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فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

۴ بخشی که پیش ساخت و نصب می شود

۵ بخشی که در محل، ساخته و نصب می شود

۶ اضافه بھا - حمل مصالح با رنگ و پوشش

٧ حمل شیرآالت و سایر ملحقات

٨ کیلومتر۵اضافه بھای حمل بیش از 

٣ لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

١٠ زانوھای مایتر 

١٣ نازل ھا 

٢۵ O_LET ھا

٢٨ غالف لوله ھا 

٢٩ اسپول ھا 

٩ لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

٣۵ نصب و جوشکاری - در محدوده واحدھای پاالیشگاھی 

۴٠ نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در سطح زمین 

۴۴ نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در ارتفاع، لخته گیرھا 

۴٨ نصب و جوشکاری - محدوده انبارھا و محوطه مخزن ھا

۵٠ ساخت و نصب در محل - کربن استیل 

۵٧ نصب شیر آالت وسایر ملحقات 

٣۴ لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

۶٣ در محدوده واحدھای پاالیشگاھی 

٧٣ خطوط ارتباطی بین واحدھا 

۶٢ لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٨۵ آزمایش ھای پرتو نگاری

٨۶ )P.M.Iتست شناخت مصالح(

٨٧ عملیات پیش گرم جوشکاری ھا 

٨٩ ) P.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ھا(

٩۴ آزمایشات ھیدرو استاتیک 

٩۶ آزمایشات با ھوای فشرده

٩٧ اسید شوئی

٨۴ لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

٩٩ شیرھای کنترل و اندازه گیرھا

١٠٠ صافی ھا

١٠١ صفحات اریفیس

١٠٢ شیرھای اطمینان

١٠٣ خطوط لوله کشی

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

١٠۵ بستن فلنج جدا کننده 

١٠٨ نصب اتصال جداکننده

١٠٩ نصب بازوی بارگیری نفت

١١٠ نصب اسپرینکلر اطفا حریق

١١١ جعبه آتش نشانی

١١٢ نصب دوش ایمنی

١١٣ عملیات خم کاری لوله

١٠۴ لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

١١۶ پمپ ھا 

١٢٠ کمپرسورھا

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



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

١٢٣ فن ھا و دمنده ھا 

١٢٨ محرکه ھا و مولدھا 

١٣٧ ماشین آالت روی تجھیزات ثابت

١۴١ اکسترودرھا

١۴٢ نوار نقاله ھا

١۴٣ نوار نقاله ھای پیچی

١۴۴ دستگاه ھای کیسه و بشکه پر کن

١۴۵ دستگاه ھای بالت زن

١۴۶ فیدرھای لرزنده

١۴٨ تجھیزات بسته ای

١۴٩ برج ھا، ظروف 

١۵۵ S&Tمبدل ھای نوع 

١۵٨ کولرھای ھوائی

١۵٩ قطعات داخلی برج ھا و راکتورھا 

١۶۵ برج ھای خنک کننده 

١٧١ دستگاه ارسال و دریافت توپک

١٧٢ غبارگیرھای نوع فیلتر کیسه ای

١٧٣ مبدل ھا

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

١٧٧ پانل ھا

١٧٨ داکت ھا و ھواکش ھا 

١٨٠ تیوب باندل ھا 

١٨۴ کانوکشن، سوپر ھیتر، اکونومایزر.

١٨۵ FLAREدودکش و 

١٨۶ چراغ اعالن به ھواپیما

١٧۶ نصب کوره ھا و بویلرھا– فصل دوازدھم 



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

١٨٩ مخزن ھای سقف ثابت و شناور 

١٩٨ مخزن ھای دوجداره 

٢٠٣ مخزن ھای کروی

٢٠۴ سیلوھای آلمینیومی

٢٠۵ مخزن ھای فوالد ضد زنگ

٢٠۶ مخزن ھای دفنی

١٨٨ مخازن–  فصل سیزدھم 

٢٠٨ جرثقیل ھای سقفی

٢٠٩ باالبرھا

٢١٠ نمونه گیرھا و ظروف کوچک

٢١١ اجکتورھا

٢١٢ کالریفایرھا

٢١٣ سیستم ھای انتقال نیرو

٢١۴ تجھیزات کارگاھی

٢١۵ باسکول ھا

٢١۶ صدا گیرھا

٢٠٧ نصب تجھیزات متفرقه–  فصل چھارھم 

٢١٨ ساخت_قطعات 

٢٢٢ نصب_قطعات 

٢٢٧ نصب ورق ھای سقف و دیوار

٢٢٨ کیلوگرم١٠ساخت و نصب تکیه گاه ھای سبکتر از 

٢٢٩ نصب آویزھای فنری(لوله کشی)

٢١٧ عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

٢٣٠ عملیات نسوزکاری– فصل شانزدھم 



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٢٣١ قطعات اتصالی نسوزھا

٢٣٢ مواد نسوز ریختگی

٢٣٣ آجرھا و سایر قطعات خاص نسوز 

٢۴٢ تجھیزات

٢۴۶ رنگ امیزی اسکلت فلزی

٢۵٠ کارھای لوله کشی

٢۵١ مصالح رنگ آمیزی

٢۵١ مخازن ذخیره

٢٣۶ عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

٢۵۴ عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق 

٢۵٩ عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق 

٢۶٣ عایقکاری گرم تجھیزات 

٢٧٠ عایقکاری سرد تجھیزات 

٢٧٣ عایقکاری ضد آتش 

٢٧۵ پوشش و نوار پیچی لوله ھا 

٢٧٨ پوشش (اندود) سیمانی لوله ھا

٢٨٠ مصالح عایقکاری 

٢۵٣ فصل ھجدھم - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

٢٩٢ آزمایش ھای ھیدرو استاتیکی

٢٩٧ آزمایش به روش مایع نفوذی

٢٩٨ آزمایش ھای پرتو نگاری

٢٩٩ تنش زدائی (پس گرم کردن جوش) 

٣٠٣ پیش گرم کردن جوش ھا 

٣٠۵ آزمایش ھای با ھوای فشرده

٢٩١ فصل نوزدھم - کارھای تکمیلی



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٣٠۶ کیلومتر۵فصل بیستم - حمل بیش از 

٣٠٩ کابل ھای قدرت و کنترل 

٣١۶ کابل ھای تلفن

٣١٧ سیم ھا

٣١٨ کابل ھا و سیم ھای متفرقه

٣١٩ ماسه ریزی و آجر چینی داخل تراشه

٣٠٨ فصل بیست و یکم - کابل کشی و سیم کشی

٣٢١ سر سیم بندی کابل ھای کنترل

٣٢٢ سر سیم بندی کابل ھای فشار ضعیف 

٣٢۵ سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط 

٣٣٠ نصب گلندھا 

٣٢٠ فصل بیست و دوم -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

٣٣٣ نصب سینی ھا و نردبان ھای فوالدی

٣٣۴ نصب کاندوئیت ھا

٣٣٢ فصل بیست و سوم -  نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

٣٣٨ نصب پانل ھا

٣٣٩ نصب ترانسفورمرھا

٣۴٠ نصب باسداکت ھا

٣۴١ نصب جعبه ھای تقسیم

٣۴٢ نصب باتری ھا

٣۴٣ نصب ایستگاه کنترل محلی موتور

٣٣٧ فصل بیست و چھارم -  نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

٣۴۴ فصل بیست و پنجم - نصب سیستم روشنایی



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٣۴۵ نصب نور افکن ھا و چراغ ھای صنعتی

٣۴۶ نصب چراغ ھای رشته ای

٣۴٧ نصب چراغ ھای فلورسنت 

٣۴٩ نصب چراغ ھای متفرقه

٣۵١ نصب سیستم حفاظت کاتدی

٣۵٢ نصب سیستم اتصال زمین

٣۵٩ نصب سیستم  برق گیر

٣۵٠ فصل بیست و ششم - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

٣۶١ نصب سیستم تلفن 

٣۶۴ نصب سیستم فراخوان

٣۶۵ نصب سیستم تلویزیون مدار بسته

٣۶۶ نصب سیستم ساعت مرکزی

٣۶٠ فصل بیست و ھفتم - نصب تجھیزات ارتباطی

٣۶٨ پانل ھای فشار متوسط

٣۶٩ پانل ھای فشار ضعیف 

٣٧٢ ترانسفورمرھا

٣٧٣ موتورھا 

٣٧۶ پانل ھای خاص

٣۶٧ فصل بیست و ھشتم - پیش اندازی و راه اندازی برق

٣٧٨ کیلومتر۵حمل بیش از 

٣٧٧ کیلومتر تجھیزات کارھای برقی۵فصل بیست و نھم - حمل بیش از 

٣٨٠ ادوات واقع در محوطه - ادوات الکتریکی 

٣٧٩ فصل سی و یکم - عملیات نصب در محوطه



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٣٨۴ ادوات واقع در محوطه- ادوات نیوماتیکی

٣٨۶ ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانیکی

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

٣٩٣ جعبه تقسیم ھا و پانل ھای محلی

٣٩۵ سیستم ھای آناالیزر 

۴٠٢ لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق 

۴١٢ شبکه ھوای ابزار دقیق 

۴١٧ لوله کشی حرارتی

۴١٩ کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا 

۴٢٧ کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندھا 

۴٢٩ کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی اتصاالت 

۴٣٢ مسیرھای عبور کابل 

۴٣٨ پانل ھا

۴٣٩ ادوات نصب شده روی پانل ھا

۴۴٠ DCSتغییرات جانبی 

۴٣٧ فصل سی و دوم - تجھیزات اتاق کنترل

۴۴١ فصل سی و سوم -  عملیات تست لوپ

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

۴۴۶ - دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

۴۶٣ - شرح اقالم ھزینه باالسری٣پیوست 

۴۶۴ - ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

۴۶٨ - دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید۵پیوست 
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دستورالعمل کاربرد

دامنه کاربرد –١
) و پرداخت ھزینه اجرای آنھاNGL(گازیھای نفت و گاز، واحدھای پتروشیمی، واحدھای تفکیک مایعاتبھا برای برآورد ھزینه عملیات پاالیشگاهاین فھرست

) شامل این دستورالعملNGL(ھای نفت و گاز، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازیبھای نصب پاالیشگاهشود. فھرستاستفاده می
باشد:بھا به شرح زیر میھای فھرستھا و پیوستھا، شرح و بھای واحد ردیف(دستورالعمل کاربرد)، کلیات، مقدمه فصل

اندازیاندازی و راهھای پیش راهھا و بازبینیپیوست ١ : فھرست آزمایش
پیوست ٢ : دستور العمل تجھیز و برچیدن کارگاه.

.پیوست ٣ : شرح اقالم ھزینه باالسری
.ایھای منطقهپیوست ۴ : ضریب

.جدید نحوه تعیین قیمتدستورالعمل۵–پیوست
بھا قیمت ندارد.تعیین قیمت کارھایی که در این فھرست–٢
بھا تطبیق ندارند، شرح الزم با کد مناسب تھیه و ھمراه باھای این فھرست١ ھنگام تھیه بر آورد، برای تھیه ردیف اقالمی از کار که با ھیچ یک از ردیف–٢

شود و بھای واحد آنھا به روش تجزیه قیمت و با استفاده از فھرست نرخ عوامل در کارھایبھا و مقادیر کار درج میعالمت ستاره در محل مربوط در  فھرست
شود، در صورتی کهگفته نباشد، از نرخ متعارف استفاده میگردد. در صورتی که نرخ عوامل مورد نیاز در فھرست پیشاختصاصی صنعت نفت تعیین می

ھای ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نیاز تھیه و به انتھای مقدمه بخش مربوط با شماره جدید ھمراه بابینی دستورالعملی برای نحوه ی پرداخت ردیفپیش
بھا، ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه اضافه میھای فھرستشود، مشابه ردیفشود. به اقالمی که بدین ترتیب قیمت آنھا تھیه میعالمت ستاره اضافه می

شود.
شود.١، محاسبه می–بھا که بدون قیمت بوده و دارای عالمت * ھستند نیز به شرح بند ٢ھایی از این فھرست٢ قیمت ردیف–٢

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

اعمال خواھد شد. 
ھای غیر عمرانی برای كارھایی كه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۴٨ (چھل و ھشت) درصد و كارھایی كه بهھزینه باالسری طرح–١–١–٣

ھای عمرانیشوند برابر ٣۶ (سی و شش) درصد می باشد. ھزینه باالسری طرح صورت ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می
برای كارھایی كه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٣۶ (سی و شش) درصد و كارھایی كه به صورت ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری

شوند برابر ٢۵ (بیست و پنج) درصد می باشد. شرح اقالم ھزینه باالسری به عنوان راھنما در پیوست ٣ درج شده است. مناقصه) واگذار می
ای مطابق پیوست ۴ .ضریب منطقه–٢–١–٣
ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه برابر ۶(شش) درصد ھزینه اجرای کار بدون احتساب ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه (پیوست ٢)–٣–١–٣

ھای اینفنی و برحسب ردیفھای اجرایی و مشخصاتگفته، براساس نقشه٢ برای برآورد ھزینه اجرای ھر کار، ابتدا مقادیر اقالم ھر یک از کارھای پیش–٣
شود.ھاست تھیه میشود. فھرستی که شامل کد، شرح، واحد، بھای واحد، مقدار و مبلغ ردیفھای موضوع بند ٢، اندازه گیری میبھا و ردیففھرست

ھا،ھای مربوط به ھر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصلضرب مقدار در  بھای واحد آن ردیف  است. از جمع مبلغ ردیفدر این فھرست مبلغ ھر ردیف، حاصل
ھا به صورت خطی ضرب شده وای به جمع مبلغ ردیفآید. ضریب باالسری و ضریب منطقهبھاء برای کار مورد نظر به دست میھای فھرستجمع مبلغ ردیف

بھا و مقادیر و برآورد ھزینه اجرایشود. مجموعه فھرستآورد ھزینه اجرای کار حاصل میشود. به این ترتیب، برھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، به آن افزوده می
شود و با اعمال ضریب پیمان مبنای پرداخت قرار می گیرد.کار به اسناد مناقصه الحاق می

بھا و مقادیر و بر آورد ھزینه اجرای کار، بھای اجزای متشکله کار محاسبه و برمبنای آنقلم واگذار شود، با استفاده از فھرستاگر در نظر باشد کار به صورت یک
گیرد.شود و مبنای پرداخت قرار میجدول درصد اجزای متشکله کار تھیه می شود. این جدول به اسناد مناقصه الحاق می

عھده پیمانکار گذاشته شود، ھزینه ھای مربوطھای غذا، مسکن و دفتر کار مھندس مشاور، آزمایشگاه و کارفرما بهتبصره: در مواردی که در نظر باشد ھزینه
گردد.شود، اضافه میگفته محاسبه میجداگانه محاسبه و به مبلغ ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه که به شرح پیش

بھا، نسبت به مبلغ برآورد ھزینه اجرای کار، بیشتر از سیھای فھرست٢، با اعمال ضریب–١ و ٢–٢ھای٣ در کارھایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف–٣
یاد شده را، ھمراه با تجزیه قیمت مربوط، برای تصویب به معاونتھای(٣٠ ) درصد باشد واحدھای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بھای واحد ردیف

مھندسی، پژوھش و فناوری ارسال دارند تا پس از رسیدگی و تصویب، مالک عمل قرار گیرد. در کارھایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات
شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (١۵) و ده (١٠) درصد خواھد بود.مناقصه واگذار می

ھا کد ردیف–۴
ھایشود. به عنوان مثال، در مورد ردیفشود. این کد از ترکیب کد اصلی و کد فرعی ایجاد میبھا توسط یک کد شناسایی میھای این فھرستھر یک از ردیف

کشی و یا سطح ولتاژھای مختلف در گروه کارھای برقھای مختلف در گروه لولهSCHیک سطح مقطع مشخص قیمت ضخامت یا کشی که به ازایگروه لوله
گردد.شود و سپس کد فرعی به انتھای سمت راست آن اضافه میتکمیل می

بھا ترکیب دو یا چند فھرست–۵
بھا و مقادیر و برآورد ھزینه اجرای ھر بخش از کار که مربوطبھا مورد نیاز است، فھرستآورد ھزینه اجرای آنھا بیش از یک رشته فھرستدر کارھایی که برای بر

ھای مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آنرشته مربوط به طور برگ خالصه برآورد بخشبھایبه یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فھرست
شوند.بھا مقادیر و برآورد ھزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق میمنعکس است، به عنوان فھرست

بھای رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز وبھا، باید از فھرستبرای برآورد ھزینه اجرای کارھای سیویل تاسیسات مربوط به کارھای این فھرست
پتروشیمی استفاده شود.

١
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کلیات

تفکیک و مکمل یکدیگر ھستند. بھا اجزای غیر قابل ھای این فھرستھای مختلف و شرح ردیفمفاد این کلیات و مقدمه فصل–١
ھای نفت و گاز، واحدھای پتروشیمی، واحدھای تفکیک مایعاتبھا متوسط ھزینه اجرای کارھای نصب در پاالیشگاهھای درج شده دراین فھرستقیمت–٢

)  و بهTOOLS & CONSUANBLESشدنی(ھای نیروی انسانی (نیروھای مستقیم کار)، ماشین آالت، ابزار و مواد مصرف) است که شامل ھزینهNGLگازی (
) و ھمچنیناندازی (برحسب موردعمومی، ھزینه آزمایش و راهHSEطور كلی، اجرای كامل كار با رعایت مشخصات فنی و الزامات و رويه ھاي نظام مديريت 

ھای جداگانه تعیین شده است. باشد. ھزینه تھیه مصالح در موارد خاص در ردیفھزینه  نگھداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت  می
ھای نصب  تجھیزات، رنگ و عایق، کارھای برق و کارھای ابزاردقیق از محل انبار کارفرماھزینه حمل مصالح و تجھیزات تحویلی کارفرما به پیمانکار برای گروه–٣

ھای نصب منظور شده است. ھزینه حمل و جابحایی مصالح لوله کشی بهتا انبار پیمانکار و حمل تا محل نصب به فاصله حداکثر ۵ کیلومتر در قیمت ردیف
ھای جداگانه منظور شده است.فاصله حداکثر ۵ کیلومتر و ھمچنین حمل مازاد ۵ کیلومتر، از ردیف

ھا منظور شده است.بندی در موارد الزم در قیمت ردیفھزینه داربست–۴
بایستی توسطھای مختلف اجرایی، میھزینه نیروھای انسانی غیرمستقیم کار از جمله مدیریت کارگاه، دفتر فنی، کنترل کیفی و سرپرستی بخش–۵

پیمانکار در ضریب پیشنھادی منظور گردد.
ھای مربوط در گروهکشی، برق و ابزار دقیق، طبق ردیفھای لولهھا و سایر کارھای فلزی، رنگ و عایق برای گروهھای ساخت و نصب تکیه گاهھزینه–۶

بینی شده است.تجھیزات، رنگ و عایق پیش
بھا، براساسھای تأسیسات و تجھیزات درج شده در این فھرستکشی و اجرای فونداسیونکشی، کابلھای مورد نیاز در کارھای لولهھزینه حفر ترانشه–٧

بھای رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی محاسبه می شود.ھای فھرستردیف
بھا منظور شده است.ھای این فھرستھای تحویل کار و اخذ تأییدھای الزم از مھندس مشاور در مراحل مختلف، در قیمت ردیفھزینه–٨
ھای مربوط به گروه لوله کشی:در ردیف–٩
ھای موقت و اقالمگاهھای الزم برای اتصاالت تکیهGasketآالت و ھا و اتصاالت به عھده کارفرماست. ھزینه آھن١ تامین الکترود جوشکاری دستگاه ھا و لوله–٩

باشد.رو، تأمین آنھا به عھده پیمانکار میھای مربوط منظور شده است. از اینشدنی از قبیل گازھای مختلف و … در قیمت ردیفمشابه مصرف
ھای فوالدی آلیاژی با ١/٢۵% کرومکشی، فوالدھای با کمتر از ١% نیکل و لولهھای گروه لولهدار درج شده و ردیفھای با مصالح فوالد کربن٢ لوله–٩

) و یاLOW ALLOY, HIGH ALLOY) و یا درصد کروم در فوالدھای آلیاژی(KILLED CARBON STEELباشد. در مواردی که به دلیل نوع جنس فوالد مثًال (می
شود. در مواردی ازکشی) محاسبه میگفته از فصل مربوط(عملیات تکمیلی لولهضخامت باالی جداره لوله نیاز به عملیات حرارتی باشد، ھزینه عملیات پیش

) و یا آلیاژھای آلومینیوم و یا آھن، نیکل، کروم و مولیبدن که نیاز بهCOPPER NICKEL) مانند(NON FERROUS ALLOYجوشکاری آلیاژھای غیرآھنی(
شود.ھای جوش با فرکانس باال و یا تجھیزات خاص باشد، ھزینه آنھا با توجه به شرایط خاص پروژه تعیین میدستگاه

ھای فصل مربوط محاسبه می شود.اندازی لوله کشی، بطور جداگانه از ردیف٣ ھزینه عملیات پیش راه–٩
ھایھا و یا کالسSCHھا یا و یا کالس فشار تفکیک نشده است، قیمت ارایه شده برای تمام ضخامتSCHھایی که بر حسب ضخامت جدار یا ۴ در ردیف–٩

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

بینی شده باشد.اندازی » در گروه مربوط پیشاندازی و راهراهھای یاد شده با عنوان « پیشھای آزمایشموقت، منظور شده است مگر اینکه ردیف
دقیق:ھای گروه ابزاردر ردیف–١٢
باشد و این تجھیزات باید دارای١ برای انجام کارھای کالیبراسیون ادوات ابزار دقیق، پیمانکار باید یک کارگاه مجھز به تجھیزات مورد نیاز آزمایش داشته–١٢

گواھی کنترل کیفی از یکی از مؤسسات معتبر باشد.
مجھز به سیستم تھویه و کنترل دماCOLD ROOMھای کنترل و ابزاردقیق باید در بخشی از انبار بعنوان ٢ ادوات الکترونیکی و تابلوھای مرتبط با سیستم–١٢

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

ھای گروه ابزار دقیق، ھزینه تطبیق مشخصات فنی ادوات ابزار دقیق با محل نصب و در نظر گرفتن مالحظات فنی و عمومی از جمله در٣ در ھریک از ردیف–١٢
دسترس بودن، در معرض نوسانات شدید نبودن. در معرض دمای شدید نبودن و … منظور شده است.

لوله،ھای آزمایش ھیدروستاتیک خطوط ) در زمانIN LINE INSTRUMENTSھای آزمایش و ادوات طول خطوط لوله ( ۴ باز کردن و نصب مجدد دستگاه–١٢
ھای سیگنال نیوماتیکی و یا اتصاالتدقیق باید اتصاالت جانبی مثل لولهشود و در این رابطه، در موارد نیاز، گروه ابزار)  انجام میPIPINGکشی(توسط گروه لوله

ھای مربوط منظور شده است.شده در ردیفھای یادکابل و غیره را باز کرده و پس از نصب ادوات، مجددًا وصل نماید ھزینه
بھا(درھای این فھرستبھا تھیه شده است، برای تعیین قیمت جدید باید از قیمتھایی که برآورد ھزینه اجرای آنھا با استفاده از این فھرستدر پیمان–١٣

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

پرداخت است.
چنانچه طبق توافق كارفرما و پیمانكار، مصالحی كه تامین آنھا در تعھد كارفرماست توسط پیمانكار تھیه شود، بھای آن بر اساس اسناد مورد تايید كارفرما–١۵
شود و مشمول تعديل آحادبھا نیز نخواھند بود.ھای پیمان اعمال نميشود. به ھزينه مصالح ياد شده ضريبعالوه  ١۴ درصد ھزينه باالسری پرداخت ميبه
ھای سه ماھه چھارم سال ١٣٩٩ محاسبه شده است.بھا بر مبنای قیمتاین فھرست–١۶

٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

لوله كشی

فصل اول – حمل و جابجایی مصالح

قیمت ھای این فصل مربوط به جابجایی و حمل مصالح لوله كشی( تحویلی از كارفرما به پیمانكار) در محدوده محل اجرای كار به فاصله حداكثر ١۵–
.كیلومتر از محل اجرا و ھمچنین ھزینه حمل اضافی در خارج محدوده محل اجرای برای فواصل بیش از ۵ كیلومتر تا محل نصب می باشد

:تقسیم بندی ردیف ھای این فصل بر اساس نوع مصالح و تعداد جابجایی آنھا صورت گرفته است. از این رو٢–
الف: ھزینه حمل آن بخش از مصالح لوله كشی كه طبق نقشه ھا و مشخصات فنی باید قبل از نصب در كارگاه پیش ساخت شوند و سپس به

.محل نصب انتقال یابند، تحت ردیف ھاى جداگانه بر حسب نوع مصالح منظور شده است
ب- ھزینه حمل بخشى از مصالح لوله كشی كه بدون پیش ساخت به محل نصب حمل می شوند، تحت ردیف ھای جداگانه بر حسب نوع

.مصالح منظور شده است
ج- ھزینه جابجایی و حمل اضافی در مورد مصالح لوله كشی كه باید قبل از حمل به محل نصب در كارگاه رنگ و سندبالست یا پوشش شوند، به

.صورت اضافه بھا طبق ردیف ھای مربوط محاسبه می شود
د- اضافه ھزینه حمل مصالح در خارج از محدوده، محل اجرای كار برای مواردی كه فاصله محل تحویل(انبار كارفرما) تا محل نصب بیش از ۵

.كیلومتر است، تحت ردیف جداگانه محاسبه می شود
در قیمت ھای این فصل، بارگیری و  یا باراندازی در انبار كارفرما، انبار پیمانكار، كارگاه پیش ساخت، كارگاه رنگ و سندبالست و یا پوشش و محل نصب٣–

منظور شده است. ھزینه جابجایى و حمل اضافی مصالح لوله كشی و یا قطعات پیش ساخته شده در محدوده كارگاه ساخت و یا كارگاه رنگ و
سندبالست و پوشش و حمل لوله ھا و ملحقات و یا قطعات ساخته شده به محل نصب(یا داخل ترانشه) برحسب مورد در بخش ھای دیگر این

.فھرست بھا منظور شده است
ردیف ھای این فصل، براساس وزن لوله ھا و سایر مصالح لوله كشی اندازه گیری می شود، و واحد آن برای حمل در محدوده محل اجرای كار" تن" و۴–

برای اضافه ھزینه حمل بیش از ۵ كیلومتر در خارج از محدوده محل اجرای كار، "تن- كیلومتر" می باشد كه به تفكیک درج شده در بند ٢ محاسبه
می شود.

٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

بخشی که پیش ساخت و نصب می شود M1HD01
٠١٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

کربن استیل و آلیاژی ٠١١،٨۴٠،۵٠٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢٢،٧٣۶،٨٢٠ تن

کربن استیل با اندود سیمانی ٠٣٢،١٩۵،٣٧٠ تن

۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

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

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

کربن استیل، گالوانیزه و

آلیاژی
٠١١،۴٠١،٧٨٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢٢،١٣٣،٢١٠ تن

بتونی، زبست سیمانی ٠٣١،١٨١،۵٩٠ تن

رزینی، پی وی سی، پلی

اتیلن
٠۴١،٧۶٢،۴٠٠ تن

چدنی، چدن داکتیل ٠۵١،۶۴٩،٧٠٠ تن

کربن استیل با اندود سیمانی ٠۶١،۶٧٧،٩٧٠ تن

۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اضافه بھا - حمل مصالح با رنگ و پوشش M1HD03
٠١٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

کربن استیل، گالولنیزه و

آلیاژی
٠١٣١٧،٨٢٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢۵۶٧،۵۴٠ تن

کربن استیل با اندود سیمانی ٠٣٣٧٨،٣۶٠ تن

۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

حمل شیرآالت و سایر ملحقات M1HD04
٠١٣١۵٨

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

کربن استیل و آلیاژی ٠١١،٨٩٣،٨٠٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢٢،۶١٠،۶١٠ تن

چدن، چدن داکتیل ٠٣١،٩١٩،۶١٠ تن

٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلومتر۵اضافه بھای حمل بیش از  M1HD05
٠١۴١۵٨

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

ALL WEIGHTS &

DISRANCES
٠١۶،٣٣٠ تن/کیلومتر

٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

لوله كشی

فصل دوم – پیش ساخت كارھای لوله كشی

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

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

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

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

.است
،(NOZZLE)ردیف ھای كارھای پیش ساخت شامل، پیش ساخت قطعات لوله كشی (اسپول)  و سایر كارھای خاص: ساخت انشعابات روی لوله ھا۴–

) می باشد كه براساس  نوع مصالح، قطر،LETSو اتصاالت((JACKETED  PIPES)ساخت و اتصال غالف لوله ھا(MITERING)ساخت زانوھای مایتر
ضخامت جداره در ردیف ھای جداگانه، تفكیک شده است. در مورد ساخت انشعابات، طبقه بندی به تفكیک زاویه انشعاب و به تفكیک با صفحه تقویتی

.و بدون آن انجام شده است و قیمت ھای آنھا بر حسب ردیف ھای مربوط محاسبه می شود
ھا اعم از اینكه در كارگاه پیش ساخت اجرا شوند و یا به دلیل(O-LET)و یا(NOZZLES)در مورد كارھای خاص پیش ساخت از قبیل اتصال انشعابات۵–

.طبیعت كار در محل نصب ساخته شوند، ھزینه اجرای آنھا از ردیف ھای ھمین فصل محاسبه می شود
واحد اندازه گیری پیش ساخت " اسپول ھا "  تعداد " سرجوش"  انجام شده می باشد. طبق مشخصات فنی در مرحله پیش ساخت می باشد كه در۶–

.نقشه ھای ایزومتریک لوله كشی با عالئم مشخص تعیین شده و به تایید مھندس مشاور رسیده است
نیز تعداد سرجوش ھای انجام شده برای ساخت زانو می باشد. در این مورد، قطر لوله شاخه انشعاب مالك عمل(NOZZLES)٧–   واحد ساخت اشعابات

.می باشد
٨–    واحد اندازه گیری ساخت زانوھای مایتر شده، تعداد سرجوش ھای اجرا شده برای ساخت زانو می باشد. مثأل ھرگاه یک زانو از سه قطعه متصل شده

.تشكیل شود، تعداد ٢ سرجوش محاسبه می شود
.بكار رفته می باشد(O-LET) تعداد(… ,WELDOLET, THERADOLET) ھا از نوع(O-LET)٩–     واحد اندازه گیری

.١٠–     واحد اندازه گیری ساخت غالف لوله ھا، "متر طول" اجرا شده و مالک، قطر لوله اصلی(داخل غالف) است

٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

زانوھای مایتر - کربن استیل M1PFMICS
٠٢٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=4"٠ ٠١٣،٢۴٧،٢٧٠٣،٧٠٠،١٩٠۴،۴٢٨،٨۵٠ سرجوش

D=5"٠ ٠٢٣،٨٩۵،٠٣٠۴،۴٢٧،٩٢٠۵،٢٩٣،۴۶٠ سرجوش

D=6"٠ ٠٣۴،۵٠١،۵٠٠۵،١٠٧،٠١٠۶،٠٩٧،٣٢٠ سرجوش

D=8"١٠،۴۶٣،٢٩٠ ٠۴۵،٨٩٠،٠٣٠۶،۶٧٧،١۴٠٧،٩۶۶،٣١٠ سرجوش

D=10"١۴،٢٣٢،٠٧٠ ٠۵٧،٢٣٩،١٨٠٨،٩۴۶،١٧٠١٠،٧١٠،۶٧٠ سرجوش

D=12"١۴،۶٧٠،٠٢٠ ٠۶٨،١٨٧،٩٣٠٩،٣١٣،٠٢٠١١،١٢٩،٨٧٠ سرجوش

D=14"١۶،٨٩٠،٣٩٠ ٠٧٩،٣۶۵،۶۴٠١٠،۶٧٧،٨۵٠١٢،٧٧٨،١۵٠ سرجوش

D=16"١٩،١٠۵،٨٣٠ ٠٨١٠،۵٣٨،۶١٠١٢،٠٣٩،١٣٠١۴،۴٢۴،٠٨٠ سرجوش

D=18"٢١،٣٢۶،۴١٠ ٠٩١١،٧١۵،٣۴٠١٣،۴٠٢،٩٩٠١۶،٠٧٢،۵٨٠ سرجوش

D=20"٢٣،۵۴٢،٨٢٠ ١٠١٢،٨٨٨،٠٩٠١۴،٧۶۵،٢۴٠١٧،٧١٨،٢٨٠ سرجوش

D=24"٢٧،٩٧٨،۶٣٠ ١١١۵،٢٣٨،٧٧٠١٧،۴٩١،٣۵٠٢١،٠١٢،۴٩٠ سرجوش

D=26"٣٠،١٩٨،۴٠٠ ١٢١۶،۴١۵،٩۴٠١٨،٨۵۴،٢٣٠٢٢،۶۵٨،٨١٠ سرجوش

D=28"٣٢،۴١٧،۵٧٠ ١٣١٧،۵٩١،۶٢٠٢٠،٢١٨،۴۴٠٢۴،٣٠٧،۶۶٠ سرجوش

D=30"٣۴،۶٣۵،۴٠٠ ١۴١٨،٧۶۵،۴٣٠٢١،۵٨٠،٣۴٠٢۵،٩۵٣،٠١٠ سرجوش

D=32"٣۶،٨۴٧،۵٣٠ ١۵١٩،٩٣٨،۴٠٠٢٢،٩٣٩،۶٧٠٢٧،۵٩۵،٢٢٠ سرجوش

D=34"٣٩،٠۶٨،٠٧٠ ١۶٢١،١١۶،١١٠٢۴،٣٠۵،۴٧٠٢٩،٢۴۵،٠۵٠ سرجوش

D=36"۴١،٢٨۵،٢٨٠ ١٧٢٢،٢٨٩،٠٨٠٢۵،۶۶۶،٧۶٠٣٠،٨٩٠،۴٠٠ سرجوش

D=38"۴٣،۵٠۵،٠۶٠ ١٨٢٣،۴۶٧،٩٨٠٢٧،٠٣١،۵٨٠٣٢،۵۴٠،۴۵٠ سرجوش

D=40"۴۵،٧٢٢،٢٨٠ ١٩٢۴،۶٣٩،٧۶٠٢٨،٣٩٢،٨٧٠٣۴،١٨۴،۶٠٠ سرجوش

D=42"۴٧،٩٣٨،٣۴٠ ٢٠٢۵،٨١۵،٧٣٠٢٩،٧۵۴،٧٧٠٣۵،٨٢٩،٩۵٠ سرجوش

D=44"۵٠،١۵٨،٨٣٠ ٢١٢۶،٩٩١،۴١٠٣١،١١٩،٩۵٠٣٧،۴٧٨،۵٨٠ سرجوش

D=46"۵٢،٣٧۶،٠٨٠ ٢٢٢٨،١۶۶،۴١٠٣٢،۴٨١،٨۵٠٣٩،١٢۵،١٣٠ سرجوش

D=48"۵۴،۵٩٧،٠٢٠ ٢٣٢٩،٣۴٠،٨٩٠٣٣،٨۴٧،٢۵٠۴٠،٧٧٣،٩٨٠ سرجوش

D=50"۵۶،٨١٨،٩١٠ ٢۴٣٠،۵١٨،٠۶٠٣۵،٢١٠،٨٧٠۴٢،۴٢٣،٢٢٠ سرجوش

D=52"۵٩،٠٢٨،١٣٠ ٢۵٣١،۶٨٩،٨۴٠٣۶،۵۶٩،٢۴٠۴۴،٠۶۴،٠٧٠ سرجوش

D=54"۶١،٢۴۶،٩۴٠ ٢۶٣٢،٨۶٧،٧٧٠٣٧،٩٣٣،١٠٠۴۵،٧١١،٣٧٠ سرجوش

D=56"۶٣،۴۶٢،٩۶٠ ٢٧٣۴،٠۴٠،۵٢٠٣٩،٢٩۴،٣٨٠۴٧،٣۵٧،٣٠٠ سرجوش

١٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

زانوھای مایتر - فوالد ضد زنگ M1PFMISS
٠٢٠٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=4"۶،٣٣٢،۵٢٠ ٠١۴،٢۴٧،۶۴٠۴،۴۵٩،۶٠٠۵،۴٧۴،۴١٠ سرجوش

D=5"٧،۵۴۴،٢٩٠ ٠٢۵،٠۶۴،١۴٠۵،٣١٢،۶۵٠۶،۵٣٢،٨٢٠ سرجوش

D=6"٨،۶۶١،۵۴٠ ٠٣۵،٧٩٨،٠٣٠۶،٠٨٠،۶۵٠٧،۵١٣،٢٩٠ سرجوش

D=8"١١،٢٩٩،٠٣٠ ٠۴٧،۵٩۴،٨٠٠٧،٩۶٠،٢۵٠٩،٨١٠،۶٣٠ سرجوش

D=10"١۵،۴٣۶،٢٢٠ ٠۵٩،٣٠۵،٠٧٠٩،٧۵٠،٩٣٠١٢،٠٢۶،٣٢٠ سرجوش

D=12"١۵،٨۵٩،٩۵٠ ٠۶١٠،۶۴٣،١٩٠١١،١۶۴،۵٧٠١٣،٧٣١،۶٣٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٧١٢،٢۵٧،٨٩٠١٢،٨۶۵،٧۶٠٠ سرجوش

D=16"٠ ٠٨١٣،٨۶۶،۶۶٠١۴،۵۶٢،٢۴٠٠ سرجوش

D=18"٠ ٠٩١۵،۴٨٠،٣٠٠١۶،٢۶٢،٣٧٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٠١٧،٠٩٠،٣۵٠١٧،٩۶٠،١٣٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١١٢٠،٣١٣،٨٢٠٢١،٣۵٧،٨٠٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١٢٢۵،١۵٠،۶٧٠٢۶،۴۵۴،١٢٠٠ سرجوش

١١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

زانوھای مایتر - فوالد آلیاژی M1PFMIAS
٠٢٠٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=4"٠ ٠١۴،٨۵٠،۶۴٠۵،۵٩۴،٠٣٠۶،٧۴٨،١٩٠ سرجوش

D=5"٠ ٠٢۵،٧٩٣،۴٣٠۶،۶۶٧،٨٧٠٨،٠٣۴،۵۶٠ سرجوش

D=6"٠ ٠٣۶،۶۶٨،٨١٠٧،۶۶۴،٠۵٠٩،٢٢٣،۶٣٠ سرجوش

D=8"١۶،١٢٣،۵٢٠ ٠۴٨،٧١١،٢١٠١٠،٠٠٠،۴٣٠١٢،٠٣٠،٧۴٠ سرجوش

D=10"٢٢،١۵٨،٣٧٠ ٠۵١٠،۶٨٧،٨۵٠١٣،۵۴٩،٢٢٠١۶،٣۵٢،٣٠٠ سرجوش

D=12"٢٢،٧٠۶،٢٠٠ ٠۶١٢،١٧٩،١٧٠١۴،٠٢٢،۶۴٠١۶،٨٩٣،٨۴٠ سرجوش

D=14"٢۶،٢٢٩،٠١٠ ٠٧١٣،٩٩٢،١۶٠١۶،١۴١،٢٧٠١٩،۴۶٧،٩٠٠ سرجوش

D=16"٢٩،٧۵٠،۶۵٠ ٠٨١۵،٧٩٩،٠۶٠١٨،٢۵٩،٣٢٠٢٢،٠۴٣،٣۵٠ سرجوش

D=18"٣٣،٢۶٩،١١٠ ٠٩١٧،۶١٣،۶٠٠٢٠،٣٧۶،٧۵٠٢۴،۶١٨،٩٧٠ سرجوش

D=20"٣٧،١٣٩،۴٣٠ ١٠١٩،۴٢٠،٣٢٠٢٢،٧٨۴،٢٧٠٢٧،۵١٠،٩۴٠ سرجوش

D=24"۴٣،٨٣٧،۶٠٠ ١١٢٣،٠۴٢،٩۶٠٢۶،٧٣۴،٠۴٠٣٢،٣۴٣،٩۶٠ سرجوش

D=26"۴٧،٣۵٨،۵٣٠ ١٢٢۴،٨۵٣،۶٣٠٢٨،٨۵٠،١٧٠٣۴،٩١۶،٩١٠ سرجوش

D=28"۵٠،٨٨۴،۴۵٠ ١٣٢۶،۶۶۵،۴٣٠٣٠،٩٧١،٩١٠٣٧،۴٩۵،۴٧٠ سرجوش

D=30"۵۴،۴٠٣،٧٧٠ ١۴٢٨،۴٧٧،۶۵٠٣٣،٠٨۶،٨۴٠۴٠،٠۶٨،۵٩٠ سرجوش

D=32"۵٧،٩١٧،١٢٠ ١۵٣٠،٢٨٣،٩٧٠٣۵،٢٠٠،۵۴٠۴٢،۶٣٧،٧٣٠ سرجوش

D=34"۶١،۴۴٧،٠٣٠ ١۶٣٢،٠٩٨،٩١٠٣٧،٣٢٣،۶٩٠۴۵،٢١٨،٢٨٠ سرجوش

D=36"۶۴،٩۶۶،٧٢٠ ١٧٣٣،٩٠۵،٢۴٠٣٩،۴۴١،١۶٠۴٧،٧٩١،١٩٠ سرجوش

D=38"۶٨،۴٩٠،١١٠ ١٨٣۵،٧٢٠،١٨٠۴١،۵۶٠،٣٧٠۵٠،٣۶٧،٢١٠ سرجوش

D=40"٧٢،٠٠٨،۴٢٠ ١٩٣٧،۵٢۶،۵٠٠۴٣،۶٧۵،٠٨٠۵٢،٩٣٨،٧۴٠ سرجوش

D=42"٧۵،۵٢٩،۴٩٠ ٢٠٣٩،٣٣٩،٧٠٠۴۵،٧٩٣،٩٢٠۵۵،۵١٣،٠٣٠ سرجوش

D=44"٧٩،٠۵۴،۶٩٠ ٢١۴١،١۵٠،٣۴٠۴٧،٩١۴،٣٣٠۵٨،٠٩٠،٢۵٠ سرجوش

D=46"٨٢،۵٧۴،٣٨٠ ٢٢۴٢،٩۶٠،٩٧٠۵٠،٠٣٠،۴٢٠۶٠،۶۶٣،١۵٠ سرجوش

D=48"٨۶،١٠١،٨٩٠ ٢٣۴۴،٧٧٠،٢٣٠۵٢،١۵٢،٣٨٠۶٣،٢۴٣،٣١٠ سرجوش

D=50"٨٩،۶٢٨،۵٨٠ ٢۴۴۶،۵٨۴،٨١٠۵۴،٢٧٣،٢۵٠۶۵،٨٢٠،٨٢٠ سرجوش

D=52"٩٣،١٣٩،٩٠٠ ٢۵۴٨،٣٩٢،۵٠٠۵۶،٣٨۴،۵۶٠۶٨،٣٨٧،٧۵٠ سرجوش

D=54"٩۶،۶۶١،۶٩٠ ٢۶۵٠،٢٠۶،٢۵٠۵٨،۵٠٣،٩۵٠٧٠،٩۶۴،۵٣٠ سرجوش

D=56"١٠٠،١٨١،٣٨٠ ٢٧۵٢،٠١٣،٧٧٠۶٠،۶٢١،۴١٠٧٣،۵٣٧،۴۴٠ سرجوش

١٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

درجه - کرین٩٠نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
استیل

M1PFNZNR01CS
٠٢١١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١٢،٠٧٩،٣۶٠٢،٢٧٣،٩٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٢،٨۴٠،۴٠٠٣،١٠٨،٣۴٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٣،۴٣٠،١۴٠٣،٨٠٣،٨۶٠۴،۶٣۶،۵٧٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴۴،٠٢٣،٧٧٠۴،۴١٨،٨٨٠۵،٣٨٧،٢٢٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵۴،۵۵٢،٨۵٠۵،٠٠۴،٧٣٠۶،١٠٠،٩٣٠ سرجوش

D=8"١٠،٧۵٩،٣٨٠ ٠۶۶،٠٧۵،٣۴٠۶،۶٨۵،٢١٠٨،١۴۶،۶٧٠ سرجوش

D=10"١٢،۶۶٩،١۶٠ ٠٧٧،١٢٨،٨٠٠٧،٨۴٣،٧۶٠٩،۵۶٣،١٨٠ سرجوش

D=12"١۴،٣٣٧،٧٢٠ ٠٨٨،٠٣٨،١٧٠٨،٨۴١،٩٨٠١٠،٧٨٧،٢٩٠ سرجوش

D=14"١۶،۵٠٣،٢۶٠ ٠٩٩،٢١۶،٨۴٠١٠،١۵٩،۴٩٠١٢،٣٩٧،۴۶٠ سرجوش

D=16"١٨،۶٠۴،٠۵٠ ١٠١٠،٣٩۵،۵٢٠١١،۴٣۵،٠٧٠١٣،٩۵٧،٧٢٠ سرجوش

D=18"٢٠،٨١۵،٨٨٠ ١١١١،۶١۴،۴۵٠١٢،٧٨۴،٧٩٠١۵،۶٠٧،١١٠ سرجوش

D=20"٢٢،٨٧١،۵٩٠ ١٢١٢،٨٣٣،٣٩٠١۴،٠۴٣،٩٧٠١٧،١۴۴،٣٧٠ سرجوش

D=24"٢٧،٣٩٢،٣١٠ ١٣١۵،٢٧١،٢۵٠١۶،٧٩٨،٣٨٠٢٠،۵١٠،٩٠٠ سرجوش

١٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

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

M1PFNZNR01SS
٠٢١٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"۴،٠۴٠،١٢٠ ٠١٣،٣۴١،٢٣٠٣،۵٠۶،٢٩٠٣،۶٨٧،٩۶٠ سرجوش

D=3"۵،۵١١،١٧٠ ٠٢۴،۵۵۵،۴٨٠۴،٧٨٣،۴٧٠۵،٠٣۵،٢٠٠ سرجوش

D=4"۶،٧٣٨،١۶٠ ٠٣۵،۵٠۵،٧٩٠۵،٧٨٠،٠٨٠۶،٠٨١،۶٩٠ سرجوش

D=5"٧،٨٣٨،۴٠٠ ٠۴۶،۴۶٣،۴٠٠۶،٧٨۴،٠١٠٧،١٣۶،۶٧٠ سرجوش

D=6"٨،٨٨١،٢٧٠ ٠۵٧،٣١۶،۴۵٠٧،۶٧٨،۶٢٠٨،٠٧۶،۴٠٠ سرجوش

D=8"١١،٨٣۴،٠۶٠ ٠۶٩،٧٢١،۴٢٠١٠،٢١۴،٢٠٠١٠،٧۵۵،۶٧٠ سرجوش

D=10"١٣،٩٢١،٩٧٠ ٠٧١١،۴٧٠،٧٣٠١٢،٠٣۴،٧۶٠١٢،۶۵٣،۴١٠ سرجوش

D=12"١۵،٧٣۶،٧۶٠ ٠٨١٣،٠٠٨،۶١٠١٣،۶٢۶،٠٧٠١۴،٣٠۵،٢٨٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩١۴،٩۵٧،۴٣٠١۵،۶۵۵،۶۴٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠١۶،٩٠۵،٠٧٠١٧،۶٨۵،٢١٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١١٨،٩٠٨،۵٢٠١٩،٧٧۵،٣۴٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٢٠،٩١١،٩۶٠٢١،٨۶۴،٢٨٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٢۴،٩١٨،٨۵٠٢۶،٠۴٣،٣۴٠٠ سرجوش

١۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

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

M1PFNZNR01AS
٠٢١٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١٣،٢٩٨،۴٧٠٣،۶٠۶،٩٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢۴،۵٠٣،٨٣٠۴،٩٢٩،١۵٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣۵،۴٣٨،٩٧٠۶،٠٣٠،٨٧٠٧،٣۶٠،٧٨٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴۶،٣٨١،٢٩٠٧،٠٠٩،١٠٠٨،۵۵۵،٩۵٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٧،٢٢١،١٧٠٧،٩٣٧،٠۶٠٩،۶٨٨،٨٩٠ سرجوش

D=8"١٧،١٩٨،۶٨٠ ٠۶٩،۶٢۶،۶٠٠١٠،۵٩٣،٨١٠١٢،٩٢٧،٠١٠ سرجوش

D=10"٢٠،٢٧۶،٧۴٠ ٠٧١١،٣٠٩،٧۴٠١٢،۴۴٣،٧٨٠١۵،١٩٣،١۵٠ سرجوش

D=12"٢٢،٩٨١،۴٨٠ ٠٨١٢،٧۶٩،٣۴٠١۴،٠۴۵،٣٢٠١٧،١۵٩،٧۶٠ سرجوش

D=14"٢۶،۴۶٨،٢٩٠ ٠٩١۴،۶۵٠،١٨٠١۶،١۴٧،٨٠٠١٩،٧٣٢،٠۴٠ سرجوش

D=16"٢٩،٨۵٣،٩٢٠ ١٠١۶،۵٣١،٠٢٠١٨،١٨۴،٨۴٠٢٢،٢٢۵،٨٠٠ سرجوش

D=18"٣٣،۴١١،٩۶٠ ١١١٨،۴٧٣،۶١٠٢٠،٣٣۶،٠٠٠٢۴،٨۵٩،٨٣٠ سرجوش

D=20"٣۶،٧١۵،۶۴٠ ١٢٢٠،۴١۶،٢٠٠٢٢،٣۴٠،٣٣٠٢٧،٣١٠،٠٣٠ سرجوش

D=24"۴٣،٩٩١،٨٣٠ ١٣٢۴،٣٠٢،۵۶٠٢۶،٧٣٢،٢٣٠٣٢،۶٨٧،٩٩٠ سرجوش

١۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استیل M1PFNZNR02CS
٠٢١۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١٢،٧٠٢،٩٧٠٢،٩۵۶،١٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٣،۶٩٢،۵٣٠۴،٠۴٠،٨۵٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣۴،۴۵٨،٩٩٠۴،٩۴۵،٠٢٠۶،٠٢٧،۵۵٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴۵،٢٣١،٢٩٠۵،٧۴۴،۵۴٠٧،٠٠٢،٣١٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵۵،٩١٩،١٩٠۶،۵٠۶،١۵٠٧،٩٣١،۴١٠ سرجوش

