٧٠٢،۵٣٨،۵٣٠٣،٠۵۴،٨٨٠ سرجوش

D=8"۴،۶٩٧،٣٧٠ ٠۶٣،١٠٠،٨۶٠٣،٢۶٣،٨٩٠٣،٩٣٣،١٩٠ سرجوش

D=10"۶،۴١۵،۶٢٠ ٠٧٣،٧۵٧،٢٧٠٣،٩۵۶،١۶٠۴،٧٧٢،۴۴٠ سرجوش

D=12"۶،۶۵٧،٩٣٠ ٠٨۴،٣٧٧،۴۴٠۴،۶١٠،٢۴٠۵،۵۶۴،۶٣٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۵،١۴۴،٠١٠۵،۴١۵،٢٨٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠۵،٨۵۵،۵۴٠۶،١۶۵،٩۴٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١۶،۵٧٠،٢۶٠۶،٩١٩،١٣٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٧،٢٨٣،١٠٠٧،۶٧١،١٠٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٨،٧١٠،۶۶٠٩،١٧۶،٢۵٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١٠،٨٩٧،۵١٠١١،۴٧٩،١٨٠٠ سرجوش

٧٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - نصب شير آالت در چاهک M1UG02VI
٠۴٢٧۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D<2" ٠١١٠۵،۴۴٠١٣١،٨٠٠١۵٨،١۶٠ عدد

D=2" ٠٢١۴۶،٩١٠١٨٣،۶۴٠٢٢٠،٣٧٠ عدد

D=3" ٠٣٢٢٠،١٩٠٢٧۵،٢٠٠٣٣٠،٣٨٠ عدد

D=4" ٠۵٢٩٣،۶۵٠٣۶۶،٩٣٠۴۴٠،٣٩٠ عدد

D=5" ٠۶٣۶۶،٩٣٠۴۵٨،۶۶٠۵۵٠،۵٧٠ عدد

D=6" ٠٧۴۴٠،٣٩٠۵۵٠،۵٧٠۶۶٠،۵٨٠ عدد

D=8" ٠٩۶۶۵،٩١٠٨٣٢،٣٩٠٩٩٨،٨٧٠ عدد

D=10" ١٠٨٣٢،٣٩٠١،٠۴٠،٩٧٠١،٢۴٨،۵٩٠ عدد

D=12" ١١٩٩٨،٨٧٠١،٢۴٨،۵٩٠١،۴٨٢،٠۴٠ عدد

D=14" ١٢١،١۶۵،۵٩٠١،۴۵۶،٩٣٠٠ عدد

D=16" ١٣١،٣٣٢،٠٧٠١،۶۶۵،٠٣٠٠ عدد

D=18" ١۴١،۴٩٨،۵۵٠١،٨٧٣،٣۶٠٠ عدد

D=20" ١۵١،۶۶۵،٠٣٠٢،٠٨٠،٩٨٠٠ عدد

D=24" ١۶١،٩٩٧،٩٨٠٢،۴٩٧،۴٢٠٠ عدد

D=26" ١٧٢،١١۴،۵١٠٢،۶۴٣،١۴٠٠ عدد

D=28" ١٨٢،٢٧۶،۶٧٠٢،٨۴۵،٩٢٠٠ عدد

D=30" ١٩٢،۴٣٩،۴۵٠٣،٠۴٩،٣١٠٠ عدد

D=32" ٢٠٢،۶٠١،٩١٠٣،٢۵٢،٣٩٠٠ عدد

D=34" ٢١٢،٧۶۴،۶٩٠٣،۴۵۶،٠٨٠٠ عدد

D=36" ٢٢٣،٧٠٧،١۴٠۴،۶٣٣،٨٣٠٠ عدد

D=38" ٢٣٣،٩١٢،٩٠٠۴،٨٩١،۴١٠٠ عدد

D=40" ٢۴۴،١١٩،٠۴٠۵،١۴٨،۶١٠٠ عدد

D=42" ٢۵۴،٣٢۴،٨٠٠۵،۴٠۶،١٩٠٠ عدد

D=44" ٢۶۵،٣۴٨،٠٧٠۶،۶٨۵،٢٠٠٠ عدد

D=46" ٢٧۵،۵٩٠،٩۴٠۶،٩٨٨،٧٩٠٠ عدد

D=48" ٢٨۵،٨٣۴،٢۶٠٧،٢٩٢،٨٢٠٠ عدد

D=50" ٢٩۶،٠٧٧،١٣٠٧،۵٩۶،۴١٠٠ عدد

D=52" ٣٠۶،٣٢٠،۴۵٠٧،٩٠٠،۴۵٠٠ عدد

D=54" ٣١۶،۵۶٣،٣٢٠٨،٢٠۴،۴٨٠٠ عدد

D=56" ٣٢۶،٨٠۶،۶۴٠٨،۵٠٨،٠٧٠٠ عدد

٧٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - بتون M1UG02CT
٠۴٢٨۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=500 MM ٠١٣٣۶،٩٧٠ متر

D=600 MM ٠٢٣٧۴،۴١٠ متر

D=800 MM ٠٣۴٨۶،٧٣٠ متر

D=1000 MM ٠۴۶٠۶،٧٢٠ متر

D=1200 MM ٠۵٧۴٨،٢٨٠ متر

D=1500 MM ٠۶٨٨٩،٨۵٠ متر

D=2000 MM ٠٧١،٠١١،١٩٠ متر

٨٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - رزینی، فایبر گالس M1UG02RT
٠۴٢٩۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=4" ٠١۴٩٠،۴۶٠ سرجوش

D=5" ٠٢۶١٣،٠٠٠ سرجوش

D=6" ٠٣٧٣۵،۵٣٠ سرجوش

D=8" ٠۴٩٨٠،۶٠٠ سرجوش

D=10" ٠۵١،٢٢۵،٩٩٠ سرجوش

D=12" ٠۶١،۴٧١،٠۶٠ سرجوش

D=14" ٠٧١،٧١۶،١٣٠ سرجوش

D=16" ٠٨١،٩۶١،۵٢٠ سرجوش

D=20" ٠٩٢،۴۵١،٩٨٠ سرجوش

D=24" ١٠٢،٩۴٢،١٢٠ سرجوش

D=28" ١١٣،۴٣٢،۵٨٠ سرجوش

D=30" ١٢٣،۶٧٧،۶۵٠ سرجوش

٨١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - آزبست سيمان M1UG02AB
٠۴٣١۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=150 MM ٠١١١٠،٩٨٠ متر

D=200 MM ٠٢١٣٩،۵٢٠ متر

D=250 MM ٠٣١۶۶،۴٧٠ متر

D=300 MM ٠۴١٨٨،۶۶٠ متر

D=350 MM ٠۵٢٠۶،١٠٠ متر

D=400 MM ٠۶٢٢١،٩۶٠ متر

D=450 MM ٠٧٢٣٣،٠۶٠ متر

D=500 MM ٠٨٢٣٩،۴٠٠ متر

D=600 MM ٠٩٣٠٩،٧۵٠ متر

٨٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1UG03CC اینچ٢خطوط ارتباطی بين واحدها - کربن استيل زیر 
٠۴٣٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D<1" ٠١٢٣٧،۴۵٠ متر

1"<=D<2" ٠٢٣١٠،٢٢٠ متر

٨٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

لوله آشی

عمليات تكميلی لوله آشی -فصل پنجم

برای ) فصل های اول تا چهارم( آارهای ساخت، نصب و جوشكاری لوله هاردیف های موضوع این بخش 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 و مایع نفوذی، براساس ردیف های فهرست بهای ژنو تكنيك و هزینه انجام  آزمایش های آنترل جوش ها و به روش های مافوق صوت، ذرات -٢

.به می شودمقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی محاس
.شودتأمين اسيد مورد نياز در آارهای اسيدشوئی به عهده آارفرما محاسبه می -٣
. ها به روش پرتونگار منظور شده استهزینه های چشمه رادیوگرافی و تهيه تاریكخانه، در قيمت ردیف آنترل جوش-۴
 آيلومتر از محل مصرف به عهده آارفرماست ولی ۵ای 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 قطر )تنش زدایی(آردنهر نقطه ازمایش در مورد ردیف های پرتونگاری و پيش گرم آردن و پس گرم "P.M.Iتشخيص مصالح لوله"واحد اندازه گيری -۶

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

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

٨۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش های پرتو نگاری M1CWGR
٠۵٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١١١٨،٩۶٠ اینچ/قطر

٨۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)P.M.Iتست شناخت مصالح( M1CWPM
٠۵١١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١١٣٨،٧۵٠ نقطه

٨۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات پيش گرم جوشکاری ها - توسط شعله M1CWPH01
٠۵٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١۴٧،٧۵٠ اینچ/قطر

٨٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات پيش گرم جوشکاری ها - به روش الکتریکی M1CWPH02
٠۵٢٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١١۴٢،۴۴٠ اینچ/قطر

٨٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - توسط شعلهP.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ها( M1CWPW01
٠۵٣١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALLOY >= 0.5% Cr ٠١٣۵٧،١۶٠ سرجوش

C.S & ALLOY < 0.5% Cr ٠٢٣٢٢،٧١٠ سرجوش

٨٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - به روش الکتریکی - در کارگاه -P.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ها(
 درصد۵کربن استيل و آلياژ کرم دار زیر 

M1CWPW02SH01
٠۵٣٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

D=0.5" ٠١١،٣١۵،٣۶٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،٣٣٣،۶٨٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،٣۵٢،١٩٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،٣٩٠،۵۵٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،۴٢۶،٩١٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،۴۶۶،٢١٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،۵٠٢،۵٢٠ سرجوش

D=4" ٠٨١،۵٧٧،٧١٠ سرجوش

D=5" ٠٩١،۶۵٢،۶۶٠ سرجوش

D=6" ١٠١،٧٢٨،٣٢٠ سرجوش

D=8" ١١٣،٢٨٩،٩۴٠ سرجوش

D=10" ١٢٣،۴٨٨،۶١٠ سرجوش

D=12" ١٣٣،۶٨٧،۶۵٠ سرجوش

D=14" ١۴۵،۵٧۶،١۵٠ سرجوش

D=16" ١۵۵،٨٢۵،۴۵٠ سرجوش

D=18" ١۶۶،٠٧٢،۵٠٠ سرجوش

D=20" ١٧۶،٣٢٠،١۶٠ سرجوش

D=24" ١٨۶،٨١۵،١٠٠ سرجوش

D=26" ١٩٩،١۴٩،۴٧٠ سرجوش

D=28" ٢٠٩،۴۴۶،٣٩٠ سرجوش

D=30" ٢١٩،٧۴٢،٣۴٠ سرجوش

D=32" ٢٢١٠،٠٣٨،٧۶٠ سرجوش

D=34" ٢٣١٠،٣٣۵،۶٩٠ سرجوش

D=36" ٢۴١٠،٨٧۶،۶۴٠ سرجوش

D=38" ٢۵١١،١٧٣،۶١٠ سرجوش

D=40" ٢۶١١،۴۶٩،٧٩٠ سرجوش

D=42" ٢٧١١،۵٨١،٢٨٠ سرجوش

D=44" ٢٨١٢،٣۵٩،٣٢٠ سرجوش

D=46" ٢٩١٢،۶۵۶،۴٨٠ سرجوش

D=48`" ٣٠١٢،٩۵٢،٩٠٠ سرجوش

D=50" ٣١١٣،٢۴٨،۶٢٠ سرجوش

D=52" ٣٢١٣،۵۴۶،٠٢٠ سرجوش

D=54" ٣٣١٣،٨۴٢،٢٠٠ سرجوش

D=56" ٣۴١۴،١٣٩،٣۶٠ سرجوش

٩٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - به روش الکتریکی - در کارگاه-P.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ها(
 درصد۵آلياژ کرم دار باالی 

M1CWPW02SH02
٠۵٣۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

D=0.5" ٠١١،۴٣٧،٠۵٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،۴۵۵،٣٧٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،۴٧٣،٨٧٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،۵١٢،٢٣٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،۵۴٨،۵٩٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،۵٨٧،٨٩٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،۶٢۴،٢٠٠ سرجوش

D=4" ٠٨١،۶٩٩،٣٩٠ سرجوش

D=5" ٠٩١،٧٧۴،٣۵٠ سرجوش

D=6" ١٠١،٨۵٠،٠٠٠ سرجوش

D=8" ١١٣،۵٣٣،٣١٠ سرجوش

D=10" ١٢٣،٧٣١،٩٨٠ سرجوش

D=12" ١٣٣،٩٣١،٠٢٠ سرجوش

D=14" ١۴۵،٩۴٢،١١٠ سرجوش

D=16" ١۵۶،١٩١،۴١٠ سرجوش

D=18" ١۶۶،۴٣٨،۴۶٠ سرجوش

D=20" ١٧۶،۶٨۶،١٢٠ سرجوش

D=24" ١٨٧،١٨١،٠۶٠ سرجوش

D=26" ١٩٩،۶٣۶،١٩٠ سرجوش

D=28" ٢٠٩،٩٣٣،١٢٠ سرجوش

D=30" ٢١١٠،٢٢٩،٠٧٠ سرجوش

D=32" ٢٢١٠،۵٢۵،۴٩٠ سرجوش

D=34" ٢٣١٠،٨٢٢،۴٢٠ سرجوش

D=36" ٢۴١١،٣۶٣،٣٧٠ سرجوش

D=38" ٢۵١١،۶۶٠،٣٣٠ سرجوش

D=40" ٢۶١١،٩۵۶،۵٢٠ سرجوش

D=42" ٢٧١٢،۵۴٩،٨٧٠ سرجوش

D=44" ٢٨١٢،٨۴۶،٠۵٠ سرجوش

D=46" ٢٩١٣،١۴٣،٢١٠ سرجوش

D=48`" ٣٠١٣،۴٣٩،۶٣٠ سرجوش

D=50" ٣١١٣،٧٣۵،٣۵٠ سرجوش

D=52" ٣٢١۴،٠٣٢،٧۴٠ سرجوش

D=54" ٣٣١۴،٣٢٨،٩٣٠ سرجوش

D=56" ٣۴١۴،۶٢۶،٠٩٠ سرجوش

٩١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - به روش الکتریکی - در محلP.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ها(
 درصد۵نصب -کربن استيل و آلياژکرم دار زیر 

M1CWPW02FL01
٠۵٣۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

D=0.5" ٠١١،٣٢٨،٩٨٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،٣۵٣،٩۶٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،٣٧٨،٩۵٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،۴٣١،٣۴٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،۴٨١،٠٣٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،۵٣٣،٩٩٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،۵٨٣،٨۶٠ سرجوش

D=4" ٠٨١،۶٨۴،٩٢٠ سرجوش

D=5" ٠٩١،٧٨۶،٨٧٠ سرجوش

D=6" ١٠١،٨٩٠،١٧٠ سرجوش

D=8" ١١٣،۵٧۴،۶٢٠ سرجوش

D=10" ١٢٣،٨۴٢،٩۵٠ سرجوش

D=12" ١٣۴،١١٢،۵٠٠ سرجوش

D=14" ١۴۶،١٩١،۵۵٠ سرجوش

D=16" ١۵۶،۵٢٩،٨٣٠ سرجوش

D=18" ١۶۶،٨۶۴،١۵٠ سرجوش

D=20" ١٧٧،٢٠٠،٠٩٠ سرجوش

D=24" ١٨٧،٨٧٠،٣۵٠ سرجوش

D=26" ١٩١٠،۵١۴،۴٠٠ سرجوش

D=28" ٢٠١٠،٩١٧،٠٢٠ سرجوش

D=30" ٢١١١،٣١٧،٧٠٠ سرجوش

D=32" ٢٢١١،٧١٩،٣۵٠ سرجوش

D=34" ٢٣١٢،١٢١،٧۴٠ سرجوش

D=36" ٢۴١٢،٧۶٧،٨٧٠ سرجوش

D=38" ٢۵١٣،١٧٠،٠٧٠ سرجوش

D=40" ٢۶١٣،۵٧١،۴٨٠ سرجوش

D=42" ٢٧١۴،٣٧۴،۵۵٠ سرجوش

D=44" ٢٨١۴،٧٧۴،۴٨٠ سرجوش

D=46" ٢٩١۵،١٧۶،٣۶٠ سرجوش

D=48`" ٣٠١۵،۵٧٨،٧۵٠ سرجوش

D=50" ٣١١۵،٩٧٨،٢٢٠ سرجوش

D=52" ٣٢١۶،٣٨٢،٢٨٠ سرجوش

D=54" ٣٣١۶،٧٨١،۵٢٠ سرجوش

D=56" ٣۴١٧،١٨۶،٣٢٠ سرجوش

٩٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - به روش الکتریکی - در محلP.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ها(
 درصد۵نصب -آلياژ کرم دار باالی 

M1CWPW02FL02
٠۵٣۶۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

D=0.5" ٠١١،۴۵٠،۶۶٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،۴٧۵،۶۴٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،۵٠٠،۶٣٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،۵۵٢،٧٩٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،۶٠٢،٢٩٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،۶۵۵،۶٧٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،٧٠۵،١٣٠ سرجوش

D=4" ٠٨١،٨٠۶،٨۴٠ سرجوش

D=5" ٠٩١،٩٠٨،۵۵٠ سرجوش

D=6" ١٠٢،٠١١،٨۵٠ سرجوش

D=8" ١١٣،٨١٧،٣٨٠ سرجوش

D=10" ١٢۴،٠٨۵،٧١٠ سرجوش

D=12" ١٣۴،٣۵۵،٨٧٠ سرجوش

D=14" ١۴۶،۵۵٧،۵١٠ سرجوش

D=16" ١۵۶،٨٩۵،٠١٠ سرجوش

D=18" ١۶٧،٢٢٩،٨٧٠ سرجوش

D=20" ١٧٧،۵۶۶،٠۵٠ سرجوش

D=24" ١٨٨،٢٣۶،٣١٠ سرجوش

D=26" ١٩١١،٠٠٢،١٠٠ سرجوش

D=28" ٢٠١١،۴٠٢،٧٨٠ سرجوش

D=30" ٢١١١،٨٠۴،۴٣٠ سرجوش

D=32" ٢٢١٢،٢٠۶،٠٨٠ سرجوش

D=34" ٢٣١٢،۶٠٧،۴٩٠ سرجوش

D=36" ٢۴١٣،٠١١،٢۴٠ سرجوش

D=38" ٢۵١٣،۴١٣،٢٠٠ سرجوش

D=40" ٢۶١٣،٨١۴،٨۵٠ سرجوش

D=42" ٢٧١۴،۶١٧،٩١٠ سرجوش

D=44" ٢٨١۵،٠١٧،٨۵٠ سرجوش

D=46" ٢٩١۵،۴٢٠،۴٧٠ سرجوش

D=48`" ٣٠١۵،٨٢٢،٣۵٠ سرجوش

D=50" ٣١١۶،٢٢٢،۵۶٠ سرجوش

D=52" ٣٢١۶،۶٢۵،۴١٠ سرجوش

D=54" ٣٣١٧،٠٢٧،٠۶٠ سرجوش

D=56" ٣۴١٧،۴٢٩،۶٨٠ سرجوش

٩٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات هيدرو استاتيک - تحت فشار M1CWHT01
٠۵۴١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١١٧،٢۴٠ اینچ/متر

٩۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات هيدرو استاتيک - بدون فشار M1CWHT02
٠۵۴٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١٢،۶۵٠ اینچ/متر

٩۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات با هوای فشرده M1CWAT
٠۵۵١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

D<2" ٠١١٩،١٨٠ اینچ/متر

D>=2" ٠٢١٠،١٩٠ اینچ/متر

٩۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسيد شوئی M1CWCC
٠۵۶١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

برای تمام اندازه ها ٠١١۶٩،٧۵٠ اینچ/متر

٩٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

لوله آشی

عمليات پيش راه اندازی لوله آشی -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 بارآردن، 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 مودر نياز پيش راه اندازی این گونه اقالم(LINE BREAKINGT)و اجرای

  -اینچ ”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

٩٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

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 گيرها M1PRCV
٠۶٠١۵٨

گروه کد

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

D<=12" ٠١١١١،٧٧٠١٣٩،٧٢٠١۶٧،٧٠٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢١٣۵،۴۵٠١۶٩،٣٢٠٠ اینچ/قطر

٩٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

صافی ها M1PRST
٠۶١١۵٨

گروه کد

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

CLASS<=600 ٠١٣۶،٩٠٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢۴۶،١٣٠ اینچ/قطر

CLASS>1500 ٠٣۵۵،٣۴٠ اینچ/قطر

١٠٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

صفحات اریفيس M1PROP
٠۶٢١۵٨

گروه کد

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

CLASS<=600 ٠١٢٨،٣٣٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢٣۵،۴٣٠ اینچ/قطر

CLASS>1500 ٠٣۴٢،٠۴٠ اینچ/قطر

١٠١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

CLASS<600600<CLASS<1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

شيرهای اطمينان M1PRSV
٠۶٣١۵٨

گروه کد

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

D<=12" ٠١١٠٧،٧٣٠١٣۴،۶۴٠١۶١،۵۶٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢١٣٠،١٠٠١۶٢،۶۶٠٠ اینچ/قطر

١٠٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط لوله کشی M1PRPI
٠۶۴١۵٨

گروه کد

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

برای تمام اندازه ها ٠١٧،۵۴٠ اینچ/متر

١٠٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

لوله آشی

آارهای متفرقه لوله آشی -فصل هفتم

.مام شعاع ها و زاویه های خم آاری می باشدقيمت ردیف های خم آاری لوله ها قيمت متوسط هر متر لوله خم شده برای ت-١
جعبه "، ”دوش ایمنی” ،”اسپرینكلر اطفای حریق”، ”بازوی بارگيری نفت” ،  ”اتصال جدا آننده / فلنج ”واحد اندازه گيری سایر اقالم این فصل شامل-٢

.می باشد" عدد"آتش نشانی ،

١٠۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS =<600بستن فلنج جدا کننده  M1MSIFC1
٠٧٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

D=2" ٠١۵٣،٠١٠ سرجوش

D=3" ٠٢٧٩،۵١٠ سرجوش

D=4" ٠٣١٠۶،٠٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴١٣٢،۵٢٠ سرجوش

D=6" ٠۵١۵٩،٠٣٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢١٢،٠۴٠ سرجوش

D=10" ٠٧٢۶۵،٠۴٠ سرجوش

D=12" ٠٨٣١٨،٠۵٠ سرجوش

D=14" ٠٩٣٧١،٠۶٠ سرجوش

D=16" ١٠۴٢۴،٠٧٠ سرجوش

D=18" ١١۴٧٧،٠٨٠ سرجوش

D=20" ١٢۵٣٠،٠٩٠ سرجوش

D=24" ١٣۶٣۶،١١٠ سرجوش

D=26" ١۴۶٨٩،١١٠ سرجوش

D=28" ١۵٧۴٢،١٢٠ سرجوش

D=30" ١۶٧٩۵،١٣٠ سرجوش

D=32" ١٧٨۴٨،١۴٠ سرجوش

D=34" ١٨٩٠١،١۵٠ سرجوش

D=36" ١٩٩۵۴،١۶٠ سرجوش

D=38" ٢٠١،٠٠٧،١٧٠ سرجوش

D=40" ٢١١،٠۶٠،١٨٠ سرجوش

D=42" ٢٢١،١١٣،١٨٠ سرجوش

D=44" ٢٣١،١۶۶،١٩٠ سرجوش

D=46" ٢۴١،٢١٩،٢٠٠ سرجوش

D=48" ٢۵١،٢٧٢،٢١٠ سرجوش

D=50" ٢۶١،٣٢۵،٢٢٠ سرجوش

D=52" ٢٧١،٣٧٨،٢٣٠ سرجوش

D=54" ٢٨١،۴٣١،٢۴٠ سرجوش

D=56" ٢٩١،۴٨۴،٢۵٠ سرجوش

١٠۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

c:     600 < CLASS =< 1500بستن فلنج جدا کننده       M1MSIFC2
٠٧٠٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

D=2" ٠١۶۶،۴۴٠ سرجوش

D=3" ٠٢٩٩،۴٨٠ سرجوش

D=4" ٠٣١٣٢،۵٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴١۶۵،۵۶٠ سرجوش

D=6" ٠۵١٩٨،٩۶٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢۶۵،٠۴٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣٣١،۴٨٠ سرجوش

D=12" ٠٨٣٩٧،۵٧٠ سرجوش

D=14" ٠٩۴۶۴،٠٠٠ سرجوش

D=16" ١٠۵٣٠،٠٩٠ سرجوش

D=18" ١١۵٩۶،۵٣٠ سرجوش

D=20" ١٢۶۶٢،۶١٠ سرجوش

D=24" ١٣٧٩۵،١٣٠ سرجوش

D=26" ١۴٨۶١،۵٧٠ سرجوش

D=28" ١۵٩٢٧،۶۵٠ سرجوش

D=30" ١۶٩٩۴،٠٩٠ سرجوش

D=32" ١٧١،٠۶٠،١٨٠ سرجوش

D=34" ١٨١،١٢۶،۶١٠ سرجوش

D=36" ١٩١،١٩٢،٧٠٠ سرجوش

D=38" ٢٠١،٢۵٩،١٣٠ سرجوش

D=40" ٢١١،٣٢۵،٢٢٠ سرجوش

D=42" ٢٢١،٣٩١،۶۶٠ سرجوش

D=44" ٢٣١،۴۵٧،٧۴٠ سرجوش

D=46" ٢۴١،۵٢۴،١٨٠ سرجوش

D=48" ٢۵١،۵٩٠،٢۶٠ سرجوش

D=50" ٢۶١،۶۵۶،٧٠٠ سرجوش

D=52" ٢٧١،٧٢٢،٧٨٠ سرجوش

D=54" ٢٨١،٧٨٩،٢٢٠ سرجوش

D=56" ٢٩١،٨۵۵،٣١٠ سرجوش

١٠۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS >1500بستن فلنج جدا کننده M1MSIFC3
٠٧٠٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

