




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

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

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

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

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

ی ر آن  ه، ا ورت  مام  تالش  نبا ا فاده از ا ری و ا کار آوردی رپوژهت رود  با  ل  ا ی  ما  و اعالم ھا  
ل ھادات ، ما را   کا ماات و پ ودن آن یاری   . 

  
ی   ید عماد 

ی عاون وز  ند ور    ا
  
  
  



  
ی دردا    و 

ت ن   یدا مات و یاد ا ان، مام ز ناسان د ب و کار ندی ان صا دت  ول   ارز ن  ن ر ا  دو
د،وده ھا تالش ی ت جا از ا ن مام م ع  آ ن  ان ا ایی و ا شان د،  ند ا ی آرزو  وزی و سال

م  .دار
ه ی و ان، از د ناسان، د ب کار ضای صا وه رم ان و ا یکار ل   ی  ل ن و ا ن  فدو ، ، رد

ت یویپ ھا ی  ر ز و  و ، آ ت و  ن  شار ا ، ھا  ق دیده و   و قد دا ی  و ما ون  روز ا
ت ت، درکاران را ا د م  ت  ه  و د و  ند  راه ر   .م آرزو

ی  و  روز وط  ھای  ت  ن  دو ی و  نا وه کار ت و گازکار ی    یا
یان  ع مد غال ی –ا ند ی و  ط  وا  عاون 

ی ی آ ل -  ع عد ھا و  ت  ن  دو وهر  – ر اداره     کار
ن آبادی ی  یابا گ    و

ر رم  ندگان  ق ما وب نا ز    ت 
ر رم  ندگان  ی ما ت  ق    نا

  
وطا     مد رضا ا

رد دا تا ی و ا ند ری  ذا ت یا ل    د 
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دستورالعمل کاربرد

کليات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای  ،)دستور العمل کاربرد (امل این دستور العملفهـــرست بهای واحــد عمليات خطوط لوله روزمينی جریــانی نفت و گاز ش
:واحد ردیف ها و پيوست های فهرست بها، به شرح زیر است

.مصالح پای کار : ١پيوست
.دستور العمل تجهيز و برچيدن کارگاه : ٢پيوست
.شرح اقالم هزینه باالسری : ٣پيوست
.هزینه های منطقه ای : ۴پيوست
.دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید : ۵پيوست
حمل و نقل : ۶پيوست

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

نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهيه فهرست بها و مقادیر -٢
رهای رشته خطوط روزمينی جریانی را زیر پوشش قرار دهد، در مواردی  شرح ردیف های این فهرست بها به نحوی تهيه شده است که اقالم عمومی کا١- ٢

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

رست نرخ عوامل در کارهای اختصاصی صنعت نفت محاسبه و در برابر ردیفبهای واحد ردیف های ستاره دار، با روش تجزیه قيمت و با استفاده از فه. می شود
شد، متن الزم تهيه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره هرگاه دستورالعملی برای نحوه پرداخت ردیف های ستاره دار مورد نياز با. مورد نظر درج می شود
.جدید اضافه می گردد

هيت مچنين امکان افزایش ردیف ها در آینده، ردیف های هر فصل با توجه به ما  در این فهرست بها به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نياز و ه٢-٢
شماره ردیف ها شامل نه رقم است که به ترتيب از سمت چپ دو رقم اول، . ستآنها، به گروه ها یا زیر فصل های جداگانه با شماره مشخص تفکيـک شده ا

 م سوم شماره گروه یا زیر فصل و سه رقم آخر به شماره ردیف اختصاص دادهبه ترتيب شماره رسته و رشته فهرست بها، دو رقم دوم، شماره فصل، دو رق
.شده است

، تعيين شده است، باید بهای آنها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف هایی یا روش دیگر  برای هر یک از اقالمی که در کليات یا مقدمه فصل ها،٣-٢
 بهای واحد آن که به روش تعيين شده محاسبه می گردد، در مقابل ردیف یادردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پيش بينی شود و

.شده درج شود
. تهيه می شود١-٢ا بدون بهــای واحد هستند به روش تعيين شده در بند   بهای واحد ردیف هایی که شرح آنها در این فهرســت بها موجود است، ام۴-٢
.ط برسد باید هنگام تهيه برآورد هزینه اجرای کار، به تایيد واحد اجرایی مربو۴-٢ و ١-٢ شـرح و بهـای واحد ردیف های موضـوع بندهای ۵-٢
، بيشتر از سی ، با اعمال ضریب های فهرست بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار۴-٢ و ١-٢ در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف های ۶-٢
های یاد شده را، همراه با تجزیه قيمت مربوط، برای تصویب به معاونت ردیفدرصد باشد واحدهای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد ) ٣٠(

-میدر کارهایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات مناقصه واگذار . دامور مهندسی ارسال دارند تا پس از رسيدگی و تصویب، مالک عمل قرار گير
.درصد خواهد بود) ١٠(و ده ) ١۵(شوند، سقف یاد شده به ترتيب پانزده

 و هزینه  زیر، مطابق روش تعيين ۴- ٢ و ١ - ٢ين ردیف های موضوع بندهای  هنگام تهيه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و همچن٧-٢
. اعمال خواهد شد٨-٢شده در بند

٢هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه مطابق دستورالعمل پيوست ١-٧-٢
درصد برای آارهایی آه به صورت مناقصه و برابر ) چهل (۴٠ درج شده است، به ميزان ٣هزینه باالسری که شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پيوست ٢-٧-٢
.درصد برای آارهایی آه به صورت ترك تشریفات مناقصه واگذار می شوند) سی (٣٠
. ، شامل بيمه سهم کارفرما و بيمه بيکاری١/٠۶٩ضریب هزینه تفاوت بيمه های تأمين اجتماعی به ميزان ٣-٧-٢

اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیف های این فهرست بها و  برای برآورد هزینـه اجرای هر کار،مقادیر اقالم آن، براساس نقشه های ٨- ٢
.، تهيه می شودفهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف هاست. ، اندازه گيری می شود۴-٢ و ١-٢ردیف های موضوع بندهای 

از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ .تدر این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف اس
 ضریب باالسری و ضریب هزینه تفاوت بيمه های تأمين اجتماعی به جمع مبلغ. یدفصل ها، جمع مبلغ ردیف های فهرست بها برای کار مورد نظر، به دست می آ
.فزوده می شودردیف ها به صورت خطی ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن ا

 ضميمه  شده، مجموعه تهيه شده، به عنوان ۵ و ٣، ١مقدمه فصل ها و پيوست های نتيجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود، به مدارک یاد شده، کليات،
.فهرست بها و مقادیر، یا برآورد هزینه اجرای کار، ناميده می شود

با درج مقادیر مورد نظر در برابر ) برآورد هزینــه اجرای کار(ـت بها و مقادیردر موارد ضروری، استــفاده کامل از این دفتـــــرچه برای تهـيه فهرسـ: تبصره
.، بالمانع است٨-٢ردیف های مربوط در دفترچه و تهيه برآورد به روش بند

ها را، زات و همچنين منبع تهيه آنها و به طور کلی هر نوع اطالعاتی درباره آنمهندس مشاور یا واحد تهيه کننده برآورد باید مشخصات کامل مصالح، تجهي - ٣
رج مت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، تهيه و در مشخصات فنی خصوصی پيمان دکه از نظر قيمت موثر بوده و الزم است پيمانکار برای ارائه پيشنهاد قي

.کند

داث حوضچه شيرآالت و ، مهار لوله و حصار کشی و سایر عمليات خاکی، کارهای بتنی، فوالدی، اح برآورد کارهای سيویل خطوط لوله از قبيل تکيه گاه -۴
. می شودمانند اینها بر اساس ردیف های فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه انجام

های ه مسير خط لوله جزو موضوع پيمان منظور شود، برآورد آن براساس فهرست بهرگاه الزم باشد عمليات احداث جاده برای دوران بهره برداری و نيز جاد - ۵
.می شود) برآورد هزینه اجرای کار(راه آهن و باند فرودگاه تهيه و به فهرست بها و مقادیر , واحد پایه رشته راه

رح فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن به شدر زمين های ریزشی، در صورت ضرورت سپرکوبی، از ردیف های فصل مربوط در - ۶
. استفاده می شود۵بند

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

ک و به صورت جمع نيز درآن شود، همراه با برگ خالصه برآورد که برآورد بخش های مختلف کار به تفکي به این ترتيب برای بخش های مختلف کار تهيه می
در این نوع کارهـا، تنهــا یک فهرست تجهيز و برچيدن . بها ومقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می شوند منعکس است، به عنوان فهرست

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

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

١
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کليات

.  یکدیگر هستندمفاد کليات، مقدمه فصل ها و شرح ردیف ها، اجزای غيرقابل تفکيک و مکمل -١

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

نفت و گاز بوده و شامل هزینه های تامين و به ، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته خطوط لوله روزمينی جریانی  قيمت های این فهرست بها -٣
بارگيری، حمل و  )به استثنای مصالحی که تامين آنها به عهده کارفرماست(ورد نيــاز کارگيری نيـروی انسانی، ماشين آالت و ابزار و همچنيــن تامين مصالح م
هزینه .  استHSE، اجرای کامل کار با رعایت مشخصات فنی و موارد مربوط به باراندازی مصالح، جابجایی مصالح در کارگاه، اتالف مصالح و به طور کلی

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

هيچ گونه اضافه بهایی بابت سختی زمين، عمق یا . ، قيمت های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است قيمت های این فهرست بها -۴
جز آنکه به صراحت در . اندازی و کيفيات دیگر که اجرای کار را مشکل تر یا مخصوص کندارتفاع انحناء، دهانه های کم یا زیاد تعبيه سوراخ، بارگيری، حمل، بار

.اخت نيستاین فهرست بها برای آن بها یا اضافه بها پيش بينی شده است، قابل  پرد

ن، منظور ی تامين اجتماعی در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پيمامبالغ مربوط به ضریب طول خط و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه و بيمه ها - ۵
.شده باشد، قابل  پرداخت است

تناد به این فهرست بها با فهرست های دیگر یا مقایسه آن با قيمت های روز با اسبا نتيجه گيری از مقایسه فصل های این فهرست بها با یکدیگر یا مقایسه  -۶
.  شده است قابل  پرداخت نيستتجزیه قيمت یا هر نوع مقایسه دیگر وجه اضافی بجز آنچه به صراحت تعيين

. در صـورت وضعيت های موقت منظور و پرداخــت می شود١مصالح پای کار، مطابق پيوست  - ٧

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

. استدر ردیف هایی که نوع سيمان مشخص نشده است، منظور سيمان پرتلند نوع یک -٩

اردی ا منظور شده است هزینه بارگيری، حمل و باراندازی جداگانه، تنها در موهزینه بارگيری، حمل و باراندازی مصالح در قيمت ردیف های این فهرست به -١٠
.رداخت می شودکه در مقدمه فصل حمل و نقل تعيين شده است، از ردیف های فصل یاد شده پ

.ا مشخصات فنی، قبل از سفارش به تایيد کارفرما برسدنمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهيزات مورد نياز باید از نظر تطبيق ب - ١١

است که در ) NOMINAL DIAMETER( به کاربرده شده است، قطر نامیمنظور ازقطر که در این فهرست بها برای لوله ها، اتصاالت لوله و شيرها - ١٢
.جدول های سازندگان و استانداردهای بين الملی درج شده است

هاست، با توجه به  درج شده در نقشه ای اجرایی، دستور کارها و صورتجلسهاندازه گيری کارهـا براساس ابعاد کارهای انجـام شده، که مطابق ابعاد  - ١٣
.مفاد کليات و مقدمه فصل ها صورت می گيرد

بعد آنهای این فهرست بها باشد، بهای واحد آن با توجه به بهای قطرهای قبل و در صورتی که قطر لوله مورد نياز، بين دو قطر متوالی درج شده در ردیف  -١۴
.و به روش ميان یابی خطی محاسبه می شود

اید آنها بعدًا ميســر نيست، مـانند، گودبرداری ها، حفر ترانشـه ميلگرد بعمليــاتی که پس از انجام کار پوشيـــده می شود و امکان بازرسی کامل  -١۵
.ای کار و قبل از پوشيده شده با کارفرما صورتجلسه شوندمطابقــت آنها با نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارها حين اجر

 آارفرماآارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهاي آن بر اساس اسناد مورد تاييدچنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحي آه تامين آنها در تعهد  -١۶
.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  -١٧

٢



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل اول - عمليات ریسه

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

داث شده، حمل در مسير خط لوله باراندازی و ردیف چيدن لوله ها در هزینه مجموع عمليات بارگيری لوله از انبارهای آارگاه آه در طول خط اح-١
.مسير، در قيمت ردیف های این فصل منظور شده است

.برای زیر لوله ها، و نظایر آن در قيمت ردیف های این فصل دیده شده است) چاآی(تهيه و آاربرد مصالح الزم از قبيل چوب -٢

.در قيمت ردیف مربوطه منظور شده استمحدودیت های وزنی بارگيری وحمل با تریلی یا لوله بر در مسير خط لوله -٣

معادل قيمت های ریسه در طول ) در صورت دستور کارفرما(بار کارفرما هزینه جمع  وری لوله های ریسه شده در مسير خط و برگشت آنها تا محل ان-۴
.خط محاسبه می شود

: اضافه بهایی به شرح زیر تعلق می گيرددر صورت انجام عمليات در شرایط زیر به قيمت های ردیف های عمليات ریسه-۵
 درصد١۵%)١۵تا % ٨شيب تقریبی بين (ردیف چيدن لوله در منطقه تپه ای و نيمه آوهستانی ١-۵
 درصد٢۵             %)٢٢تا % ١۵شيب تقریبی بين(ردیف چيدن لوله در منطقه آوهستانی ٢-۵
 درصد۴٠%)           ٢٢شيب تقریبی بيش از (ردیف چيدن لوله در منطقه آوهستانی صعب العبور ٣-۵
 درصد١٠               )خميده و با طول های آوتاه و بلند(ریسه آردن لوله های مستعمل ۵-۴

٣



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل اول - عمليات ریسه

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل اول - عمليات ریسه

١٢،۴٧٠متر  اینچ۴ریسه لوله  ٠١٠١٠٠١ ۵۶

١٣،٢۴٠متر  اینچ۶ریسه لوله  ٠١٠١٠٠٢ ۵۶

١۴،۴٧٠متر  اینچ٨ریسه لوله  ٠١٠١٠٠٣ ۵۶

١۵،٨٩٠متر  اینچ١٠ریسه لوله  ٠١٠١٠٠۴ ۵۶

١٧،٠۴٠متر  اینچ١٢ریسه لوله  ٠١٠١٠٠۵ ۵۶

١٩،۴۴٠متر  اینچ١۴ریسه لوله  ٠١٠١٠٠۶ ۵۶

٢١،٣٠٠متر  اینچ١۶ریسه لوله  ٠١٠١٠٠٧ ۵۶

٢٣،١٨٠متر  اینچ١۶ریسه لوله  ٠١٠١٠٠٨ ۵۶

٢۵،٧٩٠متر  اینچ٢٠ریسه لوله  ٠١٠١٠٠٩ ۵۶

٢٧،٧۴٠متر  اینچ٢٢ریسه لوله  ٠١٠١٠١٠ ۵۶

٣٠،٠۵٠متر  اینچ٢۴ریسه لوله  ٠١٠١٠١١ ۵۶

٣١،۵۴٠متر  اینچ٢۶ریسه لوله  ٠١٠١٠١٢ ۵۶

٣۵،۵٠٠متر  اینچ٢٨ریسه لوله  ٠١٠١٠١٣ ۵۶

٣٨،٧١٠متر  اینچ٣٠ریسه لوله  ٠١٠١٠١۴ ۵۶

۴٢،٢٠٠متر  اینچ٣٢ریسه لوله  ٠١٠١٠١۵ ۵۶

۴۵،٠٢٠متر  اینچ٣۴ریسه لوله  ٠١٠١٠١۶ ۵۶

۴٨،۶٩٠متر  اینچ٣۶ریسه لوله  ٠١٠١٠١٧ ۵۶

۵٢،١٢٠متر  اینچ٣٨ریسه لوله  ٠١٠١٠١٨ ۵۶

۵۴،٨۴٠متر  اینچ۴٠ریسه لوله  ٠١٠١٠١٩ ۵۶

۵٧،٣۴٠متر  اینچ۴٢ریسه لوله  ٠١٠١٠٢٠ ۵۶

۶٠،٩٠٠متر  اینچ۴۴ریسه لوله  ٠١٠١٠٢١ ۵۶

۶٣،٣۴٠متر  اینچ۴۶ریسه لوله  ٠١٠١٠٢٢ ۵۶

۶۵،٩٨٠متر  اینچ۴٨ریسه لوله  ٠١٠١٠٢٣ ۵۶

۶٨،٨۴٠متر  اینچ۵٢ریسه لوله  ٠١٠١٠٢۴ ۵۶

٧١،٩٧٠متر   اینچ۵۶ریسه لوله  ٠١٠١٠٢۵ ۵۶

۴



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

آماده سازی لوله ها، جفت آردن لوله ها، جوشكاری خط لوله و  - لوله ها عمليات الزم برای انجام تمام خم های مورد نياز، مانند زیكزاگ، بازرسی-١
. طبق مشخصات فنی مربوط در نرخ های این فصل منظور شده استتعمير جوش های معيوب، برش و پخ زدن، سنگ زدن و پرداخت به تعداد الزم،

لسه سالم تحویل گرفته است، بعهده پيمانكار است و در مواردی آه هزینه اصالح لوله های معيوب در مواردی آه پيمانكار لوله را طبق صورتج-٢
.داگانه از ردیف مربوط به پيمانكار پرداخت می شودها طبق صورتجلسه تحویل، معيوب تحویل پيمانكار شده است، هزینه اصالح ج لوله

.در ردیف های این فصل منظور شده است) غير از لوله ها و اتصاالت و الكترود(تأمين نيروی انسانی، ماشين آالت، لوازم مصرفی -٣

ل قيمتی برای آن منظور نشده باشد، به روش خطی دو ردیف مربوط به چنانچه لوله با ضخامتی مورد استفاده قرار گيرد آه در ردیف های این فص-۴
.نزدیك ترین ضخامت استفاده خواهد شد