D=8"١٣،٩٨٧،٧٠٠ ٠۶٧،٨٩٨،١۴٠٨،۶٩٠،٧٧٠١٠،۵٩١،۴٩٠ سرجوش

D=10"١۶،۴۶٩،۵٢٠ ٠٧٩،٢۶٧،۴۴٠١٠،١٩۶،٨٩٠١٢،۴٣٢،۶٢٠ سرجوش

D=12"١٨،۶۴٠،٠٢٠ ٠٨١٠،۴۴٩،۶٢٠١١،۴٩۴،۵٨٠١۴،٠٢٣،٢٩٠ سرجوش

D=14"٢١،۴۵۴،٩٢٠ ٠٩١١،٩٨١،٩٠٠١٣،٢٠٧،٣۴٠١۶،١١۶،۶٩٠ سرجوش

D=16"٢۴،١٨۵،١۵٠ ١٠١٣،۵١۴،١٨٠١۴،٨۶۵،١٩٠١٨،١۴۵،٢۴٠ سرجوش

D=18"٢٧،٠۶١،۴۵٠ ١١١۵،٠٩٨،٧٩٠١۶،۶٢٠،٢٢٠٢٠،٢٨٧،٩۶٠ سرجوش

D=20"٢٩،٧٣٣،۴٧٠ ١٢١۶،۶٨٣،۴٠٠١٨،٢۵٧،١۶٠٢٢،٢٨٨،٠٩٠ سرجوش

D=24"٣۵،۶٠٨،۵٢٠ ١٣١٩،٨۵٢،۶٣٠٢١،٨٣٧،٨٩٠٢۶،۶۶۴،٨۵٠ سرجوش

١۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

 SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M1PFNZNR02SS
٠٢١۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"۵،٢۵٢،٢٩٠ ٠١۴،٣۴٣،١٢٠۴،۵۵٨،٠۵٠۴،٧٩۴،٣۴٠ سرجوش

D=3"٧،١۶۴،٠۵٠ ٠٢۵،٩٢٢،٨۴٠۶،٢١٨،۵١٠۶،۵۴۵،٠۵٠ سرجوش

D=4"٨،٧۵٩،۶٠٠ ٠٣٧،١۵٧،٠۴٠٧،۵١٣،٢۶٠٧،٩٠۶،٣٠٠ سرجوش

D=5"١٠،١٨٩،٣٢٠ ٠۴٨،۴٠٢،٢٠٠٨،٨٢٠،١٧٠٩،٢٧٨،۵٢٠ سرجوش

D=6"١١،۵۴۵،٧۶٠ ٠۵٩،۵١١،۵٢٠٩،٩٨١،٧۴٠١٠،۴٩٩،۴۶٠ سرجوش

D=8"١۵،٣٨۵،٢٣٠ ٠۶١٢،۶٣٨،۴۴٠١٣،٢٧٨،۴۶٠١٣،٩٨٢،۶٠٠ سرجوش

D=10"١٨،٠٩٩،٢٧٠ ٠٧١۴،٩١٢،١٨٠١۵،۶۴۴،٨٢٠١۶،۴۴٩،٩٠٠ سرجوش

D=12"٢٠،۴۵۶،٧٠٠ ٠٨١۶،٩١١،١٩٠١٧،٧١٣،٨٩٠١٨،۵٩٧،٣۴٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩١٩،۴۴۴،۵۶٠٢٠،٣۵٢،٩۴٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٢١،٩٧۶،٧١٠٢٢،٩٩٠،٧٧٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٢۴،۵٨١،٣٢٠٢۵،٧٠٨،١٩٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٢٧،١٨۵،٩١٠٢٨،۴٢٣،٢٠٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٣٢،٣٩۵،١٠٠٣٣،٨۵۶،٨٢٠٠ سرجوش

١٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلیاژی M1PFNZNR02AS
٠٢١۶۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١۴،٢٨٨،٣٧٠۴،۶٨٨،۶١٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢۵،٨۵۴،۶٢٠۶،۴٠٨،۶١٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٧،٠٧٠،٩٠٠٧،٨٣٩،٠۶٠٨،۴۵۴،٣٧٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٨،٢٩۵،۵۶٠٩،١١١،۵٩٠١١،١٢٢،٠٢٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٩،٣٨٧،٩٩٠١٠،٣١٨،٣٠٠١٢،۵٩۵،۶٨٠ سرجوش

D=8"٢٢،٣۵٧،۵٧٠ ٠۶١٢،۵١۵،٠۶٠١٣،٧٧٢،٩٠٠١۶،٨٠۴،٣٩٠ سرجوش

D=10"٢۶،٣۵٩،٨٩٠ ٠٧١۴،٧٠٢،۴٣٠١۶،١٧٧،١۵٠١٩،٧۵١،٢٢٠ سرجوش

D=12"٢٩،٨٧۵،٩٢٠ ٠٨١۶،۵٩٩،۶۶٠١٨،٢۵٩،٢٨٠٢٢،٣٠۶،٩٧٠ سرجوش

D=14"٣۴،۴٠٩،٧٢٠ ٠٩١٩،٠۴۵،۴٧٠٢٠،٩٩٢،٢۶٠٢۵،۶۵١،۶۵٠ سرجوش

D=16"٣٨،٨١٠،٢١٠ ١٠٢١،۴٩٠،٠٩٠٢٣،۶٣٩،۵٨٠٢٨،٨٩۵،٢٠٠ سرجوش

D=18"۴٣،۴٣٧،٨١٠ ١١٢۴،٠١۵،۴۶٠٢۶،۴٣۶،۶٨٠٣٢،٣١٨،٢۵٠ سرجوش

D=20"۴٧،٧٣١،٠۵٠ ١٢٢۶،۵۴٢،٠١٠٢٩،٠۴٢،٧٩٠٣۵،۵٠٣،٧۵٠ سرجوش

D=24"۵٧،١٨٩،٣٧٠ ١٣٣١،۵٩٣،٩٣٠٣۴،٧۵١،۶۵٠۴٢،۴٩٣،١٩٠ سرجوش

١٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

درجه - کرین استیل٩٠نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  M1PFNZRE01CS
٠٢٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١٣،٠٨٢،٠١٠٣،٣٧٠،۶۶٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢۴،٢٠٩،٨٢٠۴،۶٠٧،۴٧٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣۵،٠٨٣،٩۶٠۵،۶٣٧،٩۵٠۶،٧٩٩،٢١٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴۵،٩۶۴،۵٢٠۶،۵۵٠،٠٠٠٧،٩٠٢،۶١٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵۶،٧۴٩،۵٣٠٧،۴١٨،٣٢٠٨،٩۵٠،٠٢٠ سرجوش

D=8"١۵،۶۴۴،٧٠٠ ٠۶٩،٠٠٣،٣١٠٩،٩٠٨،۵٣٠١١،٩۴٧،١٨٠ سرجوش

D=10"١٨،۴٣۶،۶۶٠ ٠٧١٠،۵۶٨،۴٠٠١١،۶٢٨،٠٣٠١۴،٠٣٣،۴۵٠ سرجوش

D=12"٢٠،٨٨٣،١٢٠ ٠٨١١،٩١٩،۶۴٠١٣،١١١،۶١٠١۵،٨٣۶،۶٣٠ سرجوش

D=14"٢۴،٠۴۵،٨٠٠ ٠٩١٣،۶۶٩،۶۵٠١۵،٠۶۶،٩۴٠١٨،٢٠۵،۵۶٠ سرجوش

D=16"٢٧،١١۴،٧٩٠ ١٠١۵،۴١٨،۶۵٠١۶،٩۶١،٢٢٠٢٠،۵٠١،٣۶٠ سرجوش

D=18"٣٠،٣۴٣،٣۶٠ ١١١٧،٢٢٨،٠٨٠١٨،٩۶٣،۶٠٠٢٢،٩٢۵،۵۵٠ سرجوش

D=20"٣٣،٣۴٢،٣۵٠ ١٢١٩،٠٣۶،۵٠٠٢٠،٨٣٢،٠٣٠٢۵،١٨۵،٨٠٠ سرجوش

D=24"٣٩،٩۴١،٨۵٠ ١٣٢٢،۶۵۴،٩۴٠٢۴،٩١٩،۴۴٠٣٠،١٣۶،٠٠٠ سرجوش

١٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه - فوالد ضد زنگ٩٠نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  M1PFNZRE01SS
٠٢٢٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"۵،٨٩٨،٩٧٠ ٠١۴،٨٨٩،۵١٠۵،١٢۵،۴٠٠۵،٣٨۵،۵١٠ سرجوش

D=3"٨،٠۴٧،١١٠ ٠٢۶،۶۶۵،۵١٠۶،٩٩١،٢۴٠٧،٣۴٨،٣١٠ سرجوش

D=4"٩،٨٣٣،۴٧٠ ٠٣٨،٠۵٧،٢۶٠٨،۴۴٨،٠٢٠٨،٨٧٨،٩٩٠ سرجوش

D=5"١١،۴۴٣،۶٣٠ ٠۴٩،۴۵٧،۵٩٠٩،٩١۵،١۵٠١٠،۴١٨،٨٣٠ سرجوش

D=6"١٢،٩۶۶،۵١٠ ٠۵١٠،٧٠٧،٩۴٠١١،٢٢۵،٢١٠١١،٧٩٢،١۶٠ سرجوش

D=8"١٧،٢۶۶،٨٧٠ ٠۶١۴،٢١٨،٩٣٠١۴،٩٢١،٢۵٠١۵،۶٩٣،٣٣٠ سرجوش

D=10"٢٠،٣٣٠،۶١٠ ٠٧١۶،٧٩١،٠٨٠١٧،۵٩٣،٨٩٠١٨،۴٧٨،٢٩٠ سرجوش

D=12"٢٢،٩٩٧،٩۶٠ ٠٨١٩،٠۵٧،١٧٠١٩،٩٣۶،٨۴٠٢٠،٩٠۶،٣٧٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٢١،٩٢٠،٨٣٠٢٢،٩١٨،١۵٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٢۴،٧٨٣،٣١٠٢۵،٨٩۴،١٢٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٢٧،٧٢۴،۴١٠٢٨،٩۶٠،۵٧٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٣٠،۶۶۴،٣٢٠٣٢،٠٢١،۶۵٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٣۶،۵۴٧،٧٠٠٣٨،١۵٢،٧۵٠٠ سرجوش

٢٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

درجه - فوالد آلیاژی٩٠نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  M1PFNZRE01AS
٠٢٢٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١۴،٨٠۵،٨۴٠۵،٢۵٢،۶٨٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢۶،۵۵٨،٣٨٠٧،١٧٨،٨٧٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٧،٩٢٢،٧۴٠٨،٧٨٢،٨۴٠١٠،۴٢٧،٠۵٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٩،٢٩۶،٠٨٠١٠،٢٠٨،٨۶٠١٢،٣۶١،۵۶٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵١٠،۵٢١،۴٨٠١١،۵۶٣،٠۵٠١۴،٠٠٠،٣٣٠ سرجوش

D=8"٢۴،٧٠٩،٠۴٠ ٠۶١۴،٠١۵،٨۶٠١۵،۴٢٣،٣٨٠١٨،۶۶۵،٧٨٠ سرجوش

D=10"٢٩،١۶٩،٧١٠ ٠٧١۶،۴٧٩،٠۴٠١٨،١٣٠،٩٠٠٢١،٩۵٩،۶٠٠ سرجوش

D=12"٣٣،١٠٢،٨٢٠ ٠٨١٨،۶١٨،٧١٠٢٠،۴٨١،٣۵٠٢۴،٨٢۵،٧۵٠ سرجوش

D=14"٣٨،١۴٩،٣۶٠ ٠٩٢١،٣۶٨،٧٨٠٢٣،۵۵٣،٠۶٠٢٨،۵۶٢،٩١٠ سرجوش

D=16"۴٣،٠۴٨،۶۴٠ ١٠٢۴،١١٩،۴٧٠٢۶،۵٣٢،٨٣٠٣٢،١٨۶،١۶٠ سرجوش

D=18"۴٨،١٩٢،٨١٠ ١١٢۶،٩۶٠،٠١٠٢٩،۶٧۶،۶٧٠٣۶،٠٠۴،٣۵٠ سرجوش

D=20"۵٢،٩۵٩،٢٨٠ ١٢٢٩،٧٩٨،١٨٠٣٢،۶٠٣،۵٢٠٣٩،۵۵٧،٧٨٠ سرجوش

D=24"۶٣،۴٨٣،٣۵٠ ١٣٣۵،۴٧۵،٧٠٠٣٩،٠٢٣،۶۴٠۴٧،٣۶٢،٩۶٠ سرجوش

٢١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استیل M1PFNZRE02CS
٠٢٢۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١۴،٠٠۶،۴٢٠۴،٣٨٢،٣٣٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢۵،۴٧٣،١۵٠۵،٩٩٠،٢٠٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣۶،۶٠٩،٠٧٠٧،٣٢٩،٨٠٠٨،٨۴١،۴٢٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٧،٧۵٣،٣۵٠٨،۵١۵،٣٠٠١٠،٢٧۴،۵٠٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٨،٧٧۴،۴٢٠٩،۶۴۴،٠٣٠١١،۶٣٧،٢٢٠ سرجوش

D=8"٢٠،٣٣٩،٢١٠ ٠۶١١،٧٠۵،۵٢٠١٢،٨٨٠،٧٣٠١۵،۵٣١،٩٠٠ سرجوش

D=10"٢٣،٩۶٧،٢٩٠ ٠٧١٣،٧٣٨،٩٣٠١۵،١١۶،۴۵٠١٨،٢۴١،۵٧٠ سرجوش

D=12"٢٧،١۴٩،۴۵٠ ٠٨١۵،۴٩۵،۵۴٠١٧،٠۴۵،٢٩٠٢٠،۵٨٨،٧٢٠ سرجوش

D=14"٣١،٢۵٩،٧٣٠ ٠٩١٧،٧٧٠،٩٣٠١٩،۵٨٧،۵۴٠٢٣،۶۶٧،٣۵٠ سرجوش

D=16"٣۵،٢۴٩،۴١٠ ١٠٢٠،٠۴۴،٣۴٠٢٢،٠۴٩،١۶٠٢۶،۶۵١،٨٢٠ سرجوش

D=18"٣٩،۴۴٨،۶۵٠ ١١٢٢،٣٩٧،٢٩٠٢۴،۶۵٣،۴٠٠٢٩،٨٠۴،٢٢٠ سرجوش

D=20"۴٣،٣۴۵،۵١٠ ١٢٢۴،٧۴٧،۶٨٠٢٧،٠٨١،٣۵٠٣٢،٧۴٠،٣۶٠ سرجوش

D=24"۵١،٩٢۵،١٣٠ ١٣٢٩،۴۵١،۶٠٠٣٢،٣٩۵،۶٠٠٣٩،١٧۶،۵٧٠ سرجوش

٢٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M1PFNZRE02SS
٠٢٢۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٧،۶۶٨،٠٨٠ ٠١۶،٣۵۶،٠٨٠۶،۶۶٢،٣١٠٧،٠٠١،٠۵٠ سرجوش

D=3"١٠،۴۵٨،۵۶٠ ٠٢٨،۶۶۶،۶۶٠٩،٠٨٩،٣۵٠٩،۵۵٣،۴٣٠ سرجوش

D=4"١٢،٧٨۴،٠٣٠ ٠٣١٠،۴٧۴،۴٩٠١٠،٩٨٢،٣٢٠١١،۵۴٠،٩٨٠ سرجوش

D=5"١۴،٨٧۵،۵٢٠ ٠۴١٢،٢٩٣،٩۶٠١٢،٨٨٩،٢٧٠١٣،۵۴٣،٧٠٠ سرجوش

D=6"١۶،٨۵۶،۴٣٠ ٠۵١٣،٩١٩،۶۴٠١۴،۵٩٠،٠۴٠١۵،٣٢٩،٠١٠ سرجوش

D=8"٢٢،۴۴٧،۴١٠ ٠۶١٨،۴٨٣،٨٨٠١٩،٣٩٧،٨۴٠٢٠،۴٠٢،٢۵٠ سرجوش

D=10"٢۶،۴٢٩،٠۵٠ ٠٧٢١،٨٢٨،٣٣٠٢٢،٨٧١،٧۶٠٢۴،٠٢٠،۴١٠ سرجوش

D=12"٢٩،٨٩٧،٧۶٠ ٠٨٢۴،٧٧۵،٠۴٠٢۵،٩١٨،٩۶٠٢٧،١٧٩،٣۴٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٢٨،۴٩۵،۵٩٠٢٩،٧٩٣،٢٣٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٣٢،٢١٧،٣٣٠٣٣،۶۶٢،٧۶٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٣۶،٠۴٠،١٧٠٣٧،۶۴۶،٩٩٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٣٩،٨۶۴،٨١٠۴١،۶٢٩،۴٨٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣۴٧،۵١٢،٢۶٠۴٩،۵٩٧،٣٣٠٠ سرجوش

٢٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلیاژی M1PFNZRE02AS
٠٢٢۶۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١۶،٢۴۵،۵٨٠۶،٨٢٩،۶٧٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٨،۵٢۶،٢۴٠٩،٣٣٢،١۶٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١٠،٣٠٠،۶٣٠١١،۴١۶،٧۴٠١٣،٨١٨،٧٧٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١٢،٠٨٣،۴٢٠١٣،٢٧١،٩۴٠١۶،٠٧٢،٣۵٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵١٣،۶٧۵،۴٨٠١۵،٠٣١،٩٧٠١٨،٢٠٢،١٠٠ سرجوش

D=8"٣٢،١٢۴،١۵٠ ٠۶١٨،٢٢٠،۴۵٠٢٠،٠۵٠،٩٨٠٢۴،٢۶۶،۶۴٠ سرجوش

D=10"٣٧،٩٢٠،۴۵٠ ٠٧٢١،۴٢٢،٩٩٠٢٣،۵٧١،٠٠٠٢٨،۵۴۶،٣٧٠ سرجوش

D=12"۴٣،٠٣٢،٧٣٠ ٠٨٢۴،٢٠۴،٢۶٠٢۶،۶٢۴،٩٨٠٣٢،٢٧۴،٠٠٠ سرجوش

D=14"۴٩،۵٩٢،٧٧٠ ٠٩٢٧،٧٨١،٠٣٠٣٠،۶٢٠،٢٩٠٣٧،١٣١،٣٨٠ سرجوش

D=16"۵۵،٩۶٣،٩٨٠ ١٠٣١،٣۵۵،۴٣٠٣۴،۴٩٣،۴١٠۴١،٨۴٢،٢١٠ سرجوش

D=18"۶٢،۶۵١،٧٨٠ ١١٣۵،٠۴٨،۶۶٠٣٨،۵٧٩،١۴٠۴۶،٨٠٧،١٩٠ سرجوش

D=20"۶٨،٨۴۶،٧۶٠ ١٢٣٨،٧٣٧،١۶٠۴٢،٣٨٢،٣٣٠۵١،۴٢۴،۵٨٠ سرجوش

D=24"٨٢،۵٢٩،٢١٠ ١٣۴۶،١١٩،۴٨٠۵٠،٧٣٠،٣٧٠۶١،۵٧١،٧٣٠ سرجوش

٢۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

(بھاي واحد (ريال

O_LETھا - کربن استیل M1PFOLCS
٠٢٣١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D<1" ٠١٨٣٣،٠٨٠٩٧٧،٩۶٠ سرجوش

1<=D<2" ٠٢١،۵٨۵،٣٨٠١،٧٣٩،١٢٠ سرجوش

D=2" ٠٣١،٩۵٠،۵۴٠٢،١٣٣،١٠٠ سرجوش

D=3" ٠۴٢،۶۶٣،٢٩٠٠ سرجوش

D=4" ٠۵٣،٢١۶،٨٠٠٠ سرجوش

D=5" ٠۶٣،٧٧۴،٢٠٠٠ سرجوش

D=6" ٠٧۴،٢٧١،٠٧٠٠ سرجوش

D=8" ٠٨۵،۶٩٢،٩٣٠٠ سرجوش

D=10" ٠٩۶،۶٩٠،٠٣٠٠ سرجوش

D=12" ١٠٧،۵۵۵،١٢٠٠ سرجوش

٢۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

 CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

(بھاي واحد (ريال

O-LETھا - فوالد آلیاژی M1PFOLAS
٠٢٣٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D<1" ٠١١،٢۶٣،٠٣٠١،٣٧٠،١٢٠ سرجوش

1<=D<2" ٠٢٢،۴٠۵،٢٢٠٢،۶٣٠،۴٧٠ سرجوش

D=2" ٠٣٣،١٠۴،٩٢٠٣،٣٩۴،۴۴٠ سرجوش

D=3" ٠۴۴،٢٣٧،٨۴٠٠ سرجوش

D=4" ٠۵۵،١١٩،۵۶٠٠ سرجوش

D=5" ٠۶۶،٠٠٧،٢۵٠٠ سرجوش

D=6" ٠٧۶،٧٩٨،۴۴٠٠ سرجوش

D=8" ٠٨٩،٠۵١،٨٩٠٠ سرجوش

D=10" ٠٩١٠،۶۵١،٩١٠٠ سرجوش

D=12" ١٠١٢،٠۴۵،٠١٠٠ سرجوش

٢۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

(بھاي واحد (ريال

O_LETھا - فوالد ضد زنگ M1PFOLSS
٠٢٣۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D<1" ٠١١،٣٩١،۵۴٠١،۵۴١،٣۶٠ سرجوش

1<=D<2" ٠٢٢،۶٨۶،٧٠٠٢،٩۴٣،٩٩٠ سرجوش

D=2" ٠٣٣،۴٨٨،۴٧٠٣،٨٢١،۶۴٠ سرجوش

D=3" ٠۴۴،٧۵٩،٧٢٠٠ سرجوش

D=4" ٠۵۵،٧۵٠،۴٠٠٠ سرجوش

D=5" ٠۶۶،٧۴٨،٣٩٠٠ سرجوش

D=6" ٠٧٧،۶٣٨،٢۵٠٠ سرجوش

D=8" ٠٨١٠،١۶٠،٧٧٠٠ سرجوش

D=10" ٠٩١١،٩٧٣،٠١٠٠ سرجوش

D=12" ١٠١٣،۵۵٨،٣٩٠٠ سرجوش

٢٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

غالف لوله ھا ( کربن استیل ) M1PFJK
٠٢۴١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2" ٠١٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،٠٣٨،٢٩٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،٢٧١،٧٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،۵٠٧،٩٧٠ سرجوش

D=6" ٠۵١،٧٢۴،١٩٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢،٢۴٢،٩٨٠ سرجوش

D=10" ٠٧٢،٧۴١،۴٩٠ سرجوش

D=12" ٠٨٣،١۶٧،٢٩٠ سرجوش

D=14" ٠٩٣،۶۶٩،۶٣٠ سرجوش

D=16" ١٠۴،١٧٠،٠٩٠ سرجوش

D=18" ١١۴،۶٧٢،٠٩٠ سرجوش

D=20" ١٢۵،١٧٢،٢٢٠ سرجوش

D=24" ١٣۶،١٧۴،۶٩٠ سرجوش

٢٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

اینچ و باالتر٢اسپول ھا - کربن استیل -     M1PFSFCS
٠٢۵١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١١،۴۵٧،٩٢٠١،۶٣٧،١٢٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٢،٠٠۴،۴٨٠٢،٢۴٣،٣۵٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،۴۶٧،١١٠٢،٨٧٨،١٧٠٣،۴٨۵،۵٩٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،٩٣۶،١۶٠٣،۴١٨،٩٣٠۴،١٣۶،٧۴٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٣،٣۶٧،٩۴٠٣،٩١٧،٢٢٠۴،٧٣۶،٩٨٠ سرجوش