D=2" ٠١٧٩،۵١٠ سرجوش

D=3" ٠٢١١٩،۴۵٠ سرجوش

D=4" ٠٣١۵٩،٠٣٠ سرجوش

D=5" ٠۴١٩٨،٩۶٠ سرجوش

D=6" ٠۶٢٣٨،۵۴٠ سرجوش

D=8" ٠٧٣١٨،٠۵٠ سرجوش

D=10" ٠٨٣٩٧،۵٧٠ سرجوش

D=12" ٠٩۴٧١،٧٨٠ سرجوش

١٠٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب اتصال جداکننده M1MSIJ
٠٧١١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

D=2" ٠١٧۴،٠۴٠ عدد

D=3" ٠٢١١٠،٩٧٠ عدد

D=4" ٠٣١۴٨،٠٧٠ عدد

D=5" ٠۴١٨۵،١٨٠ عدد

D=6" ٠۵٢٢۵،٢٩٠ عدد

D=8" ٠۶٣۶۵،٩۵٠ عدد

D=10" ٠٧۴۵٧،٨٠٠ عدد

D=12" ٠٨۵۴٨،٩٢٠ عدد

D=14" ٠٩۶۴٠،۴٠٠ عدد

D=16" ١٠٧٣٢،٢۶٠ عدد

D=18" ١١٨٢٣،٧۵٠ عدد

D=20" ١٢٩١۴،٨۶٠ عدد

D=24" ١٣١،٠٩٨،٢١٠ عدد

D=26" ١۴١،١٨٩،۶٩٠ عدد

D=28" ١۵١،٢٨١،١٨٠ عدد

D=30" ١۶١،٣٧٣،٠۴٠ عدد

D=32" ١٧١،۴۶۴،۵٣٠ عدد

D=34" ١٨١،۵۵۶،٠١٠ عدد

D=36" ١٩١،۶۴٧،۵٠٠ عدد

D=38" ٢٠١،۶٩۴،٧٣٠ عدد

D=40" ٢١١،٧٨۴،۵٢٠ عدد

D=42" ٢٢١،٨٧٣،۵١٠ عدد

D=44" ٢٣١،٩۶١،۶٨٠ عدد

D=46" ٢۴٢،٠۵٢،٢٨٠ عدد

D=48" ٢۵٢،١۴١،٢٧٠ عدد

D=50" ٢۶٢،٢٣٠،۶۵٠ عدد

D=52" ٢٧٢،٣١٩،۶۴٠ عدد

D=54" ٢٨٢،۴٠٩،٠٣٠ عدد

D=56" ٢٩٢،۴٩٨،۴١٠ عدد

١٠٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب بازوی بارگيری نفت M1MSLA
٠٧٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

D=2" ٠١٩١۴،٣٠٠ عدد

D=3" ٠٢١،٣٧١،۴۴٠ عدد

D=4" ٠٣١،٨٢٨،۵٩٠ عدد

١٠٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب اسپرینکلر اطفا حریق M1MSSP
٠٧٣١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

ALL SIZES ٠١۶٧،٣۶٠ عدد

١١٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جعبه آتش نشانی M1MSFB
٠٧۴١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

ALL SIZES ٠١٧٢٠،۵۵٠ عدد

١١١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب دوش ایمنی M1MSEW
٠٧۵١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

ALL SIZES ٠١٩۶٢،٠٢٠ عدد

١١٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات خم کاری لوله M1MSBN
٠٧۶١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

D=2" ٠١٧٣،۶٢٠ متر

D=3" ٠٢٩۵،٧١٠ متر

D=4" ٠٣١٣٢،۵٢٠ متر

D=5" ٠۴١٧٢،٠٣٠ متر

D=6" ٠۶٢٠٠،٧٠٠ متر

١١٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

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 تأثيری ندارد

. آيلومتر تا محل نصب در قيمت های این فصل منظور شده است۵اآثر هزینه بارگيری و حمل از انبار آارفرما تا انبار پيمانكار به فاصله حد-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 . حرآه ها و مولدها محاسبه می شودهزینه نصب محرك تجهيزاتی آه شاسی مجزا دارند، از ردیف های مربوط به م-۶

.در این حالت، وزن تجهيزات دوار، بدون وزن محرك های مربوط می باشد) …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 
:اجزای منفصله زیر باشد

آمپرسور یك شاسی١-٩
و توربين قدرت و گيربكس یك شاسی  GAS GENERATORدستگاه٢-٩
سيستم روغنكاری آمپرسور یك شاسی٣-٩
یك شاسی  G.Gسيستم روغنكاری توربين قدرت و۴-٩
آولرهای هوایی روغن به تعداد هر سرویس۵-٩
PACKAGEیكG.Gمحفظه هوای ورودی به۶-٩
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 اصلی٧-٩

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 ٨-٩

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

زا براساس ردیف جداگانه ، هر چند این مجموعه متعلق به آمپرسور است ولی هزینه نصب هر یك از اج به عبارت دیگر از نظر عمليات واحد٩-٩
.محاسبه می شود

.  پره ها و پولی ها بر اساس ردیف قيمت مربوط این فصل محاسبه می گرددبرای نصب فن های آولرهای هوایی، هزینه های نصب الكترو موتور و محور و-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 محدودة مجاز تنش وارده به دستگاههم محوری با متحرك در دو حالت انفصال و اتصال لوله های ورودی و خروجی١-١١

.توسط لوله ها
.OILER توسط سازنده و نصبشستشوی محفظه یاتاقانها با حالل و پرآردن محفظه ها با روغن توصيه شده٢-١١
.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 سرویس عادیفالشينگ لوله های روغنكاری با روعن داغ و در پایان این مرحله، نصب في٨-١١
.يه شده توسط سازندگان  پر آردن مخزن های روغن و مواد شيميایی سيستم های جانبی با مواد توص٩-١١
.الزم  CLEARANCEنصب یاتاقان های تراست و رادیال یا چك آردن آنها از نظر صحت نصب و١٠-١١
.با یاتاقان های رادیال و تراستVIBRATION  PROBES اندازه گيری فاصل١١-١١
.از طریق نقاط تخليه آف و دوران آرام روتور  CASING بازرسی 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 دستور العمل سازنده١۶-١١
.العمل های آنها منعكس شده است اجرای سایر موارد مربوط به پيش راه اندازی تجهيزات دوار آه در دستور١٧-١١

هزینه نصب آنها %  ۶و هزینه پيش راه اندازی پمپ های بدون آوپلينگ، معادل % ١۵هزیه 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
.يش راه اندازی و از گروه لوله آشی محاسبه می شودهزینه شستشوی شيميایی لوله  های ورودی آمپرسورها خارج از هزینه های پ-١۴
% ١۶/۵معادل SEPARTED BEDهزینه نصب و هزینه پيش راه اندازی آمپرسورهای از نوع% ١٨/۵هزینه انجام آارهای پيش راه اندازی آمپرسورها معادل -١۵

.هزینه نصب آن می باشد
.هزینه نصب آنها می باشد% ١۵و هزینه 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 در زمان پيش راه اندازی صورت می گيرد، به RECIPROCATINGنصب قطعاتی مانند پيستون ها و شيرهای ورودی وخروجی گاز در آمپرسورهای-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 قدرت  GAS GENERATOR، مجموعه ای از اجزایPACKAGED MODULESمنظور از توربينهای گاز از نوع-١٩

.است آه در یك محفظه بسته و توسط سازنده بصورت یكپارچه نصب می شوند
به صورت منفصل تحویل پيمانکار  شده ) ( MACHINERY ON EQUIPMENTدر گروه... و   AGITATORSوMIXERSدر مواردی که پره ها و یا قطعات-٢٠

١١۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

.درصد به قيمت ردیف های مربوط اضافه می شود) ١٠(باشد بابت مونتاژ قطعات ده 
بها گانه نصب شوند، هزینه نصب آنها از سایر ردیف های مربوط در این فهرست در موارد نصب این تجهيزات روی تکيه گاه چنانچه موتور گریبکس آنها جدا

.محاسبه می شود
گریبکس اصلی و قيمت متوسط نصب بخش های مختلف آن از جمله سيلوی تغذیه کننده موتور و )  پلتایزر(قيمت درج شده برای دستگاه الکترو در -٢١

.می باشد... ه گاه و تکيه گاه ها و فرعی، بارل ها، پلتایزر پمپ ها و مبدل ها، خشک کن کارتر، ریل های تکي
.اله از جمله تکيه گاه ها و سازه های نگهدارنده می باشدقيمت های درج شده برای نوار نقاله ها شامل نصب تمام قسمت های نوار نق-٢٢

١١۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پمپ ها - پمپ و موتور با کوپلنگ با یک شاسی M2MAPM01
١٠٠١۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١١٢،۵١٠ کيلوگرم

W:  501-1250  KG ٠٢٩،٩۴٠ کيلوگرم

W:  1250-2500  KG ٠٣٧،١٣٠ کيلوگرم

W:  2501-5000  KG ٠۴۵،٣۵٠ کيلوگرم

W:  >5000  KG ٠۵٣،٨۵٠ کيلوگرم

١١۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLOSE COUPLDپمپ ها - پمپ و موتور -  M2MAPM02
١٠٠٢۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١٩،٠۴٠ کيلوگرم

w:  >500 KG ٠٢٧،٣٠٠ کيلوگرم

١١٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

IN-LINEپمپ ها - از نوع  M2MAPM03
١٠٠٣۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١٨،۶٨٠ کيلوگرم

W:  501-1250  KG ٠٢٧،١٨٠ کيلوگرم

W:  1250-2500  KG ٠٣۵،٣۴٠ کيلوگرم

W:  2501-5000  KG ٠۴٣،٩٨٠ کيلوگرم

W:  >5000  KG ٠۵٣،١٣٠ کيلوگرم

١١٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پمپ ها - پمپ و موتور با شاسی جداگانه M2MAPM04
١٠٠۴۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 2500  KG ٠١٨،٢۵٠ کيلوگرم

W:  2501-5000  KG ٠٢۶،١۵٠ کيلوگرم

W:  >5000  KG ٠٣۴،٧٨٠ کيلوگرم

١١٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کمپرسورها - کمپرسور و محرکه با شاسی مشترک M2MACP01
١٠١١۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 5000  KG ٠١٨،٧٣٠ کيلوگرم

W:  >5000-10000  KG ٠٢۶،٢۵٠ کيلوگرم

W:  >10000  KG ٠٣۵،١٧٠ کيلوگرم

١٢٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کمپرسورها - کمپرسور و محرکه با شاسی جداگانه M2MACP02
١٠١٢۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 1500 KG ٠١۶،٠٨٠ کيلوگرم

W:  >15000-30000  KG ٠٢۴،۶٩٠ کيلوگرم

W:  >30000-100000  KG ٠٣٣،۶١٠ کيلوگرم

W:  >100000  KG ٠۴۴،٨١٠ کيلوگرم

١٢١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کمپرسورها - اضافه بهای انواع سيلندر پيستونی M2MACP03
١٠١٣۵٨

گروه کد

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

ALL WEIGHTS ٠١٢،۴٠٠ کيلوگرم

١٢٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن ها و دمنده ها - روی فونداسيون با شاسی جدا از محرکه M2MAFN01
١٠٢١۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 1000  KG ٠١٩،٧١٠ کيلوگرم

W:  >1000-1500  KG ٠٢٨،١۴٠ کيلوگرم

W:  >1500  KG ٠٣٧،٠۴٠ کيلوگرم

١٢٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن ها و دمنده ها - روی فونداسيون با شاسی مشترک... M2MAFN02
١٠٢٢۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١١٢،۴٩٠ کيلوگرم

W:  >500-1000  KG ٠٢٨،٢٣٠ کيلوگرم

W:  >1000-1500  KG ٠٣۶،٩٧٠ کيلوگرم

W: >1500  KG ٠۴۵،٧٣٠ کيلوگرم

١٢۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن ها و دمنده ها - روی اسکلت فلزی با شاسی جداگانه M2MAFN03
١٠٢٣۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١٧،۶۵٠ کيلوگرم

W:  >1000-1500  KG ٠٢۶،٢۶٠ کيلوگرم

W:  >1500  KG ٠٣۵،۴۴٠ کيلوگرم

١٢۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن ها و دمنده ها - روی اسکلت فلزی با شاسی مشترک... M2MAFN04
١٠٢۴۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١٩،٩٧٠ کيلوگرم

W:  >500-1000  KG ٠٢۶،٣۴٠ کيلوگرم

W:  >1000-1500  KG ٠٣۵،٢۶٠ کيلوگرم

W: >1500  KG ٠۴۴،٢۵٠ کيلوگرم

١٢۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن ها و دمنده ها - فن های مربوط به خنک کننده های هوا M2MAFN05
١٠٢۵۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 1000  KG ٠١١٢،۶۵٠ کيلوگرم

W:  >1000-1500  KG ٠٢١٠،۴٣٠ کيلوگرم

W:  >1500  KG ٠٣٨،١٢٠ کيلوگرم

١٢٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - محرکه/مولد-مونتاژ توسط سازنده M2MADR01
١٠٣١۵٨

گروه کد

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

W:>  UP TO 5000  KG ٠١۴،۴١٠ کيلوگرم

W:>  5000-10000  KG ٠٢٣،۶٠٠ کيلوگرم

W:>  10000  KG ٠٣٣،۶۶٠ کيلوگرم

١٢٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - محرکه/مولد مونتاژ در محل نصب M2MADR02
١٠٣٢۵٨

گروه کد

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

W:<=15000  KG ٠١۵،٧٨٠ کيلوگرم

W:  >15000  KG ٠٢۵،٢٠٠ کيلوگرم

١٢٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - اضافه بها برای مولدها M2MADR09
١٠٣٣۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١،۵۵٠ کيلوگرم

١٣٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - موتورهای احتراق داخلی M2MADR03
١٠٣۴۵٨

گروه کد

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

W:>  UP TO 5000  KG ٠١۵،١٠٠ کيلوگرم

W:>  5000-10000  KG ٠٢۴،٨٠٠ کيلوگرم

W:>  10000  KG ٠٣٣،٩١٠ کيلوگرم

١٣١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - توربين بخار - مونتاژ توسط سازنده M2MADR04
١٠٣۵۵٨

گروه کد

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

W:>  UP TO 5000  KG ٠١۶،۶٢٠ کيلوگرم

W:>  5000-10000  KG ٠٢۵،۵٠٠ کيلوگرم

W:>  10000  KG ٠٣۴،٧۴٠ کيلوگرم

١٣٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - توربين بخار - مونتاژ در محل نصب M2MADR05
١٠٣۶۵٨

گروه کد

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

W:>  UP TO 10000  KG ٠١٣١،٨٩٠ کيلوگرم

W:>  10000-20000  KG ٠٢٢٨،٨١٠ کيلوگرم

W:>  20000  KG ٠٣٢۶،٣٢٠ کيلوگرم

١٣٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - توربين گازی - مدول های بسته ای M2MADR06
١٠٣٧۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 20000  KG ٠١٣،۶٩٠ کيلوگرم

W:  >20000-50000  KG ٠٢٣،۴١٠ کيلوگرم

W:  >  50000 KG ٠٣٣،۶٧٠ کيلوگرم

١٣۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - توربين گازی - مونتاژ و نصب در محل M2MADR07
١٠٣٨۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 20000  KG ٠١۵،٠٣٠ کيلوگرم

W:  >20000-50000  KG ٠٢۴،٣٣٠ کيلوگرم

W:  >  50000 KG ٠٣٣،٧٩٠ کيلوگرم

١٣۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

G.Tمحرکه ها و مولدها - داکت های ورود و خروج هوا و دود - M2MADR08
١٠٣٩۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۴،٠٢٠ کيلوگرم

١٣۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

FLANGE MOUNTEDBRACKET MOUNTED
رديف

بهاي واحد (ريال)

 - (نصبRDCماشين آالت روی تجهيزات ثابت - ميکسر - همزن - 
فلنجی)

M2MAEQ01
١٠۴١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 500 KG ٠١٠٠ کيلوگرم

W   >500 KG ٠٢٠٠ کيلوگرم

١٣٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 نصب رویRDCماشين آالت روی تجهيزات ثابت - ميکسر - همزن - 
تکيه گاه

M2MAEQ02
١٠۴٢۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 500 KG ٠١٩،۴٧٠ کيلوگرم

W:  >500 - 1000 KG ٠٢٧،٣٧٠ کيلوگرم

W: >1000 - 10000 KG ٠٣٣،٠۵٠ کيلوگرم

W: >10000 KG ٠۴٢،٣٠٠ کيلوگرم

١٣٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ماشين آالت روی تجهيزات ثابت - دوش برج های پریلينگ M2MAEQ03
١٠۴٣۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٧،۴۵٠ کيلوگرم

١٣٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ماشين آالت روی تجهيزات ثابت - تبخير کننده فيلم دوار M2MAEQ04
١٠۴۴۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 5 TON ٠١۴،٧٢۴،۵١٠ تن

W: > 5 TO 10 TON ٠٢٣،٨٠٣،٣۵٠ تن

W: > 10 TON ٠٣٣،٠٠٢،٠٩٠ تن

١۴٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اکسترودرها M2MAEX
١٠۵١۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٨،٨۵٧،٠۴٠ تن

١۴١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نوار نقاله ها M2MABC
١٠۶١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 30", L: UP TO

20M
٠١٢،١٧۵،٣٩٠ متر طول

W: UP TO 30", L: 20-50 M ٠٢١،٨٨٣،۴٠٠ متر طول

W: UP TO 30", L: 50-100 M ٠٣١،۵۶۴،٨٨٠ متر طول

W: UP TO 30", L: >100 M ٠۴١،٢٩٧،٣۵٠ متر طول

W: >30-42", L: UP TO 20

M
٠۵٢،۶٩٣،٨۵٠ متر طول

W: >30-42", L: 20-50 M ٠۶٢،۴۴٨،۵٢٠ متر طول

W: >30-42", L: 20-100 M ٠٧١،٩٧٢،٠۵٠ متر طول

W: >30-42", L: >100 M ٠٨١،۶٢۶،٠١٠ متر طول

١۴٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نوار نقاله های پيچی M2MASC
١٠٧١۵٨

گروه کد

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

L: UP TO 5M, D: 6 INCH ٠١٧،۴٧٠،٨٠٠ متر طول

L: UP TO 5M, D: 12 INCH ٠٢١٠،٩۶٠،۴٨٠ متر طول

L: UP TO 5M, D: 16 INCH ٠٣١۴،١٢٣،٠٨٠ متر طول

L: UP TO 5M, D: 20 INCH ٠۴١٧،۵٨٣،٢٩٠ متر طول

L: > 5-10M, D: 6 INCH ٠۵١٠،٩۶٠،۴٨٠ متر طول

L: > 5-10M, D: 12 INCH ٠۶١۴،١٢٣،٠٨٠ متر طول

L: > 5-10M, D: 16 INCH ٠٧١٨،۵٣۵،٠۵٠ متر طول

L: > 5-10M, D: 20 INCH ٠٨٢٧،٣١٢،٩۶٠ متر طول

L: > 10-15M, D: 6 INCH ٠٩١۶،۴٨٣،٩١٠ متر طول

L: > 10-15M, D: 12 INCH ١٠٢٢،١٢٧،١٠٠ متر طول

L: > 10-15M, D: 16 INCH ١١٢٧،٧٧٠،٢٨٠ متر طول

L: > 10-15M, D: 20 INCH ١٢٣٩،٩۴٣،٩٣٠ متر طول

١۴٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دستگاه های کيسه و بشکه پر کن M2MABP
١٠٨١۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٨،١٩٠ کيلوگرم

١۴۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دستگاه های بالت زن M2MAPL
١٠٩١۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۶،٧١٠ کيلوگرم

١۴۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فيدرهای لرزنده - دستگاه های توزین M2MAVF
١٠٩٢۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۶،٨٣٠ کيلوگرم

١۴۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

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

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

.بعنوان یك ظرف افقی استSLUG CATCHERاست آه معادلSEPARATORمثال دیگر یك ظرف تحت فشار به عنوان
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 آنها 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

.محاسبه می شودSIEVEی های نوعهزینه نصب تکيه گاه الزم برای نصب پکينگ برج ها از قيمت ردیف نصب سين
يرد، رج های چند قطعه ای، آزمایش های مخرب و غير مخرب آنها را در بر نمی گردیف های اضافه بها قيد شده در این فصل برای اتصال و جوشكاری قطعات ب-۵

.این هزینه ها جداگانه از فصل 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
هرست بهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه می گردد ولی هزینه نصب اجرای قسمت های بتنی برج های خنك آنند، از نوع بتنی، با استفاده از ف-٧

.متعلقات 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
ه مالكيت آنها انحصاری و یا محدود است، انجام شود، براساس آناليز هزینه نصب تجهيزات سنگينی آه باید با استفاده از جرثقيل های سنگينی آ-٩

.مشخص شده اند* این ردیف ها با عالمت . شودردیف های مربوط و نرخ متعارف اجاره روز جرثقيل های سنگين، محاسبه می 
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 ...) از قبيل شستشوی شيميایی، فالشينگ، (  پيش راه اندازیچنانچه طبق مشخصات فنی آارخانه سازنده، این مجموعه ها نياز به عمليات

. بصورت درصدی از هزینه نصب محاسبه می شودباشد هزینه آن با استفاده از مبانی این فهرست بها و با توافق آارفرما
. 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 فصل منظور نشده است-١٢
قيمت نصب% ٨٠ن معادل ، به همراه پایه ها بصورت پيش ساخته و یكپارچه تحویل شود، قيمت نصب آ(ELEVATED TANKS)در مواردی آه مخزن ها مرتفع-١٣

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

 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

١۴٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات بسته ای M2EQPK
١١٠١۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 2000  KG ٠١۶،٣۶٠ کيلوگرم

W:  >2000-5000  KG ٠٢۵،٣٩٠ کيلوگرم

W:  >  5000 KG ٠٣۴،٣٢٠ کيلوگرم

١۴٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها، ظروف و ... - نوع افقی روی پی بتنی M2EQVS01
١١١١۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10000  KG ٠١٣،۶٣٠ کيلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢٣،٠٧٠ کيلوگرم

W:   >30000-50000  KG ٠٣٣،۶٨٠ کيلوگرم

W:   >50000-100000  KG ٠۴۴،٢۵٠ کيلوگرم

W:   >100000  KG ٠۵۴،٩٨٠ کيلوگرم

١۴٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها، ظروف و ... - نوع عمودی روی پی بتنی M2EQVS02
١١١٢۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10000  KG ٠١۴،۵۶٠ کيلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢۴،٠١٠ کيلوگرم

W:   >30000-50000  KG ٠٣۵،۶٧٠ کيلوگرم

W:   >50000-100000  KG ٠۴۶،١۴٠ کيلوگرم

W:   >100000  KG ٠۵٣،٠۵٠ کيلوگرم

١۵٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها، ظروف و ... - نوع افقی روی اسکلت فلزی M2EQVS03
١١١٣۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10000  KG ٠١٢،٨٧٠ کيلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢٢،۶٢٠ کيلوگرم

W:   >30000-50000  KG ٠٣٣،٣٩٠ کيلوگرم

W:   >50000-100000  KG ٠۴۴،٠۶٠ کيلوگرم

W:   >100000  KG ٠۵۴،٨٣٠ کيلوگرم

١۵١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها، ظروف و ... - نوع عمودی روی اسکلت فلزی M2EQVS04
١١١۴۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10000  KG ٠١٣،٣٧٠ کيلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢٣،٣۴٠ کيلوگرم

W:   >30000-50000  KG ٠٣۵،٢٣٠ کيلوگرم

W:   >50000-100000  KG ٠۴۵،٨٣٠ کيلوگرم

W:   >100000  KG ٠۵٢،٨١٠ کيلوگرم

١۵٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها، ظروف و ... - اتصال قسمت های جداگانه در کنار پی M2EQVS05
١١١۵۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 200000  KG ٠١٢،٧٣٠ کيلوگرم

W:       >200000  KG ٠٢٢،٩۶٠ کيلوگرم

١۵٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها، ظروف و ... - اضافه بهای نصب برای اتصال درجا M2EQVS06
١١١۶۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 200000  KG ٠١٣،۶١٠ کيلوگرم

W:       >200000  KG ٠٢١،٨۴٠ کيلوگرم

١۵۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2EQHE01 - نصب روی پی بتنیS&Tمبدل های نوع 
١١٢١۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10 TON ٠١٢،١۵٧،۴۴٠ تن