.اری اضافه بهایی بشرح زیر تعلق ميگيرددر صورت انجام عمليات در شرایط زیر به قيمت های ردیف های عمليات جوشك-۵
 درصد۵                       ده مسير احداث خط لوله در مجاورت لوله مواد نفتی، گاز یا گاز مایع و در یك جا١-۵
 درصد١۵                               )  درصد١۵ الی ٨شيب تقریبی بين (مناطق تپه ای و نيمه آوهستانی ٢-۵
 درصد٢۵                                                    )   درصد٢٢ تا ١۵شيب تقریبی بين (مناطق آوهستانی ٣-۵
 درصد۴٠                   )  درصد٣۵ درصد تا ٢٢شيب تقریبی بيش از (مناطق آوهستانی صعب العبور ۵-۴

 متر باشد، محاسبه هزینه اجرای آار به طور ٢٠٠ درصد و طول مسير با این شيب و به طور پيوسته بيش از ٣۵هر گاه در محلی شيب بيش از -۶
در سایر موارد، از ردیف های مشخص شده در این فصل استفاده . مجزا توسط برآورد آننده مشخص و به صورت ردیف ستاره دار منظور می گردد

.خواهد شد

برای لوله های با مقاومت مکانيکی باالتر به. می باشد۵L X 65تا   ۵LXو ۵Lقيمت ردیف های این فصل برای انجام عمليات روی لوله ها ی فوالدی-٧
.، سه درصد به قيمت ردیف های این فصل اضافه می شود۵LX65 درصد افزایش تنش تسليم فوالد نسبت به لوله ١٠ازاء هر 

ی مخرب مربوط به تعيين روش جوشكاری در قيمت های این فصل هزینه آزمایش صالحيت جوشكاران و تهيه دستورالعمل جوشكاری و آزمایش ها-٨
.منظور شده است

۵



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

٣٢٣،١٩٠سرجوش اینچ٠/١٨٨ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠١ ۵۶

٣۴١،٠٠٠سرجوش اینچ٠/٢١٩ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠٢ ۵۶

٣۶٨،١۵٠سرجوش اینچ٠/٢۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠٣ ۵۶

٣٩٨،٣٣٠سرجوش اینچ٠/٢٨١ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠۴ ۵۶

۴٣۵،٩۴٠سرجوش اینچ٠/٣١٢ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠۵ ۵۶

۴٨۴،٧٢٠سرجوش اینچ٠/٣٣٧ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠۶ ۵۶

۵۴٠،٩١٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠٧ ۵۶

۵٨۵،۵٩٠سرجوش اینچ٠/۵٣١ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠٨ ۵۶

۶۴١،٧٩٠سرجوش اینچ٠/۶٧۴ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠٩ ۵۶

۴۶۴،۵٠٠سرجوش اینچ٠/١٨٨ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠١ ۵۶

۴٩٢،٣٠٠سرجوش اینچ٠/٢١٩ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠٢ ۵۶

۵٢٨،۵٠٠سرجوش اینچ٠/٢۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠٣ ۵۶

۵۶٢،١۴٠سرجوش اینچ٠/٢٨٠ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠۴ ۵۶

۵٩٣،٩٩٠سرجوش اینچ٠/٣١٢ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠۵ ۵۶

۶٣۵،٢٨٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠۶ ۵۶

۶۶٧،١٣٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠٧ ۵۶

٧۴٢،٠۶٠سرجوش اینچ٠/۴٣٢ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠٨ ۵۶

٨٠١،٧١٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠٩ ۵۶

٨۵۶،٨۴٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠١٠ ۵۶

٩٣١،٧٧٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠١١ ۵۶

٩٩۶،٨٠٠سرجوش اینچ٠/٧١٩ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠١٢ ۵۶

١،٠٧١،٧٣٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠١٣ ۵۶

۶۴۵،٨١٠سرجوش اینچ٠/١٨٨ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠١ ۵۶

۶٨٣،٩٠٠سرجوش اینچ٠/٢١٩ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠٢ ۵۶

٧٢٢،٠٠٠سرجوش اینچ٠/٢۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠٣ ۵۶

٧۴٧،٠٠٠سرجوش اینچ٠/٢٧٧ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠۴ ۵۶

٧٨٧،۶٠٠سرجوش اینچ٠/٣١٢ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠۵ ۵۶

٨٣٨،۶٧٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠۶ ۵۶

٨٧٩،٢۶٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠٧ ۵۶

٩٧۵،٧۶٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠٨ ۵۶

١،٠۶۴،٨٧٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠٩ ۵۶

١،١۵۵،۶٢٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠١٠ ۵۶

١،٢۴۴،٢١٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠١١ ۵۶

١،٣٧۴،۵۶٠سرجوش اینچ٠/٧١٩ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠١٢ ۵۶

١،۴۶١،٨۵٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠١٣ ۵۶

٧٠۶،٠۴٠سرجوش اینچ٠/١٨٨ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠١ ۵۶

٧۴٨،٨٢٠سرجوش اینچ٠/٢١٩ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠٢ ۵۶

٧٩۶،١١٠سرجوش اینچ٠/٢۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠٣ ۵۶

٨٢٢،٢۶٠سرجوش اینچ٠/٢٧٩ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠۴ ۵۶

٨٧۵،۶٢٠سرجوش اینچ٠/٣١٢ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠۵ ۵۶

٩٢٩،٠٣٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠۶ ۵۶

۶
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٩٧١،۴٨٠سرجوش اینچ٠/٣۶۵ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠٧ ۵۶

١،٠٨٢،٧٣٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠٨ ۵۶

١،١٧٧،٨٠٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠٩ ۵۶

١،٢٨٧،١١٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠١٠ ۵۶

١،٣٩٨،٧٢٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠١١ ۵۶

١،٧٧۶،٧٠٠سرجوش اینچ٠/٧١٩ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠١٢ ۵۶

٨٢٠،٠٨٠سرجوش اینچ٠/١٨٨ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠١ ۵۶

٨٧۴،٣٣٠سرجوش اینچ٠/٢۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠٢ ۵۶

٩٠٣،٢١٠سرجوش اینچ٠/٢٨١ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠٣ ۵۶

٩۵٧،۶۵٠سرجوش اینچ٠/٣١٢ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠۴ ۵۶

١،٠١٣،۶٣٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠۵ ۵۶

١،٠۵٣،۴۶٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠۶ ۵۶

١،٠٩٠،٢٢٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠٧ ۵۶

١،١۶٢،١٨٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠٨ ۵۶

١،١٢۴،۶١٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠٩ ۵۶

١،٣٧١،٨٨٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠١٠ ۵۶

١،۵٠٣،٠٠٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠١١ ۵۶

١،۶٧٨،٣٨٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠١٢ ۵۶

١،٨۴١،۶١٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠١٣ ۵۶

٩۴٧،۵٧٠سرجوش اینچ٠/١٨٨ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠١ ۵۶

٩٨١،٢۶٠سرجوش اینچ٠/٢۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠٢ ۵۶

٩٣٧،١۵٠سرجوش اینچ٠/٢٨١ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠٣ ۵۶

١،٠٨۵،٢٠٠سرجوش اینچ٠/٣١٢ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠۴ ۵۶

١،١۴۴،٠١٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠۵ ۵۶

١،١٨۵،٨۵٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠۶ ۵۶

١،٢۴١،۴٨٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠٧ ۵۶

١،٣٠۵،٣١٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠٨ ۵۶

١،٣٧١،١۵٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠٩ ۵۶

١،۴٣٨،۵۴٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠١٠ ۵۶

١،۵٣٨،١٣٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠١١ ۵۶

١،۶٩٧،٨٠٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠١٢ ۵۶

١،٨٩١،٧۵٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠١٣ ۵۶

٢،٠۶۴،٨٣٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠١۴ ۵۶

١،٠٧٢،۴۶٠سرجوش اینچ٠/١٨٨اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠١ ۵۶

١،١١۶،۵٩٠سرجوش اینچ٠/٢۵٠اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠٢ ۵۶

١،١۶٠،٧٢٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠٣ ۵۶

١،٢١٧،۴٢٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠۴ ۵۶

١،٢٧٩،٣۵٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠۵ ۵۶

١،٣٢٣،۴٢٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠۶ ۵۶

١،٣۶۴،٠٨٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠٧ ۵۶

١،۴١٣،٣٨٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠٨ ۵۶

٧
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١،۴٨٢،٧٢٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠٩ ۵۶

١،۵٨۴،٧٧٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠١٠ ۵۶

١،٧٢۴،٩٢٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠١١ ۵۶

١،٨٩٨،٣۴٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠١٢ ۵۶

٢،١٠٨،٨٧٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠١٣ ۵۶

٢،٢۵٧،۶٩٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠١۴ ۵۶

١،٢١٨،۴٨٠سرجوش اینچ٠/١٨٨اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠١ ۵۶

١،٢٩٣،۴۵٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠٢ ۵۶

١،٣۵٣،٣٣٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠٣ ۵۶

١،۴١٨،٧۵٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠۴ ۵۶

١،۴۶۵،٢٩٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠۵ ۵۶

١،۵٠٨،٢۴٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠۶ ۵۶

١،۵۶٠،٣١٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠٧ ۵۶

١،۶٣٣،۵۴٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠٨ ۵۶

١،٧۴٢،۶٧٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠٩ ۵۶

١،٩٨٣،٠١٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠١٠ ۵۶

٢،١٧٣،٩۴٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠١١ ۵۶

٢،٣۶۴،٩۶٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠١٢ ۵۶

٢،۵٢۶،۶٩٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠١٣ ۵۶

١،۴۴٣،۶۵٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠١ ۵۶

١،۵٠٧،١٠٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠٢ ۵۶

١،۵٧۶،۴٠٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠٣ ۵۶

١،۶٢۵،٧٢٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠۴ ۵۶

١،۶٧١،٢٢٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠۵ ۵۶

١،٧٢۶،٣٩٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠۶ ۵۶

١،٨٠٣،٩٨٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠٧ ۵۶

١،٩٧٩،٩١٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠٨ ۵۶

٢،٠٨٠،٨١٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠٩ ۵۶

٢،٢٨٢،١١٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠١٠ ۵۶

٢،۶١٣،۵٣٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠١١ ۵۶

٢،٧٨٧،٩٨٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠١٢ ۵۶

١،۶۵٣،١٠٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠١ ۵۶

١،٧٢٠،۵٧٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠٢ ۵۶

١،٧٩۴،٢۶٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠٣ ۵۶

١،٨۴۶،۶٩٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠۴ ۵۶

١،٨٩۵،٠٨٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠۵ ۵۶

١،٩۵٣،٧۴٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠۶ ۵۶

٢،٠٣۶،٢۴٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠٧ ۵۶

٢،١۶٣،١١٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠٨ ۵۶

٢،٣٣۵،٣١٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠٩ ۵۶

٢،۵۵۵،٢۶٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠١٠ ۵۶
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٢،٩١٨،٢٨٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠١١ ۵۶

٣،٠٨١،۶۴٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠١٢ ۵۶

١،٨١۵،١٢٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠١ ۵۶

١،٨٨٧،١۵٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠٢ ۵۶

١،٩۶۵،٨٢٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠٣ ۵۶

٢،٠٢١،٨٠٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠۴ ۵۶

٢،٠٧٣،۴۵٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠۵ ۵۶

٢،١٣۶،٠٨٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠۶ ۵۶

٢،٢٢۴،١۵٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠٧ ۵۶

٢،٣۶٠،۶٠٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠٨ ۵۶

٢،۵۴۵،۴۴٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠٩ ۵۶

٢،٧٨٢،٧٧٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠١٠ ۵۶

٣،١۴٧،٩۵٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠١١ ۵۶

٣،٣۵٠،٢۵٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠١٢ ۵۶

١،٩٩۶،٠٨٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠١ ۵۶

٢،٠٧٣،٣٣٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠٢ ۵۶

٢،١۵٧،٧٠٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠٣ ۵۶

٢،٢١۶،۶۵٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠۴ ۵۶

٢،٢٧٢،٠۵٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠۵ ۵۶

٢،٣٣٩،٢١٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠۶ ۵۶

٢،۴٣٣،۶٧٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠٧ ۵۶

٢،۵٨٠،٩٧٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠٨ ۵۶

٢،٧٨٠،١٨٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠٩ ۵۶

٣،٠٣٧،١٢٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠١٠ ۵۶

٣،٣۴۴،۶١٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠١١ ۵۶

٣،۵۵٩،٧۶٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠١٢ ۵۶

٢،٠٧٨،۶٢٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠١ ۵۶

٢،١٧٧،۶٣٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠٢ ۵۶

٢،٢٨۴،٣۴٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠٣ ۵۶

٢،٣۶۴،٨٠٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠۴ ۵۶

٢،۴۶٩،٠۵٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠۵ ۵۶

٢،۵٨۵،٩٩٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠۶ ۵۶

٢،٧٣٢،٣۵٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠٧ ۵۶

٢،٨٩٣،٣٣٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠٨ ۵۶

٣،١١٠،٢٧٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠٩ ۵۶

٣،٣٩٢،٧١٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠١٠ ۵۶

٣،۶۶۴،٢٢٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠١١ ۵۶

۴،٠١٠،۴٩٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠١٢ ۵۶

٢،٣١١،٣١٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠١ ۵۶

٢،۴١٨،٧٢٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠٢ ۵۶

٢،۵٣۴،۴٧٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠٣ ۵۶

٩
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٢،۵٩۶،۴٣٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠۴ ۵۶

٢،۶٨۴،٢٠٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠۵ ۵۶

٢،٩٣٩،٧١٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠۶ ۵۶

٢،٨۵۶،٧٣٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠٧ ۵۶

٢،٩٨۴،١٧٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠٨ ۵۶

٣،٢٠٣،۵٩٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠٩ ۵۶

٣،۴۶٧،٧۴٠سرجوش اینچ٠/۶٢۶اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠١٠ ۵۶

٣،٨٢٣،۴٩٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠١١ ۵۶

۴،١٠٢،۴١٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠١٢ ۵۶

٢،۶٠۵،٢٩٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠١ ۵۶

٢،٩٢۵،٧٣٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠٢ ۵۶

٢،٨۴٩،١١٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠٣ ۵۶

٢،٩٠٧،٨١٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠۴ ۵۶

٣،٠۴٠،٣٧٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠۵ ۵۶

٣،١٣٨،٣٩٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠۶ ۵۶

٣،٣١٨،٣١٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠٧ ۵۶

٣،۵٧٣،٧١٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠٨ ۵۶

٣،٨٠۴،٩٠٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠٩ ۵۶

۴،١٠٨،١۶٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠١٠ ۵۶

۴،۶۴۵،۵١٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠١١ ۵۶

۴،٩۴٠،١٨٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠١٢ ۵۶

٢،٩٣۴،۶٠٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠١ ۵۶

٣،٠۵٨،٨۶٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠٢ ۵۶

٣،١٩٢،٧۶٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠٣ ۵۶

٣،٢۵۴،٩١٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠۴ ۵۶

٣،٣٩۵،٢٧٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠۵ ۵۶

٣،۵۴٢،٠١٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠۶ ۵۶

٣،٧٢۵،۶٨٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠٧ ۵۶

٣،٩٣٣،۶٣٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠٨ ۵۶

۴،٢١١،٨١٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠٩ ۵۶

۴،۵٨١،٠٩٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠١٠ ۵۶

۴،٩٣٠،٧١٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠١١ ۵۶

۵،٢۶۵،۵٣٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠١٢ ۵۶

٣،١٢٢،۴۶٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠١ ۵۶

٣،٢۵١،٧٩٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠٢ ۵۶

٣،٣٩١،١۶٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠٣ ۵۶

٣،۴۵۵،٨۴٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠۴ ۵۶

٣،۶٠١،٩٣٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠۵ ۵۶

٣،٧۵۴،۶۶٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠۶ ۵۶

٣،٩۴۵،٨٣٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠٧ ۵۶

۴،١۶٣،۶٣٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠٨ ۵۶
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۴،۴۵۴،۵٣٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠٩ ۵۶

۴،٨۴٢،٢٨٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠١٠ ۵۶

۵،٢٠٨،٢٢٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠١١ ۵۶

۵،۵۵٨،٧۵٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠١٢ ۵۶

٣،۵۴۶،٨١٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠١ ۵۶

٣،۶٩٢،١١٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠٢ ۵۶

٣،٧۵٩،۵۵٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠٣ ۵۶

٣،٩١١،٨۵٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠۴ ۵۶

۴،٠٧١،٠٨٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠۵ ۵۶

۴،٢٧٠،٣٨٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠۶ ۵۶

۴،۵٠٠،۵٩٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠٧ ۵۶

۴،٨٠۶،٩٩٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠٨ ۵۶

۵،٢١٩،٠٨٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠٩ ۵۶

۵،۶٠۵،٢٩٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠١٠ ۵۶

۵،٩٧۵،۴٣٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠١١ ۵۶

٣،۶٧۴،۴٢٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠١ ۵۶

٣،٨٢۴،۵٢٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠٢ ۵۶

٣،٨٩۴،١٨٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠٣ ۵۶

۴،٠۵١،۵٠٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠۴ ۵۶

۴،٢١۵،٩٨٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠۵ ۵۶

۴،۴٢١،٨۵٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠۶ ۵۶

۴،٧٢٣،٧۴٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠٧ ۵۶

۵،٠۴١،٧١٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠٨ ۵۶

۵،۴٧١،٠۵٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠٩ ۵۶

۵،٨٧٢،١٩٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠١٠ ۵۶

۶،٢۵۶،٧۴٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠١١ ۵۶

۴،٠٣٠،٧٢٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠١ ۵۶

۴،١١٣،٨٠٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠٢ ۵۶

۴،٢۶۵،۴۴٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠٣ ۵۶

۴،۴٣۵،۵٣٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠۴ ۵۶

۴،۶۴٨،۴٢٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠۵ ۵۶

۴،٩۶٢،١١٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠۶ ۵۶

۵،٢٩٢،۴۴٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠٧ ۵۶

۵،٧۴٠،٢١٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠٨ ۵۶

۶،١۵٧،٣٠٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠٩ ۵۶

۶،۵۵٧،٢٣٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠١٠ ۵۶

۴،٢۶٧،٠٧٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠١ ۵۶

۴،٣۵٣،٠٩٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠٢ ۵۶

۴،۵١٠،٠٧٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠٣ ۵۶

۴،۶٨۶،١٧٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠۴ ۵۶

۴،٩٠۶،۵٧٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠۵ ۵۶
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۵،٢٣٣،٢٢٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠۶ ۵۶

۵،۵٧٧،٠٩٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠٧ ۵۶

۶،٠۴۵،٣۶٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠٨ ۵۶

۶،۴٨٠،٠٠٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠٩ ۵۶

۶،٨٩۶،٨۶٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠١٠ ۵۶

۴،۶١٧،١۶٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠١ ۵۶

۴،۶۵٢،۶١٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠٢ ۵۶

۴،٨٧۵،٣۵٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠٣ ۵۶

۵،٠۶٢،۴۵٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠۴ ۵۶

۵،٢٩۶،۶٣٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠۵ ۵۶

۵،۶۴۵،٣۶٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠۶ ۵۶

۶،٠١٢،٣٩٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠٧ ۵۶

۶،۵١۴،١٠٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠٨ ۵۶

٧،۵٣٩،١٧٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠٩ ۵۶

٨،٠٠۴،٨٢٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠١٠ ۵۶

۵،٠٨١،۶٨٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠١ ۵۶

۵،١٨٠،۴٩٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠٢ ۵۶

۵،٣۶٠،٨١٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠٣ ۵۶

۵،۵۶٣،٠٨٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠۴ ۵۶

۵،٨١۶،٢۵٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠۵ ۵۶

۶،١٩۵،٠۶٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠۶ ۵۶

۶،۵٩٣،۶۵٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠٧ ۵۶

٧،١۴٠،۵۵٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠٨ ۵۶

٧،٨۴٩،٩٨٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠٩ ۵۶

٨،٣۴١،۵٢٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠١٠ ۵۶

۶،٠٩٨،١٩٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠١ ۵۶

۶،٢۶۴،٧٩٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠٢ ۵۶

۶،۴۵۵،٢٨٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠٣ ۵۶

۶،٧٣٠،٧٨٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠۴ ۵۶

٧،١۵۶،٢١٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠۵ ۵۶

٧،۶٨۵،٢٧٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠۶ ۵۶

٨،٣٠۴،٩۴٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠٧ ۵۶

٨،٨۶٨،٨٢٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠٨ ۵۶

٩،۴١٠،۵٠٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠٩ ۵۶

۶،٣٨۴،٠٧٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠١ ۵۶

۶،۴٩٩،٩٠٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠٢ ۵۶

۶،۶٩۶،١۶٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠٣ ۵۶

۶،٩٨٠،٠١٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠۴ ۵۶

٧،۴۴۵،٠۵٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠۵ ۵۶

٨،٠٢٣،٢٩٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠۶ ۵۶

٨،۶۶۶،٧٩٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠٧ ۵۶

١٢



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

٩،٢۵٠،٧٩٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠٨ ۵۶

٩،٨١١،٩٢٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠٩ ۵۶

١٣



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم - آزمایش های کنترل کيفيت جوش

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

. بينی شده است و استفاده از آن درسایر موارد مجاز نيستردیف های این فصل، برای آزمایش هایی آه توسط پيمانكار انجام شود، پيش-١
 از آارفرما قرارداد منعقد نماید ليكن مسئوليت در قبال آارفرما و پيمانكار باید با یكی از شرآت های متخصص پرتونگاری صنعتی با آسب مجوز

.اشخاص ثالث بعهده خود پيمانكارخواهد بود

متناسب، ظهور (SOURCE)برداری از جوش ها با اشعه، تهيه چشمهدر نرخ های پرتونگاری این فصل هزینه های عمليات آماده سازی فيلم، عكس-٢
. و افراد متفرقه به محل پرتونگاری منظور شده استو ثبوت فيلم، و رعایت موارد ایمنی ازجمله مراقبت از نزدیك شدن عابران

 حرارتی، برودتی، آب و جز اینها و همچنين هزینه های مربوط به آماده هزینه تامين و استقرار آزمایشگاه و تاریكخانه با تجهيزات آن وتاسيسات-٣
.ی و مانند آن در هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه، منظور شده استنمودن دستگاه ها، تامين وسيله نقليه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلز

.خ های این فصل منظور نشده استهزینه تهيه فيلم و تفسير رادیوگرافی به عهده آارفرما می باشد و در نر-۴

.اری نخواهد شدتفاوت ضخامت جدار لوله، شير و اتصال ها باعث تغيير بها در نرخ پرتونگ-۵

نجام در صورتی آه با درخواست و تایيد آارفرما یا مهندس مشاور، آار در شب ا. بهای ردیف های آنترل آيفيت جوش، برای روزهای عادی است-۶
. پرداخت می شود١/٢٠شود، بهای آن بر اساس ردیف های پيشگفته با اعمال ضریب 

تعرفه خدمات ژئوتکنيک و مقاومت "ی،رنگ های نافذ براساس بهای انجام کنترل کيفيت جوشکاری به روش های ماوراء صوت، ذرات مغناطيس-٧
 که در تعرفه پيش بينی شده است تعلق نمیبه قيمت های این تعرفه هيچگونه هزینه و یا ضرایب اضافی عالوه بر آنچه. تعيين می شود" مصالح 
.گيرد

١۴



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم - آزمایش های کنترل کيفيت جوش

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم - آزمایش های کنترل کيفيت جوش

٢۴٣،۵٢٠سرجوش اینچ۴پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠١ ۵۶

٣٠٧،٩۵٠سرجوش اینچ۶پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٢ ۵۶

٣٧۴،٧۴٠سرجوش اینچ٨پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٣ ۵۶

۴٢٩،٠١٠سرجوشاینچ١٠پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۴ ۵۶

۴٧۴،٨۶٠سرجوش اینچ١٢پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۵ ۵۶

۵۴٠،٩٣٠سرجوش اینچ١۴پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۶ ۵۶

۶٠٩،٨٧٠سرجوش اینچ١۶پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٧ ۵۶

۶٧۶،١۶٠سرجوش اینچ١٨پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٨ ۵۶

٧۴١،٨۶٠سرجوش اینچ٢٠پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٩ ۵۶

٨٠٨،۴۴٠سرجوش اینچ٢٢پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٠ ۵۶

٨۶٣،٨١٠سرجوش اینچ٢۴پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١١ ۵۶

٩٢٧،٣٣٠سرجوش اینچ٢۶پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٢ ۵۶

٩٨۵،٢٩٠سرجوش اینچ٢٨پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٣ ۵۶

١،٠٣٣،٧۴٠سرجوش اینچ٣٠پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١۴ ۵۶

١،٠٨٧،٢١٠سرجوش اینچ٣٢پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١۵ ۵۶

١،١۴۶،۵٢٠سرجوش اینچ٣۴پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١۶ ۵۶

١،١٨٩،٧٨٠سرجوش اینچ٣۶پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٧ ۵۶

١،٢٣۶،۴۴٠سرجوش اینچ٣٨پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٨ ۵۶

١،٢٨۶،٩١٠سرجوش اینچ۴٠پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٩ ۵۶

١،٣١٣،٧٢٠سرجوش اینچ۴٢پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢٠ ۵۶

١،٣٧٠،٨٣٠سرجوش اینچ۴۴پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢١ ۵۶

١،۴٠١،٣٠٠سرجوش اینچ۴۶پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢٢ ۵۶

١،۴۶۶،۴٧٠سرجوش اینچ۴٨پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢٣ ۵۶

١،۵٣٨،٠١٠سرجوش اینچ۵٢پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢۴ ۵۶

١،۶١۶،٨٨٠سرجوش اینچ۵۶پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢۵ ۵۶

١۵



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

آالت، ابزار آار و مواد مصرفی مورد نياز در قيمت ردیف های این فصل اشينهزینه استقرار، جابجائی های الزم، تامين و به آارگيری نيروی انسانی،م-١
.منظور شده است

، در قيمت ردیف ها منظور نشده است، ليكن هزینه های )مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرماست(و رنگ ) پرایمر(بهای تهيه مصالح، ضد زنگ -٢
دن قطران، حمل مصالح فوق از انبار آارگاه به پای آار و تمامی هزینه انبار آردن این اجناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب، خرد آر

.های مربوط در قيمت ردیف های این فصل منظورشده است

 آيلومتر و باراندازی منظور شده است، ليكن در نرخ های ٣٠ حمل تا در نرخ های ردیف های زنگ زدایی با ماسه، هزینه تهيه ماسه و بارگيری و-٣
.شده استردیف های زنگ زدایی با گریت مسباره هزینه تهيه مسباره و حمل منظور  ن

ینه های مربوط به جابجائی داخل آارگاه، دپو آردن و آماده سازی برای در صورت انجام عمليات تميز آاری و پرایمر زنی در آارگاه های ثابت، هز-۴
.حمل به مسير خط لوله، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است

.در نظر گرفته شده استSIS 055900زدایی و تميز آردن لوله در ردیف های این فصل،طبق استـاندارد عمليـات زنگ-۵

.زدایی به روش شات بالست معادل هزینه زنگ زدایی با گریت مسباره ميباشد هزینه زنگ-۶

.به ردیف های این فصل، اضافه بها به شرح زیر تعلق می گيرد-٧

 درصد١٠.باشدCدر صورتی آه درجه زنگ زدگی از نوع١-٧
 درصد٢٠.باشدDدر صورتی آه درجه زنگ زدگی لوله از نوع٢-٧

.گاه ها نيز منظور گردیده است در نرخ های این فصل لوله گذاری بر روی تكيه-٨

١۶



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم - زنگ زدایی و رنگ آميزی

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۴زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٠١
با ماسه پاشی در آارگاه ثابت . 

٣٣،٧۵٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۶زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٠٢
با ماسه پاشی در آارگاه ثابت . 

۴٨،۴٠٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٨زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٠٣
با ماسه پاشی در آارگاه ثابت . 

۶٣،٠٧٠متر ۵۶

  تا حدB یا A  اینچ با زنگ نوع ١٠زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٠۴
½SA2 . با ماسه پاشی در آارگاه ثابت   

٧۶،٣٧٠متر ۵۶

  تا حدB یا A اینچ با زنگ نوع ١٢زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله  ٠۴٠١٠٠۵
½SA2 . با ماسه پاشی در آارگاه ثابت  

٩٠،۵٧٠متر ۵۶

  تا حدB یا A اینچ با زنگ نوع ١۴زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله  ٠۴٠١٠٠۶
½SA2 . با ماسه پاشی در آارگاه ثابت  

١٠۵،۴٢٠متر ۵۶

  تا حدB یا A  اینچ با زنگ نوع ١۶زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٠٧
½SA2 . با ماسه پاشی در آارگاه ثابت   

١٢٠،٠۴٠متر ۵۶

  تا حدB یا A  اینچ با زنگ نوع ١٨زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٠٨
½SA2 . با ماسه پاشی در آارگاه ثابت  

١٣۴،٣٧٠متر ۵۶

  تا حدB یا A  اینچ با زنگ نوع ٢٠زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٠٩
½SA2 . با ماسه پاشی در آارگاه ثابت   

١۵٢،٧۴٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٢٢زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١٠
با ماسه پاشی در آارگاه ثابت . 

١۶٧،٢٠٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٢۴زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١١
با ماسه پاشی در آارگاه ثابت . 

١٨١،١٣٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٢۶زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١٢
با ماسه پاشی در آارگاه ثابت . 

١٩۶،٣۶٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٢٨زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١٣
با ماسه پاشی در آارگاه ثابت . 

٢١٠،٨۵٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٣٠زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١۴
با ماسه پاشی در آارگاه ثابت . 

٢٢۴،٩٢٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٣٢زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١۵
با ماسه پاشی در آارگاه ثابت . 

٢٣٩،٣٩٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٣۴زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١۶
   با ماسه پاشی در آارگاه ثابت . 

٢۵٢،۵١٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٣۶زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١٧
با ماسه پاشی در آارگاه ثابت . 

٢۶۵،٢٧٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٣٨زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١٨
با ماسه پاشی درآارگاه ثابت . 

٢٧٧،٣۵٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۴٠زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١٩
با ماسه پاشی در آارگاه ثابت . 

٢٩٠،۴١٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۴٢زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٢٠
با ماسه پاشی در آارگاه ثابت . 

٣٠۴،۶٠٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۴۴زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٢١
با ماسه پاشی در آارگاه ثابت . 

٣٢٠،١٠٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۴۶زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٢٢
با ماسه پاشی در آارگاه ثابت . 

٣٣۴،۴٣٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۴٨زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٢٣
با ماسه پاشی درآارگاه ثابت . 

٣۴٧،٠۴٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۵٢زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٢۴
با ماسه پاشی در آارگاه ثابت . 

٣٧٨،٣١٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۵۶زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٢۵
با ماسه پاشی در آارگاه ثابت . 

۴٠٣،١۶٠متر ۵۶

  SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۴زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠١
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٣۴،٣٩٠متر ۵۶
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  SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۶زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠٢
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

۵٠،٣۴٠متر ۵۶

  SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٨زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠٣
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

۶٣،٩٢٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ١٠زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠۴
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٧٧،١٧٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ١٢زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠۵
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٩١،٣١٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ١۴زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠۶
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١٠۶،٢٠٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ١۶زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠٧
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١٢٠،٩٩٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ١٨زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠٨
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١٣۵،۵١٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٢٠زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠٩
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١۵٣،٩٩٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٢٢زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١٠
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١۶٨،۵۴٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٢۴زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١١
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١٨٣،١٢٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٢۶زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١٢
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١٩٨،١١٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٢٨زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١٣
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٢١٣،٠۶٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٣٠زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١۴
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٢٢٧،٣۶٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٣٢زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١۵
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٢۴١،٩٨٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٣۴زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١۶
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٢۵۴،٧١٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٣۶زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١٧
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٢۶۶،٧۵٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ٣٨زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١٨
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٢٧٧،۶٨٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۴٠زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١٩
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٢٩٢،٠۴٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۴٢زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٢٠
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٣٠۵،٢٠٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۴۴زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٢١
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٣٢٢،۶۴٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۴۶زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٢٢
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٣٣۵،۴١٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۴٨زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٢٣
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٣۴٩،٢۵٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۵٢زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٢۴
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٣٨٠،۶۴٠متر ۵۶

SA2½  تا حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۵۶زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٢۵
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

۴٠٣،٣٠٠متر ۵۶

٧،٣۶٠متر اینچ.۴اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠١ ۵۶

١٠،٨١٠متر اینچ.۶اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠٢ ۵۶

١۴،۴٩٠متر اینچ.٨اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠٣ ۵۶

١٨،١٧٠متر اینچ.١٠اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠۴ ۵۶
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٢١،٨۵٠متر اینچ.١٢اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠۵ ۵۶

٢۵،۵٣٠متر اینچ.١۴اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠۶ ۵۶

٢٩،٢٠٠متر اینچ.١۶اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠٧ ۵۶

٣٢،۶۵٠متر اینچ.١٨اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠٨ ۵۶

٣۶،٣٣٠متر اینچ.٢٠اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠٩ ۵۶

۴٠،٠١٠متر اینچ.٢٢اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١٠ ۵۶

۴٣،۶٩٠متر اینچ.٢۴اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١١ ۵۶

۴٧،١۴٠متر اینچ.٢۶اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١٢ ۵۶

۵٠،٨٢٠متر اینچ.٢٨اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١٣ ۵۶

۵۴،۵٠٠متر اینچ.٣٠اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١۴ ۵۶

۵٨،١٨٠متر اینچ.٣٢اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١۵ ۵۶

۶١،۶٣٠متر اینچ.٣۴اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١۶ ۵۶

۶۵،٣١٠متر اینچ.٣۶اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١٧ ۵۶

۶٨،٩٩٠متر اینچ.٣٨اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١٨ ۵۶

٧٢،۶٧٠متر اینچ.۴٠اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١٩ ۵۶

٧۶،٣۵٠متر اینچ.۴٢اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٢٠ ۵۶

٧٩،٨٠٠متر اینچ.۴۴اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٢١ ۵۶

٨٣،۴٧٠متر اینچ.۴۶اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٢٢ ۵۶

٨٧،١۵٠متر اینچ.۴٨اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٢٣ ۵۶

٩۴،۵١٠متر اینچ.۵٢اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٢۴ ۵۶

١٠١،۶۴٠متر اینچ.۵۶اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٢۵ ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠٠١
اینچ۴

٢۴،۵٣٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠٠٢
اینچ۶

٣۶،٠٣٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠٠٣
اینچ٨

۴٨،٢٩٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠٠۴
اینچ١٠

۶٠،۵۶٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠٠۵
اینچ١٢

٧٢،٨٢٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠٠۶
اینچ١۴

٨۵،٠٨٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠٠٧
اینچ١۶

٩٧،٣۵٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠٠٨
اینچ١٨

١٠٨،٨۵٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠٠٩
اینچ٢٠

١٢١،١١٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠١٠
اینچ٢٢

١٣٣،٣٨٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠١١
اینچ٢۴

١۴۵،۶۴٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠١٢
اینچ٢۶

١۵٧،١۴٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠١٣
اینچ٢٨

١۶٩،۴٠٠متر ۵۶
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اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠١۴
اینچ٣٠

١٨١،۶٧٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠١۵
اینچ٣٢

١٩٣،٩٣٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠١۶
اینچ٣۴

٢٠۵،۴٣٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠١٧
اینچ٣۶

٢١٧،۶٩٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠١٨
اینچ٣٨

٢٢٩،٩۶٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠١٩
اینچ۴٠

٢۴٢،٢٢٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠٢٠
اینچ۴٢

٢۵۴،۴٩٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠٢١
اینچ۴۴

٢۶۵،٩٩٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠٢٢
اینچ۴۶

٢٧٨،٢۵٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠٢٣
اینچ۴٨

٢٩٠،۵١٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠٢۴
اینچ۵٢

٣١۵،٠۴٠متر ۵۶

اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومينيوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠٢۵
اینچ۵۶

٣٣٨،٨١٠متر ۵۶
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معاونت امور مهندسی

:مقدمه

.قيمت ها این فصل برای نصب شيرآالت و اتصاالت خط لوله محاسبه شده است-١

.ين آالت در قيمت ردیف ها این فصل منظور شده استهزینه مربوط به لوازم مواد مصرف غير از الکترود، استقرار نفرات و ماش-٢

ه است و این هزینه ها بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه هزینه هر گونه عمليات خاکی، بتن و فلز در قيمت های این فصل منظور نشد-٣
.محاسبه می شود