D=8"٨،٢٨٣،٧٢٠ ٠۶۴،٣٩٠،۵۵٠۵،١٠٢،۵٠٠۶،١۶٧،٨٧٠ سرجوش

D=10"١٠،٢٩۶،٧٧٠ ٠٧۵،٣٧۶،١١٠۶،٣٣۵،٩۶٠٧،۶۵٧،٧٨٠ سرجوش

D=12"١١،٧٠٣،٨٢٠ ٠٨۶،١۶٩،٣٣٠٧،١٨۶،٧۶٠٨،۶٩٧،٠٨٠ سرجوش

D=14"١٣،۵۵٩،٧٧٠ ٠٩٧،١٢٠،٩۴٠٨،٣٠۵،٨۵٠١٠،٠۶٠،٧٨٠ سرجوش

D=16"١۵،۴١٣،٧٣٠ ١٠٨،٠۶۶،٣۵٠٩،۴٢٢،٩٣٠١١،۴٢٠،۴٨٠ سرجوش

D=18"١٧،٢۶٨،٢٨٠ ١١٩،٠١۵،۵۶٠١٠،۵۴١،٠١٠١٢،٧٨٣،١٨٠ سرجوش

D=20"١٩،١٢۴،٢٣٠ ١٢٩،٩۶١،٩٨٠١١،۶۵٩،١٠٠١۴،١۴٣،٨٩٠ سرجوش

D=24"٢٢،٨٣٢،٧۴٠ ١٣١١،٨۵٩،٠٠٠١٣،٨٩۵،٢٧٠١۶،٨۶٧،٨٩٠ سرجوش

D=26"٢۴،۶٨٩،٣٠٠ ١۴١٢،٨١٠،٠٢٠١۵،٠١٣،٣۶٠١٨،٢٢٩،٩٩٠ سرجوش

D=28"٢۶،۵۴۶،۶۵٠ ١۵١٣،٧۵٧،٠٣٠١۶،١٣٣،٨۵٠١٩،۵٩٢،٣٠٠ سرجوش

D=30"٢٨،٣٩٩،٢١٠ ١۶١۴،٧٠۵،۶۴٠١٧،٢۵٠،٩٣٠٢٠،٩۵۴،٠٠٠ سرجوش

D=32"٣٠،٢۴٩،١۵٠ ١٧١۵،۶۵٢،۴۶٠١٨،٣۶۶،٠١٠٢٢،٣١١،۶٩٠ سرجوش

D=34"٣٢،١٠٧،٧١٠ ١٨١۶،۶٠٢،۶٧٠١٩،۴٨۴،٧٠٠٢٣،۶٧۶،۴٠٠ سرجوش

D=36"٣٣،٩۶٠،٢۶٠ ١٩١٧،۵۴٩،۴٨٠٢٠،۶٠١،٧٩٠٢۵،٠٣۶،٧٠٠ سرجوش

D=38"٣۵،٨١٧،۶٢٠ ٢٠١٨،۴٩٩،٧٠٠٢١،٧٢٢،٢٧٠٢۶،٣٩٩،٨٠٠ سرجوش

D=40"٣٧،۶٧٢،١٧٠ ٢١١٩،۴۴۶،۵١٠٢٢،٨٣٩،٣۶٠٢٧،٧۶٠،١٠٠ سرجوش

D=42"٣٩،۵٢۴،٧٣٠ ٢٢٢٠،٣٩۶،١٢٠٢٣،٩۵۶،۴۴٠٢٩،١٢١،٢٠٠ سرجوش

D=44"۴١،٣٨٢،۶٨٠ ٢٣٢١،٣۴٣،١۴٠٢۵،٠٧۶،۵٣٠٣٠،۴٨۴،۵١٠ سرجوش

D=46"۴٣،٢٣۶،۶۴٠ ٢۴٢٢،٢٩١،٧۵٠٢۶،١٩٣،۶٢٠٣١،٨۴۶،٢١٠ سرجوش

D=48"۴۵،٠٩٣،١٩٠ ٢۵٢٣،٢۴٠،١٧٠٢٧،٣١٢،٧٠٠٣٣،٢٠٩،٣١٠ سرجوش

D=50"۴۶،٩۵١،١۶٠ ٢۶٢۴،١٨٩،٧٨٠٢٨،۴٣١،٧٩٠٣۴،۵٧٢،۶٢٠ سرجوش

D=52"۴٨،٨٠١،١٠٠ ٢٧٢۵،١٣۵،١٩٠٢٩،۵۴۶،٨٧٠٣۵،٩٢٩،٩١٠ سرجوش

D=54"۵٠،۶۵۵،۶۵٠ ٢٨٢۶،٠٨۵،٨٠٠٣٠،۶۶۴،٩۵٠٣٧،٢٩٢،٠١٠ سرجوش

D=56"۵٢،۵٠٨،٢٠٠ ٢٩٢٧،٠٣٢،٢٢٠٣١،٧٨٢،٠۴٠٣٨،۶۵٢،٣١٠ سرجوش

٢٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢اسپول ھا - کربن استیل - کوچکتر از  M1PFSFCT
٠٢۵٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D<1" ٠١٣٩۵،٧٨٠ سرجوش

1"<=D<2" ٠٢۵٣١،۶٨٠ سرجوش

٣٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسپول ھا - فوالد ضد زنگ M1PFSFSS
٠٢۵٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٢،٩۵۶،۴۶٠ ٠١٢،٠۴٨،٩٣٠٢،١۵۶،١٣٠٢،۶٢٩،۴۴٠ سرجوش

D=3"۴،٠٣٢،٩٠٠ ٠٢٢،٨٠١،١١٠٢،٩۴۶،٠٧٠٣،۵٩٣،٢۴٠ سرجوش

D=4"۵،١٨۴،۴٣٠ ٠٣٣،۴٢٧،۵٢٠٣،۶٠۴،١۶٠۴،۴٠۴،١١٠ سرجوش

D=5"۶،١۴١،١٢٠ ٠۴۴،٠۶٢،۴٢٠۴،٢۶٩،۵١٠۵،٢٢٢،٢٧٠ سرجوش

D=6"٧،٠١۵،٩۵٠ ٠۵۴،۶٣۶،٧٩٠۴،٨٧١،٨٩٠۵،٩٧٣،٢٧٠ سرجوش

D=8"٩،١٢۶،٢٢٠ ٠۶۶،٠۴۴،۴۵٠۶،٣۴٩،٠٠٠٧،٧٧٣،٩٩٠ سرجوش

D=10"١١،٣۴٠،۵۴٠ ٠٧٧،٣٨۴،٩۶٠٧،٧۵۶،۵٠٠٩،۵٠٣،٩٠٠ سرجوش

D=12"١٢،٩٠۶،٩٣٠ ٠٨٨،۵٣۶،۵٩٠٨،٩٧١،۴٨٠١٠،٩٧٣،٨۴٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٩،٨٩٣،٧٢٠١٠،۴٠٠،۴٨٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠١١،٢۴۴،٢۶٠١١،٨٢۴،١١٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١١٢،۶٠٠،٧۴٠١٣،٢۵٢،۴۶٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢١٣،٩۵٣،١١٠١۴،۶٧٧،٩٣٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١۶،۶۶٢،۵۶٠١٧،۵٣٢،٣۴٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۴٢٠،٧٢۶،٧۵٠٢١،٨١٣،٣٧٠٠ سرجوش

٣١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

اسپول ھا - فوالد آلیاژی M1PFSFAS
٠٢۵۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١٢،٣٢۶،۴٢٠٢،۶٢۴،۴٠٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٣،١٨٢،۵۴٠٣،۵٨٢،۶٣٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٣،٩٠٣،۵٩٠۴،۵٨٨،٩٢٠۵،۵٨١،٣۶٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴۴،۶٣١،٨٣٠۵،۴٣۶،٠٨٠۶،۶٠۶،٧٢٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶۵،٣٠٠،٣٠٠۶،٢١۵،٠٧٠٧،۵۵٠،١۶٠ سرجوش

D=8"١٣،٣٠۶،٠١٠ ٠٧۶،٨٩٨،٩٧٠٨،٠٨۵،٠٢٠٩،٨١٨،٩٣٠ سرجوش

D=10"١۶،۵۴٠،٧٩٠ ٠٨٨،۴٣٨،۴٩٠١٠،٠٣۶،۴٣٠١٢،١٩١،٨٩٠ سرجوش

D=12"١٨،٨۵٢،٧٧٠ ٠٩٩،٧٣٢،۶٨٠١١،۴٢٨،٣٩٠١٣،٨٩١،٠۵٠ سرجوش

D=14"٢١،٨٨۴،۵۵٠ ١٠١١،٢۶٣،٩٣٠١٣،٢۴١،۶٧٠١۶،١٠۴،٨٢٠ سرجوش

D=16"٢۴،٩١۶،٩٢٠ ١١١٢،٧٩١،٠٠٠١۵،٠۵٢،۵۵٠١٨،٣١٧،٩٩٠ سرجوش

D=18"٢٧،٩۴۴،۵١٠ ١٢١۴،٣٢٢،٨۵٠١۶،٨۶۴،۶٣٠٢٠،۵٣٠،۵٧٠ سرجوش

D=20"٣١،١٢٣،۴٢٠ ١٣١۵،٨۴٩،٣٢٠١٨،٧٩٨،۵١٠٢٢،٨٧٩،۴٠٠ سرجوش

D=24"٣٧،٠۴٢،٢۴٠ ١۴١٨،٩٠٧،۶۵٠٢٢،٣٠٢،۶۵٠٢٧،١٧۴،٢٨٠ سرجوش

D=26"۴٠،٠٧١،۶٣٠ ١۵٢٠،۴۴١،٢٧٠٢۴،١١۴،١٣٠٢٩،٣٨۶،٢۶٠ سرجوش

D=28"۴٣،١٠٧،٠٠٠ ١۶٢١،٩۶٨،٩۶٠٢۵،٩٢٩،٨٠٠٣١،۶٠٢،۴٢٠ سرجوش

D=30"۴۶،١٣۵،٧٨٠ ١٧٢٣،۵٠١،٣٨٠٢٧،٧۴٠،٠٨٠٣٣،٨١٣،٢٠٠ سرجوش

D=32"۴٩،١۶٠،٣٨٠ ١٨٢۵،٠٢۶،۶۶٠٢٩،۵۴٨،۵٧٠٣۶،٠٢٢،١٩٠ سرجوش

D=34"۵٢،١٩۶،٣۴٠ ١٩٢۶،۵۵٩،٧١٠٣١،٣۶۴،٨٣٠٣٨،٢۴٠،٧۴٠ سرجوش

D=36"۵۵،٢٢٨،٧٢٠ ٢٠٢٨،٠٨۴،٩٩٠٣٣،١٧۵،٧١٠۴٠،۴۵٣،٩١٠ سرجوش

D=38"۵٨،٢۵٩،٩١٠ ٢١٢٩،۶١٨،٠٣٠٣۴،٩٨٨،٩٨٠۴٢،۶۶٨،٢٩٠ سرجوش

D=40"۶١،٢٨٩،٣٠٠ ٢٢٣١،١۴٣،٣١٠٣۶،٧٩٩،٨٧٠۴۴،٨٧٧،٨٨٠ سرجوش

D=42"۶۴،٣١٨،۶٨٠ ٢٣٣٢،۶٧۵،٧۵٠٣٨،۶١٢،۵۴٠۴٧،٠٩٢،٨۴٠ سرجوش

D=44"۶٧،٣۵٢،٨۶٠ ٢۴٣۴،٢٠۴،۶٢٠۴٠،۴٢٧،٠١٠۴٩،٣٠٧،٨١٠ سرجوش

D=46"٧٠،٣٨٢،٢۴٠ ٢۵٣۵،٧٣۵،٨۶٠۴٢،٢٣٧،٨٩٠۵١،۵١٩،٢٠٠ سرجوش

D=48"٧٣،۴١٨،٨٠٠ ٢۶٣٧،٢۶٢،٩۴٠۴۴،٠۵٢،٩۶٠۵٣،٧٣۶،۵۵٠ سرجوش

D=50"٧۶،۴۵۵،٣۶٠ ٢٧٣٨،٧٩٧،١٧٠۴۵،٨۶٧،۴٣٠۵۵،٩۵٢،٧٢٠ سرجوش

D=52"٧٩،۴٧٨،١٧٠ ٢٨۴٠،٣٢٢،۴۵٠۴٧،۶٧۴،٧٢٠۵٨،١۵٩،٩٢٠ سرجوش

D=54"٨٢،۵٠٩،٩۵٠ ٢٩۴١،٨۵۴،٢٩٠۴٩،۴٨۶،٨٠٠۶٠،٣٧۴،٢٩٠ سرجوش

D=56"٨۵،۵٣٨،٧۴٠ ٣٠۴٣،٣٨٢،۵۶٠۵١،٢٩٧،۶٨٠۶٢،۵٨٧،۴۶٠ سرجوش

٣٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسپول ھا - کربن استیل با اندود سیمانی M1PFSFCL
٠٢۵۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=6" ٠١٢،٣۶٢،١۴٠٢،۶١۴،٩٨٠ سرجوش

D=8" ٠٢٣،١٠١،۴۴٠٣،۴٢٨،٠٢٠ سرجوش

D=10" ٠٣٣،٨٢۵،٢٩٠۴،٢٢۴،٢٩٠ سرجوش

D=12" ٠۴۴،۴۴٢،٨٣٠۴،٩١٢،٩۵٠ سرجوش

D=14" ٠۵۵،١۴٢،١٩٠۵،۶٨٨،۶٩٠ سرجوش

D=16" ٠۶۵،٨٣۴،٠۶٠۶،۴۶٠،٨٨٠ سرجوش

D=18" ٠٧۶،۵٣۴،٣۴٠٧،٢٣٧،۵۴٠ سرجوش

D=20" ٠٨٧،٢٢۵،۶۴٠٨،٠٠٩،١٧٠ سرجوش

D=24" ٠٩٨،۶١۵،٩۵٠٩،۵۵٧،۵٠٠ سرجوش

D=26" ١٠٩،٣١۶،٢٣٠١٠،٣٣١،۵٣٠ سرجوش

D=28" ١١١٠،٠٠٩،۴١٠١١،١٠۵،٠۴٠ سرجوش

D=30" ١٢١٠،٧٠۵،٢٢٠١١،٨٧٧،٢٣٠ سرجوش

D=32" ١٣١١،٣٩۵،٢١٠١٢،۶۵٠،١٧٠ سرجوش

D=34" ١۴١٢،٠٩۶،٨٠٠١٣،۴٢۶،٨٣٠ سرجوش

D=36" ١۵١٢،٧٨٨،۶۶٠١۴،٢٠٠،٣۴٠ سرجوش

D=38" ١۶١٣،۴٨٧،١١٠١۴،٩٧٣،٨۵٠ سرجوش

D=40" ١٧١۴،١٨٠،٢٩٠١۵،٧۴٧،٣۶٠ سرجوش

D=42" ١٨١۴،٨٧٨،۶٩٠١۶،۵٢٠،٨٢٠ سرجوش

D=44" ١٩١۵،۵٧٢،۴۴٠١٧،٢٩۴،٨٩٠ سرجوش

D=46" ٢٠١۶،٢۶٩،٠٠٠١٨،٠۶٧،٨۴٠ سرجوش

D=48" ٢١١۶،٩۶٢،١٨٠١٨،٨۴١،٣۵٠ سرجوش

D=50" ٢٢١٧،۶۵٩،٨٣٠١٩،۶١۶،۶٨٠ سرجوش

D=52" ٢٣١٨،٣۵٣،٠١٠٢٠،٣٩٠،١٩٠ سرجوش

D=54" ٢۴١٩،٠۵١،۴۶٠٢١،١۶۵،٠٢٠ سرجوش

D=56" ٢۵١٩،٧۴٢،٧۶٠٢١،٩٣۶،۶۵٠ سرجوش

٣٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

لوله كشی

فصل سوم – لوله كشی رو زمینی

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

.(FIELD ERECTION – ON SITE) نصب و جوشكاری لوله ھا و اسپول ھا در داخل محدوده واحدھای١–١
ھزینه عملیات لوله كشی(نصب و جوشكاری) با قطر ٢ اینچ و باالتر با مصالح فوالد كربن دار، فوالد زنگ نزن، فوالد آلیاژی اعم از بخش ھایی كه-

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

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

.می شود
.در قیمت ردیف ھای موضوع این بند، اثر ارتفاع بطور متوسط منظور شده است از این رو، بابت ارتفاع ھزینه اضافی محاسبه نمی شود-

و محوطه مخزن ھا(OFF-SITE PIPING)نصب و جوشكاری لوله ھا در حد فاصل واحدھا١–٢
PIPE) روی ارتفاع (STRAIGHT RUN) كه عمدتًا بصورت مستقیم(INTERCONNECTIONھزینه عملیات لوله كشی ارتباطی حدفاصل واحدھا (-

RACK) و یا روی روی زمین (SLEEPER:اجرا می شود، از ردیف ھای موضوع این بند محاسبه می گردد (
موجود باشد،(ON-SITE)واحدھای كوچک فرعی با لوله كشی ھای مشابه شرایطOFF-SITE)(چنانچه در حد فاصل واحدھای اصلی محدوده-

.(بند١–١) محاسبه می شود(ON-SITE)ھزینه لوله كشی این قسمت ھا به تناسب نوع كار از ردیف ھای پیش ساخت(فصل دوم) و نصب
.توضیح: ھزینه عملیات لوله كشی در محوطه مخزن ھا یا انبارھای نفت از ردیف ھای مربوط در این فصل محاسبه می گردد-
و محوطه مخزن ھا و انبارھای نفت برای مصالح فوالد كربن دار، فوالد زنگ نزن، فوالد آلیاژی، بر(OFF-SITE)واحد اندازه گیری ھزینه لوله كشی-

.اساس "سر جوش" و در موارد لوله كشی گالوانیزه "طول" لوله كشی بر حسب "متر" می باشد
(FIELD FABRICATE & ERECT )ساخت و نصب لوله در محل كار١–٣

STEAM )ھزینه لوله كشی با لوله ھای از جنس فوالد كربن دار و فوالد زنگ نزن و فوالد آلیاژی با قطر كمتر از ٢ اینچ و لوله كشی حرارتی-
TRACING)و لوله كشی گالوانیزه در داخل واحدھا ON-SITEبه قطرھای مختلف و لوله كشی با لوله ھای رزینی(RTRP)از ردیف ھای این

.فصل محاسبه می گردد
از ردیف ھای این بخش محاسبه(MANIFOLD)، لوله كشی ھای الزم تا محل چند راھه(STEAM TRACING )در مورد لوله كشی حرارتی-

مربوط از بخش ٢ ( پیش ساخت) و نصب آن از بند بعدی ھمین فصل( نصب ملحقات واقع در مسیر خط)MANIFOLD می شود. ساخت
.محاسبه می شود

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

، ھزینه نصب تمامی ملحقات واقع در مسیر لوله كشی ھای(STEAM TRACING)لوله كشی حرارتیMANIFOLD باستثنای ساخت و نصب-
موضوع این بند(از قبیل شیرآالت، فلنجھا، … ) ، در قیمت ردیف ھای لوله كشی منظور شده است و از بابت آنھا ھزینه اضافی محاسبه

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

جوشكاری و یا اتصال فلنج ھای این قبیل قطعات به صورت ”سرجوش” و یا” تعداد فلنج ” از ردیف ھای موضوع بند ١–١  و یا ١–٢ (بسته به
.و یا محوطه مخزن ھا و انبارھای نفت)، محاسبه می شودOFF-SITE و / یاON-SITE مورد

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

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

٣۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - کربن استیل
(اتصاالت جوشی)

M1AGFE01CS
٠٣٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١۵،٢٧٩،٧۶٠۵،٩٢٧،١٣٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢۶،۶١٠،٢٣٠٧،۴۶١،۵۴٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٧،۶٨٣،٧١٠٨،٨٩١،٣۶٠١٠،٨٠٣،٢٣٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٨،٩٣٢،٨٨٠١٠،٣۴٢،١٨٠١٢،۵٧٠،۶٨٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٩،٩٧١،۶٧٠١١،۵۴۴،٣٣٠١۴،٠٣٣،٣١٠ سرجوش

D=8"٢٢،٧٢٧،٢٨٠ ٠۶١٢،٣٩٢،٩٧٠١۴،٣۵٩،٩٢٠١٧،۴۶۵،٢١٠ سرجوش

D=10"٢٨،٢٢١،١٣٠ ٠٧١۵،۴۵١،٩۴٠١٧،٩٨١،٩۶٠٢٣،٢٣٧،٨۶٠ سرجوش

D=12"٣٣،۴٣۵،۶۵٠ ٠٨١٨،٢٩٨،٣٧٠٢١،١٩٢،٨٨٠٢۵،٧۶١،٩٩٠ سرجوش

D=14"٣٩،٠١٧،٢١٠ ٠٩٢١،٣۴٩،١٠٠٢۴،٧٢۴،٣۶٠٣٠،٠۵۶،۶۶٠ سرجوش

D=16"۴۴،١۶۵،٢٠٠ ١٠٢۴،٠٩٧،٣٧٠٢٧،٩۵٩،٣٩٠٣٣،٩٩۴،٧٩٠ سرجوش

D=18"۴٩،٣١٨،٨٧٠ ١١٢۶،٨۶١،۵٠٠٣١،٢٠٢،٢۶٠٣٧،٩٣٨،٧۶٠ سرجوش

D=20"۵۴،۴٧٠،١٢٠ ١٢٢٩،۶١١،٩۴٠٣۴،۴٣٩،۴۶٠۴١،٨٨١،٠۶٠ سرجوش

D=24"۶۴،٧٧٧،٠٣٠ ١٣٣۵،١٢۶،۵٠٠۴٠،٩٢١،۵۴٠۴٩،٧۶٩،٣٣٠ سرجوش

D=26"۶٩،٩٢٨،٢٨٠ ١۴٣٧،٨٩٢،٨٠٠۴۴،١۵٨،٧۴٠۵٣،٧١٠،٧٠٠ سرجوش

D=28"٧۵،٠٨۶،٢٨٠ ١۵۴٠،۶۴۵،٢۴٠۴٧،۴٠١،٧٨٠۵٧،۶۵۶،٨۴٠ سرجوش

D=30"٨٠،٢٣٣،١٩٠ ١۶۴٣،۴٠٩،٣٧٠۵٠،۶٣٨،٨١٠۶١،۵٩۴،٩٧٠ سرجوش

D=32"٨۵،٣٧۵،۶٠٠ ١٧۴۶،١۵٧،۶۴٠۵٣،٨٧١،۵١٠۶۵،۵٢٩،۶٨٠ سرجوش

D=34"٩٠،۵٣۴،٨۵٠ ١٨۴٨،٩٢۵،٩۵٠۵٧،١١۴،٧١٠۶٩،۴٧٩،٩٩٠ سرجوش

D=36"٩۵،۶٨۴،٨۵٠ ١٩۵١،۶٧٢،٢١٠۶٠،٣۵١،٧۴٠٧٣،۴١٨،١١٠ سرجوش

D=38"١٠٠،٨۴١،٧٧٠ ٢٠۵۴،۴۴٠،۵١٠۶٣،۵٩۴،٧٩٠٧٧،٣۶۴،٢۵٠ سرجوش

D=40"١٠۵،٩٨٩،٧۶٠ ٢١۵٧،١٨٨،٧٨٠۶۶،٨٣١،٨٢٠٨١،٣٠۴،٣٨٠ سرجوش

D=42"١١١،١٣٧،٧۵٠ ٢٢۵٩،٩۵۵،٠٨٠٧٠،٠۶٨،٨۵٠٨۵،٢۴٢،۵١٠ سرجوش

D=44"١١۶،٣٠١،٠١٠ ٢٣۶٢،٧٠٧،۵٢٠٧٣،٣١۴،٠۶٠٨٩،١٩١،٩٠٠ سرجوش

D=46"١٢١،۴۴۵،٩٢٠ ٢۴۶۵،۴۶٩،۶۵٠٧۶،۵۴٩،٠٩٠٩٣،١٣٢،٠٣٠ سرجوش

D=48"١٢۶،۶٠٣،٩٢٠ ٢۵۶٨،٢٢٢،٠٩٠٧٩،٧٩٢،١٣٠٩٧،٠٨٠،١٧٠ سرجوش

D=50"١٣١،٧۵٩،٣۴٠ ٢۶٧٠،٩٨٨،٣٩٠٨٣،٠٣٢،۴٢٠١٠١،٠٢٢،۶٣٠ سرجوش

D=52"١٣۶،٩٠٠،٨٢٠ ٢٧٧٣،٧٣۶،۶۶٠٨۶،٢۶۴،١٩٠١٠۴،٩۵۶،۴٢٠ سرجوش

D=54"١۴٢،٠۵۴،۴٩٠ ٢٨٧۶،۵٠٠،٧٩٠٨٩،۵٠٧،٠٧٠١٠٨،٩٠١،٣١٠ سرجوش

D=56"١۴٧،٢٠۴،۴٩٠ ٢٩٧٩،٢۵١،٢٣٠٩٢،٧۴٢،١٠٠١٢٢،۵١۵،١٨٠ سرجوش

٣۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - فوالد
آلیاژی(اتصاالت جوشی)

M1AGFE01AS
٠٣٠٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١٧،۴١٧،١٣٠٨،٣۶٨،٩٧٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٩،٣٢١،٧٣٠١٠،۵٠٩،٨٠٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١٠،٨۶٠،۴۶٠١٢،۵٩١،۴٨٠١۵،٣٢۴،٨۴٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵١٢،۶٣۶،١١٠١۴،۶۵٩،١٧٠١٧،٨۴۵،٩٧٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶١۴،١١۶،۵٧٠١۶،٣٧٨،۴٧٠١٩،٩۴٠،٧١٠ سرجوش