W: 10-20  TON ٠٢١،٨۵۴،٨٠٠ تن

W    >20  TON ٠٣١،۶٨۶،٢٢٠ تن

١۵۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2EQHE02 - نصب روی اسکلت فلزیS&Tمبدل های نوع 
١١٢٢۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10 TON ٠١١،٧٧۶،١۵٠ تن

W: 10-20  TON ٠٢١،۶٢٢،٨۵٠ تن

W    >20  TON ٠٣١،۴٧٠،٧٠٠ تن

١۵۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2EQHE03 - نصب توسط فلنجS&Tمبدل های نوع 
١١٢٣۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 1 TON ٠١۴،٧٧١،۴٨٠ تن

W:         >1 TON ٠٢۴،١٧٨،٠٠٠ تن

١۵٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کولرهای هوائی M2EQAC
١١٣١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 5 TON ٠١۴،١٩٧،٧٣٠ تن

W:         >5 TON ٠٢٣،٩۶۶،٨۴٠ تن

١۵٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2EQIN01
١١۴١۵٨

گروه کد

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

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

VESSEL DIA: 1.5M ٠٢٢،۴٩١،۶٨٠ متر مربع

VESSEL DIA: 2M ٠٣۴،١۵۶،٧۵٠ متر مربع

VESSEL DIA: 2.5M ٠۴۵،۵١١،٩۵٠ متر مربع

١۵٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات داخلی برج ها و راکتورها  - دميسترها M2EQIN02
١١۴٢۵٨

گروه کد

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

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

VESSEL DIA: 1.5M ٠٢١،٩٨١،٣٢٠ متر مربع

VESSEL DIA: 2M ٠٣٣،٣٧٢،٩٨٠ متر مربع

VESSEL DIA: 2.5M ٠۴۴،۴٣۶،۵۵٠ متر مربع

١۶٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات داخلی برج ها و راکتورها - پکينگ برج ها M2EQIN03
١١۴٣۵٨

گروه کد

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

RANDOM PACKING ٠١٢،١٩٠،٩٠٠ متر مکعب

STRUCTURAL PACKING ٠٢٢،٨٩٧،۴٠٠ متر مکعب

١۶١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

SIEVEقطعات داخلی برج ها و راکتورها - سينی های نوع  M2EQIN04
١١۴۴۵٨

گروه کد

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

VESSEL DIA: UP TO 1M ٠١٨۶٣،٠٧٠ متر مکعب

VESSEL DIA: 1.5M ٠٢١،۶١۶،٧٨٠ متر مکعب

VESSEL DIA: 2M ٠٣٢،۶٠٧،۴۴٠ متر مکعب

VESSEL DIA: 2.5M ٠۴٣،۴۵٢،٢٩٠ متر مکعب

١۶٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

,DIST.PIPES,SLIP TYPEقطعات داخلی برج ها و راکتورها - 
FEEDBOX

M2EQIN05
١١۴۵۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES OF

PIPING&ACCESOR.
٠١۴٨،۴٩٠ متر مکعب

١۶٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2EQIN06
١١۴۶۵٨

گروه کد

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

FIX BED(RESIN,

CATALYST, SAND)
٠١٢،۴٧٠،٩٠٠ متر مکعب

MULTI TUBULAR

BED(CATALYST)
٠٢١۵،٢۴١،۵١٠ متر مکعب

١۶۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج های خنک کننده - نصب اسکلت چوبی/فلزی M2EQCT01
١١۵١۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۵۵٣،۵١٠ متر مکعب

١۶۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

FILM TYPEبرج های خنک کننده - قطعات داخلی -  M2EQCT02
١١۵٢۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢۴۶،١٠٠ متر مکعب

١۶۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج های خنک کننده قطعات داخلی- پالستيکی M2EQCT03
١١۵٣۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١٢۶،۴٢٠ متر مکعب

١۶٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج های خنک کننده - قطعات داخلی، چوبی M2EQCT04
١١۵۴۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢۶۵،٨٨٠ متر مکعب

١۶٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج های خنک کننده - قطعات داخلی(آزبست سيمان) M2EQCT05
١١۵۵۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢٣٠،۴٩٠ متر مکعب

١۶٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج های خنک کننده - تجهيزات مکانيکی و سيستم پخش آب M2EQCT06
١١۵۶۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١١٧٩،٨٠٠ متر مکعب

١٧٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دستگاه پرتاب و دریافت توپک M2EQPL
١١۶١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 5 TON ٠١٣،٠٣٢،١١٠ تن

W:         >5 TON ٠٢٢،١١١،۶٢٠ تن

١٧١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

غبارگيرهای نوع فيلتر کيسه ای M2EQBF
١١٧١۵٨

گروه کد

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

UP TO 1000 CFM ٠١٢۵،٠١٠،۶١٠ تن

>1000 TO 5000 CFM ٠٢۴٧،٣٠٧،٧٣٠ تن

>5000 TO 10000 CFM ٠٣١٠٧،٣٨١،٠٠٠ تن

>10000 TO 15000 CFM ٠۴١۴٢،٩٣٨،۶٧٠ تن

١٧٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

PLATE & FRAMEمبدل های نوع  M2EQHP
١١٨١۵٨

گروه کد

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

SHOP ASSEMBLED ٠١٣،٣۶٠ تن

FIELD ASSEMBLED ٠٢۵،٨٣٠ تن

١٧٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

PLATE FINمبدل های نوع  M2EQHF
١١٩١۵٨

گروه کد

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

FULLY ASSEMBLED(ONE

PRICE)
٠١٨،۶٧٠ کيلوگرم

SEMI

ASSEMBLED(ADD.PRICE)
٠٢٠ کيلوگرم

١٧۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

SCRAPED SURFACEمبدل های نوع  M2EQSC
١١٩٢۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 10 TON ٠١١٢،۵٩۶،٢٣٠ تن

W: 10 - 20 TON ٠٢٨،۴١٠،٠٨٠ تن

W: > 20 TON ٠٣۶،۵٩۴،۵٣٠ تن

١٧۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

INCINERATORSنصب کوره ها و بویلرها و -فصل دوازدهم

.محاسبه می شود) فصل یازدهم(، PACKAGED EQUIPMENTهزینه نصب آوره ها و بویلرهای پيش ساخته، از ردیف-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 ظاهریSUPERHEATERو 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

١٧۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل ها M2FHPN
١٢٠١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 5 TON ٠١٧،٣۶۵،٢٧٠ تن

W:         >5 TON ٠٢۶،٨٧٣،۴٧٠ تن

١٧٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

داکت ها و هواکش ها - با مواد نسوز الياف سراميکی M2FHDC01
١٢١١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO  2000 KG ٠١١٠،٨٠٠ کيلوگرم

W:         >2000 KG ٠٢٨،٠٩٠ کيلوگرم

١٧٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

داکت ها و هواکش ها - بدون مواد نسوز M2FHDC02
١٢١٢۵٨

گروه کد

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

W: UP TO  2000 KG ٠١۴،۵٢٠ کيلوگرم

W:         >2000 KG ٠٢٣،٣٠٠ کيلوگرم

١٧٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تيوب باندل ها - نصب باندل ها M2FHTB01
١٢٢١۵٨

گروه کد

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

W:UP TO 2 TON ٠١١١،۴٨٠،٣٩٠ تن

W:       > 2 TON ٠٢٩،۵۵٠،٨۴٠ تن

١٨٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تيوب باندل ها - جوشکاری و اتصال - کربن استيل M2FHTB02
١٢٢٢۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب کوره ها و–فصل دوازدهم 
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>70 ٠٩٢،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

١٨١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تيوب باندل ها - جوشکاری و اتصال - فوالد ضد زنگ M2FHTB03
١٢٢٣۵٨

گروه کد

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

D= 2"   SCH=5S 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=5S 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=5S 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=5S 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=5S 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=5S 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

١٨٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تيوب باندل ها - جوشکاری و اتصال - فوالد آلياژی M2FHTB04
١٢٢۴۵٨

گروه کد

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

١٨٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کانوکشن، سوپر هيتر، اکونومایزر. M2FHCV
١٢٣١۵٨

گروه کد

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

W:UP TO 20 TON ٠١٢،٨٢١،١۵٠ تن

W:      20-40 TON ٠٢٢،٩۴٣،٩۴٠ تن

W:         >40 TON ٠٣۴،٠٩٧،٩٢٠ تن

١٨۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

FLAREدودکش و  M2FHST
١٢۴١۵٨

گروه کد

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

W:UP TO 15 TON, TOP

EL.<=30 M
٠١۶،٠٣۵،۴١٠ تن

W:        >15 TON, TOP

EL.<=30 M
٠٢۵،٨٢٢،۴۶٠ تن

W:UP TO 15 TON, TOP

EL.30-50 M
٠٣۶،٩۵٢،٣٨٠ تن

W:        >15 TON, TOP

EL.30-50 M
٠۴۶،۴۴٩،۵٣٠ تن

W:UP TO 15 TON, TOP EL.  

>50 M
٠۵٢،٧٢٨،۶۴٠ تن

W:         >15 TON, TOP EL.

>50 M
٠۶٢،٩١٠،٩١٠ تن

١٨۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2FHAW01 متر۵٠چراغ اعالن به هواپيما - برای طول های دودکش تا 
١٢۵١۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١۵٣،۵۶۴،٧۴٠ دستگاه

١٨۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2FHAW02 متر۵٠چراغ اعالن به هواپيما - اضافه بها برای طول بيش از 
١٢۵٢۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٨،١٩٢،٣٨٠ دستگاه

١٨٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

مخازن ذخيره و سيلوها  -فصل سيزدهم

ور کردن 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 سقفهزینه 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 سایر قطعات اتصالی است.
 RAFTER ,MENT(، ورق ها و قطعات داخلی سقف )LOWER ,DECK( ردیف های نصب و جوشکاری سقف شناور، شامل ورق های پائينی و باالئی سقف-۵

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

.شناور متصل می شوند
ی و سایر آزمایش های مخرب و غير مخرب نمی باشد و هزینه این قيمت ردیف های ساخت مخازن کروی، شامل هزینه عمليات پيش گرم، تنش زدائ-۶

.ددعمليات به طور متناسب از ردیف های مربوط در سایر فصل ها محاسبه می گر
و   LOAD CELLو ملحقات، پله و سکو، آزمایش با هوای فشرده، نصبدر قيمت ردیف ساخت و نصب سيلوهای آلومينيومی، نصب و جوشکاری نازل ها -٧

.تنظيمات مربوط به آن منظور شده است
.منظور شده است) همراه با مصالح الزم(در قيمت ردیف مخزن های دفنی، عایقکاری با قير و گونی-٨

١٨٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های سقف ثابت و شناور - تخليه و باراندازی و صفافی مصالح M2TK0101
١٣٠١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

CAP. UP TO   6000 M3 ٠١٣١٧،٩٠٠ تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 ٠٢٢۵٠،٩٨٠ تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 ٠٣٢٣١،٠٣٠ تن

CAP. >45000 M3 ٠۴١٣٩،٠٨٠ تن

١٨٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری کف مخزنها M2TK0102
١٣٠٢۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

CAP. UP TO   6000 M3 ٠١١٠،٨٩٨،٩۴٠ تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 ٠٢١٠،٠۶۴،۵۴٠ تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 ٠٣٩،۵٧۶،۵۶٠ تن

CAP. >45000 M3 ٠۴٨،٢٢٧،٨۴٠ تن

١٩٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری بدنه مخزنها M2TK0103
١٣٠٣۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

CAP. UP TO   6000 M3 ٠١١۵،٣٠١،٧٧٠ تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 ٠٢١۴،٢۵٠،٨۴٠ تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 ٠٣١٣،٢۶٢،٨۴٠ تن

CAP. >45000 M3 ٠۴١١،٩۴۶،۵١٠ تن

١٩١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری سقف ثابت
مخزنها

M2TK0104
١٣٠۴۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

CAP. UP TO   6000 M3 ٠١١٣،۴۶٢،۴۴٠ تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 ٠٢١٢،۴٠٨،٩٩٠ تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 ٠٣١١،۴١٠،٠۴٠ تن

CAP. >45000 M3 ٠۴١٠،٨۴٨،۶٨٠ تن

١٩٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری سقف شناور
مخزنها

M2TK0105
١٣٠۵۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

CAP. UP TO   6000 M3 ٠١١۶،٨۵٠،۵۵٠ تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 ٠٢١۵،۵۶٩،٧۵٠ تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 ٠٣١۴،۴٠٧،٧۵٠ تن

CAP. >45000 M3 ٠۴١٣،٧۵٩،٣٩٠ تن

١٩٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

wind girderمخزن های سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری 
بدنه

M2TK0106
١٣٠۶۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

ALL TANKS CAPACITIES ٠١١۶،٧۴٠ کيلوگرم

١٩۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری پله بدنه مخزنها M2TK0107
١٣٠٧۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

ALL TANKS CAPACITIES ٠١١٨،٩٧٠ کيلوگرم

١٩۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های سقف ثابت و شناور - سازه های سقف ثابت نوع تير و
ستون

M2TK0108
١٣٠٨۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

ALL TANKS CAPACITIES ٠١١٧،٠۵٠ کيلوگرم

١٩۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های سقف ثابت و شناور - سازه های سقف ثابت نوع خرپا M2TK0109
١٣٠٩۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

ALL TANKS CAPACITIES ٠١١٨،٩٩٠ کيلوگرم

١٩٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های دوجداره - تحویل و جابجایی و صفافی مصالح M2TK0201
١٣١١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
٠١۵٧۶،٠٩٠ تن

١٩٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های دوجداره - نصب کف (داخلی و خارجی) مخزن M2TK0202
١٣١٢۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
٠١١١،٧۵٢،٨٣٠ تن

١٩٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های دوجداره - نصب بدنه (داخلی و خارجی) مخزن M2TK0203
١٣١٣۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
٠١١٨،٣٧٣،٨۴٠ تن

٢٠٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های دوجداره - نصب مجموعه کامل سقف مخزن M2TK0204
١٣١۴۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
٠١٢۴،۴٢٢،٧۵٠ تن

٢٠١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های دوجداره - عایقکاری بين دو جداره مخزن M2TK0205
١٣١۵۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
٠١١،١٢٩،٢١٠ متر مکعب

٢٠٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های کروی M2TK03
١٣٢١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

THK: UP TO 30 MMضخامت)

جدار)
٠١٢٠،۴٠٩،١٨٠ تن

THK: > 30 - 50 MMضخامت)

جدار)
٠٢١۶،۶۵٨،۴۶٠ تن

THK: > 50 MMضخامت)

جدار)
٠٣١٢،٠۵١،۴٨٠ تن

٢٠٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيلوهای آلمينيومی M2TK04
١٣٣١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

FOR ALL SIZES ٠١۴۴،٠٩۶،١٢٠ تن

٢٠۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های فوالد ضد زنگ M2TK05
١٣۴١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

FOR ALL SIZES ٠١١٩،٧۵٢،٩٩٠ تن

٢٠۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های دفنی M2TK06
١٣۵١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و– فصل سيزدهم 
سيلوها

ALL WEIGHTS ٠١٢،٢٠٨،٩۴٠ تن

٢٠۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

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

قطعات پوسته و اجزای داخلی آالریفایرها بصورت . آنها، یكسان می باشدقيمت های نصب آالریفایرها، برای انواع فلزی و قطعات فلزی انواع بتنی -۵
.پيش ساخته تحویل می شوند

هرگاه ساخت آنها نيز . به، برای نصب اقالم ساخته شده منظور می شودقيمت های محاسبه شده برای آولرهای نمونه گيری و انواع دستگاه های مشا-۶
.به پيمانكار واگذار شود، هزینه ساخت به صورت مجزا محاسبه می گردد

.هزینه تامين گروت در قيمت های این فصل منظور نشده است-٧

٢٠٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جرثقيل های سقفی M2MSCR
١۴٠١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات– فصل چهارهم 
متفرقه

CAPACITY: UP TO 10 TON ٠١۴،۵٣۴،۶١٠ تن

CAPACITY:         >10 TON ٠٢٣،٨٧٠،٠۶٠ تن

٢٠٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

باالبرها M2MSHS
١۴١١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات– فصل چهارهم 
متفرقه

ALL SIZES ٠١٧،١١٨،٩١٠ تن

٢٠٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نمونه گيرها و ظروف کوچک M2MSSC
١۴٢١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات– فصل چهارهم 
متفرقه

ALL TYPES ٠١٢،٠٢۶،٩١٠ عدد

٢١٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اجکتورها M2MSEJ
١۴٣١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات– فصل چهارهم 
متفرقه

ALL SIZES ٠١۶،٣۶١،٠١٠ تن

٢١١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کالریفایرها M2MSCF
١۴۴١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات– فصل چهارهم 
متفرقه

ALL SIZES ٠١٩،٩۴٢،۵۶٠ تن

٢١٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های انتقال نيرو M2MSTR
١۴۵١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات– فصل چهارهم 
متفرقه

W: UP TO  500 KG ٠١١۵،۴٢٠ کيلوگرم

W: >500-2000 KG ٠٢١٢،۵٧٠ کيلوگرم

W:        >2000 KG ٠٣٩،۶٨٠ کيلوگرم

٢١٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات کارگاهی M2MSWE
١۴۶١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات– فصل چهارهم 
متفرقه

ALL TYPES ٠١٣،٠٠۶،٧٠٠ تن

٢١۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

باسکول ها M2MSWB
١۴٧١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات– فصل چهارهم 
متفرقه

CAPACITY: =<30 TON ٠١٧،٩٣۵،١٣٠ تن

CAPACITY: >30 TON ٠٢۶،۵١١،٣٢٠ تن

٢١۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

صدا گيرها M2MSSN
١۴٨١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات– فصل چهارهم 
متفرقه

ALL SIZES ٠١١۵،۶٢٠ کيلوگرم

٢١۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

نصب تجهيزات، رنگ و عايق

عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تکيه گاه ها -فصل پانزدهم

.ر نشده استتامين الكترود بعهده آارفرماست و قيمت آنها در رديف هاي اين فصل منظو-١
.ا در قيمت هاي اين فصل منظور نشده استتامين پيچ و مهره هاي اتصاالت اسكلت فلزي بعهده آارفرماست و قيمت آنه-٢
.ه جابجايي هاي بعدي آنها در قيمت هاي اين فصل منظور شده استهزينه هاي بارگيري مصالح فلزي از انبار کارفرما، حمل و تخليه و هرگون-٣
.ي شودهرگاه تامين مصالح فلزي بعهده پيمانكار باشد، بصورت جداگانه محاسبه م. قيمت مصالح فلزي، در قيمت هاي اين فصل منظور نشده است-۴
.محاسبه مي شودSUPPORTS, STANCHION,...اي ساخت و نصبهزينه هاي ساخت و نصب پالتفرم هاي اطراف برجها و ظروف، براساس قيمت ه-۵
.ي ساخت و نصب اسكلت فلزي محاسبه مي شودهزينه هاي ساخت و نصب پالتفرم هاي عملياتي و پله ها، بر اساس قيمت ها-۶
زني تفكيك شده است، مجموعه وزن قطعات تشكيل دهنده يك تكيه گاه معيار انتخاب رديف هاي ساخت و يا نصب تكيه گاه ها آه بر اساس دامنه و-٧

.مي باشد
تيرها، ستون هاي اصلي فلزي و بتني و لوله  آيلوگرم، انواع ساپورت هاي روي زمين و اطراف بدنه برج ها، مخزن ها، ١٠ساخت و نصب ساپورت هاي زير -٨

.در بر مي گيرد...) و F.Sگايد، شو، آويزهاي ساده، دامي، (ها را از هر نوع
قيمت نصب انواع آويزه هاي. ، ساخت و نصب تمام اجزاي فلزي مرتبط با آويزهاي فنري منظور شده استSPRING HANGERSدر رديف هاي قيمت نصب-٩

.فنري با جزئيات و موقعيت هاي مختلف نصب يكسان است
ه مربوط خود قراردر قيمت نصب تاثيري ندارند و فقط از نظر تقسيم بندي وزني بايد در گروCOUNTERWEIGHTنوع آويزهاي فنري يعني ساده يا همراه با

ورت فلزي هم وزنش در زير لوله و روي زمين يا سازه فلزي نصب شود، قيمت نصب آن معادل ساپSPRING SUPPORTاگر يك باآس فنري بعنوان. گيرند
.مي باشد

٢١٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت_قطعات - تکيه گاه، پایه چراغ، چهار چوب ها.. M2STSF01
١۵٠١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 10-50 KG ٠١١٢،٩٣٠ کيلوگرم

W:             >  50 KG ٠٢٩،٨١٠ کيلوگرم

٢١٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت_قطعات - نردبان، کيج، جان پناه.. M2STSF02
١۵٠٢۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١۵،۴٣٠ کيلوگرم

٢١٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت_قطعات - اسکلت فلزی با مقاطع ساده M2STSF03
١۵٠٣۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۵،۵۶٠ کيلوگرم

٢٢٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت_قطعات - اسکلت فلزی - تير ورق/خرپا M2STSF04
١۵٠۴۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١١،۶٠٠ کيلوگرم

٢٢١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب_قطعات - تکيه گاه، پایه چراغ، چارچوب ها... M2STFE01
١۵١١۵٨

گروه کد

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

W: 10 - 50 KG ٠١١۴،٣٠٠ کيلوگرم

W:     >50 KG ٠٢١٠،۵٨٠ کيلوگرم

٢٢٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب_قطعات - نردبان،کيج، جان پناه M2STFE02
١۵١٢۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١۴،٧٣٠ کيلوگرم

٢٢٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)GRATINGSنصب_قطعات - صفحات مشبک( M2STFE03
١۵١٣۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۵،٨۵٠ کيلوگرم

٢٢۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)CHEQ.PLATESنصب_قطعات - صفحات آج دار( M2STFE04
١۵١۴۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٣،٩۶٠ کيلوگرم

٢٢۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب_قطعات - اسکلت فلزی M2STFE05
١۵١۵۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١١٠،٧٠٠ کيلوگرم

٢٢۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ورق های سقف و دیوار M2STSH
١۵٢١۵٨

گروه کد

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

ورق کاری دیوارهای جانبی ٠١٢٩،٩٠٠ متر مربع

ورق کاری سقفها ٠٢٢١،۶٣٠ متر مربع

٢٢٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2STFF کيلوگرم١٠ساخت و نصب تکيه گاه های سبکتر از 
١۵٣١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 5 KG ٠١١۶٣،٧۵٠ عدد

W:  >  5-10 KG ٠٢٢۶۵،٩۶٠ عدد

٢٢٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب آویزهای فنری(لوله کشی) M2STHS
١۵۴١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات ساخت– فصل پانزدهم 
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

٢٢٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری–فصل شانزدهم 

نصب تجهيزات، رنگ و عايق

عمليات نسوزکاري -فصل شانزدهم

.بعهده آارفرما استLINING ANCHORتامين الكترود الزم براي جوشكاري-١
 آيلومتر، توسط آارفرما تامين و بوسيله ۵ر به فاصله حداآثر يا هر نوع آب مورد نياز براي ساخت مواد نسوز  در محدوده محل اجراي آاDEMINآب-٢

.تتامين هر نوع امكانات براي گرم و يا سرد آردن آب به عهده پيمانكار اس. پيمانكار به محل مصرف منتقل مي شود
هزينه% ۵٠هر گاه مواد نسوز در دو اليه اجرا شود، اضافه بهايي معادل . ، در يك اليه منظور شده استCASTABLEقيمت هاي اين فصل براي مواد نسوز-٣

.نسوز آاري در يك اليه هم ضخامت به آن تعلق مي گيرد
هزينه براي آب بندي و درزهاي انبساط، در قيمت هاي اين فصل منظور شده است و CERAMIC FIBERهزينه نصب هر نوع مواد نسوز ديگر از قبيل-۴

.مجزايي براي آنها محاسبه نمي  شود
اگر طبق دستور سازنده، مواد نسوز بايد پس از نصب ديواره ها با . بر روي زمين مي باشدCASTABLEقيمت هاي اين فصل براي اجراي نسوزآاري از نوع-۵

.قالب بندي ريخته شود، هزينه قالب بندي بصورت مجزا محاسبه مي شود
.ا و انبارداري آنها درقيمت رديف ها منظور شده استهزينه عمليات جانبي از قبيل تحويل آاال از انبار پيمانكار به محل اجر-۶

٢٣٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری–فصل شانزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات اتصالی نسوزها M2RFAC
١۶٠١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات–فصل شانزدهم 
نسوزکاری

ALL TYPES ٠١۵،٧٢٠ عدد

٢٣١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری–فصل شانزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

ریختن مواد به روش گانينگریختن مواد به روش دستی
رديف

بهاي واحد (ريال)

مواد نسوز ریختگی M2RFCT
١۶١١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات–فصل شانزدهم 
نسوزکاری

ALL THICKNESS ٠١٢،٧٩٠،٧۴٠۴،٢۶١،۵۶٠ متر مکعب

٢٣٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری–فصل شانزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آجرها و سایر قطعات خاص نسوز - آجرکاری با مالت M2RFBR01
١۶٢١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات–فصل شانزدهم 
نسوزکاری

THICKNESS. UP TO 25 CM ٠١٢،٠٩۵،٢٩٠ متر مکعب

THICKNESS.         >25 CM ٠٢١،٨٣٧،۴٩٠ متر مکعب

٢٣٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری–فصل شانزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آجرها و سایر قطعات خاص نسوز - آجرهای بدون مالت M2RFBR02
١۶٢٢۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات–فصل شانزدهم 
نسوزکاری