. می باشد و جهت افزایش کالس اضافه بها به شرح زیر تعلق می گيردANSI در استاندارد۶٠٠قيمت ردیف ها این فصل برا اتصاالت تا کالس -۴

API در استاندارد١۵٠٠ درصد معادل ١٠   ٩٠٠اضافه بها کالس  ١-۴
API در استاندارد٣٠٠٠ درصد معادل ١۵   ١۵٠٠اضافه بها کالس ٢-۴
API در استاندارد۵٠٠٠ درصد معادل ٣٠  ٢۵٠٠اضافه بها کالس ٣-۴

ه شرح زیر تعلق می گيرد به قيمت های ردیف های نصب شير و فلنج در این فصل اضافه یا کاهش بها ب-۵
 درصد٢٠.باشد) Otis(اضافه بها نسبت به ردیف های نصب شير هر گاه شير از نوع اوتيس ١-۵

 درصذ٢۵  .باشدControlاضافه بها نسبت به ردیف های نصب شير هر گاه شير از نوع کنترل٢-۵

 درصد١٠. باشدOrificeاضافه بها نسبت به ردیف های نصب فلنج از نوع اوریفيس ٣-۵

 درصد٢٠.باشدInsulator Flangeاضافه بها نسبت به ردیف های نصب فلنج هر گاه فلنج از نوع عایق کننده ۵-۴

 درصد١٠. باشدBlindکاهش بها نسبت به ردیف های نصب فلنج هر گاه فلنج از نوع کور۵-۵

.به عهده کارفرما می باشدHot Tap Machineتهيه دستگاه -۶

ن که در صورتجلسه تحویل، درج شده باشد، هزینه اصالح رفع نواقص با تعييچنانچه شيرها و اتصاالت در موقع تحویل به پيمانكار دارای نواقصی بوده-٧
.قيمت جدد محاسبه و به پيمانكار پرداخت می شود
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۴١۶،٧۵٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ١نصب شير٠۵٠١٠٠١ ۵۶

۵٨٣،۴۵٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ٢نصب شير٠۵٠١٠٠٢ ۵۶

٨٧۵،١٨٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ٣نصب شير٠۵٠١٠٠٣ ۵۶

١،١٠۴،٠٨٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ۴نصب شير٠۵٠١٠٠۴ ۵۶

١،٣٨٠،١٠٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ۶نصب شير٠۵٠١٠٠۵ ۵۶

١،۶٧٢،٨۵٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ٨نصب شير٠۵٠١٠٠۶ ۵۶

١،٩٩٧،٧٧٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ١٠نصب شير٠۵٠١٠٠٧ ۵۶

٣،٠۴۴،٢٢٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ١٢نصب شير٠۵٠١٠٠٨ ۵۶

٣،۵۵١،۵٩٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ١۴نصب شير٠۵٠١٠٠٩ ۵۶

۴،٠٩٧،٩٩٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ١۶نصب شير٠۵٠١٠١٠ ۵۶

۴،۶٣٢،۵١٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ١٨نصب شير٠۵٠١٠١١ ۵۶

۵،٠٧٣،٧٠٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ٢٠نصب شير٠۵٠١٠١٢ ۵۶

۶،٣٢۶،٢٧٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ٢٢نصب شير٠۵٠١٠١٣ ۵۶

۶،۶۵٩،٢۴٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ٢۴نصب شير٠۵٠١٠١۴ ۵۶

٧،۵١٠،٩٩٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ٢۶نصب شير٠۵٠١٠١۵ ۵۶

٨،٣٨۴،١۶٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ٢٨نصب شير٠۵٠١٠١۶ ۵۶

٨،٩٢٣،۴٩٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ٣٠نصب شير٠۵٠١٠١٧ ۵۶

٩،۵٣۶،٩٨٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ٣٢نصب شير٠۵٠١٠١٨ ۵۶

١٠،٢۴١،٠۶٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ٣۴نصب شير٠۵٠١٠١٩ ۵۶

١١،٠۵٧،٣٧٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ٣۶نصب شير٠۵٠١٠٢٠ ۵۶

١٢،۶۴١،٨٧٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ٣٨نصب شير٠۵٠١٠٢١ ۵۶

١٣،۶٠٧،۴۶٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ۴٠نصب شير٠۵٠١٠٢٢ ۵۶

١۴،۶٩٢،١٢٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ۴٢نصب شير٠۵٠١٠٢٣ ۵۶

١۵،٩۶۴،۶۶٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ۴۴نصب شير٠۵٠١٠٢۴ ۵۶

١٧،١٨٢،٣٠٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ۴۶نصب شير٠۵٠١٠٢۵ ۵۶

١٨،٢۶٧،٩۵٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ۴٨نصب شير٠۵٠١٠٢۶ ۵۶

٢٠،٠٠٠،٢۵٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ۵٢نصب شير٠۵٠١٠٢٧ ۵۶

٢١،٠٩١،١٨٠عدد در هر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶ اینچ تا آالس ۵۶نصب شير٠۵٠١٠٢٨ ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠  اینچ  تا آالس  ١اتصال یك جفت فلنج   ٠۵٠٢٠٠١
از خط لوله

١٢٠،٣٣٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠  اینچ  تا آالس  ٢اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٠٢
از خط لوله

٢٠۶،٢٧٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠  اینچ  تا آالس  ٣اتصال یك جفت فلنج   ٠۵٠٢٠٠٣
از خط لوله

٣٢٠،٨٧٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠  اینچ  تا آالس  ۴اتصال یك جفت فلنج   ٠۵٠٢٠٠۴
از خط لوله

۴١٢،۵۵٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠  اینچ  تا آالس  ۶اتصال یك جفت فلنج   ٠۵٠٢٠٠۵
از خط لوله

۴٣۶،۶٢٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠  اینچ  تا آالس  ٨اتصال یك جفت فلنج   ٠۵٠٢٠٠۶
از خط لوله

۵٣٣،۶۴٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه از۶٠٠اینچ  تا آالس  ١٠اتصال یك جفت فلنج٠۵٠٢٠٠٧
خط لوله

۶۴٠،٣٧٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه از۶٠٠ اینچ  تا آالس  ١٢اتصال یك جفت فلنج٠۵٠٢٠٠٨
خط لوله

٧۴٧،١۴٠جفت ۵۶
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 به یكدیگر  در هر نقطه از۶٠٠اینچ  تا آالس  ١۴اتصال یك جفت فلنج٠۵٠٢٠٠٩
خط لوله

٨۵٣،٨٨٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠  اینچ  تا آالس  ١۶اتصال یك جفت فلنج ٠۵٠٢٠١٠
از خط لوله

٩٩۶،١٩٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠ اینچ  تا آالس  ١٨اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠١١
از خط لوله

١،١٢٠،٧١٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر۶٠٠  اینچ  تا آالس  ٢٠اتصال یك جفت فلنج   ٠۵٠٢٠١٢
نقطه از خط لوله

١،٢۴۵،٢۴٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر۶٠٠  اینچ  تا آالس  ٢٢اتصال یك جفت فلنج   ٠۵٠٢٠١٣
نقطه از خط لوله

١،٣۴۴،۵٣٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر۶٠٠  اینچ  تا آالس  ٢۴اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠١۴
نقطه از خط لوله

١،۴٢٠،٢٧٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر۶٠٠  اینچ  تا آالس  ٢۶اتصال یك جفت فلنج   ٠۵٠٢٠١۵
نقطه از خط لوله

١،۵۵١،٣٨٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠ اینچ  تا آالس  ٢٨اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠١۶
از خط لوله

١،۶٢۶،۴۴٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠ اینچ  تا آالس  ٣٠اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠١٧
از خط لوله

١،٧٣۴،٩٨٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠ اینچ  تا آالس  ٣٢اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠١٨
از خط لوله

١،٨۴۵،١۴٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠ اینچ  تا آالس  ٣۴اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠١٩
از خط لوله

١،٩٧٠،٢۴٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠ اینچ  تا آالس  ٣۶اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢٠
از خط لوله

٢،١١٣،۵٣٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠ اینچ  تا آالس  ٣٨اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢١
از خط لوله

٢،۴٢١،٧۵٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠ اینچ  تا آالس  ۴٠اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢٢
از خط لوله

٢،۶۴١،٩١٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠ اینچ  تا آالس  ۴٢اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢٣
از خط لوله

٢،٧٩۵،۶۵٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠ اینچ  تا آالس  ۴۴اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢۴
از خط لوله

٣،٠٧۵،٢٢٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠ اینچ  تا آالس  ۴۶اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢۵
از خط لوله

٣،٣٢۴،۵۶٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠ اینچ  تا آالس  ۴٨اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢۶
از خط لوله

٣،۵١۴،۵۴٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠ اینچ  تا آالس  ۵٢اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢٧
از خط لوله

٣،٨۴۴،٠٢٠جفت ۵۶

 به یكدیگر  در هر نقطه۶٠٠ اینچ  تا آالس  ۵۶اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢٨
از خط لوله

۴،١٠٠،٢٩٠جفت ۵۶

 اینچ به لوله اصلی حاوی جریان (با۴) خط لوله HOT TAPاتصال گرم(٠۵٠٣٠٠١
)شامل  جوش  ولدولتWELDOLETهر قطر) با استفاده از ولدولت(

 انجام آزمایش١۵٠ اینچ آالس۴ روی لوله اصلی،جوش فلنج 
سوراخ آردن  ،١۵٠ اینچ آالس ۴هيدرواستاتيك، نصب شير دروازه ای

 )و آور آردنHOT TAP MACHINEلوله اصلی  با ماشين سوراخ آن(
شير  از خاتمه عمليات

٩،٢۶٨،٢۶٠عدد ۵۶

 اینچ به لوله اصلی حاوی جریان (با۶) خط لوله HOT TAPاتصال گرم (٠۵٠٣٠٠٢
) شامل جوش ولدولتWELDOLETهر قطر) با استفاده از ولدولت(

 انجام آزمایش١۵٠ اینچ آالس۶روی لوله اصلی، جوش فلنج 
سوراخ آردن  ،١۵٠ اینچ آالس ۶هيدرواستاتيك، نصب شير دروازه ای 

 ) و آور آردنHOT TAP CHINEلوله اصلی با ماشين سوراخ آن (
شير پس از خاتمه عمليات

١٢،٣۵٧،۶٨٠عدد ۵۶

٢٣



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شيرآالت و اتصاالت

معاونت امور مهندسی
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فصل پنجم - نصب شيرآالت و اتصاالت

 اینچ به لوله اصلی حاوی جریان (با٨) خط لوله HOT TAPاتصال گرم (٠۵٠٣٠٠٣
) شامل جوش ولدولتWELDOLETهر قطر) با استفاده از ولدولت(

 انجام آزمایش١۵٠ اینچ آالس٨روی لوله اصلی، جوش فلنج 
سوراخ آردن  ،١۵٠ اینچ آالس ٨هيدرواستاتيك، نصب شير دروازه ای 

 ) و آور آردنHOT TAP CHINEلوله اصلی با ماشين سوراخ آن (
شير پس از خاتمه عمليات

١۵،۴۴٧،١٠٠عدد ۵۶

 اینچ به لوله اصلی حاوی جریان١٠) خط لوله HOT TAPاتصال گرم (٠۵٠٣٠٠۴
) شامل جوش ولدولتWELDOLET(با هر قطر) با استفاده از ولدولت(

 انجام آزمایش١۵٠ اینچ آالس١٠روی لوله اصلی، جوش فلنج 
سوراخ  ،١۵٠ اینچ آالس ١٠هيدرواستاتيك، نصب شير دروازه ای 

  ) و آورHOT TAP CHINEآردن لوله اصلی با ماشين سوراخ آن (
آردن شير پس از خاتمه عمليات

١٨،۵٣۶،۵٢٠عدد ۵۶

 اینچ به لوله اصلی حاوی جریان١٢) خط لوله HOT TAPاتصال گرم (٠۵٠٣٠٠۵
) شامل جوش ولدولتWELDOLET(با هر قطر) با استفاده از ولدولت(

 انجام آزمایش١۵٠ اینچ آالس١٢روی لوله اصلی، جوش فلنج 
سوراخ  ،١۵٠ اینچ آالس ١٢هيدرواستاتيك، نصب شير دروازه ای 

 )و آورHOT TAP CHINEآردن لوله اصلی با ماشين سوراخ آن (
آردن شير پس از خاتمه عمليات

٢٣،٢٠۴،۶٧٠عدد ۵۶

  اینچ به  لوله اصلی با۴)خط لوله به قطر  HOT TAPاتصال گرم (٠۵٠۴٠٠١
) شامل جوش تی روی لولهSPLIT TEEاستفاده از تی دو تكه (

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب ماشين (
به طور آامل . 

١٢،١۵٣،٢٩٠عدد ۵۶

  اینچ به  لوله اصلی با۶)خط لوله به قطر  HOT TAPاتصال گرم (٠۵٠۴٠٠٢
) شامل جوش تی روی لولهSPLIT TEEاستفاده از تی دو تكه (

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب ماشين (
به طور آامل . 

١۵،۵٢٩،٢٠٠عدد ۵۶

  اینچ به  لوله اصلی با٨)خط لوله به قطر  HOT TAPاتصال گرم (٠۵٠۴٠٠٣
) شامل جوش تی روی لولهSPLIT TEEاستفاده از تی دو تكه (

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب ماشين (
به طور آامل . 

١٩،۵٨٠،٣٠٠عدد ۵۶

  اینچ به  لوله اصلی با١٠) خط لوله به قطر  HOT TAPاتصال گرم (٠۵٠۴٠٠۴
) شامل جوش تی روی لولهSPLIT TEEاستفاده از تی دو تكه (

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب ماشين (
به طور آامل . 

٢٣،٨٢۵،۶٢٠عدد ۵۶

 اینچ به  لوله اصلی با١٢)خط لوله به قطر  HOT TAPتصال گرم (٠۵٠۴٠٠۵
) شامل جوش تی روی لولهSPLIT TEEاستفاده از تی دو تكه (

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب ماشين (
به طور آامل .

٢٩،٠۵۵،٢٩٠عدد ۵۶

  اینچ به لوله اصلی با١۴)خط  لوله به قطر  HOT TAPاتصال گرم (٠۵٠۴٠٠۶
) شامل جوش تی روی لولهSPLIT TEEاستفاده از تی دو تكه (

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب ماشين (
به طور آامل .  

٣١،٢٣۴،۴۴٠عدد ۵۶

  اینچ به  لوله اصلی با١۶)خط لوله به قطر  HOT TAPاتصال گرم (٠۵٠۴٠٠٧
) شامل جوش تی روی لولهSPLIT TEEاستفاده از تی دو تكه (

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب ماشين (
به طور آامل . 

٣۴،۵٨٩،٨۴٠عدد ۵۶

  اینچ به  لوله اصلی با١٨)خط لوله به قطر  HOT TAPاتصال گرم (٠۵٠۴٠٠٨
) شامل جوش تی روی لولهSPLIT TEEاستفاده از تی دو تكه (

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب ماشين (
به طور آامل . 

٣۶،٨۴۵،٧٠٠عدد ۵۶

  اینچ به  لوله اصلی با٢٠) خط لوله به قطر  HOT TAPاتصال گرم (٠۵٠۴٠٠٩
) شامل جوش تی روی لولهSPLIT TEEاستفاده از تی دو تكه (

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شير،نصب ماشين (
به طور آامل . 

٣٩،١٠١،۵۶٠عدد ۵۶

٢۴
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:مقدمه

با سرعت متعارف گردد و به علت تفاوت طبيعت (MAIN SPREAD)عوامل طبيعی یا مصنوعی آه مانع اجرای عمليات خط لوله توسط گروه اصلی-١
. های آاری اصلی وبه طور جداگانه انجام شود، مانع محسوب می شودآار، عمليات اجرایی در محدوده این عوامل توسط گروه دیگری غير از گروه

 الی ۵۶٠۶٠١٠٠١ درصد هزینه ردیف های ۵٠نها موجود باشد معادل در موارد عبور خط لوله از زیر جاده های فرعی که امکان حفر کانال در آ-٢
. ،حسب مورد پرداخت می شود۵۶٠۶٠٢٠٠٧ الی ۵۶٠۶٠٢٠٠١  و ۵۶٠۶٠١٠٠٧

به جز مصالحی آه تامين آن به تعهد ( و مواد مصرفی مورد نياز هزینه تامين، استقرار و جابه جایی نفرات، وسایل هشدار دهنده، شيرآالت-٣
تكميلی مكانيكال، در قيمت ردیف های مربوط منظور برای اجرای عمليات خم آاری، جوشكاری، آزمایش، جاگذاری لوله و عمليات ) آارفرماست
.شده است

چنانچه حفاری در زمين سنگی انجام شود، اضافه هزینه نسبت به زمين . در ردیف های نقب زنی، حفاری در زمين غير سنگی منظور شده است-۴
راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن محاسبه و پرداخت می غير سنگی برحسب هر مورد از ردیف های فصل عمليات خاآی فهرست بها پایه 

.شود

.اتصال لوله با غالف، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده استدر جاگذاری لوله های اصلی داخل غالف، هزینه آزمایش های الكتریكی عدم -۵

.ر عمليات دیده شده استدرنصب لوله غالف، هزینه عمليات مكانيكال مربوط به نصب هواآش ها و سای
ت هر ردیف منظور شده است و به هيچ عنوان به استناد این آه شرح ردیفبه طور آلی هزینه های آل عمليات مورد نياز برای عبور از موانع در قيم

.این فصل تعلق نمی گيردو یا توضيحات آافی نيست، اضافه بهایی بجز موارد یاد شده به ردیف های 

.تهيه مصالح نوارپيچی و عایقکاری بعهده کارفرماست. هزینه عمليات عایقكاری عبور از موانع، در قيمت ردیف ها منظور شده است-۶

.شده و تهيه آن بعهده پيمانكار استدر نرخ های این فصل آرایه ماشين حفاری افقی و اپراتور مربوطه محاسبه -٧

. متر از طرفين محور جاده پيش بينی گردیده است٣٨حریم جاده تا محدوده -٨

.در طرفين جاده در قيمت ها پيش بينی گردیده است(S. BEND)هزینه اجرای خم مضاعف-٩

. داخل غالف در نرخ ها پيش بينی شده استهزینه اجرای طناب پيچی نمودن لوله اصلی بعد از نوار پيچی جهت عبور از-١٠