D=8"٣٢،۶٨٧،۴۶٠ ٠٧١٧،۵٨٩،٣٢٠٢٠،۴٢١،۵۴٠٢۴،٨٨٠،۵١٠ سرجوش

D=10"۴٠،۵٢۵،٨۴٠ ٠٩٢١،٩٠١،٨۵٠٢۵،٣٧٣،٩٣٠٣٠،٩٠٩،١٨٠ سرجوش

D=12"۴٧،٩٨۶،۴٢٠ ١٠٢۵،٩١٧،٩۶٠٣٠،٠٧٨،٣۶٠٣۶،۶٢۵،٢٠٠ سرجوش

D=14"۵۵،٩٨٣،٨۶٠ ١١٣٠،٢٣٩،۴٠٠٣۵،٠٩١،٠٧٠۴٢،٧٢٩،۴٠٠ سرجوش

D=16"۶٣،۴۶٣،٩۶٠ ١٢٣۴،١٨۶،٠٩٠٣٩،٧۴۴،٠١٠۴٨،۴٠٧،۴۵٠ سرجوش

D=18"٧٠،٩۴٨،٠٢٠ ١٣٣٨،١۵٨،١۴٠۴۴،٣٩٨،٧۵٠۵۴،٠٨٣،٠٢٠ سرجوش

D=20"٧٩،٢١٧،٧۶٠ ١۴۴٢،١٠٧،٣١٠۴٩،۶٠٢،٣٨٠۶٠،۴١٢،۴١٠ سرجوش

D=24"٩٣،٣٩٢،٣٩٠ ١۵۵٠،٠٢۶،٣٩٠۵٨،٣۶٢،١٩٠٧١،١٠۴،۶۶٠ سرجوش

D=26"١٠٠،٨۶٨،٨٩٠ ١۶۵٣،٩٩۴،۴٩٠۶٣،٠١٣،٣٢٠٧۶،٧٧۵،٧٢٠ سرجوش

D=28"١٠٨،٣۶۶،١٣٠ ١٧۵٧،٩۵٠،٠٨٠۶٧،۶٧٩،١١٠٨٢،۴۶٢،٣۴٠ سرجوش

D=30"١١۵،٨٣۴،۶٣٠ ١٨۶١،٩١٩،٩٩٠٧٢،٣٢۵،۶٣٠٨٨،١٢٧،۵۴٠ سرجوش

D=32"١٢٣،٣٠٣،٠١٠ ١٩۶۵،٨۶۶،۶٨٠٧۶،٩۶٩،٣٢٠٩٣،٧٩٠،٨٣٠ سرجوش

D=34"١٣٠،٧٩٨،٧٩٠ ٢٠۶٩،٨٣٩،٠٧٠٨١،۶٣۵،۴۵٠٩٩،۴٧۵،۶۴٠ سرجوش

D=36"١٣٨،٢٧۴،۶١٠ ٢١٧٣،٧٨۵،٧۶٠٨۶،٢٨۶،٢۵٠١٠۵،١۴۵،١٣٠ سرجوش

D=38"١۴۵،٧۵٩،٣۴٠ ٢٢٧٧،٧۶٠،٢٩٠٩٠،٩۴١،٣٣٠١١٠،٨٢٣،١٨٠ سرجوش

D=40"١۵٣،٢٣۵،١۶٠ ٢٣٨١،٧٠۶،٩٨٠٩۵،۵٩٢،١٣٠١١۶،۴٩٠،۵٢٠ سرجوش

D=42"١۶٠،٧١۵،٢٧٠ ٢۴٨۵،۶٧٧،٢٢٠١٠٠،٢۴٧،٢١٠١٢٢،١۶٨،۵٧٠ سرجوش

D=44"١۶٨،٢٠٨،٠٠٠ ٢۵٨٩،۶٢٨،۵۴٠١٠۴،٩٠۶،٩١٠١٢٧،٨۴٨،٢٠٠ سرجوش

D=46"١٧۵،۶٨٣،٨٢٠ ٢۶٩٣،۵٩۶،٣٠٠١٠٩،۵۵٧،٧١٠١٣٣،۵١۵،۵۴٠ سرجوش

D=48"١٨٣،١٧٢،۵٠٠ ٢٧٩٧،۵۴٩،٧۵٠١١۴،٢١٩،٢١٠١٣٩،٢٠٠،٠٢٠ سرجوش

D=50"١٩٠،۶۵٩،٨٢٠ ٢٨١٠١،۵٢۶،۴٢٠١١٨،٨٧۴،٠٧٠١۴۴،٨٧۶،٩۴٠ سرجوش

D=52"١٩٨،١٢۴،۴٨٠ ٢٩١٠۵،۴٧٠،٩٧٠١٢٣،۵١٨،۶٧٠١۵٠،۵٣٨،٩٩٠ سرجوش

D=54"٢٠۵،۶١٣،٧٢٠ ٣٠١٠٩،۴۴٣،٠٢٠١٢٨،١٧٩،٨۴٠١۵۶،٢١٩،٧۴٠ سرجوش

D=56"٢١٣،٠٨٨،۶۴٠ ٣١١١٣،٣٩٢،١٩٠١٣٢،٨٢٨،۴٩٠١۶١،٨٨٧،٠٩٠ سرجوش

٣۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - بستن فلنج
ھا

M1AGFE01FG
٠٣٠٣۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2" ٠١١٣١،۶٠٠١۶۴،٣۵٠١٩٧،٠٩٠ سرجوش

D=3" ٠٢١٩٧،٠٩٠٢۴۶،۵٢٠٢٩۵،٩۵٠ سرجوش

D=4" ٠٣٢۶٢،۵٩٠٣٢٨،٠٨٠٣٩۴،١٩٠ سرجوش

D=5" ٠۵٣٢٨،٠٨٠۴١٠،٢۵٠۴٩٢،۴٣٠ سرجوش

D=6" ٠۶٣٩۴،١٩٠۴٩٢،۴٣٠۵٩٠،۶۶٠ سرجوش

D=8" ٠٧۵٢۵،١٧٠۶۵۶،٧٧٠٧٨٧،٧۶٠ سرجوش

D=10" ٠٩۶۵۶،٧٧٠٨٢١،١٢٠٩٨۴،٨۵٠ سرجوش

D=12" ١٠٧٨٧،٧۶٠٩٨۴،٨۵٠١،١۶٨،٣۵٠ سرجوش

D=14" ١١٩١٩،٣۶٠١،١۴٩،٢٠٠٠ سرجوش

D=16" ١٢١،٠۵٠،٣۵٠١،٣١٢،٩٣٠٠ سرجوش

D=18" ١٣١،١٨١،٩۵٠١،۴٧٧،٢٨٠٠ سرجوش

D=20" ١۴١،٣١٢،٩٣٠١،۶۴١،٠١٠٠ سرجوش

D=24" ١۵١،۵٧۵،۵٢٠١،٩۶٩،٧١٠٠ سرجوش

D=26" ١۶١،٧٠٧،١٢٠٢،١٣۴،٠۵٠٠ سرجوش

D=28" ١٧١،٨٣٨،١٠٠٢،٢٩٧،٧٩٠٠ سرجوش

D=30" ١٨١،٩۶٩،٧١٠٢،۴۶٢،١٣٠٠ سرجوش

D=32" ١٩٢،١٠٠،۶٩٠٢،۶٢۵،٨۶٠٠ سرجوش

D=34" ٢٠٢،٢٣٢،٢٩٠٢،٧٩٠،٢١٠٠ سرجوش

D=36" ٢١٢،٣۶٣،٢٨٠٢،٩۵٣،٩۴٠٠ سرجوش

D=38" ٢٢٢،۴٩۴،٨٨٠٣،١١٨،٢٩٠٠ سرجوش

D=40" ٢٣٢،۶٢۵،٨۶٠٣،٢٨٢،۶۴٠٠ سرجوش

D=42" ٢۴٢،٧۵٧،۴٧٠٣،۴۴۶،٩٩٠٠ سرجوش

D=44" ٢۵٢،٨٨٨،۴۵٠٣،۶١٠،٧٢٠٠ سرجوش

D=46" ٢۶٣،٠٢٠،٠۵٠٣،٧٧۵،٠٧٠٠ سرجوش

D=48" ٢٧٣،١۵١،٠۴٠٣،٩٣٨،٨٠٠٠ سرجوش

D=50" ٢٨٣،٢٨٢،۶۴٠۴،١٠٣،١۴٠٠ سرجوش

D=52" ٢٩٣،۴١٣،۶٢٠۴،٢۶۶،٨٧٠٠ سرجوش

D=54" ٣٠٣،۵۴۵،٢٢٠۴،۴٣١،٢٢٠٠ سرجوش

D=56" ٣١٣،۶٧۶،٢١٠۴،۵٩۵،۵٧٠٠ سرجوش

٣٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

 SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - فوالد ضد
زنگ(اتصاالت جوشی)

M1AGFE01SS
٠٣٠۴۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"٩،٣٣۶،٧٨٠ ٠١۵،٩۶٩،١٩٠۶،١۵٣،٨٩٠٨،٠٠٠،٧٩٠ سرجوش

D=3"١١،٧۵۶،٩٠٠ ٠٢٧،۵۶٠،٧٢٠٧،٨١١،١١٠١٠،٠٩۴،۵٢٠ سرجوش

D=4"١۴،١۴٢،٨٢٠ ٠٣٨،٨۴٨،١٩٠٩،١۵٣،١٢٠١١،٧٩٠،۵٣٠ سرجوش

D=5"١۶،۴٧۴،٩٢٠ ٠۴١٠،٣١٠،۴۶٠١٠،۶۶٨،٧٠٠١٣،٧٢۶،٨٣٠ سرجوش

D=6"١٨،۴١٧،۴١٠ ٠۵١١،۵۴٣،٣٩٠١١،٩۴٩،٩٧٠١۵،٣۵١،۶٢٠ سرجوش

D=8"٢٣،٠٠۶،٨۵٠ ٠۶١۴،۴۵٢،١٣٠١۴،٩٧٨،٩۵٠١٩،١٧٣،٩٢٠ سرجوش

D=10"٢٨،۶٠٩،١١٠ ٠٩١٧،٩۴۶،۴٠٠١٨،۵٨٨،۵٠٠٢٣،٨٣٩،١٨٠ سرجوش

D=12"٣٣،٨٣٣،۴٨٠ ١٠٢١،٢٠٧،۶١٠٢١،٩۶٠،٠٣٠٢٨،١٩٣،۴٩٠ سرجوش

D=14"٠ ١١٢۴،٧۴٢،٣٢٠٢۵،۶١٩،٩۴٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٢٢٨،٠٠١،۶٩٠٢٩،٠٠۴،۵٠٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٣٣١،٢٧۵،٧١٠٣٢،۴٠٢،۴٨٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١۴٣۴،۵٣۴،۵١٠٣۵،٧٨٧،٧٢٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۵۴١،٠٧٢،۵٢٠۴٢،۵٧٧،٣۶٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶۵٠،٨٨٣،٠٩٠۵٢،٧۶٣،۵١٠٠ سرجوش

٣٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - کربن استیل
با اندود سیمانی(جوشی)

M1AGFE01CL
٠٣٠۵۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=6" ٠١٨،٩٣۶،۶٩٠١٠،٠۶١،٢٠٠ سرجوش

D=8" ٠٢١١،٠۵٩،٩٢٠١٢،۴٣٠،٨۴٠ سرجوش

D=10" ٠٣١٣،٩١٨،۶١٠١۵،۶۴٧،۴٢٠ سرجوش

D=12" ٠۴١۶،۵٩١،٣٨٠١٨،۶۴٨،٧۴٠ سرجوش

D=14" ٠۵١٩،٣۴۶،۴٢٠٢١،٧۵٧،٧۵٠ سرجوش

D=16" ٠۶٢١،٩٠٩،۶٧٠٢۴،۶٧۶،٩۴٠ سرجوش

D=18" ٠٧٢۴،۵٠١،۴٨٠٢٧،۶٠۵،١٢٠ سرجوش

D=20" ٠٨٢٧،٠۶٠،٨٢٠٣٠،۵٢٢،٣۵٠ سرجوش

D=24" ٠٩٣٢،٢١٠،٨٠٠٣۶،٣۶۶،۵٨٠ سرجوش

D=26" ١٠٣۴،٧٩٩،٧۴٠٣٩،٢٨٧،٩٨٠ سرجوش

D=28" ١١٣٧،٣۶٢،٩٩٠۴٢،٢١٣،٠٣٠ سرجوش

D=30" ١٢٣٩،٩۴۵،٨٠٠۴۵،١٣٢،٢٢٠ سرجوش

D=32" ١٣۴٢،۴٩۵،٣۶٠۴٨،٠۴٩،۴۵٠ سرجوش

D=34" ١۴۴۵،٠٩۴،٩٩٠۵٠،٩٧٧،۶٣٠ سرجوش

D=36" ١۵۴٧،۶۵۶،٢٩٠۵٣،٨٩۶،٨١٠ سرجوش

D=38" ١۶۵٠،٢۴۴،٩٧٠۵۶،٨٢١،٨۶٠ سرجوش

D=40" ١٧۵٢،٨٠۶،٢٧٠۵٩،٧۴١،٠۵٠ سرجوش

D=42" ١٨۵۵،٣٩۴،١۶٠۶٢،۶۵٧،۴٩٠ سرجوش

D=44" ١٩۵٧،٩۵٩،٣٧٠۶۵،۵٨۴،۵٠٠ سرجوش

D=46" ٢٠۶٠،۵۴۴،١۴٠۶٨،۵٠١،٧٣٠ سرجوش

D=48" ٢١۶٣،١٠۵،۴۴٠٧١،۴٢۶،٧٨٠ سرجوش

D=50" ٢٢۶۵،۶٩٢،۴٢٠٧۴،٣۵٢،٠٩٠ سرجوش

D=52" ٢٣۶٨،٢۵۵،۶٧٠٧٧،٢٧١،٢٨٠ سرجوش

D=54" ٢۴٧٠،٨۴٢،٣٩٠٨٠،١٩۶،٣٣٠ سرجوش

D=56" ٢۵٧٣،٣٩٩،٧٨٠٨٣،١١٣،۵۶٠ سرجوش

٣٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در سطح زمین - کربن استیل M1AGFE02CS
٠٣١١۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١٣،٠٨۴،٣۵٠٣،۵۶۵،٧٧٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢۴،١٧۴،١٧٠۴،٨١۴،٩٧٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣۵،٠۶٢،٧٣٠۶،٠٧۵،۴١٠٧،۴٣٢،١٣٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵۵،٩۶٢،۶٢٠٧،١۴۶،٨٠٠٨،٧۴٣،۴۵٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶۵،٧۵٧،٧١٠٨،١٢٩،٣٢٠٩،٩۴۶،٠٠٠ سرجوش

D=8"١٧،٣٩٩،۶١٠ ٠٧٨،٧٨٩،١٢٠١٠،۵٣۶،۵٣٠١٢،٨٩٠،٨٣٠ سرجوش

D=10"٢١،۵۴٣،٠٠٠ ٠٩١٠،٧٠٩،٧٨٠١٣،٠٢١،٧۶٠١۵،٩٣۵،٠۵٠ سرجوش

D=12"٢۴،٨٠٩،٢٠٠ ١٠١٢،۵٢٣،۵٧٠١۵،٠٢۵،٢۶٠١٨،٣٨١،۴۶٠ سرجوش

D=14"٢٨،٩۴۵،٨٧٠ ١١١۴،۶١٧،٩٧٠١٧،۵٣١،٢٨٠٢١،۴۴٧،٢٠٠ سرجوش

D=16"٣٣،٠٨٠،٩٢٠ ١٢١۶،۶٩٧،٧۴٠٢٠،٠٣۵،۶٧٠٢۴،۵١١،٣١٠ سرجوش

D=18"٣٧،٢١۴،٩٢٠ ١٣١٨،٧٨٨،٣۶٠٢٢،۵٣٩،۵٣٠٢٧،۵٧٣،٨٣٠ سرجوش

D=20"۴١،٣۵١،٠١٠ ١۴٢٠،٨٧٠،٢٨٠٢۵،٠۴۴،۴۴٠٣٠،۶٣٨،۴۶٠ سرجوش

D=24"۴٩،۶٢۴،٣۵٠ ١۵٢۵،٠۴۴،۴۴٠٣٠،٠۵۴،٨۵٠٣۶،٧۶٨،٣١٠ سرجوش

D=26"۵٣،٧۶٠،۴۴٠ ١۶٢٧،١٣٨،٨۴٠٣٢،۵۵٩،٧۶٠٣٩،٨٣٢،٩۵٠ سرجوش

D=28"۵٧،٩٠٠،٣۶٠ ١٧٢٩،٢٢٠،٧۶٠٣۵،٠۶٧،۴٠٠۴٢،٩٠١،٩۴٠ سرجوش

D=30"۶٢،٠٣١،۶۴٠ ١٨٣١،٣١٣،٠١٠٣٧،۵۶٩،٠٩٠۴۵،٩۶٠،۶۵٠ سرجوش

D=32"۶۶،١۵٨،٠۶٠ ١٩٣٣،٣٩٢،٧٨٠۴٠،٠۶٨،۶٣٠۴٩،٠١٨،٨۵٠ سرجوش

D=34"٧٠،٢٩٨،۵٠٠ ٢٠٣۵،۴٨٨،٢۵٠۴٢،۵٧۵،٧٢٠۵٢،٠٨۵،۶۶٠ سرجوش

D=36"٧۴،۴٣٣،۵۵٠ ٢١٣٧،۵۶٨،٠٢٠۴۵،٠٨٠،١١٠۵۵،١۴٩،٧٧٠ سرجوش

D=38"٧٨،۵٧٠،٢٢٠ ٢٢٣٩،۶۶٢،۴١٠۴٧،۵٨۶،١٢٠۵٨،٢١٧،١٣٠ سرجوش

D=40"٨٢،٧٠۵،٢٧٠ ٢٣۴١،٧۴٢،١٨٠۵٠،٠٩٠،۵١٠۶١،٢٨١،٢۵٠ سرجوش

D=42"٨۶،٨٣٨،۶٩٠ ٢۴۴٣،٨٣۴،٩۵٠۵٢،۵٩٣،٢٨٠۶۴،٣۴١،٠۴٠ سرجوش

D=44"٩٠،٩٧٩،۶۵٠ ٢۵۴۵،٩١۶،٨٧٠۵۵،١٠١،۴۴٠۶٧،۴١١،۶٢٠ سرجوش

D=46"٩۵،١١٣،٠٧٠ ٢۶۴٨،٠١٠،٧۵٠۵٧،۶٠۴،٢٠٠٧٠،۴٧١،۴١٠ سرجوش

D=48"٩٩،٢۵٣،٠٠٠ ٢٧۵٠،٠٩٢،۶۶٠۶٠،١١١،٨۴٠٧٣،۵۴٠،۴٠٠ سرجوش

D=50"١٠٣،٣٩١،٢٣٠ ٢٨۵٢،١٨۵،۴٣٠۶٢،۶١٧،٨٣٠٧۶،۶٠٧،١٨٠ سرجوش

D=52"١٠٧،۵١٧،۶٩٠ ٢٩۵۴،٢۶۵،٢٠٠۶۵،١١٧،٩٢٠٧٩،۶۶۴،٨۵٠ سرجوش

D=54"١١١،۶۵٠،۵٩٠ ٣٠۵۶،٣۵٩،٠٨٠۶٧،۶٢١،٢۴٠٨٢،٧٢٧،٨٩٠ سرجوش

D=56"١١۵،٧٨۴،۵۶٠ ٣١۵٨،۴٣٩،٣٧٠٧٠،١٢۴،۵۵٠٨۵،٧٨٩،٨۶٠ سرجوش

۴٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در سطح زمین - فوالد آلیاژی M1AGFE02AS
٠٣١٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١۴،۶١٩،١۵٠۵،٣٢٣،٩٢٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢۶،٢۴٨،٠٠٠٧،١٨٨،۴۶٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٧،۵٧٧،٨۵٠٩،٠٩۵،٧۴٠١١،١۴٣،١٩٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵٨،٩٢۴،٠١٠١٠،۶٩٨،٩۴٠١٣،١٠٧،١٧٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶١٠،١۴۶،٢٣٠١٢،١۶٧،٨۶٠١۴،٩٠۵،٩٨٠ سرجوش

D=8"٢۶،٢۶٠،۵٨٠ ٠٧١٣،١۵٣،٧٣٠١۵،٧۶٩،٣٣٠١٩،٣١٧،٣۴٠ سرجوش

D=10"٣٢،۶٨۵،٩٧٠ ٠٩١۶،٠٣٣،٧٧٠١٩،۵٨٧،٧٧٠٢٣،٣٠۴،٣۶٠ سرجوش

D=12"٣٧،۴۵٣،٩٩٠ ١٠١٨،٧۴۵،٢۴٠٢٢،۴٩٣،١٧٠٢٧،۵۵۴،٢٠٠ سرجوش

D=14"۴٣،۶٩٨،٢۵٠ ١١٢١،٨٧٩،۵٢٠٢۶،٢۴٣،٣٧٠٣٢،١۴٩،۵٨٠ سرجوش

D=16"۴٩،٩۴۴،٢٨٠ ١٢٢۴،٩٩۴،۴٨٠٢٩،٩٩٣،۵٨٠٣۶،٧۴٣،٢٠٠ سرجوش

D=18"۵۶،١٨۶،٠٨٠ ١٣٢٨،١٢۶،٣٠٠٣٣،٧۴٢،۵۶٠۴١،٣٣۴،٣٧٠ سرجوش

D=20"۶٢،۴٢۵،٢۵٠ ١۴٣١،٢۴٢،۴٨٠٣٧،۴٨٩،٩۶٠۴۵،٩٢۵،١٨٠ سرجوش

D=24"٧۴،٩١۵،۵۴٠ ١۵٣٧،۴٨٩،٩۶٠۴۴،٩٩٠،٣٧٠۵۵،١١۴،١٩٠ سرجوش

D=26"٨١،١۵۶،۴۶٠ ١۶۴٠،۶٢٣،٠١٠۴٨،٧٣٧،٧٧٠۵٩،٧٠۵،٠٠٠ سرجوش

D=28"٨٧،۴٠٨،۴۵٠ ١٧۴٣،٧۴٠،۴٢٠۵٢،۴٩٢،٧٢٠۶۴،٣٠۵،١٣٠ سرجوش

D=30"٩٣،۶۴٧،۴۴٠ ١٨۴۶،٨٧۴،٠٠٠۵۶،٢٣٩،۴١٠۶٨،٨٩۵،٢۴٠ سرجوش

D=32"٩٩،٨٧٧،٣١٠ ١٩۴٩،٩٨٨،٩۵٠۵٩،٩٨٠،۶٧٠٧٣،۴٧۶،٩٢٠ سرجوش

D=34"١٠۶،١٣٠،۵٣٠ ٢٠۵٣،١٢٢،٠٠٠۶٣،٧٣۶،٨۴٠٧٨،٠٧٨،٢٨٠ سرجوش

D=36"١١٢،٣۶٩،۵٣٠ ٢١۵۶،٢٣۶،٩۶٠۶٧،۴٨٣،۵۴٠٨٢،۶۶٨،٣٩٠ سرجوش

D=38"١١٨،۶١٣،٧٩٠ ٢٢۵٩،٣٧١،٢۴٠٧١،٢٣٣،٧۵٠٨٧،٢۶٣،٧٧٠ سرجوش

D=40"١٢۴،٨۵٢،٧٨٠ ٢٣۶٢،۴٨۴،۴٣٠٧۴،٩٨٠،۴۴٠٩١،٨۵٢،۶۵٠ سرجوش

D=42"١٣١،١٠٠،٠٣٠ ٢۴۶۵،۶١٧،۴٨٠٧٨،٧٣١،٨٨٠٩۶،۴۴٧،۵١٠ سرجوش

D=44"١٣٧،٣۴۵،٧٠٠ ٢۵۶٨،٧٣۴،٨٩٠٨٢،۴٨٢،٧٩٠١٠١،٠۴٣،٠۶٠ سرجوش

D=46"١۴٣،۵٨٢،٩٣٠ ٢۶٧١،٨۶۶،٧٢٠٨۶،٢٢٧،٧٢٠١٠۵،۶٣٠،١٩٠ سرجوش

D=48"١۴٩،٨٣١،٢۴٠ ٢٧٧۴،٩٨٢،٩٠٠٨٩،٩٨١،۴۵٠١١٠،٢٢٩،٠٨٠ سرجوش

D=50"١۵۶،٠٨٣،٧۵٠ ٢٨٧٨،١١٨،٩۴٠٩٣،٧٣۵،۵١٠١١۴،٨٢٧،٧٩٠ سرجوش

D=52"١۶٢،٣١٣،۴۴٠ ٢٩٨١،٢٣٣،٨٩٠٩٧،۴٧۶،٠۶٠١١٩،۴١٠،۵۴٠ سرجوش

D=54"١۶٨،۵۵٨،٠٧٠ ٣٠٨۴،٣۶۵،٧١٠١٠١،٢٢٧،٣٣٠١٢۴،٠٠۵،٧۵٠ سرجوش

D=56"١٧۴،٧٩۴،٧٧٠ ٣١٨٧،۴٨٠،١۴٠١٠۴،٩٧٣،۵٠٠١٢٨،۵٩٣،۵٧٠ سرجوش

۴١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSHC=40SSHC=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در سطح زمین - فوالد ضد زنگ M1AGFE02SS
٠٣١٣۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"۵،٨۶٧،٢۴٠ ٠١٣،٩۶۶،٣٢٠۴،١۶٢،٧٨٠۵،١١٣،۴١٠ سرجوش

D=3"٧،٩٢۴،٣٣٠ ٠٢۵،٣۶۵،١۴٠۵،۶٣١،۵٩٠۶،٩١٧،۶۵٠ سرجوش

D=4"١٠،٠۶٨،٣١٠ ٠٣۶،۵٠٩،٩٧٠۶،٨٣۴،١٣٠٨،٣٨٩،٧۶٠ سرجوش

D=5"١١،٨۴٨،١٣٠ ٠۴٧،۶۶٢،٨۶٠٨،٠۴٣،۵٠٠٩،٨٧٨،١٩٠ سرجوش

D=6"١٣،۴٧٠،٣۵٠ ٠۵٨،٧١۴،٨٣٠٩،١۴۵،٨١٠١١،٢٣١،۶۴٠ سرجوش

D=8"١٧،۴۵٩،٣٨٠ ٠۶١١،٣٠١،۴٧٠١١،٨۵٨،٩٢٠١۴،۵۶٢،٩٢٠ سرجوش

D=10"٢١،۶٢٩،٧٠٠ ٠٧١٣،٧۶٨،٠۶٠١۴،۴۴٩،۵٢٠١٧،٧۴٨،٣۵٠ سرجوش

D=12"٢۴،٩٠٠،۶٩٠ ٠٨١۶،١٠٠،١٧٠١۶،٨٩٧،٠۶٠٢٠،٧۵٢،٩۴٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩١٨،٧٩٢،۴٩٠١٩،٧٢٠،٧۶٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٢١،۴۶٨،٣٠٠٢٢،۵٣٠،۴١٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٢۴،١۵۵،٧١٠٢۵،٣۵٠،۴٣٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٢۶،٨٣۵،٢٠٠٢٨،١۶٣،٧۶٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٣٢،٢٠١،۵٧٠٣٣،٧٩۵،٣۵٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶۴٠،٢۵٧،٢٨٠۴٢،٢۴٨،٨٨٠٠ سرجوش