ALL THICKNESS ٠١١،١٧۵،۶١٠ متر مکعب

٢٣۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری–فصل شانزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آجرها و سایر قطعات خاص نسوز - نصب قطعات خاص M2RFBR03
١۶٢٣۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات–فصل شانزدهم 
نسوزکاری

ALL TYPES ٠١۵٣٠،۵١٠ عدد

٢٣۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی– فصل هفدهم 

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی -فصل هفدهم

.ر ضخامت یكسان می باشدقيمت ردیف های این فصل برای یكدست رنگ آميزی، با انواع رنگ ها و با ه-١
.کشور سوئد می باشد  SA2 1/2مشخصات فنی سندبالست در حد استاندارد-٢
.كسان می باشدقيمت زنگ زدایی سطوح لوله ها، با دستگاه شات بالست یا با سند بالست ی-٣
.ام شود و چه پس از پيش ساخت یك قيمت تعلق می گيردبه سند بالست و پرایمر لوله ها و اسكلت فلزی، چه قبل از پيش ساخت انج-۴
 باستثنای هزینه سندبالست قطعات مخزن قبل از نصب آه از ردیف های مربوط (SHOP تن در١۵سندبالست و رنگ آميزی تجهيزات سنگين تر از -۵

.يز ردیف مربوط ارزیابی شودبصورت اقالم ستاره دار منظور شده است و در هر مورد باید بر اساس آنال) 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
.قيمت رنگ آميزی برای درون واحدهای عملياتی و خارج از آنها، یکسان است-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 یک بار، برای دومين ۵ متر، برای اولين ۵اضافه بهای سندبالست و رنگ آميزی در ارتفاع بيش از -١٢

.ارتفاع های بيشتر پرداخت می شود

٢٣۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی– فصل هفدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی کارهای لوله کشی - سند بالست M2PAPI01
١٧٠١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات– فصل هفدهم 
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERES ٠١٧٨،٢٩٠ متر مربع

٢٣٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی– فصل هفدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی کارهای لوله کشی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAPI02
١٧٠٢۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات– فصل هفدهم 
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERES ٠١٢٣،٢۶٠ متر مربع

٢٣٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی– فصل هفدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

٢رنگ آميزی کارهای لوله کشی -رنگ در محل نصب - قطرهای زیر 
اینچ

M2PAPI03
١٧٠٣۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات– فصل هفدهم 
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERES <2" ٠١۶٠،٧۶٠ متر مربع

٢٣٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی– فصل هفدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 اینچ و٢رنگ آميزی کارهای لوله کشی - رنگ در محل نصب - قطر 
بيشتر

M2PAPI04
١٧٠۴۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات– فصل هفدهم 
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERES >=2" ٠١۴۵،٧٣٠ متر مربع

٢۴٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی– فصل هفدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی کارهای لوله کشی - لکه گيری M2PAPI05
١٧٠۵۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات– فصل هفدهم 
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL DIAMETERES ٠١٢٨،۵٢٠ متر مربع

٢۴١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی– فصل هفدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی تجهيزات - ماسه پاشی M2PAEQ01
١٧١١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات– فصل هفدهم 
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١٨٩،۶٣٠ متر مربع

٢۴٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی– فصل هفدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی تجهيزات - رنگ در کارگاه رنگ M2PAEQ02
١٧١٢۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات– فصل هفدهم 
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١١٧،۴۵٠ متر مربع

٢۴٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی– فصل هفدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی تجهيزات - رنگ در محل نصب M2PAEQ03
١٧١٣۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات– فصل هفدهم 
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١٣١،۶٢٠ متر مربع

٢۴۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی– فصل هفدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی تجهيزات - لکه گيری M2PAEQ04
١٧١۴۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات– فصل هفدهم 
زنگ زدایی و رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١١۴،٢۶٠ متر مربع

٢۴۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی– فصل هفدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی اسکلت فلزی - سند بالست M2PAST01
١٧٢١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات– فصل هفدهم 
زنگ زدایی و رنگ آميزی

اسکلت سبک وزن ٠١۶،٢٩٠ کيلوگرم

اسکلت سنگين ٠٢٣،١۴٠ کيلوگرم

٢۴۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی– فصل هفدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی اسکلت فلزی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAST02
١٧٢٢۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات– فصل هفدهم 
زنگ زدایی و رنگ آميزی

اسکلت سبک وزن ٠١١،۶٧٠ کيلوگرم

اسکلت سنگين وزن ٠٢۶٧٠ کيلوگرم

٢۴٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی– فصل هفدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی اسکلت فلزی - رنگ در محل نصب M2PAST03
١٧٢٣۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات– فصل هفدهم 
زنگ زدایی و رنگ آميزی

اسکلت سبک وزن ٠١٢،٨١٠ کيلوگرم

اسکلت سنگين وزن ٠٢١،١٢٠ کيلوگرم

٢۴٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی– فصل هفدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی اسکلت فلزی - لکه گيری M2PAST04
١٧٢۴۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات– فصل هفدهم 
زنگ زدایی و رنگ آميزی

اسکلت سبک وزن ٠١١،١۴٠ کيلوگرم

اسکلت سنگين وزن ٠٢٧١٠ کيلوگرم

٢۴٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی– فصل هفدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح رنگ آميزی M2PAMT
١٧٣١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات– فصل هفدهم 
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

PURE SILICONE

FINISH(F4)
١٣۵٧،۵۴٠ متر مربع

٢۵٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی– فصل هفدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخازن ذخيره - سند بالست M2PATK01
١٧۴١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات– فصل هفدهم 
زنگ زدایی و رنگ آميزی

کف مخزن سقف ثابت ٠١٩٠،٩٧٠ متر مربع

تمام سطوح داخل مخازن

سقف شناور
٠٢١٣۶،۴۶٠ متر مربع

تمام سطوح داخل مخازن

سقف ثابت
٠٣١٠٩،١٧٠ متر مربع

اضافه بها بابت ارتفاع بيش از

 م۵
٠۴١٣،۶۵٠ متر مربع

سندبالست قطعات مخزن

قبل از نصب
٠۵١٠۴،٨١٠ متر مربع

٢۵١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی– فصل هفدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخازن ذخيره - رنگ آميزی M2PATK02
١٧۴٢۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات– فصل هفدهم 
زنگ زدایی و رنگ آميزی

کف مخزن سقف شناور ٠١٢٩،٢٣٠ متر مربع

سایر سطوح داخل و خارج

مخازن
٠٢٢٠،٧۴٠ متر مربع

اضافه بها بابت ارتفاع بيش از

 م۵
٠٣٢،۵۵٠ متر مربع

٢۵٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق 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 GAUGES)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
. های این فصل محاسبه می شودشده توسط آارفرما، فقط هزینه نوار پيچی سر جوش ها و اتصاالت طبق قيمتCOAT & 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 منفذ یابی و ترميم عيوب محاسبه می گرددCOAT & WRAPقيمت% ۵توسط آارفرما، 
.، می باشدSINGLE COAT & SINGLE WRAPبيشتر از قيمتDOUBLE 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 بخش 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
ری سرجوش هم اندازه برای سه راهه ها،  اینچ، معادل دو برابر عایقكاری سرجوش برای زانوها و سه برابر عایقكا١٠قيمت عایقكاری رطوبتی اتصاالت تا -٢٠

.می باشد
.منظور شده است... اسه مخصوص، سيمان، آب و در ردیف های قيمت اندود سيمانی لوله ها، هزینه مصالح مصرفی از قبيل م-٢١

٢۵٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق 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
١٨٠١۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٧٣،٧۶٠ متر

DIA:    2-6   INCH ٠٢١٠٠،٣٧٠ متر

DIA:   8-12  INCH ٠٣١٢٣،٢٧٠ متر

DIA:  14-16 INCH ٠۴١۴۶،٣۵٠ متر

DIA:  18-24 INCH ٠۵١٧٩،٠۴٠ متر

DIA:  26-36 INCH ٠۶٢١١،١٩٠ متر

٢۵۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - شيرآالت وفيتينگ ها M2ISPH02
١٨٠٢۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١١١٧،٠٢٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢٢٣١،٠۴٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣٣۴۵،٣٨٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴۴١۴،٨١٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵۴۶١،۵٧٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶۵٧٨،٠٨٠ عدد

٢۵۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها M2ISPH03
١٨٠٣۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١۵٨،۵١٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢١١۵،۵٢٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣١٧٢،۶٩٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴٢٠٧،۴۵٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵٢٣٠،٧٩٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶٢٨٩،٠۴٠ عدد

٢۵۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق 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
١٨٠۴۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٨٢،٣٨٠ متر

DIA:    2-6   INCH ٠٢١٠٨،٨٠٠ متر

DIA:   8-12  INCH ٠٣١٣١،٧٠٠ متر

DIA:  14-16 INCH ٠۴١۵۴،۵٩٠ متر

DIA:  18-24 INCH ٠۵١٨٧،٠٨٠ متر

DIA:   >24   INCH ٠۶٢١٢،١٧٠ متر

٢۵٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق 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
١٨٠۵۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١۴٩٨،۵٣٠ عدد

٢۵٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق 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
١٨١١۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١١٠٠،٢١٠ متر

DIA:    2-6   INCH ٠٢١٣٠،۴۴٠ متر

DIA:   8-12  INCH ٠٣١۶٠،۶٧٠ متر

DIA:  14-16 INCH ٠۴١٩٠،٩٠٠ متر

DIA:  18-24 INCH ٠۵٢٣٨،۶١٠ متر

DIA:   >24   INCH ٠۶٢٨٣،۶٩٠ متر

٢۵٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد لوله ها وابزار دقيق - شير آالت و فيتينگ ها M2ISPC02
١٨١٢۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٣٢٩،٠۴٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢٨٠٨،۴٠٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣١،١٣٣،٧٣٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴١،٣٩١،٩٠٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵١،۶١۵،٧٧٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶٢،٠۴٢،١٨٠ عدد

٢۶٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد لوله ها وابزار دقيق - فلنج ها M2ISPC03
١٨١٣۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١١٩٨،۴٨٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢۴٨١،٢٧٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣٧١۵،۴۴٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴٨٧۵،۴٠٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵١،٠٣٣،۶۴٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶١،٣٨۶،٣٩٠ عدد

٢۶١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد لوله ها وابزار دقيق - ابزار دقيق - سطح سنج ها -
ادوات در طول خط

M2ISPC04
١٨١۴۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١۵۵۵،۴٣٠ عدد

٢۶٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - سروته مبدل ها و ظروف M2ISEH01
١٨٢١۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١،٠۴۵،٣٧٠ متر مربع

٢۶٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - دیواره مبدل ها و ظروف M2ISEH02
١٨٢٢۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١٨٨،٨٢٠ متر مربع

٢۶۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - دیواره مخازن M2ISEH03
١٨٢٣۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١١٩،٣٩٠ متر مربع

٢۶۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - سقف مخازن M2ISEH04
١٨٢۴۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٩۶،٧۴٠ متر مربع

٢۶۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - تجهيزات دوار M2ISEH05
١٨٢۵۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١۵۵٨،١٣٠ متر مربع

٢۶٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - داکت ها و هواکش ها M2ISEH06
١٨٢۶۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١١٩،٨٠٠ متر مربع

٢۶٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد تجهيزات - سر و ته ظروف و مبدل ها M2ISEP01
١٨٣١۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٧١۴،٣٨٠ متر مربع

٢۶٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد تجهيزات - دیواره ظروف و مبدل ها M2ISEP02
١٨٣٢۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٣٨۴،۴٣٠ متر مربع

٢٧٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد تجهيزات - مخازن کروی M2ISEP03
١٨٣٣۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١۵٠٩،۵٣٠ متر مربع

٢٧١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد تجهيزات - تزریق / پاشيدن مواد پی.یو M2ISEP04
١٨٣۴۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٢٧٩،۴٢٠ متر مربع

٢٧٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری ضد آتش - لبه های  پائينی ظروف M2ISFP01
١٨۴١۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١٨،٧٧٢،٠٩٠ متر مکعب

٢٧٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری ضد آتش - اسکلت فلزی M2ISFP02
١٨۴٢۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١٨،۴٢١،٣۵٠ متر مکعب

٢٧۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق 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
١٨۵١۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١١١،۶٧٠ اینچ/متر

DIA:          > 10 INCH ٠٢١٠،١٩٠ اینچ/متر

٢٧۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - نوار پيچی سرد M2ISWR02
١٨۵٢۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١١٢،۴۶٠ اینچ/متر

DIA:          > 10 INCH ٠٢١١،٣۴٠ اینچ/متر

٢٧۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق 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
١٨۵٣۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١٢۴،٧۴٠ اینچ/قطر

DIA:          > 10 INCH ٠٢١٨،٣۵٠ اینچ/قطر

٢٧٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش (اندود) سيمانی لوله ها - لوله ها (شامل فلنج ها) M2ISCL01
١٨۶١۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

D: <=24 INCHES ٠١١٠۴،٨٨٠ متر مربع

D: > 24 INCHES ٠٢١١٨،۴٣٠ متر مربع

٢٧٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش (اندود) سيمانی لوله ها - سه راه و زانو M2ISCL02
١٨۶٢۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

D=  6" ٠١٢٠۵،٧۶٠ عدد

D= 8" ٠٢٢٣٠،٧۶٠ عدد

D= 10" ٠٣٢۵٠،١١٠ عدد

D= 12" ٠۴٢۶۶،١۴٠ عدد

D= 14" ٠۵٢٩١،۴٢٠ عدد

D= 16" ٠۶٣٣٠،٠٣٠ عدد

D= 18" ٠٧٣۶۶،٨۵٠ عدد

D= 20" ٠٨٣٩٧،٨٧٠ عدد

D= 24" ٠٩۴٧۴،١٣٠ عدد

D= 26" ١٠۵٢١،۵۵٠ عدد

D= 28" ١١۵٧٧،٣۴٠ عدد

D= 30" ١٢۶١۴،۵٣٠ عدد

D= 32" ١٣۶۵۵،٣٧٠ عدد

D= 34" ١۴٧٠٠،۴٧٠ عدد

D= 36" ١۵٧۵٠،۴٠٠ عدد

D= 38" ١۶٨٠۵،٩٨٠ عدد

D= 40" ١٧٨۴۶،۶٨٠ عدد

D= 42" ١٨٨٩٧،٧١٠ عدد

D= 44" ١٩٩۵۴،۵٢٠ عدد

D= 46" ٢٠١،٠٠٢،٠٢٠ عدد

D= 48" ٢١١،٠۵٢،٧٩٠ عدد

D= 50" ٢٢١،١٠۴،٣۵٠ عدد

D= 52" ٢٣١،١۶۵،٨٠٠ عدد

D= 54" ٢۴١،٢١٢،٧٠٠ عدد

D= 56" ٢۵١،٢۶۶،٧٢٠ عدد

٢٧٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق 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
١٨٨١۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١١٧،٩١٠ اینچ/متر

٢٨٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - شيرآالت و
فيتينگ ها

M2ISMT0102
١٨٨٢۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١۴٣،٨۴٠ اینچ/قطر

٢٨١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق 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
١٨٨٣۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١١،٣٣٠ اینچ/قطر

٢٨٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری لوله ها و ابزار دقيق - لوله های دارای
TRACEحرارتی

M2ISMT0104
١٨٨۴۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١٢١،٧٧٠ اینچ/متر

٢٨٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق 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
١٨٨۵۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

برای تمام اندازه ها ٠١٢٢٢،٣٣٠ دستگاه

٢٨۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق 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
١٨٨۶۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١٢٢،٩٣٠ اینچ/متر

٢٨۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق 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
١٨٨٧۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١۵٣،٨٩٠ اینچ/قطر

٢٨۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ها وابزار دقيق - فلنج ها M2ISMT0203
١٨٨٨۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١١٩،۴٧٠ اینچ/قطر

٢٨٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق 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
١٨٨٩۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١٢٨٩،٢٩٠ دستگاه

٢٨٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم تجهيزات M2ISMT03
١٨٩٠۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

سر و ته ظروف مبدلها ٠١٧۵۴،٣٢٠ متر مربع

دیواره ظروف و .. تانکها،

داکتها
٠٢١٧۴،٢١٠ متر مربع

تجهيزات دوار ٠٣١۶٠،٢٨٠ متر مربع

٢٨٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد تجهيزات M2ISMT04
١٨٩١۵٨

گروه کد

فصل هجدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات
عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

سر و ته ظروف و مبدلها ٠١٨٢١،٢٨٠ متر مربع

دیواره ظروف و مبدلها، مخازن

کروی
٠٢٢١٧،۴٧٠ متر مربع

٢٩٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
تنش زدایی، آزمایش هيدرواستاتيك تجهيزات، آزمایش های مایع  ولی هزینه های عمليات پيش گرم،. برنامه ریزی و نظارت راهبردی محاسبه می شود

.نفوذی و رادیوگرافی، بر اساس قيمت های این فصل 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

.و قسمت پوسته و تيوب آنهاستقيمت منظور شده برای آزمایش هيدرواستاتيك مبدل های حرارتی، برای هر د-٣
.الزم برای اجرای آزمایش هيدرواستاتيك، اضافه بهایی محاسبه نمی شودBLIND FLANGEبرای ساخت انواع-۴
 آيلومتر از محل مصرف بعهده آارفرماست ولی ۵ی آار به شعاع حداآثر در اجرای آزمایش های هيدرواستاتيك هزینه تامين آب در محدوده محل اجرا-۵

.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-۶
.تنش زدایی با المان برقی محاسبه می شوددر مواردی آه تنش زدایی در آوره انجام می شود، هزینه آن معادل هزینه -٧
.قيمت ردیف مربوط، اضافه بها منظور می شود% ۵نچ افزایش ضخامت برای تنش زدایی پوسته های با ضخامت بيش از یك اینچ، به ازای هر یك ای-٨
.قطعات فيلم ها تاثيری در هزینه رادیوگرافی نداردOVERLAPبه این ترتيب ميزان. قيمت رادیوگرافی برای واحد طول قطعه منظور می شود-٩

٢٩١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 هيدرو استاتيکی - مخازن استوانه ای M2CWHS01
١٩٠١۵٨

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

٢٩٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 هيدرو استاتيکی - ظروف ،برجها، مخازن کروی M2CWHS02
١٩٠٢۵٨

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١٢٠١،٩۴٠ متر مکعب

٢٩٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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. & Tآزمایش های هيدرو استاتيکی - مبدلهای از نوع  M2CWHS03
١٩٠٣۵٨

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١۶١٠ کيلوگرم

٢٩۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 هيدرو استاتيکی - بندل کولرهای هوائی، کویلها M2CWHS04
١٩٠۴۵٨

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١١،٠۶٠ کيلوگرم

٢٩۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 هيدرو استاتيکی - تيوبهای کوره ها و بویلرها M2CWHS05
١٩٠۵۵٨

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١١،١٢٠ کيلوگرم

٢٩۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
١٩١١۵٨

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

٢٩٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 پرتو نگاری M2CWGR
١٩٢١۵٨

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

٢٩٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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)

تنش زدائی (پس گرم کردن جوش) - به روش الکتریکی - کربن استيل
%>) - ضخامت ورق تا یک اینچ٠٫۵CRو آلياژی (

M2CWPW010101
١٩٣١۵٨

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات، رنگ و عایق

ALL EQUIPMENT ٠١۶،٢٠۶،٣٢٠ متر طول

جوش

٢٩٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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)

تنش زدائی (پس گرم کردن جوش) - به روش الکتریکی - کربن استيل
%>) - اضافه بها هریک اینچ ضخامت اضافی٠٫۵CRو آلياژی - (

M2CWPW010102
١٩٣٢۵٨

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات، رنگ و عایق

ALL EQUIPMENT ٠١٣،۴٣٩،٩٢٠ متر طول

جوش

٣٠٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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)

تنش زدائی (پس گرم کردن جوش) - به روش الکتریکی آلياژی
)٠٫۵CRضخامت ورق تا یک اینچ - (>%

M2CWPW010201
١٩٣٣۵٨

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات، رنگ و عایق

ALL EQUIPMENT ٠١٧،١٨٩،١۵٠ متر طول

جوش

٣٠١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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)

تنش زدایی (پس گرم کردن جوش) - به روش الکتریکی - آلياژی
)٠٫۵CRاضافه بها هر یک اینچ ضخانت اضافی - (>%

M2CWPW010202
١٩٣۴۵٨

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات، رنگ و عایق

ALL EQUIPMENT ٠١۴،۴٢٢،٧۵٠ متر طول

جوش

٣٠٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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)

پيش گرم کردن جوش ها - بروش الکتریکی M2CWPH01
١٩۴١۵٨

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١۶۶٨،٨١٠ متر طول

جوش

٣٠٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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)

پيش گرم کردن جوش ها - توسط مشعل برش M2CWPH02
١٩۴٢۵٨

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١٢١۶،٢۵٠ متر طول

جوش

٣٠۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 با هوای فشرده M2CWAT
١٩۵١۵٨

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کارهای تکميلی
نصب تجهيزات، رنگ و عایق

FOR ALL STORAGE TANK

NOZZLES
٠١٢۴٩،٢٢٠ عدد

٣٠۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 کيلومتر تجهيزات رنگ و عایق۵فصل بيستم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - حمل بيش از 

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

 کيلومتر تجهيزات رنگ و عایق۵حمل بيش از  -فصل بيستم

 آيلومتر ۵انكار در مواردی است آه فاصله انبار آارفرما تا محل نصب بيش از ردیف های این فصل بابت اضافه بهای حمل تجهيزات و مصالح تحویلی به پيم-١
 آيلومتر در خارج از محدوده محل اجرای آار در ۵هزینه های تحویل مصالح، بارگيری و تخليه و حمل تا . و در خارج از محدوده محل اجرای آار باشد

.قيمت های نصب منظور شده است

٣٠۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 کيلومتر تجهيزات رنگ و عایق۵فصل بيستم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - حمل بيش از 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2TR کيلومتر۵حمل بيش از 
٢٠٠١۵٨

گروه کد

۵فصل بيستم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - حمل بيش از 
کيلومتر تجهيزات رنگ و عایق

W: UP TO 20 TON ٠١١،٣٢٠ تن/کيلومتر

W:   >20-50   TON ٠٢۵٨٠ تن/کيلومتر

٣٠٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 براساس متر طول 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 ، )KV 24عنوان مثال 

برای Sبعنوان مثال، . مجموع سطح مقطع هادی های بكار رفته در آابل می باشد  Sمنظور از. محاسبه شده استSقيمت ها برحسب سطح مقطع-٣
. ميليمترمربع است٣۵۵، معادل   ميليمترمربع٣×٩۵+٧٠ ميليمترمربع و برای آابل ١٢ ميليمتر مربع، معادل ۴×٣آابل 

.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, PVC(عایق 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
.رایی جزیی چشم پوشی شده استاجرای آابل روی سينی و نردبان آابل یكسان فرض شده  و از تفاوت های اج-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% ٨٠هرگاه حداقل 

 متر از ٨۶ متر آابل از محل ترانسفورماتور تا اتاق آنترل اجرا شود و ١٠٠به عنوان مثال، اگر . بخش از آابل مورد نظر تحت ردیف مربوط منظور می شود
 متر از ٧٣اگر .  متر آابل تحت ردیف مربوط به  ترانشه خاآی قرار می گيرد١٠٠ متر  داخل آاندوئيت باشد، تمامی ١۴مسير اجرا داخل ترانشه خاآی و 

 متر ٧٣:  قرار خواهد گرفت متر  داخل آاندوئيت باشد، هریك از این طول ها تحت ردیف مربوط به خود٢٧مسير اجرای این آابل داخل ترانشه خاآی  و 
. متر داخل آاندوئيت٢٧داخل ترانشه خاآی و 

:در محاسبه بهای ردیف ها مراحل اجرایی زیر منظور شده است -١١
ار آارفرما به انبار پيمانكاربازبينی قرقره آابل در انبار آارفرما، تحویل گيری و حمل قرقره از انب-
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 شمار آابل یا سيم -
آزمایش های عایقی و صحت اتصال و تحول 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 روج 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 TYPE  ردیف های سيم آشی براساس سيم آشی داخل آاندوئيت از نوع-١۶

.استفاده می شود

٣٠٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 - زیر زمينی - بدون زره ELCW01BDUA
٢١٠١۵٨

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١١،٩٩٠١۶،١٩٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٢٣،۶۵٠٢٨،١٩٠ ٠٢١٣،٧٠٠١٨،۶٧٠٢٠،٢٧٠ متر