.به ردیف های این فصل اضافه یا آاهش بهایی بشرح زیر تعلق می گيرد-١١
. درصد۴ متر، ٣٨ بازاء هریك متر بيشتر یا آمتر از ۵۶٠۶٠٢٠٠٧ الی ۵۶٠۶٠٢٠٠١اضافه یا آاهش بهاء به ردیف های 11-1
. درصد۴                متر ١٢ بازاء هر یكمتر بيشتر از ۵۶٠۶٠١٠٠٧ الی ۵۶٠۶٠١٠٠١اضافه بهاء نسبت به ردیف های 11-2

. درصد پرداخت ميشود۵این فصل به اضافه چنانچه حفاری افقی در زیر آزاد راه ها انجام شود، ردیف های مربوط در -١٢

٢۵
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فصل ششم - عبور از مانع

 اینچ با جاده و راه آهن۴بخش اول اجرای عمليات تقاطع خط لوله ٠۶٠١٠٠١
شامل استقرار دستگاه حفاری افقی ، سوراخ آردن جاده یا زیر راه

 اینچ .٨ متر و آارگذاری غالف ١٢آهن به طول 

۵٩،٩٨۶،٨٣٠یک قلم ۵۶

 اینچ با جاده و راه آهن۶بخش اول اجرای عمليات تقاطع خط لوله ٠۶٠١٠٠٢
شامل استقرار دستگاه حفاری افقی ، سوراخ آردن جاده یا زیر راه

 اینچ .١٠ متر ،عایق کاری و آارگذاری غالف ١٢آهن به طول 

۶۴،٩٨۵،٧٣٠یک قلم ۵۶

 اینچ با جاده و راه آهن٨بخش اول اجرای عمليات تقاطع خط لوله ٠۶٠١٠٠٣
شامل استقرار دستگاه حفاری افقی ، سوراخ آردن جاده یا زیر راه

اینچ .١٢ متر ،عایق کاری و آارگذاری غالف ١٢آهن به طول 

۶٨،٩٧٩،٠٣٠یک قلم ۵۶

 اینچ با جاده و راه آهن١٠بخش اول اجرای عمليات تقاطع خط لوله ٠۶٠١٠٠۴
شامل استقرار دستگاه حفاری افقی ، سوراخ آردن جاده یا زیر راه

 اینچ. ١۴ متر،عایق کاری و آارگذاری غالف ١٢آهن به طول 

٧۴،٩٨٣،۵۴٠یک قلم ۵۶

 اینچ با جاده و راه آهن١٢بخش اول اجرای عمليات تقاطع خط لوله ٠۶٠١٠٠۵
شامل استقرار دستگاه حفاری افقی ، سوراخ آردن جاده یا زیر راه

 اینچ.١۶ متر،عایق کاری و آارگذاری غالف ١٢آهن به طول 

٨۴،۴۴١،۵٠٠یک قلم ۵۶

 اینچ با جاده و راه آهن٢٠بخش اول اجرای عمليات تقاطع خط لوله ٠۶٠١٠٠۶
شامل استقرار دستگاه حفاری افقی ، سوراخ آردن جاده یا زیر راه

 اینچ .٢۴ متر،عایق کاری و آارگذاری غالف ١٢آهن به طول 

٩٨،۵١۵،٠٨٠یک قلم ۵۶

 اینچ با جاده و راه آهن٢۴بخش اول اجرای عمليات تقاطع خط لوله ٠۶٠١٠٠٧
شامل استقرار دستگاه حفاری افقی ، سوراخ آردن جاده یا زیر راه

 اینچ.   ٣٠ متر،عایق کاری و آارگذاری غالف ١٢آهن به طول 

١٠٩،٧٧٣،٩۵٠یک قلم ۵۶

 اینچ با جاده و راه آهن۴بخش دوم اجرای عمليات تقاطع خط لوله ٠۶٠٢٠٠١
 اینچ٨ اینچ و غالف گذاری ۴شامل ادامه عمليات لوله آشی اصلی 
 متر )، عایق آاری لوله٣٨در طرفين جاده یا راه آهن ( از هر طرف 

  .اصلی و غالف و ساخت و نصب هواآش ها و قيرریزی در غالف

٢٢،٢٨٨،۶٩٠یک قلم ۵۶

 اینچ با جاده و راه آهن۶بخش دوم اجرای عمليات تقاطع خط لوله ٠۶٠٢٠٠٢
١٠ اینچ و غالف گذاری ۶شامل ادامه عمليات لوله آشی اصلی 

 متر )، عایق آاری٣٨اینچ در طرفين جاده یا راه آهن ( از هر طرف 
  .لوله اصلی و غالف و ساخت و نصب هواآش ها و قيرریزی در غالف

٢٧،٨۶٠،٨۶٠یک قلم ۵۶

 اینچ با جاده و راه آهن٨بخش دوم اجرای عمليات تقاطع خط لوله ٠۶٠٢٠٠٣
١٢ اینچ و غالف گذاری ٨شامل ادامه عمليات لوله آشی اصلی 

 متر )، عایق آاری٣٨اینچ در طرفين جاده یا راه آهن ( از هر طرف 
  .لوله اصلی و غالف و ساخت و نصب هواآش ها و قيرریزی در غالف

٢٩،٧١٨،٢۵٠یک قلم ۵۶

 اینچ با جاده و راه آهن١٠بخش دوم اجرای عمليات تقاطع خط لوله ٠۶٠٢٠٠۴
١۶  اینچ و غالف گذاری ١٠شامل ادامه عمليات لوله آشی اصلی 

 متر )، عایق آاری٣٨اینچ در طرفين جاده یا راه آهن ( از هر طرف 
  .لوله اصلی و غالف و ساخت و نصب هواآش ها و قيرریزی در غالف

٣٣،۴٣٣،٠٣٠یک قلم ۵۶

 اینچ با جاده و راه آهن١٢بخش دوم اجرای عمليات تقاطع خط لوله ٠۶٠٢٠٠۵
١٠  اینچ و غالف گذاری ١٢شامل ادامه عمليات لوله آشی اصلی 

 متر )، عایق آاری٣٨اینچ در طرفين جاده یا راه آهن ( از هر طرف 
  .لوله اصلی و غالف و ساخت و نصب هواآش ها و قيرریزی در غالف

۴١،٢١٨،٠۵٠یک قلم ۵۶

 اینچ با جاده و راه آهن٢٠بخش دوم اجرای عمليات تقاطع خط لوله ٠۶٠٢٠٠۶
٢۴ اینچ و غالف گذاری ٢٠شامل ادامه عمليات لوله آشی اصلی 

 متر )، عایق آاری٣٨اینچ در طرفين جاده یا راه آهن ( از هر طرف 
  .لوله اصلی و غالف و ساخت و نصب هواآش ها و قيرریزی در غالف

۵۶،۶٧۴،٨٢٠یک قلم ۵۶

 اینچ با جاده و راه آهن٢۴بخش دوم اجرای عمليات تقاطع خط لوله ٠۶٠٢٠٠٧
٣٠ اینچ و غالف گذاری ٢۴شامل ادامه عمليات لوله آشی اصلی 

 متر )، عایق آاری٣٨اینچ در طرفين جاده یا راه آهن ( از هر طرف 
  .لوله اصلی و غالف و ساخت و نصب هواآش ها و قيرریزی در غالف

٧٢،١٣١،۵٩٠یک قلم ۵۶

٢۶



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل هفتم - آزمایش و راه اندازی

معاونت امور مهندسی

:مقدمه
آزمایش نشتی و (صالح و مواد مصرفی الزم برای آزمایش هيدرواستاتيك هزینه های مربوط به تأمين، استقرار و جابه جایی نفرات، ماشين آالت، م-١

.ا منظور شده استخطوط لوله نفت و گاز و موارد ایمنی و سایر هزینه های مشابه در قيمت ه) مقاومت خط لوله با آب

ی خط لوله به قطعات مورد نياز برای آزمایش، تهيه و نصب ارسال و هزینه های مربوط به تهيه روش آزمایش خط لوله، آماده سازی و تقسيم بند-٢
  ابزار و تجهيزات ثبت فشار، نصب شيرهای تخليه و هواگيری و سایر موارددریافت آننده توپك ها با تمام شير آالت و اتصاالت در صورت وجود، تهيه

.مشابه در قيمت ها منظور شده است

 در  های پرآننده با آب، به تعداد الزم به نحوی آه هوای موجود در خط لولههزینه مربوط به ارسال توپك های تميزآننده و اندازه گير با هوا و توپك-٣
، مطابق مشخصات فنی و )آزمایش های مقاومت و نشتی(مورد نياز حد مجاز باشد به انضمام تزریق مواد افزودنی، انجام تمام  آزمایش های 

 مورد نياز و همچنين تهيه گزارش های الزم در قيمت ها منظور روش تأیيد شده، تخليه و خشك آردن خط لوله با هوای خشك و مواد افزودنی
.شده است

ستاتيك هيچ گونه اضافه یا آسر بهایی به ردیف های مربوط به بابت نصب بودن یا نبودن شيرهای اصلی در مسير خط، هنگام آزمایش هيدروا-۴
.آزمایش خط تعلق نمی گيرد

خير در تحویل مصالح، مشخصات فنی پيمان و یا نقص سازنده و بنا به چنانچه به هر دليل، آه ناشی از قصور آاری پيمانكار نباشد، از جمله تأ-۵
 گيرد، هزینه مربوط به این عمليات، طبق ردیف های مربوط به دستور مهندس مشاور، شيرآالت جدا از خط مورد آزمایش هيدرواستاتيك قرار

.آزمایش شيرآالت محاسبه و پرداخت می شود

مایش هيدرواستاتيك قرار می گيرد، در قيمت ردیف های فصل عبور از هزینه آزمایش خط لوله در تقاطع ها آه جداگانه از خط اصلی نيز مورد آز-۶
در هر حال، چنانچه غير از آزمایش. دیف های این فصل تعلق نمی گيردموانع منظور شده است و از این بابت هيچ گونه اضافه یا آسری هایی به ر
 ها، غير از آزمایش در مسير خط، جداگانه نيز مورد آزمایش هر شاخه خط لوله در تقاطع ها، به دليل خاصی آارفرما دستور دهد، قسمتی از لوله

.لوله معادل یك شير با همان اندازه منظور می شود

ح خط و تكميل آزمایش های نهایی، مهندسی مشاور دليل بروز در صورت پيش آمدن نشتی در خط لوله، ضمن عمليات نشت یابی، تعمير و اصال-٧
د نادرست یا قصور پيمانكار نبوده و مربوط به مصالح تحویلی آارفرما نشتی را مورد بررسی قرار داده و در صورتی آه نشت حاصله ناشی از عملكر
ط به عمليات نشت یابی با تعيين قيمت جدید، محاسبه و پرداخت باشد، هزینه های مربوط به مصالح تحویلی آارفرما باشد، هزینه های مربو

.خواهد شد

 برای یافتن نشتی، براساس مجموع طول ،هزینه نشت یابی به عهده آارفرما قرار گيرد، طول خط لوله مورد آزمایش٧در صورتی آه باتوجه به بند -٨
طول قطعات مورد آزمایش نشت یابی آه آمتر از.  محاسبه خواهد شدبخش هایی آه در هر دفعه برای یافتن نشتی مورد آزمایش قرار گرفته اند،

.یك آيلومتر باشد، یك آيلومتر منظور خواهد شد

ی و عایقكاری آنها طبــق ردیف های جوشكاری از فصل آماده سازی و هزینه مربوط به عمليــات اتصـــال نهایی قطعات به یكدیگر شامل جوشكار-٩
. پرداخت می شودجوشكاری و همچنين ردیف های عایقكاری دستی از فصل عایقكاری لوله گذاری

ی تزریق هزینه های مربوط به انتقال آب به هر روشی که موثر تر باشد و هزینه ها. در  این فصل تهيه آب و مواد افزودنی آن به عهده آارفرماست-١٠
.مواد افزودنی و تامين تجهيزات مربوط به عهده پيمانکار است

.ارد زیر استبهای ردیف های مربوط به پرآردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی، شامل مو-١١
همكاری با متخصصان آارفرما برای پرآردن خط با گاز یا مواد نفتی١-١١
.آنترل عملكرد صحيح شيرهای ميان مسيری٢-١١
.گازهواگيری خط تا حصول اطمينان ازپرشدن آامل خط با فرآورده های نفتی یا ٣-١١
ص فرآورده های نفتی یا گاز در  حد مورد قبول بهره بردار از خطانجام سایر عمليات یا هماهنگی های الزم تا زمان جریان آامل و بدون نق۴-١١

.لوله

برای انجام آزمایش خط در شيب های .درصد ميباشد)هشت (٨قيمت ردیف های آزمایش هيدرواستاتيکی خط لوله برای شيب های حداکثر تا-١٢
:باالتر اضافه بهایی بشرح زیر به قيمت های این فصل تعلق ميگيرد

 درصد٢۵ درصد                                          ١۵ درصد  تا ٨شيب های بيش از 
 درصد٣٠ درصد                                        ٢٢ درصد  تا ١۵شيب های بيش از 
 درصد۴۵ درصد                                                          ٢٢شيب های بيش از 

٢٧



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل هفتم - آزمایش و راه اندازی

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هفتم - آزمایش و راه اندازی

٢٧،٣٨٠متر اینچ.۴آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠١ ۵۶

٣٠،٢٠٠متر اینچ.۶آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠٢ ۵۶

٣٣،٣۶٠متر اینچ.٨آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠٣ ۵۶

٣۵،۵۵٠متر اینچ.١٠آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠۴ ۵۶

٣۶،٨٠٠متر اینچ.١٢آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠۵ ۵۶

٣٩،٨۴٠متر اینچ.١۶آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠۶ ۵۶

۴١،٧١٠متر اینچ.١٨آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠٧ ۵۶

۴۴،٩٠٠متر اینچ.٢٠آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠٨ ۵۶

۵٠،٩٣٠متر اینچ.٢۴آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠٩ ۵۶

۵٣،٩١٠متر اینچ.٢۶آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١٠ ۵۶

۶٠،٩٠٠متر اینچ.٣٠آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١١ ۵۶

۶٧،٣٧٠متر اینچ.٣٢آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١٢ ۵۶

٨٠،١٩٠متر اینچ.٣۶آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١٣ ۵۶

٩٣،٣٧٠متر اینچ.۴٢آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١۴ ۵۶

همكاری با آارفرما در پر آردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی برای  لوله٠٧٠٣٠٠١
  اینچ ۶ تا  ۴به قطر  

١،٧٧٠،١۴٠کيلومتر ۵۶

همكاری با آارفرما در پر آردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی برای  لوله٠٧٠٣٠٠٢
  اینچ ١٢ تا  ٨به قطر  

٢،٢١٨،٧٩٠کيلومتر ۵۶

همكاری با آارفرما در پر آردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی برای  لوله٠٧٠٣٠٠٣
  اینچ ٢٠ تا  ١۴به قطر  

٣،٠٠٧،٨٩٠کيلومتر ۵۶

همكاری با آارفرما در پر آردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی برای  لوله٠٧٠٣٠٠۴
  اینچ ٣٠ تا  ٢٢به قطر  

٣،٧٣٠،٠٨٠کيلومتر ۵۶

همكاری با آارفرما در پر آردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی برای  لوله٠٧٠٣٠٠۵
  اینچ ۴٢ تا  ٣٢به قطر  

۴،۵٨٧،٣٩٠کيلومتر ۵۶

عمليات هيدرواستاتيك تسهيالت سر چاهی ، چند راهه ، هدرها٠٧٠۴٠٠١
برای هر حلقه ( لوپ ) تست

٢،٣٠٨،٣١٠ساعت ۵۶

٢٨



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل هشتم - برش و پخ سر لوله

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

از جمله، چنانچه . در حين اجرای آار پيش خواهد آمد”  احياناقيمت ردیف های این فصل مربوط به عمليات اضافی برش و پخ سرلوله است آه-١
 ها در زمان تحویل نياز به برش و ایجاد پخ داشته باشد، با تایيد مهندس لولهآارفرما نتواند به دالیلی لوله های مناسب به پيمانكار تحویل دهد و سر
در رش و پخ زدن سرلوله ها یا بریدن لوله های معيوب، از نرخ های درج شده مشاور و آارفرما مبنی بر وجود ایراد در لوله ها، برای پرداخت هزینه ب

.این فصل استفاده می شود
 بریدن و سنگ زدن لوله در اتصاالت ميان قيمت ردیف های این فصل به سنگ زدن معمول سرلوله در خط اصلی، جوشكاری،: توضيح

هزینه مربوط به این عمليات در ردیف های فصل های مربوط منظور شده . مسيری، نصب شيرآالت و اتصاالت و نظایر آن تعلق نمی گيرد
.است و از این بابت هزینه جداگانه ای پرداخت نمی شود

. بندی لوله های معيوب در قيمت ردیف ها منظور شده استهزینه جابه جایی اضافی لوله در آارگاه برای انجام عمليات برش یا دسته-٢

 ياز برای انجام آار و حمل آنها به پای آار در قيمت ردیف ها منظور شدههزینه تامين ماشين آالت، ابزار آار، سوخت، مصالح و مواد مصرفی مورد ن-٣
.است

. و شامل سنگ زدن و ایجاد پخ مناسب برای جوشكاری می باشد۵LX65تا ۵LXو ۵Lقيمت ردیف های این فصل مربوط به تمام لوله های از نوع -۴
، سه درصد به قيمت ردیف های این۵LX65 درصد افزایش تنش تسليم فوالد نسبت به لوله ١٠برای لوله های با مقاومت مکانيکی باالتر به ازاء هر 

.فصل اضافه می شود

ی  آار در عهده پيمانكار قرار گيرد، قيمت آن جداگانه محاسبه و پرداخت مچنانچه برای برش لوله نياز به تخليه مواد و گاززدایی لوله باشد و این-۵
.شود

هرگاه برای ساخت اتصاالتی، نياز به برش مایل . وله می باشدقيمت ردیف های این فصل برای برش و پخ لوله بصورت عمود بر محور طولی ل-۶
. درصد، به ردیف مربوط تعلق می گيرد٢٠سرلوله باشد، اضافه بهایی معادل 

 درصد قيمت ردیف مربوط پرداخت می ۵٠به برش ساده سرلوله باشد، چنانچه به منظور جمع آوری لوله های فرسوده یا به هر دليل دیگری نياز -٧
.شود

 درصد قيمت ۵ اینچ افزایش ضخامت، اضافه بهایی معادل ١/١۶ اینچ، به ازای هر ٠/۵٠٠برای بریدن لوله به روش گرم و پخ سرلوله باالتر از ضخامت -٨
.ردیف پرداخت می شود