۴٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در سطح زمین - گالوانیزه M1AGFE02GV
٠٣١۴۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2.5" ٠١٢٧۵،٣٩٠ سرجوش

D=3" ٠٢٣٣٢،٠٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣۴١٣،٠٩٠ سرجوش

D=6" ٠۵۵۵٠،٧٨٠ سرجوش

۴٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در ارتفاع، لخته گیرھا - کربن استیل M1AGFE03CS
٠٣٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١٣،۶۶۴،٣٨٠۴،٢۴٢،٣٠٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢۴،٩۵۶،١٨٠۵،٧٢۵،٣۵٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣۶،٠١٢،٢٠٠٧،٢١٣،٧٠٠٨،٨١٧،٨٢٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵٧،٠٧٨،۵۶٠٨،۴٨۵،۴٢٠١٠،٣٧١،٧٨٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٨،٠۴٩،٨۵٠٩،۶۵١،٨٢٠١١،٧٩٧،١٨٠ سرجوش

D=8"٢٠،۵٣٩،۴٠٠ ٠٧١٠،۴٣۴،٢٧٠١٢،۵٠٩،٢۴٠١۵،٢٩٠،٩٠٠ سرجوش

D=10"٢۵،٠٠۵،۶۴٠ ٠٩١٢،٧١٧،٧١٠١۵،۴٠٩،٩٨٠١٨،٨٣٩،٢۴٠ سرجوش

D=12"٢٩،٢٨٩،۵۶٠ ١٠١۴،٨۶٨،۵۵٠١٧،٨۴٠،٧٨٠٢١،٨٠۶،۶۶٠ سرجوش

D=14"٣۴،١٧١،٧٨٠ ١١١٧،٣۵۵،٩۴٠٢٠،٨١۴،٨۶٠٢۵،۴۴١،١٠٠ سرجوش

D=16"٣٩،٠۵٢،١٣٠ ١٢١٩،٨٢٢،٨٨٠٢٣،٧٨٧،٠٨٠٢٩،٠٧۵،۵۴٠ سرجوش

D=18"۴٣،٩٣۵،۵٠٠ ١٣٢٢،٣٠٨،٠۵٠٢۶،٧۶٢،۶٧٠٣٢،٧١١،۴٩٠ سرجوش

D=20"۴٨،٨٢٠،٢٧٠ ١۴٢۴،٧٨٠،٩٢٠٢٩،٧٣٧،١١٠٣۶،٣۴٨،١۵٠ سرجوش

D=24"۵٨،۵٨٠،٩٨٠ ١۵٢٩،٧٣٧،١١٠٣۵،۶٨٣،۴١٠۴٣،۶١۵،١٨٠ سرجوش

D=26"۶٣،۴۶۵،٧۶٠ ١۶٣٢،٢٢۴،۴٩٠٣٨،۶۵٧،٨۵٠۴٧،٢۵١،٠٧٠ سرجوش

D=28"۶٨،٣۵١،۶٩٠ ١٧٣۴،۶٩٣،۶۴٠۴١،۶٣٣،٧٩٠۵٠،٨٨٩،٢٣٠ سرجوش

D=30"٧٣،٢٣٠،١٨٠ ١٨٣٧،١٧٨،٨٢٠۴۴،۶٠۶،٠١٠۵۴،۵٢١،٨٢٠ سرجوش

D=32"٧٨،١٠١،٧٠٠ ١٩٣٩،۶۴٩،۴٨٠۴٧،۵٧٣،٨٢٠۵٨،١۴٨،٨٨٠ سرجوش

D=34"٨٢،٩٩٢،٠۵٠ ٢٠۴٢،١٣۵،٠٠٠۵٠،۵۵١،٩٧٠۶١،٧٨٩،٢۵٠ سرجوش

D=36"٨٧،٨٧٠،۵۵٠ ٢١۴۴،۶٠٣،٨٠٠۵٣،۵٢۴،١٩٠۶۵،۴٢١،٨٣٠ سرجوش

D=38"٩٢،٧۵۶،۴٧٠ ٢٢۴٧،٠٨٩،٣٣٠۵۶،۵٠٠،١٣٠۶٩،٠۵٩،٩٩٠ سرجوش

D=40"٩٧،۶٣۶،٨٣٠ ٢٣۴٩،۵۵٩،٩٩٠۵٩،۴٧٢،٣۶٠٧٢،۶٩٢،۵٨٠ سرجوش

D=42"١٠٢،۵١۵،٣٣٠ ٢۴۵٢،٠۴٧،٣٧٠۶٢،۴۴۴،۵٨٠٧۶،٣٢۵،١۶٠ سرجوش

D=44"١٠٧،۴٠۵،۶٨٠ ٢۵۵۴،۵١۶،۵٢٠۶۵،۴٢٢،٧٣٠٧٩،٩۶۶،۶۴٠ سرجوش

D=46"١١٢،٢٨٢،٣١٠ ٢۶۵٧،٠٠٣،۵۶٠۶٨،٣٩٣،١٠٠٨٣،۵٩٧،٣۶٠ سرجوش

D=48"١١٧،١٧٠،١٠٠ ٢٧۵٩،۴٧۴،۵٧٠٧١،٣٧٠،٩٠٠٨٧،٢٣٧،٣٨٠ سرجوش

D=50"١٢٢،٠۵٨،١٩٠ ٢٨۶١،٩۶٠،٠٩٠٧۴،٣۴٧،۵۴٠٩٠،٨٧۵،۴٩٠ سرجوش

D=52"١٢۶،٩٣٠،٨١٠ ٢٩۶۴،۴٣٠،٧۵٠٧٧،٣١۵،٣۴٠٩۴،۵٠٢،۵۵٠ سرجوش

D=54"١٣١،٨٠٨،۶١٠ ٣٠۶۶،٩١۵،٩٣٠٨٠،٢٨٧،٢٢٠٩٨،١٣٣،۶٨٠ سرجوش

D=56"١٣۶،۶٨٨،٩۶٠ ٣١۶٩،٣٨۵،٠٨٠٨٣،٢۵٩،۴۴٠١٠١،٧۶٨،١٢٠ سرجوش

۴۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در ارتفاع، لخته گیرھا - فوالد آلیاژی M1AGFE03AS
٠٣٢٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١۵،۴۵٢،٢١٠۶،٢٩۶،٣۶٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٧،٣٧۴،٧٢٠٨،۴٩٩،۶١٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٨،٩۴۶،۶٨٠١٠،٧٣۵،۵٧٠١٣،١۴٠،٢٣٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵١٠،۵٣٣،٢٧٠١٢،۶٢٨،۶٣٠١۵،۴۵٨،٢٣٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶١١،٩٧٧،٠٨٠١۴،٣۶٣،۶۴٠١٧،۵٨٠،۴١٠ سرجوش

D=8"٣٠،٨٢٨،١٧٠ ٠٧١۵،۵٢۶،٣۶٠١٨،۶١٢،۶۴٠٢٢،٧٨١،٧٨٠ سرجوش

D=10"۴١،٨۴٣،٨٧٠ ٠٩١٨،٩٢۴،٨٨٠٢۴،٩۵٨،۵٣٠٣٠،۶٠٧،٨٧٠ سرجوش

D=12"۴٣،٩٧٠،٧٠٠ ١٠٢٢،١٢٨،١۴٠٢۶،۵۴٩،٧٧٠٣٢،۴٩۵،٨٩٠ سرجوش

D=14"۵١،٣٠١،٣٢٠ ١١٢۵،٨٢٨،۴٩٠٣٠،٩٧۵،۴٠٠٣٧،٩١٣،۵۴٠ سرجوش

D=16"۵٨،۶٣٠،۶٨٠ ١٢٢٩،۵٠٢،٨۶٠٣۵،۴٠١،٠٣٠۴٣،٣٢٩،١٩٠ سرجوش

D=18"۶۵،٩۵٨،٢۵٠ ١٣٣٣،١٩٨،۶٨٠٣٩،٨٢۶،١٣٠۴٨،٧۴۶،٣١٠ سرجوش

D=20"٧٣،٢٨۶،۶٧٠ ١۴٣۶،٨٧٧،۵٧٠۴۴،٢۵٠،٢٩٠۵۴،١۶٠،۴٨٠ سرجوش

D=24"٨٧،٩۴٨،۶۶٠ ١۵۴۴،٢۵٠،٢٩٠۵٣،١٠٣،۵۴٠۶۴،٩٩٧،٧٨٠ سرجوش

D=26"٩۵،٢٧٧،٠٧٠ ١۶۴٧،٩۵٠،۶٣٠۵٧،۵٢٧،٧٠٠٧٠،۴١٣،٢٢٠ سرجوش

D=28"١٠٢،۶١۴،۴٣٠ ١٧۵١،۶٢٧،۵٣٠۶١،٩۵٩،٣٣٠٧۵،٨٣۶،٨۶٠ سرجوش

D=30"١٠٩،٩٣٩،٠۶٠ ١٨۵۵،٣٢٧،٣۵٠۶۶،٣٨٠،٩۶٠٨١،٢۴٨،۵١٠ سرجوش

D=32"١١٧،٢۵١،۵٨٠ ١٩۵٩،٠٠٣،٧٢٠٧٠،٧٩۵،۵۴٠٨۶،۶۵١،٨۵٠ سرجوش

D=34"١٢۴،۵٩٣،٩٩٠ ٢٠۶٢،٧٠٢،٠۶٠٧۵،٢٢٩،۶٩٠٩٢،٠٨٠،٠٢٠ سرجوش

D=36"١٣١،٩٢١،٣۵٠ ٢١۶۶،٣٧٨،۴٣٠٧٩،۶۵٣،٣٢٠٩٧،۴٩٣،۶٧٠ سرجوش

D=38"١٣٩،٢۴٩،٩٨٠ ٢٢٧٠،٠٧۶،٧٨٠٨۴،٠٧٨،٩۵٠١٠٢،٩١١،٣١٠ سرجوش

D=40"١۴۶،۵٧٧،٣۴٠ ٢٣٧٣،٧۵٣،١۵٠٨٨،۵٠٢،۵٨٠١٠٨،٣٢۴،٩٧٠ سرجوش

D=42"١۵٣،٩٠٢،٧١٠ ٢۴٧٧،۴۴٩،۵٠٠٩٢،٩٢۶،٢١٠١١٣،٧٣٨،۶٢٠ سرجوش

D=44"١۶١،٢۴٠،٣٨٠ ٢۵٨١،١٣٠،٣٩٠٩٧،٣۵۶،٣۶٠١١٩،١۶٢،٠۵٠ سرجوش

D=46"١۶٨،۵۶٣،٧۵٠ ٢۶٨۴،٨٢۴،٢١٠١٠١،٧٧٧،٩٩٠١٢۴،۵٧٣،٧٠٠ سرجوش

D=48"١٧۵،٩٠٣،١٠٠ ٢٧٨٨،۵٠۵،١٠٠١٠۶،٢٠٩،۶١٠١٢٩،٩٩٩،٣۴٠ سرجوش

D=50"١٨٣،٢٣٧،۶٢٠ ٢٨٩٢،٢٠٧،۴۵٠١١٠،۶٣۶،٨٣٠١٣۵،۴١٧،٨۴٠ سرجوش

D=52"١٩٠،۵۵١،٠٩٠ ٢٩٩۵،٨٨١،٨٢٠١١۵،٠۵٢،٨٨٠١۴٠،٨٢٢،۶۵٠ سرجوش

D=54"١٩٧،٨٨۴،۶۶٠ ٣٠٩٩،۵٧٧،۶۴٠١١٩،۴٨١،٩٨٠١۴۶،٢۴٢،۵٠٠ سرجوش

D=56"٢٠۵،٢٠٨،٠٣٠ ٣١١٠٣،٢۵۶،۵٣٠١٢٣،٩٠٣،۶١٠١۵١،۶۵۴،١۵٠ سرجوش

۴۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5 SSCH=10 SSCH=40 SSCH=80 S
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در ارتفاع، لخته گیرھا - فوالد ضد
زنگ

M1AGFE03SS
٠٣٢٣۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"۶،٩١١،٨۵٠ ٠١۴،۶۴۶،۵٨٠۴،٨۶٨،٨١٠۶،٠١٢،٢١٠ سرجوش

D=3"٩،٣٣٢،٠۴٠ ٠٢۶،٢٨٨،٧١٠۶،۵٨٩،٢٣٠٨،١٣١،۴٧٠ سرجوش

D=4"١١،٨٣۵،٣٨٠ ٠٣٧،۶٢٩،٧٧٠٧،٩٩۵،٩۵٠٩،٨۶۴،٨٧٠ سرجوش

D=5"١٣،٩٢٧،٧٢٠ ٠۴٨،٩٨١،۴۵٠٩،۴١٠،٧٧٠١١،۶١٢،٩٠٠ سرجوش

D=6"١۵،٨٣۶،٧٩٠ ٠۵١٠،٢١٢،٨٩٠١٠،٧٠٠،٣٠٠١٣،٢٠۵،۵۵٠ سرجوش

D=8"٢٠،۵٢۴،٧١٠ ٠۶١٣،٢۴٣،۴٢٠١٣،٨٧۴،٧٨٠١٧،١٢٠،۶٠٠ سرجوش

D=10"٢۵،٣٢١،۴٨٠ ٠٧١۶،١٣۶،١۴٠١۶،٩٠۶،۴٠٠٢٠،٨۶۴،۶٩٠ سرجوش

D=12"٢٩،٢٧۴،٠٩٠ ٠٨١٨،٨۶٨،١٣٠١٩،٧۶٩،٧٠٠٢۴،٣٩٨،۴١٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٢٢،٠٢٣،٧٣٠٢٣،٠٧۴،٣١٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٢۵،١۵۴،٨۴٠٢۶،٣۵۶،٩۴٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٢٨،٣٠٧،٣٩٠٢٩،۶۵٨،۴٩٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٣١،۴۴۵،۵۵٠٣٢،٩۴٨،١٧٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٣٧،٧٣۴،٢۵٠٣٩،۵٣٧،۴٠٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶۴٧،١٧۴،۵٨٠۴٩،۴٢٧،٢۵٠٠ سرجوش

۴۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در ارتفاع، لخته گیرھا - گالوانیزه M1AGFE03GV
٠٣٢۴۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2.5" ٠١٣٣٠،۶٩٠ سرجوش

D=3" ٠٢٣٩۶،٨٣٠ سرجوش

D=4" ٠٣۴٩۶،٠٣٠ سرجوش

D=6" ٠۵۶۶١،٣٨٠ سرجوش

۴٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - محدوده انبارھا و محوطه مخزن ھای نفت M1AGFE04S1
٠٣٣١۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2" ٠١٣،٧١٨،٩٨٠ سرجوش

D=3" ٠٢۵،٠٣٢،٣٨٠ سرجوش

D=4" ٠٣۶،١٠۴،۵۶٠ سرجوش

D=5" ٠۵٧،١٨٨،۶٣٠ سرجوش

D=6" ٠۶٨،١٧٢،۴٩٠ سرجوش

D=8" ٠٧١٠،۵٩۶،۵٣٠ سرجوش

D=10" ٠٩١٢،٩١٢،١٨٠ سرجوش

D=12" ١٠١۵،٠٩٨،٧۶٠ سرجوش

D=14" ١١١٧،۶٢۴،٧۵٠ سرجوش

D=16" ١٢٢٠،١٣٢،٧٧٠ سرجوش

D=18" ١٣٢٢،۶۵٢،٢۶٠ سرجوش

D=20" ١۴٢۵،١۶٢،۴۴٠ سرجوش

D=24" ١۵٣٠،١٩۴،٨١٠ سرجوش

D=26" ١۶٣٢،٧٢٠،٨٠٠ سرجوش

D=28" ١٧٣۵،٢٣٠،٩٨٠ سرجوش

D=30" ١٨٣٧،٧۵٢،١٠٠ سرجوش

D=32" ١٩۴٠،٢۶٠،١٢٠ سرجوش

D=34" ٢٠۴٢،٧٨٧،١٩٠ سرجوش

D=36" ٢١۴۵،٢٩٣،۵٨٠ سرجوش

۴٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - محدوده انبارھا و محوطه مخزن ھای نفت M1AGFE04S2
٠٣٣٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2" ٠١۴،٢٩٨،٧۶٠ سرجوش

D=3" ٠٢۵،٨٠۴،٨۶٠ سرجوش

D=4" ٠٣٧،٣٢۴،٧٣٠ سرجوش

D=5" ٠۵٨،۶١۶،٣۴٠ سرجوش

D=6" ٠۶٩،٨٠١،٩٠٠ سرجوش

D=8" ٠٧١٢،٧٠۴،۵٠٠ سرجوش

D=10" ٠٩١۵،۶٩٩،۴٠٠ سرجوش

D=12" ١٠١٨،١١۵،٢۶٠ سرجوش

D=14" ١١٢١،١٣۶،١٠٠ سرجوش

D=16" ١٢٢۴،١۵۵،٣١٠ سرجوش

D=18" ١٣٢٧،١٧۴،٠٠٠ سرجوش

D=20" ١۴٣٠،١٩۴،٨١٠ سرجوش

D=24" ١۵٣۶،٢٣۴،٨٧٠ سرجوش

D=26" ١۶٣٩،٢۵۵،۶٨٠ سرجوش

D=28" ١٧۴٢،٢٧٩،٧٩٠ سرجوش

D=30" ١٨۴۵،٢٩۴،۶۶٠ سرجوش

D=32" ١٩۴٨،٣٠٩،٠٠٠ سرجوش

D=34" ٢٠۵١،٣٣٠،٩٢٠ سرجوش

D=36" ٢١۵۴،٣۵٠،١٣٠ سرجوش

۴٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

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

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D<1" ٠١١،٠۶۵،٠۶٠ متر

1"<=D<2" ٠٢١،۴٣٧،٠٨٠ متر

۵٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب در محل - گالوانیزه M1AGFFGV
٠٣۴٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D<1" ٠١۴١٩،۶۴٠ متر

1"<=D<2" ٠٢۴٧٢،١٠٠ متر

D=2.5" ٠٣۵٠٣،۵٧٠ متر

D=3" ٠۴۶٠۴،٢٩٠ متر

D=4" ٠۵٧۵۵،٣۶٠ متر

D=6" ٠۶١،٠٠٧،١۵٠ متر

۵١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

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

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D<1" ٠١١،٣۴٨،٩٣٠ متر

1"<=D<2" ٠٢١،٨١٨،٠٨٠ متر

۵٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

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

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D<1" ٠١١،٣١٣،٧۶٠ متر

1"<=D<2" ٠٢١،٧۶٩،٢٣٠ متر

۵٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب در محل لوله کشی حرارتی M1AGFFST
٠٣۴۵۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D<1" ٠١٢٠٨،۶٩٠ متر

1"<=D<2" ٠٢٢٧٠،٧۵٠ متر

۵۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

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

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=1" ٠١٢٨٠،۴٧٠ سرجوش

D=1.5" ٠٢۴٠۵،٢۵٠ سرجوش

D=2" ٠٣۵۶٠،٩٣٠ سرجوش

D=2.5" ٠۴۶٨۵،٧٢٠ سرجوش

D=3" ٠۵٨١٠،۵١٠ سرجوش

D=4" ٠۶١،٠۶٠،٠٨٠ سرجوش

D=5" ٠٧١،٣۴۴،۴١٠ سرجوش

D=6" ٠٩١،۵٩٣،٩٩٠ سرجوش

D=8" ١٠٢،٠٩٣،١۴٠ سرجوش

D=10" ١١٢،۵٩٢،٣٠٠ سرجوش

D=12" ١٢٣،١۴٩،٣٧٠ سرجوش

D=14" ١٣٣،۶۴٨،۵٢٠ سرجوش

D=16" ١۴۴،١۴٧،۶٧٠ سرجوش

D=20" ١۵۵،٣٧٧،۶۵٠ سرجوش

D=24" ١۶۶،٣٧۵،٩۵٠ سرجوش

D=28" ١٧٧،٣٧۴،٢۶٠ سرجوش

D=30" ١٨٧،٨٧٣،۴٢٠ سرجوش

۵۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب در محل - آلمینیوم M1AGFFAL
٠٣۴٧۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2" ٠١٨،٢۵٣،٨۵٠ سرجوش

D=4" ٠٢١۴،٢۶١،۵٠٠ سرجوش

D=6" ٠٣١٩،١٨٢،٨۴٠ سرجوش

D=8" ٠۴٢۴،٩٨٠،٩۶٠ سرجوش

D=10" ٠۵٢٩،۵٧٠،۵٨٠ سرجوش

D=12" ٠۶٣٣،۶۴٧،۶٣٠ سرجوش

D=14" ٠٧٣٧،۶٢٣،۶١٠ سرجوش

D=16" ٠٨۴٢،۴٧٠،۴٠٠ سرجوش

D=18" ٠٩۴٧،٣١۵،۴٢٠ سرجوش

D=20" ١٠۵١،٩٨٧،٣۴٠ سرجوش

D=24" ١١۶١،٧۶٩،٢٠٠ سرجوش

۵۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

CLASS<600600<CLASS<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

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

M1AGIP01
٠٣۵١۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2" ٠١٢٠٧،۶٠٠٢۵٨،٨٨٠٣١١،۴٠٠ عدد

D=3" ٠٢٣١٠،٧٨٠٣٨٨،٠١٠۴۶۵،٨۶٠ عدد

D=4" ٠٣۴١۴،۵٨٠۵١٧،٧۶٠۶٢١،۵۶٠ عدد

D=5" ٠۵۵١٧،٧۶٠۶۴٧،۵١٠٧٧۶،۶۴٠ عدد

D=6" ٠۶۶٢١،۵۶٠٧٧۶،۶۴٠٩٣٢،٣۴٠ عدد

D=8" ٠٧١،٣۶۵،۴٠٠١،٧٠۶،٧۵٠٢،٠۴٨،١٠٠ عدد

D=10" ٠٩١،٧٠۶،٧۵٠٢،١٣۵،١٨٠٢،۵۶٠،١٣٠ عدد

D=12" ١٠٢،٠۴٨،١٠٠٢،۵۶٠،١٣٠٣،٠۴٠،٨٠٠ عدد

D=14" ١١٢،٣٩١،١٩٠٢،٩٨۶،٨١٠٠ عدد

D=16" ١٢٢،٧٣٢،۵۴٠٣،۴١۵،٢۴٠٠ عدد

D=18" ١٣٣،٠٧٣،٨٩٠٣،٨۴١،٩٣٠٠ عدد

D=20" ١۴٣،۴١۵،٢۴٠۴،٢۶۶،٨٨٠٠ عدد

D=24" ١۵۴،٠٩٧،٩۴٠۵،١٢١،٩٩٠٠ عدد

D=26" ١۶۵،٣۶١،٨۵٠۶،٧٠١،٢۵٠٠ عدد

D=28" ١٧۵،٧٧١،۵٣٠٧،٢١۴،٩۴٠٠ عدد

D=30" ١٨۶،١٨۵،۴۵٠٧،٧٣٠،٧۵٠٠ عدد

D=32" ١٩۶،۵٩٧،٢۴٠٨،٢۴۶،۵۵٠٠ عدد

D=34" ٢٠٧،٠٠٩،٠۴٠٨،٧۶٢،٣۶٠٠ عدد

D=36" ٢١١٢،۴٢٠،٨۴٠١۵،۵٢۶،٠۵٠٠ عدد

D=38" ٢٢١٣،١١٣،۶۵٠١۶،٣٨٩،٣٩٠٠ عدد

D=40" ٢٣١٣،٨٠٢،٩٠٠١٧،٢۵٢،٧۴٠٠ عدد

D=42" ٢۴١۴،۴٩٢،١۶٠١٨،١١۶،٠٩٠٠ عدد

۵٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب شیر آالت وسایر ملحقات - مانفیلدھای لوله کشی حرارتی M1AGIP02
٠٣۵٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2" ٠١٧۶۴،٧۶٠ عدد

D=2.5" ٠٢٨۴١،٢۴٠ عدد

D=3" ٠٣٩٩۴،١٩٠ عدد

D=4" ٠۴١،١۴٧،١۴٠ عدد

۵٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

CLASS<600600<CLASS<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب شیر آالت وسایر ملحقات - شیرھای کنترل - فلنجی M1AGIP03
٠٣۵٣۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D<2" ٠١٢١٩،٣۴٠٠٠ عدد