40 < S <= 64 MM2٢٩،٣۴٠٣۵،٣٢٠ ٠٣١٧،١٢٠٢٣،٣۵٠٢۴،٨٩٠ متر

64 < S <= 100 MM2٣۵،٧٨٠۴١،۵٢٠ ٠۴٢٠،۵۵٠٢٨،٠٠٠٣١،۴۶٠ متر

100 < S <= 140 MM2۴٣،۶۶٠۵٠،٢٢٠ ٠۵٢٧،۴١٠٣۴،۶٠٠٣٨،٧٢٠ متر

140 < S <= 190 MM2۴٨،٧٠٠۵۵،٢٢٠ ٠۶٣٢،۵۶٠۴١،٠٩٠۴٣،٨۴٠ متر

190 < S <= 240 MM2۵٢،٢۴٠۵٨،٢٣٠ ٠٧٣۵،٩٨٠۴۵،۴٢٠۴٧،٨٣٠ متر

240 < S <= 300 MM2۵٨،٩٢٠۶۴،۵۵٠ ٠٨۴١،١١٠۵١،٩٠٠۵۴،٨٧٠ متر

300 < S <= 450 MM2٨٣،٧۶٠٩٠،٢٣٠ ٠٩۶٣،۴٨٠٧۵،٣٩٠٧٨،٩٣٠ متر

450 < S <= 500 MM2١٢٣،٩١٠١٣٢،٢٨٠ ١٠٩۵،٢١٠١١٣،٠٧٠١١٧،٨٣٠ متر

500 < S < = 650 MM2١٣۶،۴٧٠١۴۵،٠٠٠ ١١١٠۵،٧٩٠١٢۵،۶۴٠١٣٠،٣۵٠ متر

650 < S < =800 MM2١۶۴،۵٩٠١٧٠،٩٣٠ ١٢١٣١،١٧٠١۵۵،٨٠٠١۶٠،٨۴٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٢٠٧،۴۵٠٢١۴،٣٨٠ ١٣١۶٩،٢۶٠٢٠١،٠٢٠٢٠٣،٧٢٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٢۴٣،٠٠٠٢۵٠،٠١٠ ١۴٢٠٠،٩٨٠٢٣٨،٧٢٠٢٣٩،٧٣٠ متر

S> 1200 MM2٢۶٣،١٢٠٢٧٩،۴۴٠ ١۵٢٣٢،٧٢٠٢۵٠،۴۵٠٢۵٩،٨٢٠ متر

٣٠٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 - زیر زمينی - زره دار ELCW01BDAR
٢١٠٢۵٨

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١۶،١٩٠١۶،٨١٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢١٨،۵١٠١٩،١٢٠٢۴،١٣٠ متر

40 < S <= 64 MM2٣۴،۵٣٠۴٠،۶٧٠ ٠٣٢٣،١۴٠٢٣،۶٩٠٢٩،٩۴٠ متر

64 < S <= 100 MM2۴١،٠٨٠۴٧،١٩٠ ٠۴٢٧،٧۶٠٢٨،٣٠٠٣۶،۴٩٠ متر

100 < S <= 140 MM2۴٩،٩٣٠۵٧،١٢٠ ٠۵٣۴،٣١٠٣۵،٩٣٠۴۴،۵٢٠ متر

140 < S <= 190 MM2۵۴،٧٧٠۶١،۵٩٠ ٠۶۴٠،٧۴٠۴٢،۴٧٠۴٩،۶٧٠ متر

190 < S <= 240 MM2۵٨،۴۶٠۶۵،۴۶٠ ٠٧۴۵،٠٢٠۴۶،٣٩٠۵٣،٢٨٠ متر

240 < S <= 300 MM2۶۵،١٢٠٧١،٩٩٠ ٠٨۵١،۴۵٠۵٢،۵٩٠۶٠،١١٠ متر

300 < S <= 450 MM2٩٢،٢۵٠١٠١،۶٢٠ ٠٩٧۴،٩۵٠٧۶،٩٨٠٨۴،٩٩٠ متر

450 < S <= 500 MM2١٣٣،۴٨٠١۴٣،٧٧٠ ١٠١١٢،۴٢٠١١۵،۴۵٠١٢۵،٧۴٠ متر

500 < S < = 650 MM2١۴۵،٩٠٠١۵۶،٠۴٠ ١١١٢۴،٩٢٠١٢٧،۶٩٠١٣٨،۴٧٠ متر

650 < S < =800 MM2١٧۴،١١٠١٨۴،١٩٠ ١٢١۵۴،٩٠٠١۵٩،٣۶٠١۶٧،٠٣٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٢١۵،۴٣٠٢٢٣،٧۴٠ ١٣١٩٩،٨٧٠٢٠۵،۶٣٠٢١٠،۵٣٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٢۵٠،٠١٠٢۵٧،٢۴٠ ١۴٢٣٧،٣۵٠٢۴۶،۴۶٠٢۴۶،۶٣٠ متر

S> 1200 MM2٢۶۵،٨٨٠٢٨٣،٣۴٠ ١۵٢۵٠،۶١٠٢۵٨،١۴٠٢۶١،٣۵٠ متر

٣١٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 - زیر زمينی - زره دار با غالف سربی ELCW01BDAL
٢١٠٣۵٨

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١٧،٩٨٠٢١،٧٨٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٢٠،۵۴٠٢۴،٧٨٠٣١،١٧٠ متر

40 < S <= 64 MM2۴۴،١٢٠۵١،١۶٠ ٠٣٢۵،۶٩٠٣٠،٧٠٠٣٨،۶٧٠ متر

64 < S <= 100 MM2۵١،١١٠۵٩،٣۶٠ ٠۴٣٠،۵٧٠٣۵،۵۴٠۴۵،٩٢٠ متر

100 < S <= 140 MM2۶٢،١٠٠٧١،٢۶٠ ٠۵٣٨،٢٨٠۴۵،١۶٠۵۶،٠٣٠ متر

140 < S <= 190 MM2۶٨،١٠٠٧۶،۶٠٠ ٠۶۴۵،٢٢٠۵٣،٣٧٠۶٢،۵١٠ متر

190 < S <= 240 MM2٧٢،۶٨٠٨١،٣٩٠ ٠٧۴٩،٩٧٠۵٨،٢٩٠۶٧،٠۴٠ متر

240 < S <= 300 MM2٨٠،٩۵٠٨٩،۴٧٠ ٠٨۵٧،١١٠۶۶،٠۶٠٧۵،۶٢٠ متر

300 < S <= 450 MM2١١٣،۵٣٠١٢۵،۴٣٠ ٠٩٨۴،۴٣٠٩۵،۶٢٠١٠۵،۶٣٠ متر

450 < S <= 500 MM2١۶۴،٢٣٠١٧٧،۴۴٠ ١٠١٢۴،٨٠٠١۴٣،۴۴٠١۵۶،٢٧٠ متر

500 < S < = 650 MM2١٧٩،۵۴٠١٩١،۴٨٠ ١١١٣٨،۶٧٠١۵٨،۶۵٠١٧٢،٠٨٠ متر

650 < S < =800 MM2٢١۴،١٧٠٢٢۶،۵٨٠ ١٢١٧١،٩۵٠١٩٨،٠٠٠٢٠٧،۵٧٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٢۶۴،٩۴٠٢٧۴،٩٢٠ ١٣٢٢١،٨۵٠٢۴٨،٨۶٠٢۶١،۵٨٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٣١١،٩٢٠٣٢٠،٨۵٠ ١۴٢۶٣،۴۵٠٢٩٨،٢۶٠٢٩٨،۴۵٠ متر

S> 1200 MM2٣٣٠،٠٩٠٣۵٢،٩۵٠ ١۵٣٠٧،۴۴٠٣٢٣،۴١٠٣٢۶،٠٢٠ متر

٣١١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢١٠۴۵٨

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١۵،٢۶٠٢٠،١۴٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٢٩،۶۶٠٣۵،٣٧٠ ٠٢١٧،۴۴٠٢٣،٠١٠٢۵،٢٠٠ متر

40 < S <= 64 MM2٣۶،٧٩٠۴۴،٣١٠ ٠٣٢١،٧٩٠٢٨،٧۶٠٣٠،٩۶٠ متر

64 < S <= 100 MM2۴۴،٨۵٠۵٢،١٠٠ ٠۴٢۶،١۶٠٣۴،۵١٠٣٩،١٣٠ متر

100 < S <= 140 MM2۵۵،٠٠٠۶٣،٣٣٠ ٠۵٣۴،٩١٠۴٢،٨٩٠۴٨،۴۴٠ متر

140 < S <= 190 MM2۶١،٣۶٠۶٩،۶٢٠ ٠۶۴١،۴۶٠۵٠،٩٣٠۵۴،٨٢٠ متر

190 < S <= 240 MM2۶۵،٨٠٠٧٣،٣٨٠ ٠٧۴۵،٨٢٠۵۶،٢٩٠۵٩،٨٠٠ متر

240 < S <= 300 MM2٧۴،٢٢٠٨١،٣۵٠ ٠٨۵٢،٣۵٠۶۴،٣٢٠۶٨،۶٣٠ متر

300 < S <= 450 MM2١٠٧،١۶٠١١۵،۴۶٠ ٠٩٨١،۶٣٠٩۵،۴٢٠١٠٠،۵٠٠ متر

450 < S <= 500 MM2١۵٨،۵٣٠١۶٩،٢٩٠ ١٠١٢٢،۴٣٠١۴٣،١٠٠١۵٠،٠١٠ متر

500 < S < = 650 MM2١٧۴،۵۶٠١٨۵،۵٣٠ ١١١٣۶،٠٣٠١۵٩،٠٢٠١۶۵،٩٢٠ متر

650 < S < =800 MM2٢١٠،۵٢٠٢١٨،۶۶٠ ١٢١۶٨،۶٧٠١٩٧،١٧٠٢٠۴،٧٨٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٢۶۵،٣٠٠٢٧۴،٢۴٠ ١٣٢١٧،۶۴٠٢۵۴،۴١٠٢۵٩،٣٢٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٣١٠،٧٣٠٣١٩،٧۶٠ ١۴٢۵٨،۴۵٠٣٠٢،١١٠٣٠۵،١٢٠ متر

S> 1200 MM2٣۶٧،٨٣٠٣٧١،٣١٠ ١۵٢٩٩،٢۵٠٣۴٩،٨١٠٣۵٣،٣٠٠ متر

٣١٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢١٠۵۵٨

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢٠،١۴٠٢٠،٩١٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٢٣،٠١٠٢٣،٧٨٠٣٠،٠٣٠ متر

40 < S <= 64 MM2۴٣،١۶٠۵١،٠۶٠ ٠٣٢٨،٧۶٠٢٩،۴۶٠٣٧،٢۶٠ متر

64 < S <= 100 MM2۵١،٣۴٠۵٩،٢٣٠ ٠۴٣۴،۵١٠٣۵،١٧٠۴۵،۴٢٠ متر

100 < S <= 140 MM2۶٢،٧٠٠٧٢،٠۵٠ ٠۵۴٢،٨٩٠۴۴،٩۴٠۵۵،٧٣٠ متر

140 < S <= 190 MM2۶٨،٧۵٠٧٧،۶٨٠ ٠۶۵٠،٩٣٠۵٣،١٣٠۶٢،١٧٠ متر

190 < S <= 240 MM2٧٣،٣٩٠٨٢،۵۵٠ ٠٧۵۶،٢٩٠۵٨،٠١٠۶۶،۶٨٠ متر

240 < S <= 300 MM2٨١،٧٣٠٩٠،٧۵٠ ٠٨۶۴،٣٢٠۶۵،٧۶٠٧۵،٢١٠ متر

300 < S <= 450 MM2١١٧،٧٠٠١٣٠،١١٠ ٠٩٩۵،۴٢٠٩٧،٩٨٠١٠٨،٢۵٠ متر

450 < S <= 500 MM2١٧٠،٢٨٠١٨۴،٠۵٠ ١٠١۴٣،١٠٠١۴۶،٩۶٠١۶٠،١۴٠ متر

500 < S < = 650 MM2١٨۶،١٣٠١٩٩،٧٣٠ ١١١۵٩،٠٢٠١۶٢،۵٣٠١٧۶،٣۵٠ متر

650 < S < =800 MM2٢٢٢،٠۵٠٢٣۵،٧٠٠ ١٢١٩٧،١٧٠٢٠٢،٨٧٠٢١٢،۶٧٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٢٧۴،٧١٠٢٨۶،٢۴٠ ١٣٢۵۴،۴١٠٢۶١،٧٧٠٢۶٨،٠٣٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٣١٨،٧٧٠٣٢٩،٠٢٠ ١۴٣٠٢،١١٠٣١٣،٧٧٠٣١٣،٩۵٠ متر

S> 1200 MM2٣٧٠،٣٠٠٣٧۵،٠٠٠ ١۵٣۴٩،٨١٠٣۵١،٢۵٠٣۵۶،۶١٠ متر

٣١٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢١٠۶۵٨

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١۶،۶۶٠٢١،۶٠٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٣١،٩٨٠٣٨،٢٣٠ ٠٢١٩،٠٣٠٢۴،۶٨٠٢٧،٠٧٠ متر

40 < S <= 64 MM2٣٩،۶۶٠۴٧،٨٨٠ ٠٣٢٣،٧٨٠٣٠،٨۴٠٣٣،٢۴٠ متر

64 < S <= 100 MM2۴٨،٣٨٠۵۶،٣١٠ ٠۴٢٨،۵۴٠٣٧،٠١٠۴٢،٠۵٠ متر

100 < S <= 140 MM2۵٩،۴٧٠۶٨،۵٩٠ ٠۵٣٨،٠٨٠۴۶،١۶٠۵٢،٢٢٠ متر

140 < S <= 190 MM2۶۶،٣٠٠٧۵،٣۵٠ ٠۶۴۵،٢٢٠۵۴،٨٢٠۵٩،٠٧٠ متر

190 < S <= 240 MM2٧١،٠٧٠٧٩،٣٧٠ ٠٧۴٩،٩٨٠۶٠،۵٨٠۶۴،۴٢٠ متر

240 < S <= 300 MM2٨٠،١٧٠٨٧،٩٧٠ ٠٨۵٧،١٠٠۶٩،٢٣٠٧٣،٩۴٠ متر

300 < S <= 450 MM2١١٧،۶٨٠١٢۶،٨٨٠ ٠٩٩٠،١۵٠١٠۴،۵۵٠١١٠،١۶٠ متر

450 < S <= 500 MM2١٧۴،٠٩٠١٨۶،٠١٠ ١٠١٣۵،٢٢٠١۵۶،٨١٠١۶۴،۴۴٠ متر

500 < S < = 650 MM2١٩١،۶٧٠٢٠٣،٨۵٠ ١١١۵٠،٢٣٠١٧۴،٢٢٠١٨١،٨٩٠ متر

650 < S < =800 MM2٢٣١،١٠٠٢۴٠،١٣٠ ١٢١٨۶،٣٠٠٢١۶،٠۴٠٢٢۴،۴٧٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٢٩١،١٩٠٣٠١،١١٠ ١٣٢۴٠،۴٠٠٢٧٨،٧٧٠٢٨۴،٢٠٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٣۴٠،٩۶٠٣۵٠،٩۶٠ ١۴٢٨۵،۴۶٠٣٣١،٠١٠٣٣۴،٣٣٠ متر

S> 1200 MM2۴٠۴،۴١٠۴٠٨،٣٠٠ ١۵٣٣٠،۵٣٠٣٨٣،٢٩٠٣٨٧،١٣٠ متر

٣١۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢١٠٧۵٨

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢١،۶٠٠٢٢،۴٣٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٢۴،۶٨٠٢۵،۵٢٠٣٢،٣٣٠ متر

40 < S <= 64 MM2۴۶،٨٢٠۵۵،٣٠٠ ٠٣٣٠،٨۴٠٣١،۶٠٠۴٠،١١٠ متر

64 < S <= 100 MM2۵۵،٧٠٠۶۴،١۴٠ ٠۴٣٧،٠١٠٣٧،٧٣٠۴٨،٩٢٠ متر

100 < S <= 140 MM2۶٨،١٨٠٧٨،١۶٠ ٠۵۴۶،١۶٠۴٨،۴٠٠۶٠،١٨٠ متر

140 < S <= 190 MM2٧۴،٧٠٠٨۴،١٨٠ ٠۶۵۴،٨٢٠۵٧،٢١٠۶٧،١٠٠ متر

190 < S <= 240 MM2٧٩،٧٠٠٨٩،۴٢٠ ٠٧۶٠،۵٨٠۶٢،۴۶٠٧١،٩٢٠ متر

240 < S <= 300 MM2٨٨،٧۵٠٩٨،٢٧٠ ٠٨۶٩،٢٣٠٧٠،٧٩٠٨١،١٣٠ متر

300 < S <= 450 MM2١٢٩،٧٩٠١۴٣،١٣٠ ٠٩١٠۴،۵۵٠١٠٧،٣٩٠١١٨،٧۵٠ متر

450 < S <= 500 MM2١٨٧،٧١٠٢٠٢،۴١٠ ١٠١۵۶،٨١٠١۶١،٠٨٠١٧۵،۶٧٠ متر

500 < S < = 650 MM2٢٠۵،١۵٠٢١٩،۵٩٠ ١١١٧۴،٢٢٠١٧٨،١٣٠١٩٣،۴٢٠ متر

650 < S < =800 MM2٢۴۴،۶۶٠٢۵٩،٠٢٠ ١٢٢١۶،٠۴٠٢٢٢،٣٧٠٢٣٣،٢٢٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٣٠٢،۵٧٠٣١۴،۴٠٠ ١٣٢٧٨،٧٧٠٢٨۶،٩٢٠٢٩٣،٨٧٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٣۵٠،٩۶٠٣۶١،٢۴٠ ١۴٣٣١،٠١٠٣۴٣،٩۵٠٣۴۴،١٢٠ متر

S> 1200 MM2۴٣٣،٣۵٠۴۴٩،١۵٠ ١۵٣٨٣،٢٩٠٣٩۴،٧۴٠۴٢۵،١٧٠ متر

٣١۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢١١١۵٨

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

N<=12 PAIRS ٠١٣٨،٧٠٠۴۶،٩٩٠ متر

12< N <= 60 PAIRS ٠٢۵۴،٠٣٠۵٧،۴٨٠ متر

60< N <=100 PAIRS ٠٣۶٩،۶٢٠٧٣،٩١٠ متر

100< N   PAIRS ٠۴٨۵،٠٩٠٩٠،٣۵٠ متر

٣١۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢١٢١۵٨

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S < =  0.5  MM2 ٠١۵،۵۶٠۵،٩٢٠ متر

0.5 <S <= 1.5 MM2 ٠٢٧،۴١٠٧،٨٩٠ متر

1.5 < S <=6 MM2 ٠٣٩،٢۶٠٩،٨۶٠ متر

6 < S <= 16 MM2 ٠۴١٢،٠۴٠١٢،٨٣٠ متر

٣١٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢١٣١۵٨

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

ELEC. HEAT TRACING

CABLE
٠١۵١،٣٣٠ متر

COAXIAL CABLE ٠٢۶١،٣۶٠ متر

٣١٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 آجر چينی داخل تراشه ELCW05
٢١۴١۵٨

گروه کد

فصل بيست و یکم - کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

LAYING SAND ٠١۴٩،٢٧٠ متر

LAYING BLOCKS ٠٢۶٩،٩٠٠ متر

٣١٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم بندی و اتصال کابل ها

آارهای برق

سرسيم 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 آابلشو و سرسيم وبهای ردیف های سر سيم بندی آابل های فشار ضعيف و آنترل شامل تمامی اق-٢
 )شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای آابلشو و سر آابل)  آيلوولت۶۶ ولت تا ١٠٠٠بيش از (بهای ردیف های سر سيم بندی آابل های فشار متوسط-٣

CONNECTION KIT)می باشد ،.
.هزینه آن جداگانه محاسبه می شود  HIGH POT TESTدر صورت نياز به. آزمایش های الزم با مگر تستر و تلفن چك در نظر گرفته شده است-۴
هرگاه در موارد خاص و با نظر مهندس .  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 باشد٢/١۵مشاور نياز به اتصال سایر انواع آابل ها، باشد بهای هر ردیف 
:ه مراحل 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 آابلشو یا سر سيم-
نصب شماره سيم و آابل-
ابه طبق مشخصات فنیپوشاندن قسمت های برق دار هادی با استفاده از نوار چسب یا روش های مش-
بستن سر سيم در  محل مشخص شده طبق مشخصات فنی-
و تحویل به آارفرما) در صورت نياز(آزمایش های عایق و صحت اتصال-

:مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای ردیف های مفصل بندی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله  -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-

٣٢٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم 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
٢٢٠١۵٨

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

S<=1 MM2٨٧،١۶٠١٢٢،١٩٠ ١١۴،٧٨٠ ٠١١٧،٠٧٠۴۴،٠٣٠۶۵،٠۵٠ سر

1< S <= 2.5 MM2١۶١،۴١٠٢٢۶،٢٧٠ ٢١٢،۵۶٠ ٠٢٣١،۶٢٠٨١،۵٣٠١٢٠،۴۶٠ سر

2.5< S <= 4 MM2٢٠۶،۶٠٠٢٨٩،۶٣٠ ٢٧٢،٠٧٠ ٠٣۴٠،۴٧٠١٠۴،٣۶٠١۵۴،١٩٠ سر

٣٢١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم 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 ذره ELTJ02UA
٢٢١١۵٨

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

S<=2.5 MM2٣٣،٧٩٠ ٠١١٠،۶٨٠١۶،٨١٠٢۴،٠٧٠ سر

2.5< S <=10 MM2۴٢،٢۴٠ ٠٢١٣،٣۵٠٢١،٠١٠٣٠،٠٩٠ سر

10< S <=35 MM2۶٣،٣۵٠ ٠٣٢٠،٠٢٠٣١،۵١٠۴۵،١۴٠ سر

35< S <=95 MM2١٠۵،۵٩٠ ٠۴٣٣،٣۶٠۵٢،۵٢٠٧۵،٢٣٠ سر

95< S < 185 MM2١۶٨،٩۴٠ ٠۵۵٣،٣٨٠٨۴،٠٣٠١٢٠،٣٧٠ سر

185< S <=300 MM2٢٣٢،٢٨٠ ٠۶٧٣،۴٠٠١١۵،۵۴٠١۶۵،۵١٠ سر

300< S <500 MM2٣١۶،٧۵٠ ٠٧١٠٠،٠٩٠١۵٧،۵۶٠٢٢۵،۶٩٠ سر

500<S MM2۴٢٢،٣٣٠ ٠٨١٣٣،۴۵٠٢١٠،٠٨٠٣٠٠،٩٢٠ سر

٣٢٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم 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
٢٢١٢۵٨

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

S<=2.5 MM2٣٨،٧۵٠ ٠١١١،٩٧٠١٨،٨٠٠٢۶،٧٧٠ سر

2.5< S <=10 MM2۴٨،۴۴٠ ٠٢١۴،٩۶٠٢٣،۵٠٠٣٣،۴۶٠ سر

10< S <=35 MM2٧٢،۶۶٠ ٠٣٢٢،۴۵٠٣۵،٢۵٠۵٠،٢٠٠ سر

35< S <=95 MM2١٢١،١٠٠ ٠۴٣٧،۴١٠۵٨،٧۵٠٨٣،۶۵٠ سر

95< S < =185 MM2١٩٣،٧۶٠ ٠۵۵٩،٨۵٠٩۴،٠٠٠١٣٣،٨۵٠ سر

185< S <=300 MM2٢۶۶،۴٢٠ ٠۶٨٢،٣٠٠١٢٩،٢۴٠١٨۴،٠۴٠ سر

300< S <=500 MM2٣۶٣،٢٩٠ ٠٧١١٢،٢٣٠١٧۶،٢۴٠٢۵٠،٩۶٠ سر

500<S MM2۴٨۴،٣٩٠ ٠٨١۴٩،۶۴٠٢٣۴،٩٩٠٣٣۴،۶٢٠ سر

٣٢٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم 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
٢٢١٣۵٨

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

S<=2.5 MM2٣٩،۴١٠ ٠١١٢،٧۴٠٢٠،٠٠٠٢٨،۴٣٠ سر

2.5< S <=10 MM2۴٩،٢۵٠ ٠٢١۵،٩٣٠٢۵،٠٠٠٣۵،۵٣٠ سر

10< S <=35 MM2٧٣،٨٩٠ ٠٣٢٣،٩٠٠٣٧،۴٩٠۵٣،٣٠٠ سر

35< S <=95 MM2١٢٣،١۴٠ ٠۴٣٩،٨٣٠۶٢،۴٩٠٨٨،٨٣٠ سر

95< S <= 185 MM2١٩٧،٠٣٠ ٠۵۶٣،٧٢٠٩٩،٩٨٠١۴٢،١۴٠ سر

185< S <=300 MM2٢٧٠،٩٢٠ ٠۶٨٧،۶١٠١٣٧،۴٧٠١٩۵،۴۴٠ سر

300< S <=500 MM2٣۶٩،۴٣٠ ٠٧١١٩،۴٧٠١٨٧،۴٧٠٢۶۶،۵١٠ سر

500<S MM2۴٩٢،۵٧٠ ٠٨١۵٩،٢٩٠٢۴٩،٩۶٠٣۵۵،٣۴٠ سر

٣٢۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم 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)

ELTJ0301 کيلوولت۶/۶سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - تا 
٢٢٢١۵٨

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2۶٠١،٩۴٠ ٠١٢٩٧،٢٠٠۴۵٠،٩۶٠۵٨٩،٢۶٠ سر