٢٩
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وزارت نفت

فصل هشتم - برش و پخ سر لوله

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هشتم - برش و پخ سر لوله

 اینچ و ضخامت١برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠٠١
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٧١،٣٢٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت١/۵برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠٠٢
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٧٩،٢۴٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت٢برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠٠٣
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٨٩،١۵٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت٣برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠٠۴
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١٠١،٨٨٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت۴برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠٠۵
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١٢٧،١٠٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت۶برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠٠۶
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١۵٢،۵٢٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت٨برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠٠٧
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١٧٣،٣٢٠سر لوله ۵۶

اینچ و ضخامت١٠برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠٠٨
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١٩۵،۵۴٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت١٢برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠٠٩
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٢٣٨،٨۵٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت١۶برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠١٠
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٢٩٩،۴٣٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت١٨برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠١١
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٣۴٧،١۶٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت٢٠برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠١٢
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٣٩٩،٢۴٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت٢۴برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠١٣
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

۴۶۵،١٣٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت٢۶برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠١۴
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

۵٣۶،۴۵٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت٣٠برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠١۵
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

۶١٨،۴٩٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت٣۶برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠١۶
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٧٧٩،۶١٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت۴٠برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠١٧
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٨٩٩،۵۵٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت۴۴برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠١٨
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١،١٠١،٢٢٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت۴٨برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠١٩
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١،٣٣۵،٢٣٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت۵٢برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠٢٠
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١،۴۴١،١۶٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت۵۶برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٨٠١٠٢١
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١،۵۵۶،٩۵٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت۴برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر ٠٨٠٢٠٠١
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٧١٨،٠۵٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت۶برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر ٠٨٠٢٠٠٢
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٧٨٣،٣٣٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت٨برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر ٠٨٠٢٠٠٣
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٨۶١،۶۶٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت١٠برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر ٠٨٠٢٠٠۴
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٩٠٣،٠٠٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت١٢برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر ٠٨٠٢٠٠۵
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١،٠٠٣،٣٣٠سر لوله ۵۶
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١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل هشتم - برش و پخ سر لوله

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هشتم - برش و پخ سر لوله

 اینچ و ضخامت١۶برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر ٠٨٠٢٠٠۶
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١،١٢٨،٧۴٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت١٨برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر ٠٨٠٢٠٠٧
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١،٢۶٩،١٢٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت٢٠برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر ٠٨٠٢٠٠٨
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١،۴۵٠،۴٢٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت٢۴برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر ٠٨٠٢٠٠٩
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١،۶٩٢،١۶٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت٢۶برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر ٠٨٠٢٠١٠
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١،٩۶۶،٣١٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت٣٠برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر ٠٨٠٢٠١١
 اینچ .  ٠/۵٠جدار تا  

٢،٣۵٩،۵٨٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت٣۶برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر ٠٨٠٢٠١٢
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٢،٧۴٣،۶٩٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت۴٠برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر ٠٨٠٢٠١٣
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٣،٣٣٩،۴۶٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت۴۴برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر ٠٨٠٢٠١۴
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٣،٧۴٠،١٩٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت۴٨برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر ٠٨٠٢٠١۵
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

۴،١۵۵،٧٧٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت۵٢برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر ٠٨٠٢٠١۶
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

۴،۵۵٠،۵۶٠سر لوله ۵۶

 اینچ و ضخامت۵۶برش و پخ سرلوله به روش سرد برای لوله به قطر ٠٨٠٢٠١٧
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

۴،٨٩١،٨۵٠سر لوله ۵۶
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١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل نهم - خمکاری منفرد

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

ور مجرد بوده و تنها در مواردی آه به هر دليل دریك آار و طبق دستور قيمت ردیف های این فصل، مربوط به انجام عمليات خم آردن سرد لوله به ط-١
. د و یا اضافی نياز باشد از قيمت های این فصل استفاده خواهد شدآارفرما یا مهندس مشاور، انجام یك یا چند خم بر روی لوله به صورت مجر
 های فصل عمليات آماده سازی و جوشكاری منظور شده است و قيمتتوضيح آنكه هزینه خم زدن معمول و مورد نياز در مسير خط، در قيمت ردیف

.های این فصل به آنها تعلق نمی گيرد

حمل لوله به آارگاه محل استقرار .  آارگاه ثابت مالك محاسبات استخم آردن لوله ها با وسایل دستی و یا خم آردن لوله با ماشين خمكاری در-٢
. با توجه به فصل حمل و ریسه محاسبه و پرداخت خواهد شددستگاه خمكاری و همچنين حمل لوله خم شده به محل مورد نياز، جداگانه و

اندازه گيری های الزم، حمل لوله در محوطه آارگاه، انجام . در آارگاه ثابتهزینه های مربوط به استقرار نفرات، لوازم و ماشين آالت برای خم آردن -٣
 از ماشين و حمل و قراردادن مجدد لوله خم شده در محل دپوی آارگاه، عمليات الزم برای خم زدن لوله تا زاویه مناسب، خارج آردن لوله خم شده

.در قيمت ردیف ها منظور شده است

برای لوله های با مقاومت مکانيکی . در نظرگرفته شده است۵LX65و تاحد ۵L ،5LXقيمت ردیف های این فصل برای خم زدن لوله های فوالدی-۴
.، پنج درصد به قيمت ردیف های این فصل اضافه می شود۵LX65 درصد افزایش تنش تسليم فوالد نسبت به لوله ١٠باالتر، به ازاء هر 

 درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق ۵ درجه خم اوليه درج شده در ردیف های این فصل، اضافه بهایی معادل ۵به ازای هر درجه اضافه خم بيش از -۵
.ميگيرد

. درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق ميگيرد۵ اینچ باشد، اضافه بهایی معادل ٠/۶٢۵ تا ٠/۵٠٠هرگاه ضخامت جدار لوله بيش از -۶

. درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق ميگيرد١٠ اینچ باشد، اضافه بهایی معادل ٠/٧۵٠ تا ٠/۶٢۵هرگاه ضخامت جدار لوله بيش از -٧
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١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل نهم - خمکاری منفرد

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل نهم - خمکاری منفرد

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠٠١
  درجه۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

۴۶٩،٣۶٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠٠٢
  درجه۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

۵۶٠،۶٢٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠٠٣
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

٨٠۴،٨٣٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠٠۴
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

٨۴١،٨٣٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠٠۵
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

١،٠٨۶،٢۶٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠٠۶
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

١،١١٩،٨۶٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠٠٧
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

١،١۴٢،٢۶٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠٠٨
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

١،۴١٧،٧٧٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠٠٩
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

١،۴٩۵،١١٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠١٠
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

١،٧٠۵،٢٢٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠١١
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

٢،٠٣٩،٣٧٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠١٢
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

٢،٠٩٧،٢٢٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠١٣
  درجه  ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

٢،٢٨۵،٢۵٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠١۴
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

٢،٣۵٧،۵٧٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠١۵
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

٢،۶٩٢،۵٧٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠١۶
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

٣،٢٢۶،٧۴٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠١٧
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

٣،٣٠٩،۴٧٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠١٨
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

٣،٩٠٣،٠٩٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠١٩
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

۴،٠٢١،٨٨٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠٢٠
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

۴،١۵٧،۶۴٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠٢١
  درجه ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

۴،۶٢٩،١٧٠سر لوله ۵۶

١٢/٧ اینچ (٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠٢٢
  درجه  ۵ميليمتر ) و با زاویه خم تا  

۴،٧٣٨،۵٢٠سر لوله ۵۶

٣٣



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای
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معاونت امور مهندسی

:مقدمه

، از  انجام آن نياز به جوشكاری در آارگاه ثابت یا بصورت منفرد داشته باشدچنانچه به هر دليل آارفرما در حين اجرای آار دستور آاری ابالغ آند آه-١
یف های فصل های توضيح آنكه هزینه جوشكاری طول خط و نصب اتصاالت و شيرآالت در قيمت رد. قيمت ردیف های این فصل استفاده خواهد شد

.صل استفاده آردمربوط منظور شده است و به هيچ عنوان نمی توان از قيمت ردیف های این ف

.يمت ردیف های این فصل منظور شده استهزینه جابه جایی لوله در محل آارگاه برای انجام عمليات جوشكاری، در ق-٢

ه سـازی سرلوله برای جوشكاری، در قيمت ردیف های این فصل منظور هزینه سنگ زدن و آماده آردن سرلوله های پخ شده برای تميز آردن و آماد-٣
.شده است

ين ماشين آالت، ابزارآار، سوخت، مصالح و مواد مصرفی مورد نياز هزینه آزمایش صالحيت جوشكاران و تهيه روش جوشكاری و همچنين هزینه تام-۴
.ست، برای انجام آار و حمل آنها به پای آار در قيمت ردیف ها منظور شده ا)غير از لوله و الكترود (

 درصد ١٠برای لوله های با مقاومت مکانيکی باالتر به ازاء هر . است۵LX65تا   ۵LXو ۵Lقيمت ردیف های این فصل مربوط به جوشكاری لوله های -۵
.، سه درصد به قيمت ردیف های این فصل اضافه می شود۵LX65افزایش تنش تسليم فوالد نسبت به لوله 

.در ردیف های این فصل منظور شده است) غير از لوله، اتصاالت و الكترود (تامين نيروی انسانی، ماشين آالت، لوازم و مصالح معدنی -۶

ل قيمتی برای آن منظور نشده است، از ميان یابی خطی دو ردیف مربوط چنانچه لوله با ضخامتی مورد استفاده قرار گيرد آه در ردیف های این فص-٧
.به نزدیكترین ضخامت استفاده خواهد شد

٣۴



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دهم - جوشکاری منفرد

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دهم - جوشکاری منفرد

 اینچ٠/٢۵٠اینچ تا ضخامت جدار ١جوشكاری یك سر لوله به قطر١٠٠١٠٠١
 ميليمتر )(۶٫٣۵

١۴٨،۵٧٠سرجوش ۵۶

٠/٢۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ١/٢ ١جوشكاری یك سر لوله به قطر ١٠٠٢٠٠١
 ميليمتر )۶٫٣۵اینچ (

١٧٨،٢٩٠سرجوش ۵۶

 اینچ٠/٢۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ٢جوشكاری یك سر لوله به قطر ١٠٠٣٠٠١
 ميليمتر )(۶٫٣۵

٢٠٨،٠٠٠سرجوش ۵۶

 اینچ٠/٢۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ٣جوشكاری یك سر لوله به قطر ١٠٠۴٠٠١
 ميليمتر )(۶٫٣۵

٢٣٧،٧٢٠سرجوش ۵۶

٢٩٩،٧١٠سرجوش اینچ .٢٨١ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۵٠٠١ ۵۶

٣١١،٧٠٠سرجوش اینچ .٣١٢ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۵٠٠٢ ۵۶

٣٢٩،۶٨٠سرجوش اینچ .٣٣٧ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۵٠٠٣ ۵۶

٣۵٩،۶۵٠سرجوش اینچ .۴٣٧ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۵٠٠۴ ۵۶

۴٣١،۵٨٠سرجوش اینچ .۵٣١ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۵٠٠۵ ۵۶

۵٠٩،۵١٠سرجوش اینچ .۶٧۴ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۵٠٠۶ ۵۶

۴۴٣،۵٧٠سرجوش اینچ .٢٨١ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠١ ۵۶

۴۵۵،۵۶٠سرجوش اینچ .٣١٢ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠٢ ۵۶

۴۶٧،۵۵٠سرجوش اینچ .٣۴۴ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠٣ ۵۶

۴٨۵،۵٣٠سرجوش اینچ .٣٧۵ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠۴ ۵۶

۵٣٣،۴٨٠سرجوش اینچ .۴٣٢ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠۵ ۵۶

۵۶٩،۴۵٠سرجوش اینچ .۵٠٠ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠۶ ۵۶

۶١٧،۴٠٠سرجوش اینچ .۵۶٢ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠٧ ۵۶

۶۵٩،٣۶٠سرجوش اینچ .۶٢۵ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠٨ ۵۶

٧١٩،٣٠٠سرجوش اینچ .٧١٩ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠٩ ۵۶

٧٧٩،٢۴٠سرجوش اینچ .٧۵٠ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠١٠ ۵۶

۶۵٠،۵۶٠سرجوش اینچ .٣۴۴ /٠ اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٧٠٠١ ۵۶

۶۶٣،۴۴٠سرجوش اینچ .٣٧۵ /٠ اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٧٠٠٢ ۵۶

۶٩۵،۶۵٠سرجوش اینچ .۴٣٨ /٠ اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٧٠٠٣ ۵۶

٧۴٧،١٧٠سرجوش اینچ .۵٠٠ /٠ اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٧٠٠۴ ۵۶

٨١١،۵٩٠سرجوش اینچ .۵۶٢ /٠ اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٧٠٠۵ ۵۶

٨۶٣،١٢٠سرجوش اینچ .۶٢۵ /٠ اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٧٠٠۶ ۵۶

٩۵٣،٢٩٠سرجوش اینچ .٧١٩ /٠ اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٧٠٠٧ ۵۶

١،٠٣٧،٠٣٠سرجوش اینچ .٧۵٠ /٠ اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٧٠٠٨ ۵۶

٨١٧،۴۵٠سرجوشاینچ .٠/٣۶۵ اینچ به ضخامت جدار  ١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٨٠٠١ ۵۶

٨۶۵،٩۴٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار  ١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٨٠٠٢ ۵۶

٩٣۵،٢١٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار  ١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٨٠٠٣ ۵۶

١،٠١١،۴٢٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار  ١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٨٠٠۴ ۵۶

١،٠٨٠،۶٩٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار  ١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٨٠٠۵ ۵۶

١،١٨۴،۶٠٠سرجوشاینچ .٠/٧١٩ اینچ به ضخامت جدار  ١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٨٠٠۶ ۵۶

٩٣٧،٣٠٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار ١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٩٠٠١ ۵۶

٩٨١،٩۴٠سرجوش  اینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٩٠٠٢ ۵۶

١،٠٣۴،٠١٠سرجوش  اینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٩٠٠٣ ۵۶

١،١٢٣،٢٨٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٩٠٠۴ ۵۶

١،٢١٢،۵۴٠سرجوش  اینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٩٠٠۵ ۵۶
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١،٢٩۴،٣٧٠سرجوش  اینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٩٠٠۶ ۵۶

١،٣٨٣،۶۴٠سرجوش  اینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٩٠٠٧ ۵۶

١،۴٧٢،٩١٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار ١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٩٠٠٨ ۵۶

١،٠٨٢،٨٧٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠١ ۵۶

١،١٣٠،۶۴٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠٢ ۵۶

١،٢٠٢،٣٠٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠٣ ۵۶

١،٢۵٠،٠٨٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠۴ ۵۶

١،٣٠۵،٨١٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠۵ ۵۶

١،۴٠١،٣۶٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠۶ ۵۶

١،۴٩۶،٩١٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠٧ ۵۶

١،۵٩٢،۴۵٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠٨ ۵۶

١،۶۵۶،١۵٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠٩ ۵۶

١،٢٣۴،١۵٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠١ ۵۶

١،٢٨٩،٨٩٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠٢ ۵۶

١،٣۶١،۵۵٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠٣ ۵۶

١،۴٠٩،٣٢٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠۴ ۵۶

١،۴٧٣،٠٢٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠۵ ۵۶

١،۵٨۴،۴٩٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠۶ ۵۶

١،۶٩۵،٩۶٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠٧ ۵۶

١،٨٠٧،۴۴٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠٨ ۵۶

١،٨٧٩،١٠٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠٩ ۵۶

١،٣۶١،۵۵٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠١ ۵۶

١،۴٢۵،٢۵٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠٢ ۵۶

١،۴٩۶،٩١٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠٣ ۵۶

١،۵۶٠،۶١٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠۴ ۵۶

١،۶٢۴،٣٠٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠۵ ۵۶

١،٧۵١،٧٠٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠۶ ۵۶

١،٨۶٣،١٧٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠٧ ۵۶

١،٩٩٠،۵٧٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠٨ ۵۶

٢،٠٧٠،١٩٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠٩ ۵۶

١،۴٨٠،٩٨٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠١ ۵۶

١،۵۵٢،۶۴٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠٢ ۵۶

١،۶٣٢،٢٧٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠٣ ۵۶

١،۶٩۵،٩۶٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠۴ ۵۶

١،٧۶٧،۶٢٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠۵ ۵۶

١،٩٠٢،٩٨٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠۶ ۵۶

٢،٠٣٨،٣۴٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠٧ ۵۶

٢،١٧٣،٧٠٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠٨ ۵۶

٢،٢۵٣،٣٢٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠٩ ۵۶

١،۵۵۶،٣۴٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠١ ۵۶

١،۶٣٢،٨٨٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠٢ ۵۶

٣۶
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١،٧٠٩،۴٣٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠٣ ۵۶

١،٧٨۵،٩٧٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠۴ ۵۶

١،٨۴٩،٧۵٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠۵ ۵۶

٢،٠٠٢،٨۴٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠۶ ۵۶

٢،١۴٣،١۶٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠٧ ۵۶

٢،٢٩۶،٢۴٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠٨ ۵۶

٢،٣٧٢،٧٩٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠٩ ۵۶

١،۶٨٣،٩١٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠١ ۵۶

١،٧٧٣،٢١٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠٢ ۵۶

١،٨۴٩،٧۵٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠٣ ۵۶

١،٩٣٩،٠۵٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠۴ ۵۶

٢،٠١۵،۵٩٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠۵ ۵۶

٢،١٨١،۴٣٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠۶ ۵۶

٢،٣٢١،٧۶٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠٧ ۵۶

٢،۴٧۴،٨۴٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠٨ ۵۶

٢،۵۶۴،١۴٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠٩ ۵۶

١،٨٢۴،٢۴٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠١ ۵۶

١،٩٢۶،٢٩٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠٢ ۵۶

٢،٠١۵،۵٩٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠٣ ۵۶

٢،٠٩٢،١٣٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠۴ ۵۶

٢،١٨١،۴٣٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠۵ ۵۶

٢،٣۶٠،٠٣٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠۶ ۵۶

٢،۵١٣،١١٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠٧ ۵۶

٢،۶٩١،٧١٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠٨ ۵۶

٢،٧٨١،٠١٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠٩ ۵۶

١،٩۶۴،۵۶٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠١ ۵۶

٢،٠۶۶،۶٢٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠٢ ۵۶

٢،١۶٨،۶٨٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠٣ ۵۶

٢،٢۴۵،٢٢٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠۴ ۵۶

٢،٣۴٧،٢٧٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠۵ ۵۶

٢،۵٣٨،۶٣٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠۶ ۵۶

٢،٧٠۴،۴٧٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠٧ ۵۶

٢،٨٨٣،٠۶٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠٨ ۵۶

٢،٩٨۵،١٢٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠٩ ۵۶

٢،١٠۴،٨٩٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠١ ۵۶

٢،٢١٩،٧٠٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠٢ ۵۶

٢،٣٣۴،۵٢٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠٣ ۵۶

٢،۴٢٣،٨١٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠۴ ۵۶

٢،۵١٣،١١٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠۵ ۵۶

٢،٧١٧،٢٢٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠۶ ۵۶

٢،٨٩۵،٨٢٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠٧ ۵۶

٣٧
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٣،٠٨٧،١٧٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠٨ ۵۶

٣،٢٠١،٩٩٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠٩ ۵۶

٢،٢۵١،٧٣٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠١ ۵۶

٢،٣۶۶،٨٧٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠٢ ۵۶

٢،۴٨٢،٠٢٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠٣ ۵۶

٢،۵٧١،۵٧٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠۴ ۵۶

٢،۶٨۶،٧٢٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠۵ ۵۶

٢،٩٠۴،٢١٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠۶ ۵۶

٣،٠٨٣،٣٣٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠٧ ۵۶

٣،٢٨٨،٠٣٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠٨ ۵۶

٣،۴١۵،٩٧٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠٩ ۵۶

٢،٣٩٢،۴۶٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠١ ۵۶

٢،۵٢٠،۴٠٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠٢ ۵۶

٢،۶٣۵،۵۴٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠٣ ۵۶

٢،٧٣٧،٨٩٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠۴ ۵۶

٢،٨۵٣،٠۴٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠۵ ۵۶

٣،٠٨٣،٣٣٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠۶ ۵۶

٣،٢٧۵،٢۴٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠٧ ۵۶

٣،۴٩٢،٧٣٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠٨ ۵۶

٣،۶٢٠،۶٧٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠٩ ۵۶

٢،۵٩۴،۶٢٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠١ ۵۶

٢،٧٣٣،٣٧٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠٢ ۵۶

٢،٨۵٨،٢۴٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠٣ ۵۶

٢،٩۶٩،٢۴٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠۴ ۵۶

٣،٠٩۴،١٢٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠۵ ۵۶

٣،٣۴٣،٨٧٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠۶ ۵۶

٣،۵۵١،٩٩٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠٧ ۵۶

٣،٧٨٧،٨۶٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠٨ ۵۶

٣،٩٢۶،۶١٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠٩ ۵۶

٢،٧٣٣،٣٧٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠١ ۵۶

٢،٨٨۵،٩٩٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠٢ ۵۶

٢،٩٩۶،٩٩٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠٣ ۵۶

٣،١٢١،٨٧٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠۴ ۵۶

٣،٢۶٠،۶٢٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠۵ ۵۶

٣،۴٩۶،۴٩٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠۶ ۵۶

٣،٧٣٢،٣۶٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠٧ ۵۶

٣،٩٩۵،٩٩٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠٨ ۵۶

۴،١٣۴،٧۴٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠٩ ۵۶

٢،٨۵٨،٢۴٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠١ ۵۶

٣،٠٢۴،٧۴٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠٢ ۵۶

٣،١۴٩،۶٢٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠٣ ۵۶
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٣،٢٧۴،۴٩٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠۴ ۵۶

٣،۴١٣،٢۴٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠۵ ۵۶

٣،۶٩٠،٧۴٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠۶ ۵۶

٣،٩٢۶،۶١٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠٧ ۵۶

۴،١٧۶،٣۶٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠٨ ۵۶

۴،٣۴٢،٨۶٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠٩ ۵۶

٢،٩٩۶،٩٩٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠١ ۵۶

٣،١٧٧،٣٧٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠٢ ۵۶

٣،٢٨٨،٣٧٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠٣ ۵۶

٣،۴۴٠،٩٩٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠۴ ۵۶

٣،۵۶۵،٨۶٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠۵ ۵۶

٣،٨۵٧،٢۴٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠۶ ۵۶

۴،١٠۶،٩٩٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠٧ ۵۶

۴،٣٧٠،۶١٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠٨ ۵۶

۴،۵٣٧،١١٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠٩ ۵۶

٣،١٢١،٨٧٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠١ ۵۶

٣،٣١۶،١٢٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠٢ ۵۶

٣،۴۴٠،٩٩٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠٣ ۵۶

٣،۵٧٩،٧۴٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠۴ ۵۶

٣،٧٣٢،٣۶٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠۵ ۵۶

۴،٠٢٣،٧۴٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠۶ ۵۶

۴،٢٨٧،٣۶٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠٧ ۵۶

۴،۵۵٠،٩٩٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠٨ ۵۶

۴،٧٣١،٣۶٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠٩ ۵۶

٣،٢١٩،١١٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠١ ۵۶

٣،٣٩١،٢۶٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠٢ ۵۶

٣،۵۴۶،١٩٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠٣ ۵۶

٣،۶٨٣،٩٠٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠۴ ۵۶

٣،٨٣٨،٨٣٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠۵ ۵۶

۴،١۴٨،۶٩٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠۶ ۵۶

۴،۴٠۶،٩١٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠٧ ۵۶

۴،۶٩٩،۵۶٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠٨ ۵۶

۴،٨٧١،٧٠٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠٩ ۵۶

٣،٣٣٩،۶١٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠١ ۵۶

٣،۵۴۶،١٩٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠٢ ۵۶

٣،۶٨٣،٩٠٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠٣ ۵۶

٣،٨٣٨،٨٣٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠۴ ۵۶

٣،٩٩٣،٧۶٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠۵ ۵۶

۴،٣٠٣،۶٢٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠۶ ۵۶

۴،۵٩۶،٢٧٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠٧ ۵۶

۴،٨٨٨،٩٢٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠٨ ۵۶
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۵،٠٧٨،٢٨٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠٩ ۵۶

٣،۶٣٢،٢۶٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠١ ۵۶

٣،٨٢١،۶٢٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠٢ ۵۶

٣،٩٩٣،٧۶٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠٣ ۵۶

۴،١۴٨،۶٩٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠۴ ۵۶

۴،٣٢٠،٨۴٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠۵ ۵۶

۴،۶۶۵،١٣٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠۶ ۵۶

۴،٩۵٧،٧٧٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠٧ ۵۶

۵،٢٨۴،٨۵٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠٨ ۵۶

۵،۴٩١،۴٢٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠٩ ۵۶

٣،٩٠٧،۶٩٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠١ ۵۶

۴،١١۴،٢۶٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠٢ ۵۶

۴،٢٨۶،۴١٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠٣ ۵۶

۴،۴٧۵،٧٧٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠۴ ۵۶

۴،۶۴٧،٩١٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠۵ ۵۶

۵،٠٠٩،۴٢٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠۶ ۵۶

۵،٣٣۶،۴٩٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠٧ ۵۶

۵،۶٨٠،٧٨٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠٨ ۵۶

۵،٩٠۴،۵٧٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠٩ ۵۶

۴٠



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل یازدهم - ابزار دقيق

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

غير از مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرما است، ( ابزار آار و مواد مصرفی هزینه استقرار، جابجایی الزم، به آارگيری و تامين افراد، ماشين آالت،-١
. شده استمورد نياز برای اجرای هر یك از عمليات، در قيمت ردیف های مربوط منظور) مانند لوله ها، ابزار دقيق و رنگ آميزی و غيره 

ر نشده است، ليكن هزینه های انبار آردن این اجناس در محل مناسب بهای مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرما است در قيمت ردیف ها منظو-٢
.ینه های از این قبيل، در قيمت ردیف ها منظور شده استو نگهداری در شرایط مطلوب، حمل از انبار آارگاه به پای آار و تمام هز

. ریزی و نصب پایه بطور آامل منظور شده استدر قيمت ردیف های مربوط به ساخت و نصب پایه ها، هزینه خاآبرداری، بتن-٣

.آشی هوای تغذیه، در قيمت های ردیف های مربوط منظور شده است هزینه نصب آليه اتصاالت در لوله-۴
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١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل یازدهم - ابزار دقيق

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل یازدهم - ابزار دقيق

١،٩۶٨،٣٨٠عدد) شامل آزمایش و آاليبراسيونTIنصب نشان دهنده درجه حرارت (١١٠١٠٠١ ۵۶

 شاملSIJ - 5241 ) طبق نقشه PIنصب نشان دهنده  فشار ( ١١٠٢٠٠١
آزمایش و آاليبراسيون

٢،۶٢۴،۵١٠عدد ۵۶

SIJ - 5303 ) طبق نقشه  D/P CELLنصب انتقال دهنده جریان ( ١١٠٣٠٠١
شامل آزمایش و آاليبراسيون

۴،۵١٣،٧٧٠عدد ۵۶

 شاملSIJ - 5301 ) طبق نقشه  FRنصب ثبت آننده جریان ( ١١٠٣٠٠٢
آزمایش و آاليبراسيون

۶،٣٢٩،۶۴٠عدد ۵۶

١،٨۵٢،٣۴٠عددنصب نشان دهنده عبور توپك شامل آزمایش و آاليبراسيون١١٠۴٠٠١ ۵۶

٢،٢۵۶،٨٩٠عددنصب پایلوت جهت شير ایمنی شامل آزمایش و آاليبراسيون١١٠۵٠٠١ ۵۶

٨٧،٩١٠متر  اینچ جهت هوای تغذ یه٢/ ١لوله آشی گالوانيزه به قطر  ١١٠۶٠٠١ ۵۶

١٠٩،٨٨٠متر اینچ جهت هوای تغذ یه١لوله آشی گالوانيزه به قطر ١١٠۶٠٠٢ ۵۶

٨٩،٢٧٠متر  اینچ۴/ ١لوله آشی مسی رو پوش دار به قطر ١١٠٧٠٠١ ۵۶

۴٩،٣۵٠متر  اینچ روی پایه٣آشيدن سينی آابل به عرض ١١٠٨٠٠١ ۵۶

  اینچ٢ساخت و نصب پایه نگهدارنده جهت ادوات ابزار دقيق از لوله  ١١٠٩٠٠١
  به طور آاملSIJ - 5301طبق نقشه  

۴٣٨،٢۵٠عدد ۵۶

ساخت و نصب پایه نگهدارنده جهت سينی آابل از نبشی طبق١١٠٩٠٠٢
  به طور آامل SIJ - 5314نقشه  

١٢٠،۶٠٠عدد ۵۶
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١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوازدهم- حمل و نقل

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

مصرف و ط پيمانكار، از محل تحویل تا انبار آارگاه و از انبار آارگاه تا محل به طور آلی، هزینه بارگيری، حمل و باراندازی برای مصالح تهيه شده توس-١
ل مصرف در ردیف های سایر فصل های این فهرست بها پيش بينی شده همچنين مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرماست، از انبار آارگاه تا مح

زی از محل تحویل تا انبار آارگاه،برای مصالحی آه تامين آن در تعهدردیف های این فصل، به منظور پرداخت هزینه های بارگيری، حمل و باراندا.است
.آارفرماست پيش بينی گردیده است

انال حمل و در آنجا ریسه گردد، با توجه به اینكه هزینه مربوط در چنانچه لوله های دریافتی از آارفرما، از محل تحویل مستقيما به آنار آ: ١تبصره 
. آيلومتر و باراندازی مصالح به آن تعلق نمی گيرد٣٠فصل ریسه چينی لحاظ گردیده بنابراین هزینه بارگيری، حمل تا 

 آيلومتر و باراندازی ٣٠ درصد قيمت ردیف بارگيری، حمل تا ١۵بابت بارگيری یا باراندازی مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرماست، : ٢تبصره 
.مصالح در نظر گرفته می شود

.ویل مصالح یاد شده به پيمانكار استمبدا حمل لوله، شيرآالت، اتصاالت و سایر مصالح تحویلی آارفرما محل تح-٢

.محاسبه می شود٢/۵٠ این فصل و اعمال ضریب هزینه حمل، شير آالت و اتصال ها و مصالح پوشش با استفاده از ردیف های-٣

:عادل آن آه طبق رابطه ذیل محاسبه می شود، پرداخت ميگرددبهای حمل لوله، بااستفاده ازبهای واحد ردیف های این فصل و مقدار تن م-۴
T = 1/2 × 24 N/n   

:آه در آن
T = مقدار تن معادل
N = تعداد آل شاخه لوله ها
n =  به دست می آید١تعداد شاخه های استاندارد لوله قابل حمل با یك تریلی آه از جدول .

 را مقدور ننماید، تعداد شاخه ها بر اساس نظر مهندس مشاور١چنانچه محدودیت راه ها و پل های مسير امكان حمل لوله مطابق جدول : ١تبصره 
.تعيين خواهد شد

. درصد پرداخت ميشود۵مت ردیف های این فصل به اضافه در صورتی آه لوله دارای پوشش پلی اتيلن یا هر نوع عایق دیگر باشد، قي: ٢تبصره 
. درصد به قيمت ردیف های این فصل اضافه ميشود٣۵ اینچ، ۵۶ و ۵٢برای جبران هزینه ترافيكی حمل لوله های : ٣تبصره 

. درصد، پرداخت ميشود٣٠دیف های این فصل به اضافه در صورتی آه حمل مصالح در راه های خاآی و شنی انجام شود، بهای واحد ر-۵

 راه و ترابری است، و در مورد راه هایی آه در دفترچه یاد شده، مبنای تعيين مسافت حمل، نزدیكترین راه طبق  آخرین دفترچه مسافت وزارت-۶
.طبق نظر مهندس مشاور، فاصله آنها تعيين می شودمسافتی برای آنها تعيين نشده است، با در نظر گرفتن آوتاهترین فاصله، 
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١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوازدهم- حمل و نقل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوازدهم- حمل و نقل

٨٠،٠٠٠تن کيلومتر و باراندازی مصالح.٣٠بارگيری، حمل تا ١٢٠١٠٠١ ۵۶

٩٩٠تن/کيلومتر کيلومتر.٧۵ کيلومتر، تا ٣٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠٢ ۵۶

۶٧٠تن/کيلومتر کيلومتر.١۵٠ کيلومتر، تا فاصله ٧۵حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠٣ ۵۶

۴٢٠تن/کيلومتر کيلومتر.٣٠٠ کيلومتر، تا فاصله ١۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠۴ ۵۶

٣۵٠تن/کيلومتر کيلومتر.۴۵٠ کيلومتر، تا فاصله ٣٠٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠۵ ۵۶

٣٠٠تن/کيلومتر کيلومتر.٧۵٠ کيلومتر، تا فاصله ۴۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠۶ ۵۶

٢۵٠تن/کيلومتر کيلومتر٧۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠٧ ۵۶
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١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - مصالح پای کار١پيوست 

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 - مصالح پای کار١پيوست 

٠مصالح پای کار۴١٠١٠٠١ ۵۶
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١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت امور مهندسی

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

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

تعاریف-١
وضوع 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

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

نی عمليات اجرایی ، مورد بهره برداری قرار می گيرند ، مانند ساختمان های پشتيبانی ،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای پشتيبا٢-١
رماتوربندی ، باطری سازی ، صافكاری ، نقاشی ، ساخت قطعات پيشآارگاه های سرپوشيده ، شامل آارگاه های تاسيساتی، آهنگری ، نجاری ، آ
وشيده ، انبار مواد منفجره ، آزمایشگاه پيمانكار ، اتاق محل ساخته و مانند آن ، تعميرگاه های سرپوشيده ماشين آالت ، انبارهای سرپ

.ترانسفورماتورها و مولدهای برق ، ایستگاه سوخت رسانی

ر در آارگاه و سرویس دادن به آنها ، مورد استفاده قرارگيرد ، مانند ساختمان های عمومی،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای افراد مستق٣-١
 آشپزخانه ، نانوایی ، فروشگاه ،  درمانگاه ، رختشویخانه ، تلفنخانه ،دفاتر آار ، نمازخانه ، مهمان سرا ، ساختمان های مسكونی ، غذاخوری ، 

.پارآينگ های سرپوشيده

فاضالب ، ایجاد خاآریز و آانال های هدایت آب و تمهيدات دیگر محوطه سازی ، شامل خيابان بندی ، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و ۴-١
های ورزشی ، پارآينگ های روباز، حصار آشی ، تامين روشنایی محوطه ، برای حفاظت آارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز ، انبارهای روباز ، زمين 

.تامين 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 

مایی تجهيز آارگاه  ، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت انبار آارگاه ، محل یا محل هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جان۶-١
.دستورالعمل های 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

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
.راه های دیگر ، به محل اجرای عمليات متصل می آند

بال از مسير موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عمليات موضوع راه انحرافی ، راهی است ، آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه ق١٠-١
.پيمان قطع شده است ، احداث شود

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

.از آنهاست

ای موقت ، خارج آردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و دیگر تدارآاتبرچيدن 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 مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و ن١-٢

ط را طبق ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن ترین روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربو
 نمودن هزینه های باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد آرده و در آارگاه این پيوست ، برحسب قيمــت های محل اجرای عملــيات و با منظـور

پيمان ، ای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و   درج نماید و چنانچه مشخصات ویژه برابر ردیف های مورد نظر ،
رآورد آنها د ، ارزش مصالح بازیافتی ، از هزینه احداث آسر شده و حاصل به عنوان ب شو برای ساختمان هایی آه احداث می. بينی آند پيش

اختمان ها ، مانند قابهای فلزی ، هزینه حمل در مورد ساختمان های پيش ساخته ، مانند آاروانها و قطعات پيش ساخته س. منظور می شود 
در . و جزو برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور می شود و نصب ، استهالك و سرمایه گذاری آنها ، در طول اجرای آار محاسبه شده 
. فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه برای آل آار تهيه می گرددپيمان هایی آه از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود ، تنها یك

اجرا در نظر های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ميگردد ، به صورت موقت و برای دوره  ساختمان ها ، تأسيسات و راه هایی آه در برآورد هزینه٢-٢
سيسات جنبی یا زیربنایی آه در طرح برای دوره بهره به منظور تقليل هزینه های تجهيز آارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأ. گرفته می شود 