D=2" ٠٢٢۴٨،٩٩٠٣١٠،٧٨٠٣٧٣،٨٠٠ عدد

D=3" ٠٣٣٧٣،١٨٠۴۶۵،٨۶٠۵۵٩،١۵٠ عدد

D=4" ٠۵۴٩٧،٣٧٠۶٢١،۵۶٠٧۴۵،٧۵٠ عدد

D=5" ٠۶۶٢١،۵۶٠٧٧٧،٢۶٠٩٣١،٧٢٠ عدد

D=6" ٠٧٧۴۵،٧۵٠٩٣١،٧٢٠١،١١٨،٩٣٠ عدد

D=8" ٠٩١،۶٣٨،٨٣٠٢،٠۴٨،١٠٠٢،۴۵٧،٣٧٠ عدد

D=10" ١٠٢،٠۴٨،١٠٠٢،۵۶١،٨٧٠٣،٠٧٢،١۵٠ عدد

D=12" ١١٢،۴۵٧،٣٧٠٣،٠٧٢،١۵٠٣،۶۴٨،۶١٠ عدد

D=14" ١٢٢،٨٧٠،١٣٠٣،۵٨۴،١٨٠٠ عدد

D=16" ١٣٣،٢٧٩،۴٠٠۴،٠٩٧،٩۴٠٠ عدد

D=18" ١۴٣،۶٨٨،۶٧٠۴،۶٠٩،٩٧٠٠ عدد

D=20" ١۵۴،٠٩٧،٩۴٠۵،١٢٠،٢۵٠٠ عدد

D=24" ١۶۴،٩١٨،٢٣٠۶،١۴۶،٠۴٠٠ عدد

D=26" ١٧۶،۴٣٣،٨٠٠٨،٠۴٠،۶۵٠٠ عدد

D=28" ١٨۶،٩٢۶،٢۶٠٨،۶۵٨،٣۵٠٠ عدد

D=30" ١٩٧،۴٢٢،٩۶٠٩،٢٧۶،٠۵٠٠ عدد

D=32" ٢٠٧،٩١٧،۵۴٠٩،٨٩۵،٨۶٠٠ عدد

D=34" ٢١٨،۴١٠،٠٠٠١٧،۶٠٠،٩٢٠٠ عدد

D=36" ٢٢١۴،٩٠۴،٢٩٠١٨،۶٣١،٢۵٠٠ عدد

D=38" ٢٣١۵،٧٣۵،۶۶٠١٩،۶۶٨،۶٩٠٠ عدد

D=40" ٢۴١۶،۵۶٣،۴٨٠٢٠،٧٠٢،۵٨٠٠ عدد

D=42" ٢۵١٧،٣٩١،٣٠٠٢١،٧۴٠،٠٢٠٠ عدد

۵٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب شیر آالت وسایر ملحقات - ھایدرانت - مانیتور M1AGIP04
٠٣۵۴۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

STANDARD SIZE ٠١١،٢٠۶،٨٧٠ عدد

۶٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

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

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D<2" ٠١٢٣٩،٩۴٠ عدد

D=2" ٠٢٢٩٩،٩٢٠ عدد

D=3" ٠٣۴۴٩،٨٨٠ عدد

D=4" ٠۴۵٩٩،٨۴٠ عدد

۶١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

لوله كشی

فصل چھارم – لوله كشی زیرزمینی

عملیات موضوع ردیف ھای این فصل، اجرای كامل لوله كشی در زیر زمین شامل مراحل مختلف برش، پخ زدن، سرھم كردن و جوشكاری و نصب در١–
:داخل ترانشه می باشد كه در گروه اصلی به شرح زیر طبقه بندی شده اند

(ON-SITE)لوله كشی در داخل محدوده واحدھای پاالیشگاھی-
.اجرا می شود(STRAIGHT RUN)كه بطور عمده بصورت مستقیم(OFF-SITE)لوله كشی ارتباطی در حد فاصل واحدھا-
لوله كشی با مصالح فوالد كربن دار به قطر كمتر از ٢ اینچ-

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

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

.باشد، ھزینه آن جداگانه محاسبه می شود
ساختمان ھا می باشد. ھزینه لوله كشی ھای تأسیساتی(BORDER LINE )محدوده كارھای لوله كشی زیرزمینی این فصل، مربوط به خارج از محدوده۶–

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

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

۶٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - کربن استیل M1UG01CS
٠۴٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=2"٠ ٠١٣،٧٢٧،٢۴٠۴،١٨٠،٧٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢۴،٩۴١،۴٧٠۵،۵۴٧،۵٨٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣۵،٩۵٧،۵٣٠۶،٩۴٧،۴٨٠٨،٣۶٩،٩٩٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴۶،٩٨۴،٣٢٠٨،١۴۶،۴٢٠٩،٨٢٢،٠٨٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٨،۴۴١،۵٨٠٩،٧۶٣،٢۴٠١١،۶٩۴،٧٩٠ سرجوش

D=8"١٩،۶٨٢،٠۵٠ ٠۶١٠،٧٠٢،٧۶٠١٢،۴١۴،٩٠٠١۴،٩٠٩،۴٧٠ سرجوش

D=10"٢۶،٩٣٧،٢١٠ ٠٧١٣،٢١٠،٨٩٠١۶،٧٢١،۶٩٠٢٠،١٧۴،٢۴٠ سرجوش

D=12"٢٨،١۵٨،۶٢٠ ٠٨١۵،١٢٣،۴٧٠١٧،۶۵٢،٠۵٠٢١،٢٧٠،۴١٠ سرجوش

D=14"٣٣،٠۵٨،٨١٠ ٠٩١٧،٨۴۵،٠٠٠٢٠،٧٩١،۶٠٠٢۵،٠١٧،٣١٠ سرجوش

D=16"٣٧،۴۴١،٣٧٠ ١٠٢٠،٠٨٩،۶٢٠٢٣،۴۶٢،٧۶٠٢٨،٢٧٠،٩٣٠ سرجوش

D=18"۴١،٨٢۵،٩۶٠ ١١٢٢،٣۴۶،٣۴٠٢۶،١٣۵،٧٩٠٣١،۵٢٨،١٢٠ سرجوش

D=20"۴۶،٢١٣،٣٣٠ ١٢٢۴،۵٩٣،٠٧٠٢٨،٨٠٩،٠٧٠٣۴،٧٨۵،۵۶٠ سرجوش

D=24"۵۴،٩٨٩،٢٨٠ ١٣٢٩،٠٩۵،٣٩٠٣۴،١۵٧،۶۶٠۴١،٣٠٢،۴٨٠ سرجوش

D=26"۵٩،٨٨۶،٨۵٠ ١۴٣١،٨١٧،۴٨٠٣٧،٢٩۴،٧٧٠۴۵،٠۴۶،٢٩٠ سرجوش

D=28"۶۴،٢٧۵،۶٨٠ ١۵٣۴،٠۶۴،٧٨٠٣٩،٩۶٩،٩٢٠۴٨،٣٠۵،۶٠٠ سرجوش

D=30"۶٨،۶۵٨،٨١٠ ١۶٣۶،٣٢٠،٩۴٠۴٢،۶۴١،٠٨٠۵١،۵۶٠،٣۵٠ سرجوش

D=32"٧٣،٠٣٣،۴٩٠ ١٧٣٨،۵۶۵،۵۵٠۴۵،٣٠٨،٠١٠۵۴،٨٠٨،۶٨٠ سرجوش

D=34"٧٧،۴٢٨،٨٢٠ ١٨۴٠،٨٢٣،٢۵٠۴٧،٩٨٧،۵۵٠۵٨،٠٧۴،٠٩٠ سرجوش

D=36"٨١،٨١١،٩۶٠ ١٩۴٣،٠۶٧،٨٧٠۵٠،۶۵٨،٧٢٠۶١،٣٢٧،٧١٠ سرجوش

۶٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - گالوانیزه M1UG01GV
٠۴٠٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D<1" ٠١٣٣٩،٨٨٠ سرجوش

1"<D<=2" ٠٢٣٨٢،٣٧٠ سرجوش

D=2.5" ٠٣۴٠٧،٨۶٠ سرجوش

D=3" ٠۴۴٨٩،۴٣٠ سرجوش

D=4" ٠۵۶١١،٧٩٠ سرجوش

D=6" ٠۶٨١۵،٧٢٠ سرجوش

۶۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - چدن، چدن داکتیل M1UG01CI
٠۴٠٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=3" ٠١۵۵۴،٧۴٠ سرجوش

D=4" ٠٢۶١٠،٢٢٠ سرجوش

D=5" ٠٣۶٨۶،۴٩٠ سرجوش

D=6" ٠۴٩٠٨،٠٧٠ سرجوش

D=8" ٠۵١،٠٠٨،٩٧٠ سرجوش

D=10" ٠۶١،٠٨١،٠٣٠ سرجوش

D=12" ٠٧١،١٣۵،٠٩٠ سرجوش

۶۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - پلی اتیلن M1UG01PE
٠۴٠۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=40 MM ٠١٢٠٧،٠٨٠ سرجوش

D=50 MM ٠٢٢٣٨،١۴٠ سرجوش

D=56 MM ٠٣٢۵٣،۶٧٠ سرجوش

D=63 MM ٠۴٢۶۴،٠٣٠ سرجوش

D=75 MM ٠۵٢۶۶،٢۵٠ سرجوش

D=90 MM ٠۶٢٧١،٧٩٠ سرجوش

D=110 MM ٠٧٣٣٩،٧۴٠ سرجوش

D=125 MM ٠٨٣٧۴،۶٩٠ سرجوش

D=160 MM ٠٩٣٧۴،٣٠٠ سرجوش

D=200 MM ١٠۴١١،۵٧٠ سرجوش

D=250 MM ١١۴۶٧،۴٩٠ سرجوش

D=315 MM ١٢۵٠۴،٧۶٠ سرجوش

۶۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - آزبست سیمان M1UG01AB
٠۴٠۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=150 MM ٠١۵٠۵،٨۴٠ سرجوش

D=200 MM ٠٢۶٣٨،٣٣٠ سرجوش

D=250 MM ٠٣٧۶۵،۶٧٠ سرجوش

D=300 MM ٠۴٨٧٢،٩٨٠ سرجوش

D=350 MM ٠۵٩۵٨،٧٣٠ سرجوش

D=400 MM ٠۶١،٠٣٧،٨٠٠ سرجوش

D=450 MM ٠٧١،٠٩٨،٣٧٠ سرجوش

D=500 MM ٠٨١،١٣٧،٣٧٠ سرجوش

D=600 MM ٠٩١،٢٧۵،۴٧٠ سرجوش

۶٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - رزینی، فایبر گالس M1UG01RT
٠۴٠۶۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=1" ٠١۴٣٧،٩٨٠ سرجوش

D=1.5" ٠٢۵٧١،٧۴٠ سرجوش

D=2" ٠٣٧۴٨،٠٧٠ سرجوش

D=2.5" ٠۴٨٨١،٨٣٠ سرجوش

D=3" ٠۵١،٠١۴،۶١٠ سرجوش

D=4" ٠۶١،٢٨١،١۵٠ سرجوش

D=5" ٠٧١،۵٩۵،٨۴٠ سرجوش

D=6" ٠٩١،٨۶٢،٣٨٠ سرجوش

D=8" ١٠٢،٣٩۵،۴۶٠ سرجوش

D=10" ١١٢،٩٢٨،۵۴٠ سرجوش

D=12" ١٢٣،۵۶٠،٢١٠ سرجوش

D=14" ١٣۴،٠٩٣،٢٩٠ سرجوش

D=16" ١۴۴،۶٩۴،١۴٠ سرجوش

D=20" ١۵۵،٩٨۵،٢۵٠ سرجوش

D=24" ١۶٧،٠۵١،۴٢٠ سرجوش

D=28" ١٧٨،١١٧،۵٨٠ سرجوش

D=30" ١٨٨،۶۵٠،۶۶٠ سرجوش

۶٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - کربن استیل با اندود سیمانی M1UG01CL
٠۴٠٧۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=6" ٠۵٩،١۴۶،٩۴٠١٠،٣۴٣،۵٧٠ سرجوش

D=8" ٠۶١١،۶۶٣،۴٨٠١٣،٢٠۵،٨۵٠ سرجوش

D=10" ٠٧١۴،١٠٧،٩٧٠١۵،٩٩۶،٠٩٠ سرجوش

D=12" ٠٨١۶،٣٢٠،٧٢٠١٨،۵۴٢،٣٣٠ سرجوش

D=14" ٠٩١٩،٢٩٣،٧۶٠٢١،٨٧۵،٨٣٠ سرجوش

D=16" ١٠٢١،٧٨٠،۵٠٠٢۴،٧۴۵،١٠٠ سرجوش

D=18" ١١٢۴،٢٩٨،٣٨٠٢٧،۶٢٠،٩٩٠ سرجوش

D=20" ١٢٢۶،٧٨٣،٩٩٠٣٠،۴٨٩،١٢٠ سرجوش

D=22" ١٣٠٠ سرجوش

D=24" ١۴٣١،٧٨۴،۴۴٠٣۶،٢٣٠،١١٠ سرجوش

D=26" ١۵٣۴،٧۵٧،١١٠٣٩،۵۵۵،٨٩٠ سرجوش

D=28" ١۶٣٧،٢۴۶،٣٠٠۴٢،۴٣٠،٠۶٠ سرجوش

D=30" ١٧٣٩،٧۵٢،۶۶٠۴۵،٢٩۶،٨٨٠ سرجوش

D=32" ١٨۴٢،٢٢٩،٠٣٠۴٨،١۶۵،۵٨٠ سرجوش

D=34" ١٩۴۴،٧۵۶،٧٢٠۵١،٠۴٣،٩٢٠ سرجوش

D=36" ٢٠۴٧،٢۴٣،۴۶٠۵٣،٩١٠،٧۴٠ سرجوش

D=38" ٢١٠٠ سرجوش

D=40" ٢٢٠٠ سرجوش

D=42" ٢٣٠٠ سرجوش

D=44" ٢۴٠٠ سرجوش

D=46" ٢۵٠٠ سرجوش

D=48" ٢۶٠٠ سرجوش

D=50" ٢٧٠٠ سرجوش

D=52" ٢٨٠٠ سرجوش

D=54" ٢٩٠٠ سرجوش

D=56" ٣٠٠٠ سرجوش

۶٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH = 5sSCH = 10sSCH = 40sSCH = 80s
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - فوالد ضد زنگ M1UG01SS
٠۴٠٨۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=2"۶،٧١٢،٠٩٠ ٠١۴،٧٢۶،٨۵٠۴،٩۴٢،۴٠٠۵،٩۶٧،٩۴٠ سرجوش

D=3"٨،٩٧١،٣۴٠ ٠٢۶،٢٨۴،٩۴٠۶،۵٧۶،۴٣٠٧،٩٧٧،۴۶٠ سرجوش

D=4"١١،٣۵٧،١٣٠ ٠٣٧،۵٨٠،٧٢٠٧،٩٣۵،٨٩٠٩،۶۵٢،٨۶٠ سرجوش

D=5"١٣،٣۴۶،٧٢٠ ٠۴٨،٨٨٩،٣٢٠٩،٣٠۵،٧٣٠١١،٣۴۴،۶۵٠ سرجوش

D=6"١۵،۶٨١،٩۵٠ ٠۵١٠،۵٨٨،٣۵٠١١،٠۶١،١٠٠١٣،۴٠٩،١٢٠ سرجوش

D=8"٢٠،٠٩۵،٩٧٠ ٠۶١٣،۵٠٠،٧٣٠١۴،١١٣،٠٩٠١٧،١۴٩،۶۴٠ سرجوش

D=10"٢٧،٢٣٨،٢٠٠ ٠٧١۶،۴١۴،٧٨٠١٧،١۶١،٨۶٠٢٠،٩٣٣،٧٣٠ سرجوش

D=12"٢٨،٣٨٢،٢٠٠ ٠٨١٨،٨٩۴،٩۴٠١٩،٧۶٩،٣٩٠٢۴،١٢٠،٣١٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٢٢،٢۶۴،۶۵٠٢٣،٢٨٣،۶٢٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٢۵،١۵١،١۶٠٢۶،٣١٧،٠٩٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٢٨،٠۵١،٧۶٠٢٩،٣۶٢،٢٢٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٣٠،٩۴٢،۵٩٠٣٢،۴٠٠،٠١٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٣۶،٧٣۴،۶٠٠٣٨،۴٨٣،۵٠٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶۴۵،٨٩١،۴٩٠۴٨،٠٧۶،۴٠٠٠ سرجوش

٧٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

CLASS<600600<CLASS<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - نصب شیر آالت در چاھک M1UG01VI
٠۴٠٩۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D<2" ٠١٣۵٩،٩٠٠۴۴٩،٨٨٠۵٣٩،٨۵٠ سرجوش

D=2" ٠٢۵٠١،۴۶٠۶٢۶،٨٣٠٧۵٢،٢٠٠ سرجوش

D=3" ٠٣٧۵١،۶٠٠٩٣٩،٣۵٠١،١٢٧،٧٠٠ سرجوش

D=4" ٠۵١،٠٠٢،٣٣٠١،٢۵٢،۴۶٠١،۵٠٣،١٩٠ سرجوش

D=5" ٠۶١،٢۵٢،۴۶٠١،۵۶۵،۵٨٠١،٨٧٩،٢٩٠ سرجوش

D=6" ٠٧١،۵٠٣،١٩٠١،٨٧٩،٢٩٠٢،٢۵۴،٧٩٠ سرجوش

D=8" ٠٩٢،۵٢٠،۵٣٠٣،١۵٠،۶۶٠٣،٧٨٠،٧٩٠ سرجوش

D=10" ١٠٣،١۵٠،۶۶٠٣،٩۴٠،١۴٠۴،٧٢۵،٩٩٠ سرجوش

D=12" ١١٣،٧٨٠،٧٩٠۴،٧٢۵،٩٩٠۵،۶٠٩،۶٣٠ سرجوش

D=14" ١٢۴،۴١١،٨٣٠۵،۵١۴،۵۶٠٠ سرجوش

D=16" ١٣۵،٠۴١،٩۶٠۶،٣٠٢،٢٣٠٠ سرجوش

D=18" ١۴۵،۶٧٢،١٠٠٧،٠٩٠،٨٠٠٠ سرجوش

D=20" ١۵۶،٣٠٢،٢٣٠٧،٨٧۶،۶۵٠٠ سرجوش

D=24" ١۶٧،۵۶٢،۴٩٠٩،۴۵٢،٨٩٠٠ سرجوش

D=26" ١٧٧،٩٠٠،۵۵٠٩،٨٧۵،۶٩٠٠ سرجوش

D=28" ١٨٨،۵٠۶،۴۶٠١٠،۶٣٣،٣۶٠٠ سرجوش

D=30" ١٩٩،١١۴،۶٣٠١١،٣٩٣،٢٩٠٠ سرجوش

D=32" ٢٠٩،٧٢١،۶٧٠١٢،١۵٢،٠٨٠٠ سرجوش

D=34" ٢١١٠،٣٢٩،٨۴٠١٢،٩١٣،١۵٠٠ سرجوش

D=36" ٢٢١۴،۶٩٢،٠٠٠١٨،٣۶۴،۶٢٠٠ سرجوش

٧١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - کربن استیل زیر  M1UG01CC
٠۴١١۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D < 1" ٠١٨۵٢،٠۵٠ سرجوش

1" <= D < 2" ٠٢١،١١٢،٠۶٠ سرجوش

٧٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - کربن استیل M1UG02CS
٠۴٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=2"٠ ٠١٣،١٨٩،۴٠٠٣،۶٢٨،۵۴٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢۴،٢٢٩،١٨٠۴،٨١۵،۶۴٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣۵،٠٧٩،١٢٠۶،٠۴۴،٨٠٠٧،٣٧٢،٨٧٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵۵،٩٣٧،٢٨٠٧،٠۶٩،٧٣٠٨،۶٣٠،۵۴٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶۶،٨۵٨،٣٩٠٨،١۴٨،٢٣٠٩،٩٢۶،٧۵٠ سرجوش

D=8"١٧،٣١۴،٠۶٠ ٠٧٨،٧٧٨،۴۴٠١٠،۴۴٨،٨٩٠١٢،٧۴٨،٨٨٠ سرجوش

D=10"٢٣،۵۵٩،١١٠ ٠٩١٠،۶١٢،١۶٠١۴،٠٠٨،٠٩٠١٧،١۴٧،۴٨٠ سرجوش

D=12"٢۴،۵٠٨،۴١٠ ١٠١٢،٣۴۴،۴٩٠١۴،٧٣۶،۴۴٠١٨،٠٠٧،۵١٠ سرجوش

D=14"٢٨،٧۴٨،۵٠٠ ١١١۴،۵۵٠،١٣٠١٧،٣٣۴،۴۶٠٢١،١۵٩،٠٩٠ سرجوش

D=16"٣٢،٧۶٣،٩٩٠ ١٢١۶،۵٣۶،۵١٠١٩،٧٢۶،۴١٠٢۴،٠٩٢،۵٠٠ سرجوش

D=18"٣۶،٧٧۵،٢۶٠ ١٣١٨،۵٣٣،٩٧٠٢٢،١١٨،١۴٠٢٧،٠٢۵،۶٩٠ سرجوش

D=20"۴٠،٧٩٣،٠٩٠ ١۴٢٠،۵٢۴،٣۶٠٢۴،۵١٢،٢٠٠٢٩،٩۶٣،١٠٠ سرجوش

D=24"۴٨،٨٢۴،٠٧٠ ١۵٢۴،۵١٢،٢٠٠٢٩،٢٩٧،٩٩٠٣۵،٨٣١،٨١٠ سرجوش

D=26"۵٣،٠٣۶،۵۵٠ ١۶٢۶،۶٩٠،۴۴٠٣١،٨۶٨،٨۴٠٣٨،٩۵٢،٨٣٠ سرجوش

D=28"۵٧،٠۵۵،٨١٠ ١٧٢٨،۶٨٠،٨٢٠٣۴،٢۶۴،۵۶٠۴١،٨٩١،٩٠٠ سرجوش

D=30"۶١،٠۶٧،۵٣٠ ١٨٣٠،۶٧٨،٢٨٠٣۶،۶۵۴،۶٣٠۴۴،٨٢٣،۴٣٠ سرجوش

D=32"۶۵،٠٧٢،۶٨٠ ١٩٣٢،۶۶۶،۵۵٠٣٩،٠۴٢،٣۵٠۴٧،٧۵١،۵۶٠ سرجوش

D=34"۶٩،٠٩۴،٢٨٠ ٢٠٣۴،۶۶۶،١٣٠۴١،۴٣٨،٣٠٠۵٠،۶٨٨،٩٧٠ سرجوش

D=36"٧٣،١٠٧،٨٩٠ ٢١٣۶،۶۵٢،۵١٠۴٣،٨٣٠،٢۶٠۵٣،۶٢۴،٢٧٠ سرجوش

D=38"٧٧،١٢۵،٢۶٠ ٢٢٣٨،۶۵٢،٠٩٠۴۶،٢٢۴،٠٩٠۵۶،۵۵٩،۵٧٠ سرجوش

D=40"٨١،١٣٨،٨٧٠ ٢٣۴٠،۶۴٠،٣۶٠۴٨،۶١۶،٠۵٠۵٩،۴٩٢،٩٨٠ سرجوش

D=42"٨۵،١۵٢،۴٨٠ ٢۴۴٢،۶٣٩،٩٣٠۵١،٠٠٨،٠٠٠۶٢،۴٢۶،۴٠٠ سرجوش

D=44"٨٩،١٧۴،٠٨٠ ٢۵۴۴،۶٣٠،٣٢٠۵٣،۴٠٣،٩۵٠۶۵،٣۶۶،٧۶٠ سرجوش

D=46"٩٣،١٨٣،٩٢٠ ٢۶۴۶،۶٢٧،٧٨٠۵۵،٧٩۴،٠٢٠۶٨،٢٩٨،٢٩٠ سرجوش

D=48"٩٧،٢٠٣،١٨٠ ٢٧۴٨،۶١٨،١۶٠۵٨،١٨٩،٧۴٠٧١،٢٣۵،۴٧٠ سرجوش

D=50"١٠١،٢٢٢،٣٠٠ ٢٨۵٠،۶١٧،٧۴٠۶٠،۵٨۴،٠۴٠٧۴،١٧٢،٢٩٠ سرجوش

D=52"١٠۵،٢٢٨،۵١٠ ٢٩۵٢،۶٠۶،٠١٠۶٢،٩٧١،٧٧٠٧٧،١٠٢،٣٠٠ سرجوش

D=54"١٠٩،٢۴١،۶۵٠ ٣٠۵۴،۶٠٣،۴٧٠۶۵،٣۶٣،۴٩٠٨٠،٠٣۴،۴٣٠ سرجوش

D=56"١١٣،٢۵۵،٢۶٠ ٣١۵۶،۵٩٣،٨۵٠۶٧،٧۵۵،۴۴٠٨٢،٩۶٧،٨۴٠ سرجوش

٧٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - گالوانیزه M1UG02GV
٠۴٢٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D<1" ٠١۴۵۶،۵٣٠ متر

1"<D<=2" ٠٢۴٩۶،٣۴٠ متر

D=2.5" ٠٣۵۵١،۴٩٠ متر

D=3" ٠۴۶۶١،٧٨٠ متر

D=4" ٠۵٨٢٧،٢٣٠ متر

D=6" ٠۶١،١٠٢،٩٧٠ متر

٧۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - چدن، چدن داکتیل M1UG02CI
٠۴٢٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=6" ٠١٩۶٩،٧٩٠ متر