35< S <=95 MM2٩۶٢،٧٠٠ ٠٢۴٧۵،۴٠٠٧٢١،٨٣٠٩۴٢،٣۴٠ سر

95< S <= 185 MM2١،۴۴۴،۶١٠ ٠٣٧١٢،٩٠٠١،٠٨٢،٨٣٠١،۴١٣،۵٨٠ سر

185< S <=300 MM2١،٩٢۵،٩۶٠ ٠۴٩۵٠،۴۶٠١،۴۴٣،١٠٠١،٨٨۴،٩٢٠ سر

300< S <=500 MM2٢،۴٠٧،٣١٠ ٠۵١،١٨٨،٣٠٠١،٨٠۴،۴٣٠٢،٣۵۵،٩٢٠ سر

500<S MM2٢،٨٨٨،٩٩٠ ٠۶١،۴٢۶،٠۴٠٢،١۶۴،٩٣٠٢،٨٢٧،۵٨٠ سر

٣٢۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم 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)

ELTJ0302 کيلوولت١١سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - تا 
٢٢٢٢۵٨

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2۶٩١،۵۴٠ ٠١٣٣٩،٢٠٠۵١٧،۵٣٠۶٧۶،٢۵٠ سر

35< S <=95 MM2١،١٠۶،١٩٠ ٠٢۵۴٢،۶۶٠٨٢٨،٠٧٠١،٠٨١،٩١٠ سر

185< S <=300 mm2١،۶۵٩،٢٣٠ ٠٣٨١٣،٩۶٠١،٢۴٢،۴٠٠١،۶٢٢،٩٨٠ سر

185< S <=300 MM2٢،٢١٢،٣٧٠ ٠۴١،٠٨۵،٠٩٠١،۶۵۶،۴۶٠٢،١۶٣،٨٢٠ سر

300< S <=500 MM2٢،٧۶۵،۴٢٠ ٠۵١،٣۵۶،٠٧٠٢،٠٧٠،۴٧٠٢،٧٠۴،٩٠٠ سر

500<S MM2٣،٣١٨،٨٩٠ ٠۶١،۶٢٧،۶٠٠٢،۴٨۴،۵٣٠٣،٢۴۶،٣٩٠ سر

٣٢۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم 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)

ELTJ0303 کيلوولت٢٠سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - تا 
٢٢٢٣۵٨

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2٨٠٢،۴٠٠ ٠١٣٩١،٢٣٠۵٩٩،٩٠٠٧٨۴،۴٩٠ سر

35< S <=95 MM2١،٢٨٣،٨٩٠ ٠٢۶٢۵،٧٣٠٩۶٠،١۴٠١،٢۵۵،٠۵٠ سر

95< S <= 185 MM2١،٩٢۵،۵١٠ ٠٣٩٣٨،۵٧٠١،۴۴٠،٢۵٠١،٨٨٢،۴١٠ سر

185< S <=300 MM2٢،۵۶٧،۴۶٠ ٠۴١،٢۵١،٢٣٠١،٩٢٠،١٨٠٢،۵٠٩،٧٧٠ سر

300< S <=500 MM2٣،٢٠٩،۴١٠ ٠۵١،۵۶۴،۶٣٠٢،۴٠٠،٣٨٠٣،١٣٧،۴۶٠ سر

500<S MM2٣،٨۵١،۶٨٠ ٠۶١،٨٧٧،۴٧٠٢،٨٨٠،٣٢٠٣،٧۶۵،١۵٠ سر

٣٢٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم 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)

ELTJ0304 کيلوولت٣٣سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - تا 
٢٢٢۴۵٨

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2٩٩٨،٩۵٠ ٠١۴٨۴،۵٠٠٧۴۶،٠۶٠٩٧۵،۵٩٠ سر

35< S <=95 MM2١،۵٩٨،٣٣٠ ٠٢٧٧۴،٩۵٠١،١٩٣،٧٠٠١،۵۶١،٢١٠ سر

95< S <= 185 MM2٢،٣٩٧،۶١٠ ٠٣١،١۶١،٧۶٠١،٧٩٠،٣٩٠٢،٣۴١،۶١٠ سر

185< S <=300 MM2٣،١٩۶،٣٣٠ ٠۴١،۵۴٩،۴٠٠٢،٣٨٧،١۶٠٣،١٢٢،١٠٠ سر

300< S <=500 MM2٣،٩٩۵،۶١٠ ٠۵١،٩٣۶،٧١٠٢،٩٨۴،٠٨٠٣،٩٠٢،٨٢٠ سر

500<S MM2۴،٧٩۵،٢٢٠ ٠۶٢،٣٢۴،٣۵٠٣،۵٨٠،۶٨٠۴،۶٨٣،٨٧٠ سر

٣٢٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم 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)

ELTJ0305 کيلوولت۶۶سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - تا 
٢٢٢۵۵٨

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

10< S <=35 MM2١،٢٠٩،٨۵٠ ٠١۵٨٣،٧۶٠٩٠٢،۵٧٠١،١٨١،٣٣٠ سر

35< S <=95 MM2١،٩٣٧،١٢٠ ٠٢٩٣۴،٣٣٠١،۴۴٣،٧۶٠١،٨٨٨،٩٢٠ سر

95< S <= 185 MM2٢،٩٠۴،٣۴٠ ٠٣١،۴٠١،٢٧٠٢،١۶۵،۴۶٠٢،٨٣۵،۵٧٠ سر

185< S <=300 MM2٣،٨٧٣،١۴٠ ٠۴١،٨۶٩،٧۴٠٢،٨٩١،٠۶٠٣،٧٨٠،٣۵٠ سر

300< S <=500 MM2۴،٨۵٠،٠٨٠ ٠۵٢،٣٣٧،٢۴٠٣،۶٠٨،٠۵٠۴،٧٣٠،٧٣٠ سر

500<S MM2۵،٧٩۵،٢٨٠ ٠۶٢،٨٠٢،١۶٠۴،٣٣٣،٨٩٠۵،۶٧٠،٧٨٠ سر

٣٢٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم 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
٢٢٣١۵٨

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۴٠،٠٠٠۴۶،٨٨٠ سر

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۴٧،٩٣٠۵۵،٩۴٠ سر

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣۵۵،٩۶٠۶۵،۵١٠ سر

M12 (1/2" DIA.) ٠۴۶۴،٠٣٠٧۴،٨۵٠ سر

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٩۵،٩۵٠١١٢،٣٩٠ سر

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١١٩،٩٩٠١۴٠،٣٧٠ سر

M25 (1" DIA.) ٠٧٢٣١،٨٢٠٢٧١،١۶٠ سر

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨٣٨٣،٧٨٠۴۴٨،٧٠٠ سر

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩۶٢٣،٣٩٠٧٢٩،٠٧٠ سر

M50 (2" DIA.) ١٠٨٣١،٣١٠٩٧٢،۴٠٠ سر

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،٠٣٩،٢٣٠١،٢١۵،۴۵٠ سر

M75 (3" DIA.) ١٢١،١٩٨،٩٩٠١،۴٠٢،۴٧٠ سر

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣١،٣۵٨،٩٨٠١،۵٨٩،۴۴٠ سر

٣٣٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب گلندها - ضد انفجار ELTJ04EX
٢٢٣٢۵٨

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق -  سرسيم بندی و اتصال
کابل ها

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۵۵،٧۴٠ سر

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۶۶،٧۶٠ سر

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٧٨،١۶٠ سر

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٨٩،١٩٠ سر

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١٣۴،٠٣٠ سر

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١۶٧،٣۵٠ سر

M25 (1" DIA.) ٠٧٣٢٣،۵٨٠ سر

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۵٣۵،۵۵٠ سر

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٨٧٠،١۵٠ سر

M50 (2" DIA.) ١٠١،١۶٠،٢٨٠ سر

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،۴۵٠،٢۶٠ سر

M75 (3" DIA.) ١٢١،۶٧٣،۴٠٠ سر

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣١،٨٩۶،۶٢٠ سر

٣٣١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 برحسب مترطول و بهای ردیف های نصب قطعات خاص سينی و ) قطعات مستقيم و درپوش (بهای ردیف های نصب سينی و نردبان آابل-١
.برحسب تعداد محاسبه شده است) زانو ، سه راه وچهارراه(نردبان آابل

. طبق مشخصات فنی منظور شده استدر ردیف های مربوط به آاندوئيت، هزینه نصب انواع بست به تعداد الزم و-٢
به ردیف های فصل های مربوط ، در ردیف های این فصل منظور نشده است و برای تعيين بهای آنها، باید )ساپورت ها(هزینه ساخت و نصب تكيه گاه ها-٣

.مراجعه شود
.ه شده استنصب سينی و آاندوئيت روی انواع  تكيه گاه ها بصورت یكسان در نظر گرفت-۴
این قبيل لوازم، توسط . يچ، مهره، پرچ، رولپالگ و امثال آنها منظور نشده استدر ردیف های مربوط به سينی و نردبان و آابل و آاندوئيت، هزینه تهيه پ-۵

.آارفرما تهيه می شود یا هزینه تهيه آن جداگانه محاسبه می شود
ت اتصاالت، ، نصب اتصاالت مربوط جزو هزینه نصب متر طول خطوط منظور شده است و باب(CLOSED TYPE)در ردیف های مربوط به آاندوئيت از نوع بسته-۶

.هزینه جداگانه ای محاسبه نمی شود
این فصل بصورت پيش ساخته فرض شده است و ردیف های مربوط تنها شامل زانو، سه راه، چهارراه و بطور آلی قطعات خاص سينی یا نردبان آابل در -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 قطمعات 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 آردن خطوط و تحویل به آارفرما-

٣٣٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢٣٠١۵٨

گروه کد

فصل بيست و سوم - کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل
و کاندوئيت

W<= 10 CM ٠١١٢،۶٠٠١٣۴،٨٠٠۶٨،٢٢٠ متر

10< W <=30 CM ٠٢١۵،٧٧٠٢٠٢،۴١٠٩٠،٨١٠ متر

30< W <= 60 CM ٠٣٢٠،۴٧٠٢۵٣،٠۴٠١٠٢،١٢٠ متر

60< W <=80 CM ٠۴٢٣،۶۶٠٣٠٣،۴٩٠١١٣،۴٢٠ متر

80 < W CM ٠۵٣١،۵٣٠٣٣۶،٩٧٠١٣۶،٠١٠ متر

٣٣٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢٣١١۵٨

گروه کد

فصل بيست و سوم - کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل
و کاندوئيت

1/2" diam ٠١۵۶،١۵٠٣٣،٠١٠ متر

3/4" diam ٠٢۶٧،۵۵٠۴٠،١٠٠ متر

1" diam ٠٣٩٠،١٩٠۵۴،٣٠٠ متر

1 1/4" diam ٠۴١٠٣،٨٢٠۶٠،١۴٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵١١۶،۶۵٠۶٩،۴٨٠ متر

2" diam ٠۶١٢٣،٣۵٠٧۴،۴١٠ متر

2 1/2" diam ٠٧١٣۴،٨٠٠٧٩،٧٣٠ متر

3" diam ٠٨١۴۶،٠٩٠٨۴،۶٧٠ متر

3 1/2" diam ٠٩١۶١،٨۴٠٩۵،٢٩٠ متر

4" diam ١٠١٩١،٢٠٠١١۴،١٧٠ متر

5" diam ١١٢٢۴،٨٨٠١٣٣،٧٨٠ متر

6" diam ١٢٢۴۴،٩٣٠١۴۵،٠٨٠ متر

٣٣۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢٣١٢۵٨

گروه کد

فصل بيست و سوم - کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل
و کاندوئيت

3/4" diam ٠١٧٧،٧۵٠ متر

1 1/2" diam ٠٢١٢۴،٩٧٠ متر

٣٣۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢٣١٣۵٨

گروه کد

فصل بيست و سوم - کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل
و کاندوئيت

1/2" diam ٠١١١،٩٧٠ متر

3/4" diam ٠٢١۴،۴٠٠ متر

1" diam ٠٣١٩،٢٢٠ متر

1 1/4" diam ٠۴٢٢،٠۵٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵٢۴،٩٩٠ متر

2" diam ٠۶٢۶،۴٨٠ متر

2 1/2" diam ٠٧٢٨،٨٨٠ متر

3" diam ٠٨٣١،٢٠٠ متر

3 1/2" diam ٠٩٣۴،۵۶٠ متر

4" diam ١٠۴٠،٨۶٠ متر

5" diam ١١۴٨،٠٨٠ متر

6" diam ١٢۵٢،٨٣٠ متر

٣٣۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 

ی ردیف های نصب با سداآت، برحسب مترطول و بهای ردیف های نصب جعبه بهای ردیف های نصب پانل، ترانسفورماتور و باتری، برحسب آيلوگرم و بها-١
.استتقسيم، پریزهای صنعتی و ایستگاه آنترل محلی بر حسب تعداد محاسبه شده 

ل های  های این بخش محاسبه نشده است و برای این گونه فعاليت ها، از ردیف فصهزینه ساخت و نصب فریم ها، راك ها، تكيه گاه ها و امثال آنها در ردیف-٢
.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 انواع. زینه سرسيم بندی تمام سيم ها و آابل های خروجی استدر صورتی آه جعبه تقسيم از نوع پانل روشنایی باشد بهای نصب آن شامل ه-۴

.دجعبه تقسيم، برای سر سيم بندی باید از ردیف های فصل مربوط استفاده آر
: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
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-۶
بازرسی تحویل گيری و حمل قطعات از انبار آارفرما به انبار پيمانكار-
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-٧
بازرسی تحویل گيری و حمل قطعات از انبار آارفرما به انبار پيمانكار-
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 -٨
بازرسی تحویل گيری و حمل قطعات از انبار آارفرما به انبار پيمانكار-
حمل از انبار پيمانكار به محل نصب-
جاگذاری و نصب در محل مقرر-
آزمایش و تحویل به آارفرما-

٣٣٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢۴٠١۵٨

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    25     KG ٠١٢٠،۶٨٠ کيلوگرم

25 < W <=  50  KG ٠٢١٧،١٨٠ کيلوگرم

50 < W <=100 KG ٠٣١۴،٨٩٠ کيلوگرم

100 < W <=250 KG ٠۴١٣،۵٢٠ کيلوگرم

250 < W <=500 KG ٠۵١٢،٠۶٠ کيلوگرم

500<W KG ٠۶١٠،٠٢٠ کيلوگرم

٣٣٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢۴١١۵٨

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    1000     KG ٠١٧،٩٩٠ کيلوگرم

1000 < W <= 2500 ٠٢۶،٣٩٠ کيلوگرم

2500 < W <= 5000 KG ٠٣۴،٩۵٠ کيلوگرم

5000 < W <= 10000 KG ٠۴۴،١١٠ کيلوگرم

10000 < W <= 30000 KG ٠۵٣،١٠٠ کيلوگرم

30000 < W KG ٠۶٢،۶۶٠ کيلوگرم

٣٣٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢۴٢١۵٨

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=  50  KG/M ٠١١،۴١۶،٨١٠١،٢٠٣،۴۶٠ متر

50 < W <100 KG/M ٠٢٢،٨٠۴،۶٧٠٢،١٠۶،٢٨٠ متر

100<W  KG/M ٠٣٣،٧۴١،١٧٠٣،١٧١،١٣٠ متر

٣۴٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢۴٣١۵٨

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    2   KG ٠١٢٣۶،٠٧٠ عدد

2 < W <=  10  KG ٠٢٢٧٧،۵٢٠ عدد

10 < W <=25 KG ٠٣٧٧۶،٢٢٠ عدد

25 < W <=50 KG ٠۴١،۵۴۵،٩٢٠ عدد

50 < W <=100 KG ٠۵٢،٧٩٢،۴٢٠ عدد

100 < W KG ٠۶٣،۴٢٩،۶٩٠ عدد

٣۴١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢۴۴١۵٨

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    5   KG ٠١١۵،٨٠٠ کيلوگرم

5 < W <=  15  KG ٠٢١٣،۵٢٠ کيلوگرم

15 < W KG ٠٣١٠،۵٩٠ کيلوگرم

٣۴٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢۴۵١۵٨

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل،
ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

ALL TYPES ٠١٩٧٧،٨٠٠٨١٣،٣۴٠ کيلوگرم

٣۴٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 براساس 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
.بهای ردیف های نصب چراغ شامل هزینه سرسيم بندی داخل چراغ نيز می باشد-٣
.سبه می شودگاه برای تجهيزات این فصل، با استفاده از ردیف های فصل های مربوط محا هزینه ساخت و نصب هر نوع پایه و  تكيه-۴
.آت و غيره می باشدردیف های این بخش، شامل نصب و تثبيت تجهيزات روی پایه، تكيه گاه، برا-۵
:، هزینه تمام مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است در محاسبه بهای نصب چراغ ها-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-

٣۴۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 نور افکن ها و چراغ های صنعتی ELIL01
٢۵٠١۵٨

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

P <= 1000 WATT ٠١١،٠۶٣،٧۶٠٩۴٩،٨٠٠ عدد

1000 < P WATT ٠٢١،٢۵۶،۵۴٠١،١٣۵،٧٧٠ عدد

٣۴۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢۵١١۵٨

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

P  <= 100 WATT ٠١٨٧٣،۵٣٠٧۵٩،۵٧٠ عدد

1000 < P WATT ٠٢١،٠۶٣،٧۶٠٩۴٩،٨٠٠ عدد

٣۴۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 گردو غبار ELIL03WP
٢۵٢١۵٨

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١۶٨۵،٩٧٠٨١٩،۴٧٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢٧۴٠،٢٨٠٨٧۵،۶٣٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣٨١٨،٧٩٠٩۶٢،۶۵٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴٨٧۵،۵٢٠١،٠١١،٩٨٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵٩٨٧،٢٩٠١،١٢٣،٩۵٠ عدد

٣۴٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢۵٢٢۵٨

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١٧۶٨،۴۴٠٩٠۶،٧٧٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢٨١٨،٧٩٠٩۶٢،۶۵٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣٩٠٧،۵١٠١،٠۴٣،٣٩٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴٩۶٢،٨٢٠١،٠٩٩،٢٧٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵١،٠۶٩،١٣٠١،١٩٧،٨٨٠ عدد

٣۴٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢۵٣١۵٨

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

AIRCRAFT WARNING

FIXTURE
٠١١،٩١٩،٢۶٠ عدد

EXIT FIXTURE ٠٢١،٧٨١،۶١٠ عدد

PHOTOCELL ٠٣١،٢٣۶،٩٨٠ عدد

٣۴٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

آارهای برق

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

یزی داخل چاه آه برحسب آيلوگرم و تسمه مسی آه برحسب مترطول بهای ردیف های این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود، به استثنای زغال ر-١
.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
 متر ٢/۵در صورتی آه طول بيش از . ، محاسبه شده است)فرو آردن ميله داخل زمين( متر و با  روش ضربه ای دستی٢/۵بهای نصب ميله ارت تا طول -٣

 ، هرگاه برای فروآردن ميله از دریل واگن یا وسيله مشابه آن استفاده شود. به بهای ردیف اضافه می شود% ۵٠باشد، بابت هر مترطول اضافی معادل 
.هزینه مربوط باید جداگانه محاسبه شود

: مراحل اجرایی زیر منظور شده استدر محاسبه بهای نصب تجهيزات این فصل، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله-۴
بازرسی، تحویل گيری و حمل انبار آارفرما به انبار پيمانكار-
حمل از انبار پيمانكار به محل نصب-
نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی-
آزمایش و تحویل به آارفرما-

٣۵٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم حفاظت کاتدی ELER01
٢۶٠١۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

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

٣۵١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - دیسپاچر ELER02DP
٢۶١١۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

W <= 2 KG ٠١٢٢٢،۵۵٠ دستگاه

W  > 2 KG ٠٢٣٧١،١٠٠ دستگاه

٣۵٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - کدولد (مسی) ELER02CW
٢۶١٢۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

S <= 35 MM2 ٠١١٧١،٢۶٠ عدد

35 < S <= 70 MM2C ٠٢٢١۴،۶٨٠ عدد

S  >  70  MM2 ٠٣٢۵۶،٣٧٠ عدد

٣۵٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - الکترود (ميله) زمين ELER02GR
٢۶١٣۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

ALL TYPES ٠١١،٢٧۵،۴۶٠ عدد

٣۵۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - اتصال به تجهيزات ELER02CE
٢۶١۴۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

S <= 16 MM2 ٠١٧۵،۶۵٠ عدد

16 < S <=70 MM2 ٠٢١٠۵،٧۴٠ عدد

S  >  70  MM2 ٠٣١٣۶،٠٠٠ عدد

٣۵۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - تسمه مسی ELER02TC
٢۶١۵۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

ALL SIZES ٠١۵۵،٩۶٠ متر

٣۵۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - مخلوط ذغال ELER02CK
٢۶١۶۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

ALL TYPES ٠١١٧،٧۵٠ کيلوگرم

٣۵٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - صفحه اتصال زمين ELER02EL
٢۶١٧۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

ALL TYPES ٠١٢٨٠،۶٣٠ عدد

٣۵٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم  برق گير ELER03
٢۶٢١۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال
زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

ARRESTER ٠١٧٧۴،٨١٠ دستگاه

DISCONNECTON KIT ٠٢٨٨،۵٨٠ دستگاه

LIGHTNING TERMINAL

(500 MM)
٠٣۴٠٢،٠٩٠ دستگاه

٣۵٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 برحسب تعداد محاسبه می شود-١
.هزینه نصب منظور شده استهرگونه سرسيم بندی آابل ها و سيم های ورودی به تجهيزات این بخش، 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

بازرسی، تحویل گيری و حمل از انبار آارفرما به انبار پيمانكار-
حمل از انبار پيمانكار به محل نصب-
نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی-
آزمایش و تحویل به آارفرما-

٣۶٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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)

ELCOTP01 نصب سيستم تلفن - دستگاه گوشی تلفن
٢٧٠١۵٨

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١٩٧١،٣۴٠ دستگاه

٣۶١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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)

ELCOTP02 نصب سيستم تلفن - جعبه ترمينال
٢٧٠٢۵٨

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

1 TO 10-PAIR ٠١٧۵٩،۴٢٠ دستگاه

10 TO 20-PAIR ٠٢٨۵۴،۵۵٠ دستگاه

20 TO 50-PAIR ٠٣٩۴٨،۵٧٠ دستگاه

50 TO 100-PAIR ٠۴١،١٣٧،۴۶٠ دستگاه

MORE THAN 100-PAIR ٠۵١،۴٢٠،۶۴٠ دستگاه

٣۶٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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)

ELCOTP03 نصب سيستم تلفن - آکوستيک هود
٢٧٠٣۵٨

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١٨٧٩،۵۶٠ دستگاه

٣۶٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢٧١١۵٨

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

MICROPHONE ON WALL

OR STAND
٠١۴٨۴،٩٧٠ دستگاه

MICROPHONE ON DESK ٠٢۴٠٣،٨٢٠ دستگاه

LOUDSPEAKER (INDOOR) ٠٣۵۶۶،١٢٠ دستگاه

LOUDSPEAKER

(OUTDOOR)
٠۴۶۴٧،٢٧٠ دستگاه

٣۶۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢٧٢١۵٨

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

CAMERA ٠١٢،٣٨٩،٧٢٠ دستگاه

MONITOR ٠٢٣،٧٩٩،٩٨٠ دستگاه

CONTROL SET ٠٣۴،۶١٨،۵۴٠ دستگاه

٣۶۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢٧٣١۵٨

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

INDOOR ٠١۶۴٧،٢٧٠ دستگاه

OUTDOOR ٠٢٧۵٩،٠۴٠ دستگاه

٣۶۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش اندازی و راه اندازی برق

آارهای برق

پيش اندازی و راه اندازی برق -فصل بيست و هشتم 

ناپذیری از آار نصب تجهيزات برقی می باشد از این رو، برای هر سيستم، با توجه به اینكه پيش راه اندازی و راه اندازی سيستم برق، بخش تفكيك -١
هرگاه الزم باشد .  مندرج در انتهای دفترچه، فهرست شده است١ستآزمایش ها و بازبينی های الزم قبل از برق دار آردن سيستم، به شرح پيو

. محاسبه می شودآزمایش هایی اضافه بر موارد فهرست شده انجام شود، هزینه آنها جداگانه
در .  نمی شوداندازی، به عهده پيمانكار است و از این بابت هزینه جداگانه ای محاسبهتأمين دستگاه ها و ابزار الزم برای آزمایش های پيش راه اندازی و راه -٢

گاه ها و ابزار  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 یه
.تعيين این گونه موارد به عهده مهندس مشاور است. آالت را در سفارش خرید منظور نموده و در اختيار پيمانكار قرار می دهد

، 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 VSDSمانند( 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 نظر باشد، هزینه های مربوط باید جداگانه محاسبه شود )بسته های یكجا خرید و غيره

٣۶٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش 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
٢٨٠١۵٨

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش اندازی و راه اندازی
برق

I <=2000 A ٠١١،٩٠٠٢،٠۵٠١،٧٩٠ کيلوگرم

2000 < I <=5000 A ٠٢١،٢٨٠١،٣٧٠١،٢۵٠ کيلوگرم

I > 5000 A ٠٣٨٠٠٨۵٠٨٢٠ کيلوگرم

٣۶٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار ضعيف - پانل های قدرت ELPC0201
٢٨١١۵٨