 یاد شده به عنوان تجهيز آارگاه استفاده گردد و این موضوع در برداری پيش بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات
بوط محاسبه و در برآورد هزینه در این حالت ، هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مر. اسناد و مدارك پيمان درج شود 

ين ساختمان های مسكونی ، اداری ، چنانچه برای تأمين آب ، برق ، گاز ، مخابرات و راه های آارگاه یا تأم. اجرای آار منظور می شود 
بينی می شود استفاده گردد ، با رای دوران بهره برداری از طرح پيشپشتيبانی و عمومی یا سایر موارد ، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه  ب

ت ، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد شده در تجهيز و برچيدن توجه به اینكه هزینه آنها در ردیف های فصل های مربوط پيش بينی شده اس
.رچيدن آارگاه ، منظور خواهد شدهزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و ب” آارگاه ،منظور نمی گردد و صرفا

 شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود ، چنانچه برای انتقال آب ، برق ، نحوه تأمين آب ، برق ، گاز و مخابرات آارگاه در دوران اجرا ، باید در٣-٢
برای دوران اجرا  رگاه ، لوله آشی ، آانال آشی ، و آابل آشی ،گاز و برقراری ارتباط مخابراتی ، از شبكه سراسری یا محلی تا ورودی آا
.الزم باشد ، باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمان ، پيش بينی شود

ا به عهده بگيرد ، آه آارهای آن ، شامل نصب ترانسفورماتور و چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی آارگاه ر۴-٢
و هزینه های انشعاب ) دیماند ( ، پرداخــت تعرفه های ثابت برق متعلقات آن ،نصب تيرهای برق ، آابل آشی از برق شبكه تا ورودی آارگاه 
ه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و و اشتراك برق و سایر آارهای  مشابه است ، تعهدات آارفرما در این زمين

 چنانچـــه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آارفرما نباشد ، هزینه . هزینه ای از این بابت در تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور نخواهد شد 
.های تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود ه جزو هزینهآن برآورد و پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان آار ، باقيماند

احداث چاه آب رابه عهده بگيرد ، در حالت استفاده از  شبكه لوله در صورتی آه آارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا ۵-٢
ه ، پرداخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای آشی آب آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگا
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ی  برداشت آب ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، در شرایط خصوصی مشابه است ، یا احداث چاه عميــــق یا نيمه عميــق و پرداخت هزینه ها
. منظور نمی شودپيمان درج شــده و هزیـنه ای از این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه

آارفرما نباشد ، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه  آب ، به عهـده 
.جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد پایان آار ،

، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ۶-٢
هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهيز  رما باشد ،در صورتی آه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارف. شود 

ستفاده از فهرست بهای واحددر حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد ، هزینه آن با ا. و بر چيدن آارگاه منظور نخواهد شد 
.طوع در برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شودپایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مق

 عهده آارفرماست ، چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تمام یا با وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز آارگاه به٧-٢
ين ازسوی پيمانكار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی آرده و قسمتی از زمين تجهيز آارگاه توسط پيمانكار تامين شود ، باید تأمين زم
.ر نمایدهزینه اجاره آن  را جزو  برآورد هزینه های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظو

 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 هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات ، آهنگری ، تراشكاری ، نجاری ٩-٢
.ی تجهيز وبرچيدن آارگاه ، هزینه ای منظور نمی شودردیف های فصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف ها

 ردیف های فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابتهزینه 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
ای کارکنان پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارهایی که الزم است پيمانکار هزینه یا کمک هزینه هایی برای تامين غذ

.کارگاه منظور می شود
ه ، در آارگاه ضروری است ، شمار استفاده آننده از غذا ، در آارهایی آه تأمين غذای آارمندان آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگا١٣-٢

.شود  هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور میدرشرایط خصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو
 آزمایشگاه توسط پيمانكار ، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز پيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز آارفرما ، مهندس مشاور و١۴-٢

.نيست
حجم عمليات  مربوط به راه های انحرافی ، براساس . خواهد شد هزینه راه های انحرافی ، جزو ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ن١۵-٢

.مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر آار ، منظور و برآورد می شودفهرست بهــای پایه رشتـه راه ، راه آهن و باند فرودگاه محاسبه شده و 
سی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ، نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سكونت آارآنان آارفرما ، مهند١۶-٢

. به صورت مقطوع برآورد می شودهزینه اجرای آنها ، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و
 و  ۴٢١٣٠٠١  و ۴٢٠٣٠٠٣ تا ۴٢٠٣٠٠١ مربوط به ردیف های جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن آارگاه ، بدون احتساب هزینه های  ١٧-٢

این هزینه از حد . در صورتی آه در موارد استثنایی . ر شود  فهرست تجهيز وبرچيدن آارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشت۴٢١۴٠٠١
 انجام مناقصه یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امورتعيين شده ، بيشتر باشد ، هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، باید قبل از

.مهندسی برسد
 درصد مبلغ برآورد هزینه ۶ و گاز ، به ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته خطوط لوله بين شهری انتقال نفت١-١٧-٢

.اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
 درصد مبلغ برآورد ۶ نفت و گاز  ، به ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله روزمينی جریانی٢-١٧-٢

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
 درصد مبلغ برآورد ۶ه نفت و گاز  ، به ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله آمربندی و تغذی٣-١٧-٢

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
 درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون ۶ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته گاز رسانی به صنایع ، به ۴-١٧-٢

.هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
 درصد مبلغ برآورد ۶پلی اتيلن /  درصد ۵ی آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله گاز شهری فوالد۵-١٧-٢

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
ا استفاده می شود ، هرگاه حد مبلغ تجهيز در آارهایی آه برای برآورد هزینه اجرای آنها بيش از یك رشته فهرست به۶-١٧-٢

 ۶ درصد تا ۵ ، تعيين می شود یكسان نباشد ، عددی بين ۵-١٧-٢ تا ١-١٧-٢های بكار رفته آه طبق بندهای  برچيدن آارگاه رشته
.شود درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به هر یك از رشته ها محاسبه می

شرایط آلی-٣

ل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه آرده و پيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز آارگاه و قب١-٣
.پس از 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 سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرف

.استفاده موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
رای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف به پيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده ب٣-٣

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

 مدارك پيمان پيش بينی شده است ، انجام می شود ، تجهيز مازاد برتعهدات آارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در حدی آه اسناد  و۴-٣
به هزینه پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام نمی موارد یا مبالغ پيش بينی شده در پيمان آه مورد نياز انجام آار است ، 

جهيز و برچيدن آارگاه تغيير نمی آند و هزینه تجهيز اضافی چنانچه طبق شرایط عمومی پيمان ، مبلغ پيمان تغيير آند ، مبلغ مقطوع ت. شود 
.، قابل پرداخت است)  دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید١موضوع تبصره بند(، تنها برای قيمت جدید 

 ، تا سقف مبلغ پيش بينی ۴ز و برچيدن آارگاه ، با توجه به مفاد بند هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در صورت تأمين هر یك از ردیف های تجهي۵-٣
.شده در ردیف های مربوط ، پرداخت خواهد شد

رای تجهيز آارگاه احداث می آند ، در برابر حوادث اتفاقی ، مانند پيمانكار ، موظف است به هزینه خود ، ابنيه و ساختمان های آارگاه را ب۶-٣
.آتش سوزی و سيل ، بيمه آند

. 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 . متعلق به پيمانكار است  ، )به استثنای تجهيز انجام شده توسط آارفرما ( تجهيزات و مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه 

ـط پيمانكار در زمين آارفرما اجرا شده است ، مورد نياز آارفرما قطعات پيش ساخته ، چنانچه ساختمان ها و تأسيسات تجهيز آارگاه آه توسـ
و طرف تعيين و با پرداخت وجه آن به پيمانكار ، ساختمان ها و باشد ، بهای مصالح بازیافتی آنها ، براساس نرخ متعارف روز با توافق د

.تأسيسات یادشده ، به آارفرما واگذار می شود

نحوه پرداخت-۴
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 قلم در اسناد و مدارك پيمان پيش بينی شده است هزینه هر یك از در پيمان هایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك١-۴
.نها ، محاسبه شده و در صورت وضعيت ها درج می شودردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آ

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

.پرداخت می شود

. پيمانكار ، در صورت وضعيت ها منظور می شودهزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی١-١-۴

.ضعيت منظور و پرداخت می شودهزینه برچيدن آارگاه ، پس از اتمام عمليات برچيدن آارگاه ، در صورت و٢-١-۴

شده است برای آارهای مربوط به فهرست های بهای واحد پایه روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها، بصورت درصدی پيش بينی ٢-۴
ه نفت و گاز، خطوط لوله گاز رسانی شهری، گاز رسانی به صنایعرشته خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز، خطوط لوله آمربندی و تغذی

:و خطوط لوله روزمينی جریانی نفت

.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 در پيمانهایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك : تبصره
.پيش بينی نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می گردد

۴٨



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

٠مقطوعتامين و تجهيز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پيمانکار۴٢٠١٠٠١ ۵۶

٠مقطوعتامين و تجهيز محل سکونت کارگران پيمانکار۴٢٠١٠٠٢ ۵۶

٠مقطوعتامين و تجهيز ساختمان های اداری و دفاتر کار پيمانکار۴٢٠١٠٠٣ ۵۶

٠مقطوعتامين لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران۴٢٠٢٠٠١ ۵۶

تامين و تجهيز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و۴٢٠٣٠٠١
آزمایشگاه

٠مقطوع ۵۶

تامين و تجهيز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس۴٢٠٣٠٠٢
مشاور و آزمایشگاه

٠مقطوع ۵۶

تامين ساختمان های پشتيبانی به انضمام هزینه تجهيز انبارهای۴٢٠۴٠٠١
سرپوشيده، آزمایشگاه پيمانکار و موارد مشابه

٠مقطوع ۵۶

٠مقطوعتامين و تجهيز انبار مواد منفجره۴٢٠۴٠٠٢ ۵۶

٠مقطوعتامين و تجهيز ساختمان های عمومی۴٢٠۴٠٠٣ ۵۶

٠مقطوعمحوطه سازی۴٢٠۴٠٠۴ ۵۶

٠مقطوعاحداث چاه آب عميق یا نيمه عميق۴٢٠۵٠٠١ ۵۶

٠مقطوعتامين آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠١ ۵۶

٠مقطوعتامين برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠٢ ۵۶

٠مقطوعتامين سيستم های مخابراتی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠٣ ۵۶

٠مقطوعتامين سيستم گازرسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠۴ ۵۶

٠مقطوعتامين سيستم سوخت رسانی کارگاه۴٢٠۶٠٠۵ ۵۶

٠مقطوعتامين راه های دسترسی۴٢٠٧٠٠١ ۵۶

٠مقطوعتامين راه های سرویس۴٢٠٧٠٠٢ ۵۶

٠مقطوعتامين راه های ارتباطی۴٢٠٧٠٠٣ ۵۶

٠مقطوعتامين ایاب و ذهاب کارگاه۴٢٠٨٠٠١ ۵۶

تامين پی و سکو برای نصب ماشين آالت و تجهيزات سيستم توليد۴٢٠٩٠٠١
مصالح، سيستم توليد بتن، کارخانه آسفالت، مولدهای برق و مانند

آنها

٠مقطوع ۵۶

نصب ماشين آالت و تجهيزات راه اندازی آنها، یا تامين آنها از راه خرید۴٢٠٩٠٠٢
خدمات با خرید مصالح

٠مقطوع ۵۶

بارگيری، حمل و باراندازی ماشين آالت و تجهيزات به کارگاه و۴٢٠٩٠٠٣
برعکس

٠مقطوع ۵۶

تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزی در کارهای مربوط به  مخزن های۴٢١٣٠٠١
نفت

٠مقطوع ۵۶

تامين آزمایشگاه و تاریکخانه با تجهيزات مربوط و تجهيز کارگاه برای۴٢١۴٠٠١
انجام آزمایش های پرتو نگاری، در کارهای رشته خطوط لوله بين

شهری انتقال گاز و نفت و خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز و
مخزن های نفت

٠مقطوع ۵۶

٠مقطوعحفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه۴٢١۵٠٠١ ۵۶

٠مقطوعبيمه تجهيز کارگاه۴٢١۶٠٠١ ۵۶

٠مقطوعبرچيدن کارگاه۴٢١٧٠٠١ ۵۶
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١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - شرح اقالم هزینه باالسری٣پيوست 

معاونت امور مهندسی

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 هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی  عمومی آارگاه، دفتر فنی، اداری، ١-۶-٢
ها و هزینه تجهيز و برچيدن همچنين، هزینه دستمزد سایر عوامل آارگاه آه در قيمت ردیف های فهرست ب. حفاظت و حراست

.آارگاه، منظور نشده است
.مایشگاه قرارمی گيردهزینه نيروی انسانی خدماتی آه در اختيار آارفرما، دستگاه نظارت  و آز٢-۶-٢
.آار مربوطهزینه سفر مدیران و آارآنان دفتر مرآزی به آارگاه و سایر نقاط، برای ٣-۶-٢
.هزینه تهيه نسخه های اضافی اسناد و مدارك پيمان۶-۴-٢
.نه غذای آارگران پيمانكارهزینه غذای آارآنان و آارمندان پيمانكار و همچنين هزینه و یا آمك هزی۶-۵-٢
.هزینه پذیرائی آارگاه۶-۶-٢
.هزینه پست، سفر مسئوالن آارگاه و هزینه های متفرقه٧-۶-٢
.هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب آارگاه و وسيله نقليه تدارآات آارگاه٨-۶-٢
.هزینه فتوآپی، چاپ، لوازم التحریز و ملزومات٩-۶-٢

.هزینه های تهيه مدارك فنی و تحویل آار٧-٢
.هزینه های تهيه عكس و فيلم١-٧-٢
).Shop Drawings(هزینه تهيه نقشه های آارگاهی ٢-٧-٢
).As Built Drawings(هزینه تهيه نقشه های همچون ساخت  ٣-٧-٢
.هزینه های برنامه ریزی و آنترل پروژه۴-٧-٢
.هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی۵-٧-٢

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

، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، )برای پيمان های مشمول(در طرح های عمرانی چون هزینه عوارض شهرداری  . ٢توضيح
.هزینه ای از بابت  آن در هزینه های باالسری در نظر گرفته نشده است

.و بيمه بيكاری، پيش بينی نشده است)  درصد٢٠(مه سهم آارفرما  در هزینه های باالسری، هزینه ای بابت بيمه های تأمين اجتماعی شامل بي. ٣توضيح

۵٠



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - هزینه های منطقه ای۴پيوست 

معاونت امور مهندسی

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

۵١



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

- دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید۵پيوست 

معاونت امور مهندسی

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

موجود ) آه برآورد هزینه اجرای آار با استفاده از آن تهيه شده است(در این فهرست بها) شرح و بهای واحد(در صورتی آه ردیف آارهای یاد شده-١
 درصد مبلغ ٢۵جمع مبلغ مربوط به این ردیف ها، نباید از . خواهد شدباشد، از ردیف های موجود این فهرست بها، به عنوان قيمت جدید استفاده 

.اوليه پيمان بيشتر شود

هيز آارگاه اضافی نسبت به تجهيز آارگاه پيش بينی چنانچه برای اجرای آارهای موضوع این بند، تجهيزات جدید و در نتيجه تج: تبصره
مبلغ تجهيز و برچيدن . هزینه آنها، با پيمانكار توافق خواهد شدشده در اسناد و مدارك پيمان نياز باشد، در مورد اقالم اضافی تجهيز و 

در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد  درصد مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه پيمان می تواند توافق شود و ٢۵اضافی، حداآثر تا 
.پرداخت خواهد بودتوافق، پس از تایيد امور فنی معاونت مهندسی و نظارت بر طرح ها، قابل 

مانند ( های مندرج در پيمان تعيين می شود، مشابه ردیف های این فهرست بها، مشمول اعمال تمام ضریب١ردیف هایی آه قيمت آنها طبق بند -٢
.می گردد   )ضریب پيشنهادی پيمانكار و برحسب مورد سایر ضریب های مربوط

.یت شود ، باید حد تعيين شده برای تغيير مقادیر آار در شرایط عمومی پيمان رعا در تعيين قيمت جدید طبق این دستورالعمل-٣

۵٢



١٣٩۴خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

- حمل و نقل۶پيوست 

معاونت امور مهندسی

ظرفيت تریلی برحسب تعداد شاخه استاندارد لوله . ١جدول 

)ميليمتر(ضخامت  لوله 

)اینچ(قطراسمی  ٢١٩ ٢۵٠ ٣١٢ ٣۴۴ ٣٧۵ ۴٣٨ ۵٠٠ ۵۶٢ ۶٢۵ ۶٨٨ ٧۵٠

۴ ١٣٣ ١١٧ ٩۶ ٨٩ ــ ٧٠ ۵٩ ۵٩ ۴٨ ۴٨ ــ

۶ ٨٩ ٧٨ ۶۴ ۵٨ ۵٣ ۴۶ ۴١ ٣۶ ٣٣ ٢٩ ٢٨

٨ ۶۵ ۵٩ ۴٨ ۴۴ ۴٠ ٣۵ ٣٠ ٢٧ ٢۵ ٢٢ ٢١

١٠ ۴۴ ۴۴ ٣٩ ٣۵ ٣٣ ٢٧ ٢۴ ٢١ ١٩ ١٧ ١۶

١٢ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٢ ٢٠ ١٨ ١۶ ١۵ ١٣

١۴ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢۵ ٢۴ ٢٠ ١٨ ١۶ ١۵ ١٣ ١٢

١۶ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٨ ١۵ ١۴ ١٣ ١١ ١٠

١٨ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١۵ ١۴ ١٢ ١١ ١٠ ٩

٢٠ ١٩ ١٩ ١٩ ١٧ ١٧ ١۴ ١٢ ١١ ١٠ ١٠ ٨

٢٢ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧

٢۴ ـــ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٨ ٧

٢۶ ـــ       ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ۶ ۶ ۶

٢٨ ـــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ۶ ۶ ۶

٣٠ ـــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ۶ ۶ ۶ ۵

٣٢ ـــ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵

۵۶ تا ٣۴ ـــ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣

۵٣