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش اندازی و راه اندازی
برق

I <=2000 A ٠١١،٨٧٠ کيلوگرم

2000 < I <=5000 A ٠٢١،۶٩٠ کيلوگرم

I > 5000 A ٠٣١،۶٠٠ کيلوگرم

٣۶٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش 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
٢٨١٢۵٨

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش اندازی و راه اندازی
برق

ALL TYPES ٠١۴٢٧،١۴٠ خروجی

٣٧٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار ضعيف - پانل های روشنائی ELPC0203
٢٨١٣۵٨

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش اندازی و راه اندازی
برق

ALL TYPES ٠١٩،٩٧٠ کيلوگرم

٣٧١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش 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
٢٨٢١۵٨

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش اندازی و راه اندازی
برق

S <= 1 MVA ٠١١،۴٢٠١،٧١٠٠ کيلوگرم

1 < S <= 2.5 MVA ٠٢٩۶٠١،١۶٠١،١۴٠ کيلوگرم

2.5 < S <= 10 MVA ٠٣٧٧٠٨۵٠٨۶٠ کيلوگرم

S> 10 MVA ٠۴۴٣٠۴٩٠۴٧٠ کيلوگرم

٣٧٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0401 کيلو ولت١موتورها - تا 
٢٨٣١۵٨

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش اندازی و راه اندازی
برق

UO TO 50 KW ٠١٣٢۶،٨١٠ دستگاه

> 50 KW ٠٢۵٢٢،٩٠٠ دستگاه

٣٧٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0402 کيلو ولت۶٫۶ تا ١موتورها - بزرگتر از 
٢٨٣٢۵٨

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش اندازی و راه اندازی
برق

UO TO 50 KW ٠١۶٣۵،۴٧٠ دستگاه

> 50 KW ٠٢١،٠٨٩،٣٧٠ دستگاه

٣٧۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0403 کيلو ولت١١ تا ۶٫۶موتورها - بزرگتر از 
٢٨٣٣۵٨

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش اندازی و راه اندازی
برق

UP TO 2000 KW ٠١٧٢۶،٢۵٠ دستگاه

2000 < P <= 4000 KW ٠٢١،٢٧٠،٩٣٠ دستگاه

> 4000 KW ٠٣١،۶٣۴،٠۶٠ دستگاه

٣٧۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های خاص ELPC05
٢٨۴١۵٨

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش اندازی و راه اندازی
برق

UP TO 25 KW ٠١٢،٧٣٠ کيلوگرم

25 < P <= 50 KW ٠٢١،٩٩٠ کيلوگرم

P > 50 KW ٠٣١،٧١٠ کيلوگرم

٣٧۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 کيلومتر تجهيزات کارهای برقی۵فصل 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

٣٧٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 کيلومتر تجهيزات کارهای برقی۵فصل بيست و نهم - کارهای برق - حمل بيش از 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTR کيلومتر۵حمل بيش از 
٢٩٠١۵٨

گروه کد

 کيلومتر۵فصل بيست و نهم - کارهای برق - حمل بيش از 
تجهيزات کارهای برقی

ALL WEIGHTS &

DISTANCES
٠١١،٣٢٠ تن/کيلومتر

٣٧٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

آارهای ابزاردقيق

عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق -فصل سی و یكم

دستگاه های ابزاردقيق در محوطه. 1.1

 تحویل گيری از آارفرما، آاليبراسيون، بازرسی محل نصب، نصب و  در هر یك از ردیف ها این فصل، هزینه عمليات نصب ادوات ابزاردقيق شامل-١
.ت و براساس دستورالعمل های اجرایی منظور شده استآزمایش و تحویل آار انجام شده در مقاطع مختلف، طبق استاندارد صنعت نف

، 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 TOTALIZERSند و نصب آنها ، لوله های ونتوری، شيرهای اطمينان و غيره آه دارای جهت مشخصی می باش
يرد، از جمله تست های عملكرد،انجام می شود، تمامی فعاليت هایی آه باید توسط گروه ابزاردقيق صورت گ(PIPING)توسط گروه لوله آشی

ه، طبق بازرسی و نظارت نصب، ارائه گزارش های بازرسی و تحویل آارهای انجام شد) بسته به مورد(آاليبراسيون، تطبيق با مشخصات فنی
.دستورالعمل های اجرایی، منظور 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 (PROTECTION  BOX  OR HEATING BOX) گرم کنندهدر مواردی  آه نياز به نصب ادوات ابزاردقيق در داخل جعبه محافظ  و یا-۶
اضافه ) ردیف های نصب ادوات(قيمت ردیف مربوط % ۵۵عادل هزینه نصب جعبه و اضافه آاری مربوط به اتصاالت ادوات در داخل جعبه، م

.محاسبه می شود

٣٧٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - فرستنده ها INFEFIEL01
٣١٠١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

P/DP/T TR WITH  

CAPILLARY
٠١١،٧۴٩،۶۵٠ دستگاه

P/DP/T TR WITHOUT  

CAPILLARY
٠٢١،۴٨۴،۶۴٠ دستگاه

INTEGRAL ORIFICE FLOW

TRANS.
٠٣١،۴٩٣،٨٢٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPEINTEGRAL ORIFICE

FLOW TRANS.

٠۴۵،۵٢٢،٢٠٠ دستگاه

DP TRANS. FLANGED( UP

TO 4")
٠۵١،۵۶١،۶۴٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۶١،۶۵۵،۴٩٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32"- 72"
٠٧٣،٢٢٢،١٢٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >72" ٠٨٣،۴۵۶،٧٣٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٩٣،٨١٧،٨١٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32"-72"
١٠٢،٧٢٣،٧٣٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >72" ١١٢،٨۶٢،٠٢٠ دستگاه

LEVEL RADAR TYPE ١٢٣،١١٠،٠٣٠ دستگاه

LEVEL SERVO GAUGE ١٣٢،٩٢٩،۴٣٠ دستگاه

LEVEL ULTRASONIC TYPE ١۴۵،١۶۴،۴٨٠ دستگاه

LEVEL VIBRATION TYPE ١۵٢،١٢۵،٣٣٠ دستگاه

TANK LEVEL METER(FLOAT

TYPE)
١٧۵،٣٩٨،۶۵٠ دستگاه

٣٨٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - نمایشگرها و سوئيچ ها INFEFIEL02
٣١٠٢۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

LEVEL SWITCHE

EXT.FLOAT TYPE
٠١٢،۵٧٧،٧٢٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT.FLOAT

TYPE
٠٢٢،٢٢۵،۶٠٠ دستگاه

LEVEL SWITCH

VIBRATION TYPE
٠٣١،٠۶٣،٢٢٠ دستگاه

FLOW,PRESS.,TEMP.SWIT

CHES
٠۴١،٢٩٩،٣٧٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۵٩٢٢،٧٩٠ دستگاه

٣٨١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - شيرهای مغناطيسی و
حسگرها

INFEFIEL03
٣١٠٣۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

SOLENOID VALVES ٠١۵۵٨،۶۴٠ دستگاه

GAS DETECTOR ٠٢١،٣٧۴،٠۴٠ دستگاه

HEAT DETECTOR(RATE OF

RISE)
٠٣١،٢۵۴،١۵٠ دستگاه

SMOKE DETECTOR ٠۴۶۴٧،٢۴٠ دستگاه

FLAME DETECTOR(UV/IR) ٠۵٧١٨،۴۶٠ دستگاه

FLAME DETECTOR (BEAM) ٠۶٢،١٩٧،١٩٠ دستگاه

LINEAR HEAT

DETECTOR(LHD)
٠٧٢،٢١۴،۴۴٠ دستگاه

MAN.CALL

POINT,PB,BREAKING
٠٨۵۶١،٩٩٠ دستگاه

HORN,BEACON,FLASH

LIGHT
٠٩٩٣٢،٣٢٠ دستگاه

SIREN ١٠١،٢٩١،٢٣٠ دستگاه

٣٨٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

RTDادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - ترموکوپل ها و  INFEFIEL04
٣١٠۴۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

THERMOCOUPE  L=<60

CM
٠١۴٣٨،٨٠٠ دستگاه

THERMOCOUPE  L > 60 CM ٠٢۶٠٠،۵۶٠ دستگاه

SKIN TYPE

THERMOCOUPLES
٠٣١،۵٣٣،۴۶٠ دستگاه

RESISTANCE

THERMOCOUPLES
٠۴۴٠٣،٧۵٠ دستگاه

THERMOWELL  L=<60 CM ٠۵۴١١،٢٢٠ دستگاه

THERMOWELL  L>60 CM ٠۶۵١٩،۶٨٠ دستگاه

٣٨٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات نيوماتيکی - فرستنده ها INFEFIPN01
٣١٠٧۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

P/DP/T TR. WITH  

CAPILLARY
٠١١،٩٧٢،٩٩٠ دستگاه

P/DP/T TR. WITHOUT  

CAPILLARY
٠٢١،٨١٨،٢٨٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٣٣،۶٣٧،۵٠٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32-72"
٠۴٣،٨٨۵،٢۶٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE > 72" ٠۵۴،٢۶۶،۶٠٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۶٣،١١١،٢٣٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32-72"
٠٧٣،٢۵٧،٢٧٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE > 72" ٠٨٣،۵١٩،٢٢٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPE
٠٩١،٨٩٩،۶٠٠ دستگاه

DP TR.FLANGED (UP TO

4")
١٠١،٩۶٧،۴١٠ دستگاه

٣٨۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات نيوماتيکی - نمایشگرها و سوئيچ ها INFEFIPN02
٣١٠٨۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

LEVEL SWITCH EXT.FLOAT

TYPE
٠١٢،٨۶٩،٨١٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT. FLOAT

TYPE
٠٢٢،۴٠٢،٣۶٠ دستگاه

FLOW, PRESS, TEMP.

SWITCHES
٠٣١،۵۴٩،٧٢٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۴٩٢٢،٧٩٠ دستگاه

INDDICATING/

CONVERTOLLER
٠۵٢،۴۵٢،٩١٠ دستگاه

LOCAL PRES/FLOW/TEM

RECORDER
٠۶٢،٨۶۴،۵۶٠ دستگاه

AIR FILTER REGULATOR ٠٧٣٧٩،٢۴٠ دستگاه

٣٨۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانيکی INFEFIME
٣١١١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

LEVEL GAUGES ٠١١،۵۶٢،٠٩٠ دستگاه

TANL LEVEL

INDICATOR(FLOAT)
٠٢٣،۶١١،٨٩٠ دستگاه

PRESS.GAUGES THREADED

CONN.
٠٣٨٧۶،٢٣٠ دستگاه

PRESSURE GAUGE

FLANGED CONN.
٠۴١،٠١٢،۶٢٠ دستگاه

PRESS.GAUGE WITH

CAPILLARY
٠۵١،١٠۶،١۶٠ دستگاه

DRAFT GAUGES ٠۶١،٨١۶،۵٨٠ دستگاه

TEMPERTURE

GAUGES(BIMETAL)
٠٧٨٧۶،١٢٠ دستگاه

GAS ACTUATED

THERMOMETER
٠٨١،٠٩۴،۵١٠ دستگاه

ROTAMETERS ٠٩١،١۵٧،٢٧٠ دستگاه

ANNUBARS ١٠٢،١١١،٩۵٠ دستگاه

٣٨۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات - شير
های کنترل

INFEFICA01
٣١١۴۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

UP TO 4" ٠١١،٢٩٨،٠١٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،۴۴٧،٢٨٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،۵۵٣،۴٣٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٢،١١٠،٨٨٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،٨۴١،٠٧٠ عدد

OVER 32" ٠۶۴،۶٩٩،١٩٠ عدد

٣٨٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات - شير
های موتوری

INFEFICA02
٣١١۵۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

UP TO 4" ٠١١،١٣٢،٠٨٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،٣۴٧،٧٢٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،۴٨٧،٠۵٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،۶١٣،٠٨٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،١٧٧،٣٣٠ عدد

OVER 32" ٠۶٣،٣٧١،٧٢٠ عدد

٣٨٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات - شير
های قطع و وصل

INFEFICA03
٣١١۶۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

UP TO 4" ٠١١،١٣٢،٠٨٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،٢٨١،٣۵٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٣٨٧،۴٩٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،٩۴۴،٩۵٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،۶٧۵،١۴٠ عدد

OVER 32" ٠۶۴،٣۶٧،٣٣٠ عدد

٣٨٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات - شير
های اطمينان

INFEFICA04
٣١١٧۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

UP TO 4" ٠١١،١٠٢،١٣٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،٣٠٧،٨٣٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،۴٩٣،۶۵٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،۶٨٩،۴١٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،١٩٠،۵۴٠ عدد

OVER 32" ٠۶٣،۵٠۴،۵۴٠ عدد

٣٩٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات - صفحات
اوریفيس

INFEFICA05
٣١١٨۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

UP TO 4" ٠١۴٢٠،٧٣٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۴٨۴،٢۶٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۵۵٠،۶۵٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴۶٢۴،١۶٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٨١۵،٠٩٠ عدد

OVER 32" ٠۶١،٠۴٨،٨١٠ عدد

٣٩١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

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
٣١١٩۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

UP TO 4" ٠١۶٧٠،١٢٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٨٢۶،۵٩٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٩۵١،٧٧٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،٠٧۶،٩۴٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵١،٢٠٢،١٢٠ عدد

OVER 32" ٠۶١،٢٩۶،٠٠٠ عدد

٣٩٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

عمليات نصب در محوطه -فصل سی و یکم

جعبه تقسيم و تابلوهای آنترل محلی2-

 تابلوهای محلی با تمامی متعلقات و ادوات ابزار دقيق نصب هزینه نصب تجهيزات این فصل، بر مبنای وزن و شامل وزن جعبه تقسيم و یا-١
.شده روی آن می باشد

. کيلوگرم منظور می شود١٢برای نصب جعبه تقسيم محلی از نوع فيلدباس حداقل وزن مبنا -٢
ياز به آزمایش و تنظيم داشته باشد، هزینه مربوط به آاليبراسيون در صورتی آه در تابلوهای محلی، ادوات ابزار دقيق تعبيه شده باشد آه ن-٣

.محاسبه می شود) از فصل نصب تجهيزات اتاق آنترل(ترل آنها، از ردیف های آاليبراسيون ادوات ابزار دقيق نصب شده تابلوهای آن
 ٣٠ و باالتر از ١/٠۶ متر، یا ضریب ٣٠ متر، از ردیف مربوط و در ارتفاعهای باالتر تا ١١ آيلوگرم تا ارتفاع ١٠٠برای نصب تجهيزات با وزن باالتر از -۴

. نسبت به قيمت ردیف مربوط، محاسبه می شود١/١٢متر، با ضریب 

٣٩٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جعبه تقسيم ها و پانل های محلی INFEJB
٣١٢١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

W: UP TO 25 KG ٠١٢٧،٣٩٠ کيلوگرم

W 26-50 KG ٠٢٢٢،٠٠٠ کيلوگرم

W 51-100 KG ٠٣١۶،٩١٠ کيلوگرم

W: 101-250 KG ٠۴١۴،۶٧٠ کيلوگرم

W: 251-500 KG ٠۵٩،۶٠٠ کيلوگرم

W: >500 ٠۶٧،٧۵٠ کيلوگرم

٣٩۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

عمليات نصب در محوطه -فصل سی و یکم

آناالیزرها3-

.عمليات نصب آناالیزر الزم است در نظر گرفته شده استدر هر یك از ردیف های این فصل، تمامی آزمایش های جاری آه برای تكميل -١
، هزینه نصب آن از ردیف های متناظر در بخش مسيرهای آابل (TUBING)در صورت نياز به سينی یا موارد مشابه برای مسير آابل آشی-٢

.آشی محاسبه می شود
 و برای ١/٠۶ متر با ضریب ٣٠ متر، از ردیف مربوط و تا ارتفاع ١١ آيلوگرم تا ارتفاع ١٠٠هزینه نصب آناالیزرها و آابينت های با وزن باالتر از -٣

. ، نسبت به ردیف مربوط محاسبه می شود١/١٢ متر با ضریب ٣٠ارتفاع باالتر از 
. آيلوگرم محاسبه می شود١٠ آيلوگرم معادل وزن ١٠برای وزنهای آمتر از RACK MOUNTEDهزینه نصب آناالیزرها از نوع-۴

٣٩۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

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
٣١٣١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

OVER 10 KG ٠١١۵٧،٠۶٠ کيلوگرم

٣٩۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

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
٣١٣٢۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

UP TO 50 KG ٠١۵٧،۵۴٠ کيلوگرم

OVER 50 KG ٠٢۴٧،٩۵٠ کيلوگرم

٣٩٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های آناالیزر - نمونه گيرها INFEAN02
٣١٣٣۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

UP TO 10 KG ٠١۶٢٩،٢۴٠ کيلوگرم

OVER 10 KG ٠٢١،٢٧٧،۴٢٠ کيلوگرم

٣٩٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های آناالیزر - سيلندرهای گاز و ملحقات INFEAN03
٣١٣۴۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

ALL SIZES ٠١۴،٨٣٠ کيلوگرم

٣٩٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های آناالیزر - لوله کشی INFEAN04
٣١٣۵۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

ALL SIZES =< 1" ٠١۴٨٧،١٢٠ متر

۴٠٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های آناالیزر - نصب تيوب ها INFEAN05
٣١٣۶۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

ALL SIZES ٠١٩٩،٧٧٠ متر

۴٠١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

عمليات نصب در محوطه -فصل سی و یکم

خطوط  فرآیندی ابزار دقيق4-

 ساخته محاسبه شده اند در صورت ساخت و نصب مانيفلد در هزینه مربوط به نصب خطوط فرآیندی، با پيش فرض استفاده از مانيفلد پيش-١
.ودآارگاه، هزینه آن از ردیف مربوط به خطوط فرآیندی جداگانه محاسبه می ش

.، در صورت نياز، فقط هزینه ساخت و نصب مانيفلد محاسبه می شودCAPILLARYبرای برخی ادوات دقيق با خطوط-٢
تعداد اتصاالت از یك جنس باشند، % ٨٠رتی آه بيش از برای حالت هایی آه خطوط فرآیندی بصورت ترآيبی طراحی شده باشند، در صو-٣

به نسبت درصد تعداد اتصاالت از هر جنس، از ردیف های هزینه نصب از ردیف مربوط به همان جنس محاسبه می شود، در غير اینصورت 
.متناظر محاسبه می گردد

 مربوط برای هر عدد جداگانه برای جداسازی سيال فرآیند از ادوات ابزار دقيق، هزینه نصب آن از ردیفSEAL POTدر صورت استفاده از-۴
.محاسبه می شود

. شده استدر تمام ردیفهای خطوط فرآیندی، اجرای آزمایش فشار و تحویل خطوط منظور-۵
.، هزینه انجام آن از ردیف متناظر در گروه لوله آشی، محاسبه می شودPWHTدر صورت نياز به عمليات حرارتی-۶
.منظور شده است) فيتينگ ها، شيرها و سایر متعلقات مورد نياز(در هر یك از ردیف های این فصل، نصب تمام اتصاالت -٧

۴٠٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات
)PD(

INFEPP01
٣١۴١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

CARBON STEEL ٠١٣،٩٣٣،٢٩٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۴،٩۴۴،۵٨٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۴،٨٣٨،٨٠٠ مجموعه

۴٠٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات
)P(

INFEPP02
٣١۴٢۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

CARBON STEEL ٠١٢،٨٠۴،٨٧٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٣،۵۵۵،۴٢٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٣،۴٨٣،۵٧٠ مجموعه

۴٠۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ)
فشارسنج ها

INFEPP03
٣١۴٣۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

CARBON STEEL ٠١١،۵١٣،٢٧٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١،٩١۶،٢۴٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١،٨٨٠،٧۶٠ مجموعه

۴٠۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات
)DP(

INFEPP04
٣١۴۴۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

STANDARD SIZE ٠١١،۶٠۴،٠٧٠ مجموعه

۴٠۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات
)P(

INFEPP05
٣١۴۵۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

STANDARD SIZE ٠١٩٢١،٣۴٠ مجموعه

۴٠٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) فشار
سنج ها

INFEPP06
٣١۴۶۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

STANDARD SIZE ٠١٨٨٣،٠٠٠ مجموعه

۴٠٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق - پيش ساخت سه راهه INFEPP07
٣١۴٧۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

CARBON STEEL ٠١١،٢٣٧،۴٧٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١،٨٨٠،٧٧٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١،٧٧٠،٨٢٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴۶١٠،٩٠٠ مجموعه

۴٠٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق-  پيش ساخت پنج راهه INFEPP08
٣١۴٨۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

CARBON STEEL ٠١٢،٠۶٢،۴۵٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٢،٩٧٣،٩۴٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٢،٨۶٩،٢٣٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴٨٢٩،٧٠٠ مجموعه

۴١٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق - محفظه های جدا کننده INFEPP09
٣١۴٩۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

CARBON STEEL ٠١١،٠١٣،٢۶٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١،۴٣۶،٧٧٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١،۴٠٢،٩٠٠ مجموعه

۴١١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

عمليات نصب در محوطه -فصل سی و یکم

شبكه خطوط هوایی ابزار دقيق5-

.علقات مربوط در مسير لوله آشی، منظور شده استدر هر یك از ردیف های این فصل، هزینه نصب فيتينگ ها، شيرها و سایر مت-١
.ر به آارفرما ، طبق مشخصات فنی، منظور شده استدر هر یك از ردیف ها، تمامی آزمایش های تكميلی عمليات نصب و تحویل آا-٢
 اینچ، نصب تمامی فيتينگ ها و متعلقات مورد نياز، منظور ١/٢ تا ١/۴در ردیف های مربوط به لوله های فوالدی زنگ نزن و مسی قطرهای از -٣

.شده است
و هزینه های بازآردن اتصاالت و اتصال مجدد آنها پس از آزمایش در زمان های آزمایش خطوط هوایی ابزار دقيق، باید از خطوط ایزوله شود -۴

.خطوط، در ردیف های مربوط منظور شده است

۴١٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - لوله کشی گالوانيزه INFEAP01
٣١۵١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

D: 1/2" ٠١٩٣،۴۶٠ متر

D: 3/4" ٠٢١١۶،۴٢٠ متر

D: 1" & 1 1/2" ٠٣١٣٩،٣٧٠ متر

۴١٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - نصب تيوب های مسی INFEAP02
٣١۵٢۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

STANDARD SIZE ٠١٩٣،٨٢٠ متر

۴١۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق-  نصب تيوب های فوالد زنگ نزن INFEAP03
٣١۵٣۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

STANDARD SIZE ٠١١١١،٧٣٠ متر

۴١۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - مخزن های هوا INFEAP04
٣١۵۴۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

STANDARD SIZE ٠١۵٢٠،۴٧٠ دستگاه

۴١۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

عمليات نصب در محوطه -فصل سی و یکم

لوله های بخار گرم آننده6-

دا سازها اینچ همراه با نصب تمامی فيتينگ ها و سایر متعلقات الزم بعهده نصب ج١/٢ تا ٣/٨در ردیف های این فصل، لوله های از -١
(SPACERS)و بستن لوله ها، منظور شده است.

.ق مشخصات فنی منظور شده استدر ردیف های این فصل، تمامی آزمایش های تكميلی عمليات نصب و تحویل طب-٢
.روه نصب تجهيزات، رنگ و عایق منظور شده استعایقكاری خطوط لوله ابزار دقيق به عنوان بخشی از مبحث عایقكاری، در گ-٣

۴١٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی حرارتی INFEST
٣١۶١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

COPPER TUBING ٠١۴٩،۵۵٠ متر

S.S TUBING ٠٢۵٨،٧۶٠ متر

۴١٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

عمليات نصب در محوطه -فصل سی و یکم

آابل آشی ها و اتصاالت7-

ل ، بستن آمربند پالستيكی و یا فلزی برای مهار آابل و نصب در هر یك از ردیف های این فصل، عمليات تكميلی نصب شامل زدن شماره آاب-١
.منظور شده است(CABLE MARKER)عالئم مشخصه مسير آابل در موارد نياز

.آار انجام شده در مقاطع مختلف، منظور شده استدر هر یك از ردیف های این فصل، تمامی بازرسی ها و آزمایش ها و تحویل -٢
. یا آانال خاآی را شامل می شودردیف های مربوط به آابل آشی زیرزمينی، اجرای آابل، داخل ترانشه بتونی-٣
.ان آابل و داخل آاندوئيت یكسان در نظر گرفته شده استدر ردیف های مربوط به آابل آشی روی زمينی، اجرای آابل روی سينی، نردب-۴
انجام شود، هزینه آن ردیف مربوط محاسبه می گردد ) مثال زیرزمينی(از طول یك آابل در مسير مشخصی % ٨٠در صورتی آه اجرای حداقل -۵

.مربوطه محاسبه می شوددر غير اینصورت، قيمت آار انجام شده به نسبت طول مسير آابل تحت ردیف 
.استدر ردیف های آابل آشی زیرزمينی این فصل، عمليات خاآی ترانشه ها نشده -۶
پرداخت ميشود) با توجه به تعداد رشته ها(از ردیف های متناظر آابل آشی سيگنال " هزینه آابل آشی برای آابل های فيلد باس عينا-٧
و نصب آابلشو، آرایش سيم ها و (WIRE NUMBERING) هادر هر یك از ردیف های سر سيم بندی و اتصاالت، عمليات شماره گذاری سيم-٨

.آزمایش های مورد نياز منظور شده است

۴١٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

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 - زیر زمينی.دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های سيگنال

INFECB010101
٣١٧١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

2-10 CORES ٠١١٧،٢٧٠١۴،۵١٠١١،۵٣٠ متر

12-20 CORES ٠٢١٨،٢٧٠١۵،٣۶٠١٢،٢٠٠ متر

22-30 CORES ٠٣١٩،۶٧٠١۶،۵٩٠١٣،١۶٠ متر

32-40 CORES ٠۴٢٠،٨٨٠١٧،۵۶٠١٣،٩٣٠ متر

42-50 CORES ٠۵٢٣،۴٨٠١٩،٧۵٠١۵،۶٧٠ متر

>50 CORES ٠۶٣١،٣٢٠٢۶،٣٣٠٢٠،٩٠٠ متر

۴٢٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

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 - زیر زمينی.دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های ترموکوپل

INFECB010102
٣١٧٢۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

2-10 CORES ٠١١٨،٢٧٠١۶،۴۶٠١٢،٢٠٠ متر

12-20 CORES ٠٢٢٠،٨٨٠١٨،٨١٠١٣،٩٣٠ متر

22-30 CORES ٠٣٢٣،۴٣٠٢١،١۵٠١۵،٨۵٠ متر

32-40 CORES ٠۴٢۶،٠٩٠٢٣،۵٠٠١٧،٢۵٠ متر

42-50 CORES ٠۵٣١،٣٢٠٢٨،٢١٠٢٠،٩٠٠ متر

>50 CORES ٠۶٣٨،۶٩٠٣۴،٨۶٠٢٧،٨٨٠ متر

۴٢١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

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 - زیر زمينی.دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های قدرت و سيستم اعالن خطر

INFECB010103
٣١٧٣۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

S  <=16  MM2 ٠١١٨،٢٧٠١۶،۴۶٠١٢،٢٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢٢٠،٨٨٠١٨،٨١٠١٣،٩٣٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣٢۶،٠٩٠٢٣،۵٠٠١٧،۴٢٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴٣١،٣٢٠٢٨،٢١٠٢٠،٩٠٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵٣٨،۶٩٠٣۴،٨۶٠٢٧،٨٨٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶۴۵،٢٢٠۴١،٣٩٠٣٣،١١٠ متر

۴٢٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

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
٣١٧۴۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

2-10 CORES ٠١١٨،٩٧٠١۴،٣٧٠ متر

12-20 CORES ٠٢٢٠،٠٧٠١۵،٢١٠ متر

22-30 CORES ٠٣٢١،۶۵٠١۶،۴١٠ متر

32-40 CORES ٠۴٢٢،٩١٠١٧،٣٧٠ متر

42-50 CORES ٠۵٢۵،٧۶٠١٩،۴٨٠ متر

>50 CORES ٠۶٣۴،٣٨٠٢۶،٠۶٠ متر

۴٢٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

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 ترمو کوپل

INFECB010202
٣١٧۵۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

2-10 CORES ٠١٢٠،٠۶٠١۵،٢١٠ متر

12-20 CORES ٠٢٢٢،٩١٠١٧،٣٧٠ متر

22-30 CORES ٠٣٢۵،٧٩٠١٩،۵۵٠ متر

32-40 CORES ٠۴٢٨،۶٧٠٢١،٧٣٠ متر

42-50 CORES ٠۵٣۴،٣٨٠٢۶،٠۶٠ متر

>50 CORES ٠۶۴٢،٧٣٠٣۴،٧٨٠ متر

۴٢۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

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
٣١٧۶۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

S  <=16  MM2 ٠١٢٠،٠٧٠١۵،٢١٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢٢٢،٩١٠١٧،٣٧٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣٢٨،۶٧٠٢١،٧٢٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴٣۴،٣٨٠٢۶،٠۶٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵۴٢،٧٣٠٣۴،٧٩٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶۵٠،٧۵٠۴١،٣٢٠ متر

۴٢۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - کابل های نوری-کواکسيال INFECB0104
٣١٧٧۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

STANDARD SIZE ٠١۴١،٢٣٠ متر

۴٢۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

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
٣١٨١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۴٠،٠٩٠٣٣،۶۶٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۴٨،٠٢٠۴٠،٣٩٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣۵۶،٠۶٠۴٧،٠٩٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴۶۴،١٠٠۵٣،٩٢٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٩۶،٠٣٠٨٠،۶۴٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١٢٠،١۵٠١٠٠،٨٨٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٢٣٢،١۶٠١٩۵،٠٨٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨٣٨۴،٢۵٠٣٢٢،٨٠٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩۶٢۴،٢٠٠۵٢۴،۴٧٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٨٣٢،۵٩٠۶٩٩،۴٠٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،٠۴٠،٧٣٠٨٧۴،٣۵٠ عدد

۴٢٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندها - ضد انفجار - فلزی INFECB020201
٣١٨٢۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۴٨،۵٢٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۵٨،٣٢٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣۶٨،٠٨٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٧٧،۶۴٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١١۶،۵١٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١۴۵،٧٢٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٢٨١،۶٨٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۴۶۶،١٧٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٧۵٧،۵٢٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠١،٠٠٩،٩٧٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،١٢۶،۴٠٠ عدد

۴٢٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

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 اتصاالت - زره دار با غالف
سربی

INFECB0301
٣١٨۵۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

2-4 CORES ٠١٢١،۶٧٠۴٠،١۶٠۴۶،۶٢٠ سر

5-10 CORES ٠٢۵۴،٣٢٠١٠٠،۵۵٠١١۶،٢٧٠ سر

12-20 CORES ٠٣٧٨،۵٣٠١۴۵،٣٨٠١۶٧،۶٩٠ سر

22-30 CORES ٠۴١٠۴،٠٣٠١٩٢،٨۴٠٢٢١،٩٨٠ سر

32-40 CORES ٠۵١٣۵،٢٩٠٢۵٠،۴۵٠٢٨٧،٨٨٠ سر

42-50 CORES ٠۶١٩٧،٨١٠٣٣١،١١٠٣۵٣،٧٨٠ سر

>50 CORES ٠٧٣٣١،١۵٠٣٧٢،٢٢٠٠ سر

۴٢٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

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 اتصاالت - زره دار INFECB0302
٣١٨۶۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

2-4 CORES ٠١٢٠،٣۵٠٣٧،٧٠٠۴٣،٧۴٠ سر

5-10 CORES ٠٢۵١،٢٠٠٩۴،٨٨٠١٠٩،۶٣٠ سر

12-20 CORES ٠٣٧۴،٢٨٠١٣٧،٧٣٠١۵٨،٩٧٠ سر

22-30 CORES ٠۴٩٨،۶١٠١٨٢،٨۶٠٢١٠،٣٩٠ سر

32-40 CORES ٠۵١٢٨،۴٣٠٢٣٧،٩٢٠٢٧٣،۶۴٠ سر

42-50 CORES ٠۶١٨٨،٠٨٠٣١۵،٠٢٠٣٣۶،٨٩٠ سر

>50 CORES ٠٧٣١۴،٨٢٠۵٠٢،٢۵٠٠ سر

۴٣٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

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 اتصاالت - بدون زره INFECB0303
٣١٨٧۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

2-4 CORES ٠١١٧،٠٧٠٣١،۶١٠٣۶،۶٨٠ سر

5-10 CORES ٠٢۴۴،٣٧٠٨٢،٠٢٠٩۴،٧١٠ سر

12-20 CORES ٠٣۶۵،۶۵٠١٢١،۵٨٠١۴٠،٠٨٠ سر

22-30 CORES ٠۴٨٨،١۶٠١۶٣،٢٠٠١٨٧،٩۵٠ سر

32-40 CORES ٠۵١١۶،۴٩٠٢١۵،۵٩٠٢۴٧،٧٩٠ سر

42-50 CORES ٠۶١٧۴،٣۴٠٢٨٨،٩۴٠٣٠٧،۶٣٠ سر

>50 CORES ٠٧٢٩٧،٣۵٠۴۶٧،٠٨٠٠ سر

۴٣١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

عمليات نصب در محوطه -فصل سی و یکم

مسيرهای آابل  8-

بصورت پيش ساخته فرض شده است، در (CROSS, TEE, ELBOW…)در تمام ردیفهای این فصل، اتصاالت مورد نياز ميانی سينی و نردبان-١
.غير اینصورت، هزینه ساخت قطعات پيشگفته باید جداگانه محاسبه شود

ابل مصرف می شود، بطور متعارف در ردیفهای مربوط منظور شده هزینه نصب پيچ و مهره و مانند آنها آه در اتصال سينيها و نردبانهای آ-٢
.است

.شخصات فنی منظور شده استدر هر یك از ردیفهای این فصل، بازرسی آار انجام شده و تحویل آن طبق م-٣
 در فواصل مشخصی طبق نظر سازنده و یا مشخصات فنی، تسمه در هر یك از ردیفهای مربوط به سينی و نردبان آابل، بر حسب نياز باید،-۴

.در صورتی آه بصورت آماده تامين شده باشد، توسط پيمانكار نصب شود(EARTH BOUNDING STRAP)های هم ارتباطی ارت
.سبه می گرددهزینه نصب سينی ها و اتصاالت اعم از فلزی و غير فلزی بصورت یکسان محا-۵

۴٣٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

STARAIGHT PARTEL, TEE, CROSSCOVER
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل - سينی ها و نردبان های فوالدی INFETR01
٣١٩١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

W <= 10 CM ٠١۶٩،۵۵٠١٨۴،٨٢٠١٨،٠۴٠ متر

10 < W<=30 CM ٠٢٩٢،۵٨٠٢٧٧،٢٩٠٢٢،۶٠٠ متر

30 < W <=60 CM ٠٣١٠۴،١١٠٣۴۶،٨١٠٢٩،٣٣٠ متر

60< W <= 80 CM ٠۴١١۵،۶٣٠۴١۶،١١٠٣٣،٨٩٠ متر

80 < W CM ٠۵١٣٨،۶۶٠۴۶١،٧٨٠۴۵،١٨٠ متر

۴٣٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

CLOSE TYPEOPEN TYPE
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل - کاندوئيت ها - فوالدی سخت INFETR02RS
٣١٩۴۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

1/2" DIAM. ٠١۵۵،۶١٠٣٢،٣٢٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢۶۶،٩٣٠٣٩،٣۶٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣٨٩،٣٠٠۵٣،١٨٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴١٠٢،٨١٠۵٩،٠٧٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵١١۵،۴٨٠۶٨،٢۴٠ متر

2" DIAM. ٠۶١٢٢،١٩٠٧٢،٩٧٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧١٣٣،۵١٠٧٨،٢٠٠ متر

3" DIAM. ٠٨١۴۴،٧٢٠٨٣،٣٢٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩١۶٠،٣۴٠٩٣،۶٠٠ متر

4" DIAM. ١٠١٨٩،۴١٠١١٢،٢٣٠ متر

5" DIAM. ١١٢٢٢،٨١٠١٣١،٣٨٠ متر

6" DIAM. ١٢٢۴۵،٢۶٠١۴٢،۶۴٠ متر

۴٣۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل - کاندوئيت ها - فوالدی قابل انعطاف INFETR02FS
٣١٩۵۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

D: 3/4 " ٠١١٠٣،١٧٠ متر

D:  1  " ٠٢١۶۶،٠١٠ متر

۴٣۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل - کاندوئيت ها - پی.وی.سی INFETR02PV
٣١٩۶۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در
محوطه ابزاردقيق

1/2" DIAM. ٠١١۵،٢٧٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢١٨،٣۵٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣٢۴،۴۴٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴٢٨،٠١٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵٣١،٨٠٠ متر

2" DIAM. ٠۶٣٣،٧٢٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧٣۶،٧۶٠ متر

3" DIAM. ٠٨٣٩،٧٢٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩۴٣،٩۴٠ متر

4" DIAM. ١٠۵٢،٠٣٠ متر

5" DIAM. ١١۶١،١٧٠ متر

6" DIAM. ١٢۶٧،٢١٠ متر

۴٣۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

آارهاي ابزاردقيق

تجهيزات اتاق کنترل -فصل سي و دوم

مانند ( وزن ادوات نصب شده روي آن براي انواع تابلوهاي سيستم کنترلدر هر يك از رديف هاي اين فصل، منظور از وزن تابلو، وزن آن با احتساب-١
.مي باشد...) ، اعالم حريق و FCS ،ESD ،DCSمارشالينگ، 

 شده ي فريم ها، ساپورت ها و امثال آنها بكار مي رود، در رديف مربوط منظورهزينه بستن پيچ و مهره و مانند آنها آه در نصب تجهيزات اين فصل به رو-٢
.است

.ات نصب و تحويل آار به آارفرما منظور شده استدر هر يك از رديف ها، تمامي آزمايش هاي جاري مورد نياز در تكميل عملي-٣
ظر آه بطور جداگانه بسته بندي شده باشند، در رديف هاي جداگانه و با در نآاليبراسيون ادواتي آه روي تابلوهاي آنترل نصب مي شود، حتي در صورتي -۴

.ستن مجدد روي تابلو محاسبه شده استگرفتن جابجايي هاي الزم در محدوده آارگاه و در صورت نياز بازآردن و ب
ا، از بلو به تابلوي ديگر و اتصاالت آنها منظور نشده است و براي برآورد آنهدر رديف هاي نصب تابلوهاي اتاق آنترل، اجراي آابل هاي مياني از يك تا-۵

.رديف هاي متناظر در آابل آشي و اتصاالت استفاده مي شود
، هزينه عمليات )…بل و مثًال نصب تجهيزات اضافي روي تابلو شامل ادوات ابزاردقيق، يا مسير آا(در صورت نياز به اجراي آارهاي اضافي روي تابلوها-۶

.اجرا تعيين محاسبه مي شوداضافي مانند برشكاري، سوراخكاري، سيم آشي داخل تابلو و غيره در زمان 

۴٣٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٣٢٠١۵٨

گروه کد

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

W: UP TO 100 KG ٠١٣٠،۶٣٠ کيلوگرم

W: 101-250 KG ٠٢٢۵،٩٢٠ کيلوگرم

W: 251-500 KG ٠٣٢۵،٩٢٠ کيلوگرم

W: >500 KG ٠۴٢۴،٢۴٠ کيلوگرم

۴٣٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٣٢١١۵٨

گروه کد

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

ELEC.

IND./SWITCH/SELECTOR
٠١١،٠٧١،٧٧٠ دستگاه

ELEC.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠٢١،٨۴٢،٠۶٠ دستگاه

TRANSFORMER/POWER

UNITES
٠٣١،١٠١،۴٠٠ دستگاه

PENU.IND./SWITCH/SELE

CTOR
٠۴١،١۶٠،۶۵٠ دستگاه

PENU.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠۵١،٩٣٠،٩۴٠ دستگاه

TRANSDUCER &

CONVERTER
٠۶١،١٠١،۴٠٠ دستگاه

۴٣٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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)

DCSتغييرات جانبی  INCRAX
٣٢٢١۵٨

گروه کد

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

PRINTER/

PLOTER/PCS/ETC.
٠١١،٠۴٨،٩٣٠ ایستگاه

۴۴٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و سوم -  کارهای ابزاردقيق - عمليات تست لوپ

آارهای ابزاردقيق

عمليات تست لوپ -فصل سی و سوم 

. شامل می شودردیف های این فصل، تمامی لوپ های فيلد باس 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
 آننده دوم ر اندازه گير تا خروجی آنترل آننده اول یك لوپ بسته و از ورودی آنترلاگر خروجی یك آنترل آننده ورودی آنترل آننده دیگری قرار گيرد، از عنص-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

۴۴١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

فصل سی و سوم -  کارهای ابزاردقيق - عمليات تست لوپ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات لوپ چک INLP
٣٣٠١۵٨

گروه کد

فصل سی و سوم -  کارهای ابزاردقيق - عمليات تست لوپ

CLOSED LOOPS ٠١١،٩۵٢،۵۴٠ لوپ

OPEN LOOPS ٠٢١،٠٨۴،٧۴٠ لوپ

۴۴٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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

۴۴٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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

۴۴۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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

۴۴۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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

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
طبق ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه این روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را 

ه های باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد آرده و در برابر ردیف های پيوست ، برحسب قيمــت های محل اجرای عملــيات و با منظـور نمودن هزین
برای . بينی آند پيمان ، پيشای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و   درج نماید و چنانچه مشخصات ویژه مورد نظر ،

در مورد . رآورد آنها منظور می شود د ، ارزش مصالح بازیافتی ، از هزینه احداث آسر شده و حاصل به عنوان ب شو ساختمان هایی آه احداث می
ا ، مانند قابهای فلزی ، هزینه حمل و نصب ، استهالك و سرمایه ساختمان های پيش ساخته ، مانند آاروانها و قطعات پيش ساخته ساختمان ه

در پيمان هایی آه از چند رشته . و برچيدن آارگاه ، منظور می شود گذاری آنها ، در طول اجرای آار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز 
.اه برای آل آار تهيه می گرددفهرست بهای واحد استفاده می شود ، تنها یك فهرست تجهيز و برچيدن آارگ

اجرا در نظر گرفته 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 به منظور تقليل هزینه های تجهيز آارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأ. می شود 

ه به عنوان تجهيز آارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد و مدارك پيش بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات یاد شد
بوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای آار منظور می در این حالت ، هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مر. پيمان درج شود 

ين ساختمان های مسكونی ، اداری ، پشتيبانی و عمومی یا سایر مواردچنانچه برای تأمين آب ، برق ، گاز ، مخابرات و راه های آارگاه یا تأم. شود 
 بينی می شود استفاده گردد ، با توجه به اینكه هزینه آنها در ردیف های ش، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه  برای دوران بهره برداری از طرح پي

هزینه ” ده در تجهيز و برچيدن آارگاه ،منظور نمی گردد و صرفافصل های مربوط پيش بينی شده است ، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد ش
.آارگاه ، منظور خواهد شدنگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن 

  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 ،   لوله آشی ، آانال آشی ، و آابل آشی ،برقراری ارتباط مخابراتی ، از شبكه سراسری یا محلی تا ورودی آارگاه ،

.باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمان ، پيش بينی شود
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) دیماند ( ـت تعرفه های ثابت برق آن ،نصب تيرهای برق ، آابل آشی از برق شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخـ
خص در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و هزینه ای از این بابت در و سایر آارهای  مشابه است ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، به طور مش

 آن برآورد و پس از آسر هزینه چنانچـــه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آارفرما نباشد ، هزینه . تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور نخواهد شد 
.های تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود های قابل برگشت در پایان آار ، باقيمانده جزو هزینه

باحداث 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
اخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای مشابه است ، یا آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگاه ، پرد

تعهدات آارفرما در این زمينه ، در شرایط خصوصی پيمان درج شــده و احداث چاه عميــــق یا نيمه عميــق و پرداخت هزینه های  برداشت آب ، 

۴۴۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

.هزیـنه ای از این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود

ارآارفرما 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 
.جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد ،

. ، 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  رما باشد ،در صورتی آه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارف

ستفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته راه در حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد ، هزینه آن با ا. آارگاه منظور نخواهد شد 
.هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد 

 عهده آارفرماست ، چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تمام یا قسمتیبا وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز آارگاه به٧-٢
ن  وی پيمانكار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی آرده و هزینه اجاره آاز زمين تجهيز آارگاه توسط پيمانكار تامين شود ، باید تأمين زمين ازس

.را جزو  برآورد هزینه های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نماید
 تجهيز آارگاه به عهده آارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع به استثنای تعهداتی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد٨-٢

.يمانكار قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی آندتسهيالت دیگری آه آارفرما در نظر دارد برای تجهيز آارگاه در اختيار پ
، 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 ، هزینه تجهيز تعميرگاه های ماشين آالت در هزینه ساعتی ماشين آالت ، در١٠-٢

.هزینه ای در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نمی شود
 های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، هزینه ای در هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عمليات ، درب های واحد ردیف های فصل١١-٢

.ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، منظور نمی شود
در . این فهرست بها پيش بينی شده است) هزینه مستمر آارگاه(ی هزینه غذای آارمندان و آارگران پيمانكار در آارگاه ، در هزینه باالسر١٢-٢

اهای کارکنان پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارگکارهایی که الزم است پيمانکار هزینه یا کمک هزینه هایی برای تامين غذ
.منظور می شود

ه ، در آارگاه ضروری است ، شمار استفاده آننده از غذا ، درشرایط در آارهایی آه تأمين غذای آارمندان آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگا١٣-٢
.شود ای تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور میخصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه ه

. 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 . خواهد شد هزینه راه های انحرافی ، جزو ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ن١۵-٢

. آن در فهرست بها و مقادیر آار ، منظور و برآورد می شودبهــای پایه رشتـه راه ، راه آهن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر
سی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ، هزینه نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سكونت آارآنان آارفرما ، مهند١۶-٢

.رت مقطوع برآورد می شوداجرای آنها ، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صو
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 ، . در صورتی آه در موارد استثنایی .  شود فهرست تجهيز وبرچيدن آارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر
ده یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امور مهندسی  برسبيشتر باشد ، هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، باید قبل از انجام مناقص

.

 واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات آارهای 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 کارگاه۶، به ميزان (NGL)گازی
 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

.درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
 درصد مبلغ ٩ انبارهای نفت منطقه ای، به ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب تلمبه خانه های نفت و٣-١٧-٢

.برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
 درصد مبلغ ١٠ گاز و چند راهه ها، به ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و۴-١٧-٢

.برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

شرایط آلی-٣

س از 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
.تأیيد مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهيز آارگاه قرار دهد

ن آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانكار را به دستگاه های اجرایی و آارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمي٢-٣
تن مجوز احداث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه ، برای استفاده سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرف

.موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
رای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف به انجام پيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده ب٣-٣

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

 مدارك پيمان پيش بينی شده است ، انجام می شود ، تجهيز مازاد بر تعهدات آارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در حدی آه اسناد  و4-3
.د به هزینه پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام نمی شوموارد یا مبالغ پيش بينی شده در پيمان آه مورد نياز انجام آار است ، 

 جهيز و برچيدن آارگاه تغيير نمی آند و هزینه تجهيز اضافی ، تنها برایچنانچه طبق شرایط عمومی پيمان ، مبلغ پيمان تغيير آند ، مبلغ مقطوع ت
.، قابل پرداخت است)  دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید١موضوع تبصره بند(قيمت جدید 

 ، تا سقف مبلغ پيش بينی شده۴ز و برچيدن آارگاه ، با توجه به مفاد بند هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در صورت تأمين هر یك از ردیف های تجهي۵-٣
.در ردیف های مربوط ، پرداخت خواهد شد

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
.سوزی و سيل ، بيمه آند

تجهيزات. 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 . متعلق به پيمانكار است  ، )به استثنای تجهيز انجام شده توسط آارفرما ( و مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه 

ر در زمين آارفرما اجرا شده است ، مورد نياز آارفرما باشد ، بهای ساخته ، چنانچه ساختمان ها و تأسيسات تجهيز آارگاه آه توســط پيمانكا
و با پرداخت وجه آن به پيمانكار ، ساختمان ها و تأسيسات یادشده ، به مصالح بازیافتی آنها ، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين 

.آارفرما واگذار می شود

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

۴۴٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهاي

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

.شود

. پيمانكار ، در صورت وضعيت ها منظور می شودهزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی1-1-4

.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 روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها، بصورت درصدی پيش بينی ٢-۴
، نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه (NGL)عات گازینصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مای
:ب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه هاهای تراکم گاز، نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای و نص

.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

۴۴٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠١۵٨

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

۴۴٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠٢۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين لباس کار، کفش و کاله

حفاظتی کارگران
٠١٠ مقطوع

۴۵٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠٣۵٨

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

۴۵١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠۴۵٨

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

۴۵٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠۵۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

احداث چاه آب عميق یا نيمه

عميق
٠١٠ مقطوع

۴۵٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠۶۵٨

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

۴۵۴



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠٧۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين راه های دسترسی ٠١٠ مقطوع

تامين راه های سرویس ٠٢٠ مقطوع

تامين راه های ارتباطی ٠٣٠ مقطوع

۴۵۵



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠٨۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين ایاب و ذهاب کارگاه ٠١٠ مقطوع

۴۵۶



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠٩۵٨

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

۴۵٧



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢١٣۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تهيه، نصب و برچيدن داربست

فلزی در کارهای مربوط به

مخزنهای نفت

٠١٠ مقطوع

۴۵٨



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢١۴۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين آزمایشگاه و تاریک خانه

با تجهيزات مربوط و

تجهيزکارگاه برای انجام

آزمایش های پرتونگاری

٠١٠ مقطوع

۴۵٩



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢١۵۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

حفظ یا انحراف موقت نهرهای

زراعی موجود در محدوده

کارگاه

٠١٠ مقطوع

۴۶٠



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢١۶۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

بيمه تجهيز کارگاه ٠١٠ مقطوع

۴۶١



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢١٧۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

برچيدن کارگاه ٠١٠ مقطوع

۴۶٢



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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، هزینه )برای پيمان های مشمول(در طرح های عمرانی چون هزینه عوارض شهرداری  . ٢توضيح
.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

۴۶٣



١٣٩۴)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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

۴۶۴