D=8" ٠٢١،٠٢۵،١۵٠ متر

D=10" ٠٣١،٠٧١،٢٨٠ متر

D=12" ٠۴١،١٢٧،۶۶٠ متر

D=14" ٠۵١،١٧٢،٧٧٠ متر

D=16" ٠۶١،٢١٧،٨٧٠ متر

D=18" ٠٧١،٢۶٢،٩٨٠ متر

D=20" ٠٨١،٣٠٨،٠٩٠ متر

D=24" ٠٩١،٣٩٨،٣٠٠ متر

D=26" ١٠١،۴۴٣،۴١٠ متر

D=28" ١١١،۴٨٨،۵١٠ متر

D=30" ١٢١،۵٣٣،۶٢٠ متر

D=32" ١٣١،۵٧٨،٧٢٠ متر

D=34" ١۴١،۶٢٣،٨٣٠ متر

D=36" ١۵١،۶۶٨،٩۴٠ متر

D=38" ١۶١،٧١۴،٠۴٠ متر

D=40" ١٧١،٧۵٩،١۵٠ متر

D=42" ١٨١،٨٠۴،٢۶٠ متر

D=44" ١٩١،٨۴٩،٣۶٠ متر

D=46" ٢٠١،٨٩۴،۴٧٠ متر

D=48" ٢١١،٩٣٩،۵٨٠ متر

٧۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - پلی اتیلن M1UG02PE
٠۴٢۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=110 MM ٠١١۵٣،٨٨٠ متر

D=125 MM ٠٢١٧٠،۴۵٠ متر

D=160 MM ٠٣٢١۴،۶۴٠ متر

D=200 MM ٠۴٢٣۶،٧۴٠ متر

D=250 MM ٠۵٢۶٩،٨٨٠ متر

D=315 MM ٠۶٢٩١،٩٧٠ متر

٧۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - کربن استیل با اندود سیمانی M1UG02CL
٠۴٢۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=6" ٠١٨،٠٩٠،٣٩٠٩،٢٨٧،٠٢٠ سرجوش

D=8" ٠٢١٠،۴٣٣،۵٨٠١١،٩٧۵،٩۶٠ سرجوش

D=10" ٠٣١٢،٧٠۵،٢٩٠١۴،۵٩٣،۴٢٠ سرجوش

D=12" ٠۴١۴،٨۶٩،۴٨٠١٧،٠٩١،٠٩٠ سرجوش

D=14" ٠۵١٧،۵٠١،٨٧٠٢٠،٠٨٣،٩۴٠ سرجوش

D=16" ٠۶١٩،٩٠٣،٩١٠٢٢،٨۶٨،۵١٠ سرجوش

D=18" ٠٧٢٢،٣٣٧،١٠٠٢۵،۶۵٩،٧٠٠ سرجوش

D=20" ٠٨٢۴،٧٣٩،١۴٠٢٨،۴۴۴،٢٧٠ سرجوش

D=24" ٠٩٢٩،۵٧٠،٢٠٠٣۴،٠١۵،٨٧٠ سرجوش

D=26" ١٠٣٢،١٧٧،٠۶٠٣۶،٩٧۵،٨٣٠ سرجوش

D=28" ١١٣۴،۵٨١،۵۵٠٣٩،٧۶۵،٣١٠ سرجوش

D=30" ١٢٣٧،٠٠٣،٢١٠۴٢،۵۴٧،۴٣٠ سرجوش

D=32" ١٣٣٩،٣٩۵،۴۴٠۴۵،٣٣٢،٠٠٠ سرجوش

D=34" ١۴۴١،٨٣٨،۴۴٠۴٨،١٢۵،۶۴٠ سرجوش

D=36" ١۵۴۴،٢۴٠،۴٨٠۵٠،٩٠٧،٧۶٠ سرجوش

D=38" ١۶۴۶،۶۶٩،۵٠٠۵٣،۶٩٧،٢۴٠ سرجوش

D=40" ١٧۴٩،٠٧١،۵۴٠۵۶،۴٨١،٨١٠ سرجوش

D=42" ١٨۵١،۵٠۴،٧٢٠۵٩،٢۶٣،٢٠٠ سرجوش

D=44" ١٩۵٣،٩٠۶،٧٧٠۶٢،٠۵٢،۶٧٠ سرجوش

D=46" ٢٠۵۶،٣٣٣،٣٣٠۶۴،٨٣٧،٢۴٠ سرجوش

D=48" ٢١۵٨،٧٣٧،٨٣٠۶٧،۶٢۶،٧٢٠ سرجوش

D=50" ٢٢۶١،١۶٣،۶۵٠٧٠،۴١٣،٠١٠ سرجوش

D=52" ٢٣۶٣،۵۶٨،١۵٠٧٣،١٩٧،۵٨٠ سرجوش

D=54" ٢۴۶۵،٩٩۴،٧١٠٧۵،٩٨٧،٠۵٠ سرجوش

D=56" ٢۵۶٨،٣٩۶،٧۶٠٧٨،٧۶٩،١٧٠ سرجوش

٧٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSHC=40SSHC=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - فوالد ضد زنگ M1UG02SS
٠۴٢۶۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=2"۶،٠٧۵،٩٢٠ ٠١۴،٢۴٠،۶۴٠۴،۴۵۶،٧۵٠۵،٣۵٢،٧۶٠ سرجوش

D=3"٨،١١٨،٩۵٠ ٠٢۵،۶۴٩،۴٢٠۵،٩۴١،۶۵٠٧،١۵١،۶۶٠ سرجوش

D=4"١٠،٢٩٧،٩١٠ ٠٣۶،٨٠١،٧٢٠٧،١۵٧،٨٠٠٨،۶٢٣،۵۵٠ سرجوش

D=5"١٢،٠٧٩،۶۶٠ ٠۴٧،٩۶۴،۴۶٠٨،٣٨١،٩٣٠١٠،١١١،۴٠٠ سرجوش

D=6"١٣،٨٣٩،٠۵٠ ٠۵٩،١۶٣،٧۶٠٩،۶٣٧،٧٢٠١١،۶٠٢،۶٩٠ سرجوش

D=8"١٧،٨٢٧،١٠٠ ٠۶١١،٧٧٠،٢۵٠١٢،٣٨۴،١٨٠١۴،٩٣١،١٧٠ سرجوش

D=10"٢۴،٣٢١،٩٢٠ ٠٧١۴،٢۵۶،۴٧٠١۵،٠٠۵،۴٧٠١٨،١١١،٧۶٠ سرجوش

D=12"٢۵،٢۵٧،١٠٠ ٠٨١۶،۶٠۵،٢۶٠١٧،۴٨١،٩۶٠٢١،١١٣،٨۴٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩١٩،۵٢٢،۴٣٠٢٠،۵۴۴،٠٢٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٢٢،٢١٧،٢٨٠٢٣،٣٨۶،٢١٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٢۴،٩٢۴،٣٨٠٢۶،٢٣٨،٢٠٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٢٧،۶٢۴،١۴٠٢٩،٠٨۵،٣٠٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٣٣،٠٣١،٠٠٠٣۴،٧٨۴،۴٠٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶۴١،٣٢۵،٧١٠۴٣،۵١۶،٢٣٠٠ سرجوش

٧٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - نصب شیر آالت در چاھک M1UG02VI
٠۴٢٧۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D<2" ٠١٣۵٩،٩٠٠۴۴٩،٨٨٠۵٣٩،٨۵٠ عدد

D=2" ٠٢۵٠١،۴۶٠۶٢۶،٨٣٠٧۵٢،٢٠٠ عدد

D=3" ٠٣٧۵١،۶٠٠٩٣٩،٣۵٠١،١٢٧،٧٠٠ عدد

D=4" ٠۵١،٠٠٢،٣٣٠١،٢۵٢،۴۶٠١،۵٠٣،١٩٠ عدد

D=5" ٠۶١،٢۵٢،۴۶٠١،۵۶۵،۵٨٠١،٨٧٩،٢٩٠ عدد

D=6" ٠٧١،۵٠٣،١٩٠١،٨٧٩،٢٩٠٢،٢۵۴،٧٩٠ عدد

D=8" ٠٩٢،۵٢٠،۵٣٠٣،١۵٠،۶۶٠٣،٧٨٠،٧٩٠ عدد

D=10" ١٠٣،١۵٠،۶۶٠٣،٩۴٠،١۴٠۴،٧٢۵،٩٩٠ عدد

D=12" ١١٣،٧٨٠،٧٩٠۴،٧٢۵،٩٩٠۵،۶٠٩،۶٣٠ عدد

D=14" ١٢۴،۴١١،٨٣٠۵،۵١۴،۵۶٠٠ عدد

D=16" ١٣۵،٠۴١،٩۶٠۶،٣٠٢،٢٣٠٠ عدد

D=18" ١۴۵،۶٧٢،١٠٠٧،٠٩٠،٨٠٠٠ عدد

D=20" ١۵۶،٣٠٢،٢٣٠٧،٨٧۶،۶۵٠٠ عدد

D=24" ١۶٧،۵۶٢،۴٩٠٩،۴۵٢،٨٩٠٠ عدد

D=26" ١٧٧،٩٠٠،۵۵٠٩،٨٧۵،۶٩٠٠ عدد

D=28" ١٨٨،۵٠۶،۴۶٠١٠،۶٣٣،٣۶٠٠ عدد

D=30" ١٩٩،١١۴،۶٣٠١١،٣٩٣،٢٩٠٠ عدد

D=32" ٢٠٩،٧٢١،۶٧٠١٢،١۵٢،٠٨٠٠ عدد

D=34" ٢١١٠،٣٢٩،٨۴٠١٢،٩١٣،١۵٠٠ عدد

D=36" ٢٢١۴،۶٩٢،٠٠٠١٨،٣۶۴،۶٢٠٠ عدد

D=38" ٢٣١۵،۵٠٧،۴۶٠١٩،٣٨۵،۴٧٠٠ عدد

D=40" ٢۴١۶،٣٢۴،۴۵٠٢٠،۴٠۴،٨٠٠٠ عدد

D=42" ٢۵١٧،١٣٩،٩١٠٢١،۴٢۵،۶۵٠٠ عدد

D=44" ٢۶٢١،٨٩٠،٨٣٠٢٧،٣۶۴،٠٠٠٠ عدد

D=46" ٢٧٢٢،٨٨۴،٩۴٠٢٨،۶٠۶،۶٣٠٠ عدد

D=48" ٢٨٢٣،٨٨٠،٩٠٠٢٩،٨۵١،١٣٠٠ عدد

D=50" ٢٩٢۴،٨٧۵،٠١٠٣١،٠٩٣،٧۶٠٠ عدد

D=52" ٣٠٢۵،٨٧٠،٩٨٠٣٢،٣٣٨،٢۶٠٠ عدد

D=54" ٣١٢۶،٨۶۵،٠٩٠٣٣،۵٨٢،٧۵٠٠ عدد

D=56" ٣٢٢٧،٨۶١،٠۵٠٣۴،٨٢۵،٣٩٠٠ عدد

٧٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - بتون M1UG02CT
٠۴٢٨۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=500 MM ٠١١،٣٧٧،٣۵٠ متر

D=600 MM ٠٢١،۵٣٠،٣٩٠ متر

D=800 MM ٠٣١،٩٨٩،۵٠٠ متر

D=1000 MM ٠۴٢،۵١٢،٧٣٠ متر

D=1200 MM ٠۵٣،٠٩٩،٠٣٠ متر

D=1500 MM ٠۶٣،۶٨۵،٣٣٠ متر

D=2000 MM ٠٧۴،١٨٧،٨٨٠ متر

٨٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - رزینی، فایبر گالس M1UG02RT
٠۴٢٩۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=4" ٠١١،۶٩۵،٣٠٠ سرجوش

D=5" ٠٢٢،١١٨،٨۵٠ سرجوش

D=6" ٠٣٢،۵۴٢،٣٩٠ سرجوش

D=8" ٠۴٣،٣٨٩،۴٩٠ سرجوش

D=10" ٠۵۴،٢٣٧،۶٩٠ سرجوش

D=12" ٠۶۵،٠٨۴،٧٩٠ سرجوش

D=14" ٠٧۵،٩٣١،٨٩٠ سرجوش

D=16" ٠٨۶،٧٨٠،٠٩٠ سرجوش

D=20" ٠٩٨،۴٧۵،٣٨٠ سرجوش

D=24" ١٠١٠،١۶٩،۵٨٠ سرجوش

D=28" ١١١١،٨۶۴،٨٨٠ سرجوش

D=30" ١٢١٢،٧١١،٩٧٠ سرجوش

٨١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - آزبست سیمان M1UG02AB
٠۴٣١۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=150 MM ٠١۴٢٠،۶٨٠ متر

D=200 MM ٠٢۵٢٨،٨۶٠ متر

D=250 MM ٠٣۶٣١،٠٣٠ متر

D=300 MM ٠۴٧١۵،١۶٠ متر

D=350 MM ٠۵٧٨١،٢٧٠ متر

D=400 MM ٠۶٨۴١،٣٧٠ متر

D=450 MM ٠٧٨٨٣،۴۴٠ متر

D=500 MM ٠٨٩٠٧،۴٨٠ متر

D=600 MM ٠٩١،٢١٨،۵٨٠ متر

٨٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢خطوط ارتباطی بین واحدھا - کربن استیل زیر  M1UG03CC
٠۴٣٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D<1" ٠١٨۵٢،٠۵٠ متر

1"<=D<2" ٠٢١،١١٢،٠۶٠ متر

٨٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

لوله كشی

فصل پنجم – عملیات تكمیلی لوله كشی

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

.انجام می شود
ھزینه انجام  آزمایش ھای كنترل جوش ھا و به روش ھای مافوق صوت، ذرات مغناطیسی و مایع نفوذی، براساس ردیف ھای فھرست بھای ژنو تكنیک و٢–

.مقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی محاسبه می شود
. تأمین اسید مورد نیاز در كارھای اسیدشوئی به عھده كارفرما محاسبه می شود٣–
.ھزینه ھای چشمه رادیوگرافی و تھیه تاریك خانه، در قیمت ردیف كنترل جوش ھا به روش پرتونگار منظور شده است۴–
ھزینه تأمین آب مورد نیاز آزمایش ھای ھیدرواستاتیک در محدوده محل اجرای كار و به فاصله حداكثر ۵ كیلومتر از محل مصرف به عھده كارفرماست۵–

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

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

ھزینه ھای فیلم رادیوگرافی و داروی ظھور و ثبوت در قیمت ردیف ھا منظور نگردیده است٧–

٨۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای پرتو نگاری M1CWGR
٠۵٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١۴۶۵،٢٣٠ اینچ/قطر

٨۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)P.M.Iتست شناخت مصالح( M1CWPM
٠۵١١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١۴٢۴،٧۴٠ نقطه

٨۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات پیش گرم جوشکاری ھا - توسط شعله M1CWPH01
٠۵٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١١۵۶،۴٩٠ اینچ/قطر

٨٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات پیش گرم جوشکاری ھا - به روش الکتریکی M1CWPH02
٠۵٢٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١۵۵۵،٩٣٠ اینچ/قطر

٨٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

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

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALLOY >= 0.5% Cr ٠١١،٠٨۴،٨٠٠ سرجوش

C.S & ALLOY < 0.5% Cr ٠٢٩٨٠،۶۵٠ سرجوش

٨٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - به روش الکتریکی - در کارگاه -P.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ھا(
درصد۵کربن استیل و آلیاژ کرم دار زیر 

M1CWPW02SH01
٠۵٣٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

D=0.5" ٠١۵،۵٧٧،٣٨٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢۵،۶۴٧،۶۴٠ سرجوش

D=1" ٠٣۵،٧١٨،٧٩٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴۵،٨۶۵،٩٢٠ سرجوش

D=2" ٠۵۶،٠٠۵،٧۶٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶۶،١۵۶،٠٣٠ سرجوش

D=3" ٠٧۶،٢٩۵،٩٨٠ سرجوش

D=4" ٠٨۶،۵٨۴،۵٢٠ سرجوش

D=5" ٠٩۶،٨٧٢،٢٨٠ سرجوش

D=6" ١٠٧،١۶٢،٣٩٠ سرجوش

D=8" ١١١۴،١١٢،٣١٠ سرجوش

D=10" ١٢١۴،٩٢٢،۵۶٠ سرجوش

D=12" ١٣١۵،٧٣۴،۵٩٠ سرجوش

D=14" ١۴٢۴،٢١٢،٠۵٠ سرجوش

D=16" ١۵٢۵،٢۶٣،٣١٠ سرجوش

D=18" ١۶٢۶،٣٠٧،٨۴٠ سرجوش

D=20" ١٧٢٧،٣۵٣،۶١٠ سرجوش

D=24" ١٨٢٩،۴۴۴،۶٨٠ سرجوش

D=26" ١٩۴٠،٠٣١،٠٧٠ سرجوش

D=28" ٢٠۴١،٣١۴،٣۶٠ سرجوش

D=30" ٢١۴٢،۵٩٣،٣١٠ سرجوش

D=32" ٢٢۴٣،٨٧٣،٨٢٠ سرجوش

D=34" ٢٣۴۵،١۵٧،١١٠ سرجوش

D=36" ٢۴۴٧،۵٢٨،۵٧٠ سرجوش

D=38" ٢۵۴٨،٨١٣،٠٧٠ سرجوش

D=40" ٢۶۵٠،٠٩٢،٨٠٠ سرجوش

D=42" ٢٧۵٠،۵٠۴،٢٩٠ سرجوش

D=44" ٢٨۵٣،٩٣۶،٣٣٠ سرجوش

D=46" ٢٩۵۵،٢٢٠،۴١٠ سرجوش

D=48`" ٣٠۵۶،۵٠٠،٩٢٠ سرجوش

D=50" ٣١۵٧،٧٧٩،٠٨٠ سرجوش

D=52" ٣٢۵٩،٠۶٣،٩۴٠ سرجوش

D=54" ٣٣۶٠،٣۴٣،۶٧٠ سرجوش

D=56" ٣۴۶١،۶٢٧،٧۴٠ سرجوش

٩٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - به روش الکتریکی - در کارگاه-P.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ھا(
درصد۵آلیاژ کرم دار باالی 

M1CWPW02SH02
٠۵٣۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

D=0.5" ٠١۶،١٢٠،٨٩٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢۶،١٩١،١۵٠ سرجوش

D=1" ٠٣۶،٢۶٢،٣١٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴۶،۴٠٩،۴٣٠ سرجوش

D=2" ٠۵۶،۵۴٩،٢٨٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶۶،۶٩٩،۵۴٠ سرجوش

D=3" ٠٧۶،٨٣٩،۵٠٠ سرجوش

D=4" ٠٨٧،١٢٨،٠٣٠ سرجوش

D=5" ٠٩٧،۴١۵،٧٩٠ سرجوش

D=6" ١٠٧،٧٠۵،٩٠٠ سرجوش

D=8" ١١١۵،١٩٩،٣٣٠ سرجوش

D=10" ١٢١۶،٠٠٩،۵٨٠ سرجوش

D=12" ١٣١۶،٨٢١،۶٢٠ سرجوش

D=14" ١۴٢۵،٨۴۶،۶٧٠ سرجوش

D=16" ١۵٢۶،٨٩٧،٩۴٠ سرجوش

D=18" ١۶٢٧،٩۴٢،۴۶٠ سرجوش

D=20" ١٧٢٨،٩٨٨،٢٣٠ سرجوش

D=24" ١٨٣١،٠٧٩،٣١٠ سرجوش

D=26" ١٩۴٢،٢٠۵،١٢٠ سرجوش

D=28" ٢٠۴٣،۴٨٨،۴١٠ سرجوش

D=30" ٢١۴۴،٧۶٧،٣۶٠ سرجوش

D=32" ٢٢۴۶،٠۴٧،٨٧٠ سرجوش

D=34" ٢٣۴٧،٣٣١،١۶٠ سرجوش

D=36" ٢۴۴٩،٧٠٢،۶٢٠ سرجوش

D=38" ٢۵۵٠،٩٨٧،١٢٠ سرجوش

D=40" ٢۶۵٢،٢۶۶،٨۵٠ سرجوش

D=42" ٢٧۵۴،٨٣٠،۶۵٠ سرجوش

D=44" ٢٨۵۶،١١٠،٣٨٠ سرجوش

D=46" ٢٩۵٧،٣٩۴،۴۶٠ سرجوش

D=48`" ٣٠۵٨،۶٧۴،٩٧٠ سرجوش

D=50" ٣١۵٩،٩۵٣،١٣٠ سرجوش

D=52" ٣٢۶١،٢٣٧،٩٩٠ سرجوش

D=54" ٣٣۶٢،۵١٧،٧٢٠ سرجوش

D=56" ٣۴۶٣،٨٠١،٧٩٠ سرجوش

٩١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - به روش الکتریکی - در محلP.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ھا(
درصد۵نصب -کربن استیل و آلیاژکرم دار زیر 

M1CWPW02FL01
٠۵٣۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

D=0.5" ٠١۵،۶٢٩،٣٨٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢۵،٧٢۵،٢٩٠ سرجوش

D=1" ٠٣۵،٨٢١،٢١٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴۶،٠٢٢،٠١٠ سرجوش

D=2" ٠۵۶،٢١٣،١٨٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶۶،۴١۵،٣٢٠ سرجوش

D=3" ٠٧۶،۶٠٧،٣٨٠ سرجوش

D=4" ٠٨۶،٩٩۵،٠٩٠ سرجوش

D=5" ٠٩٧،٣٨۶،٠۵٠ سرجوش

D=6" ١٠٧،٧٨١،٨٣٠ سرجوش

D=8" ١١١۵،٢۶٩،٩٣٠ سرجوش

D=10" ١٢١۶،٣۶٣،۴٧٠ سرجوش

D=12" ١٣١٧،۴۶٢،١۴٠ سرجوش

D=14" ١۴٢۶،٨٠۴،١٩٠ سرجوش

D=16" ١۵٢٨،٢٢٩،٧١٠ سرجوش

D=18" ١۶٢٩،۶۴١،٨٩٠ سرجوش

D=20" ١٧٣١،٠۵٩،۵۶٠ سرجوش

D=24" ١٨٣٣،٨٨٩،۴١٠ سرجوش

D=26" ١٩۴۵،٩١٣،٩٢٠ سرجوش

D=28" ٢٠۴٧،۶۵٢،۵٩٠ سرجوش

D=30" ٢١۴٩،٣٨٢،۵۶٠ سرجوش

D=32" ٢٢۵١،١١۶،٨٩٠ سرجوش

D=34" ٢٣۵٢،٨۵۴،٧٧٠ سرجوش

D=36" ٢۴۵۵،۶٧٨،٨٣٠ سرجوش

D=38" ٢۵۵٧،۴١٧،١۴٠ سرجوش

D=40" ٢۶۵٩،١۵٠،۶٨٠ سرجوش

D=42" ٢٧۶٢،۶١٨،۵۴٠ سرجوش

D=44" ٢٨۶۴،٣۴۴،٩۵٠ سرجوش

D=46" ٢٩۶۶،٠٨٠،٠۵٠ سرجوش

D=48`" ٣٠۶٧،٨١٧،٩۴٠ سرجوش

D=50" ٣١۶٩،۵۴٢،٧٨٠ سرجوش

D=52" ٣٢٧١،٢٨٧،٣٧٠ سرجوش

D=54" ٣٣٧٣،٠١١،۴٢٠ سرجوش

D=56" ٣۴٧۴،٧۵٩،۵٨٠ سرجوش

٩٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

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

M1CWPW02FL02
٠۵٣۶۵٨

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

D=0.5" ٠١۶،١٧٢،٨٩٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢۶،٢۶٨،٨١٠ سرجوش

D=1" ٠٣۶،٣۶۴،٧٢٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴۶،۵۶۴،٧۴٠ سرجوش

D=2" ٠۵۶،٧۵۵،٠١٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶۶،٩۵٨،٨۴٠ سرجوش

D=3" ٠٧٧،١۴٩،٢٢٠ سرجوش

D=4" ٠٨٧،۵٣٩،٣٩٠ سرجوش

D=5" ٠٩٧،٩٢٩،۵۶٠ سرجوش

D=6" ١٠٨،٣٢۵،٣۴٠ سرجوش

D=8" ١١١۶،٣۵۴،٣٩٠ سرجوش

D=10" ١٢١٧،۴۴٧،٩٢٠ سرجوش

D=12" ١٣١٨،۵۴٩،١٧٠ سرجوش

D=14" ١۴٢٨،۴٣٨،٨٢٠ سرجوش

D=16" ١۵٢٩،٨۶٠،٨٨٠ سرجوش

D=18" ١۶٣١،٢٧۵،٧٣٠ سرجوش

D=20" ١٧٣٢،۶٩۴،١٩٠ سرجوش

D=24" ١٨٣۵،۵٢۴،٠۴٠ سرجوش

D=26" ١٩۴٨،٠٩٢،٣٢٠ سرجوش

D=28" ٢٠۴٩،٨٢٢،٢٩٠ سرجوش

D=30" ٢١۵١،۵۵۶،۶١٠ سرجوش

D=32" ٢٢۵٣،٢٩٠،٩۴٠ سرجوش

D=34" ٢٣۵۵،٠٢۴،۴٧٠ سرجوش

D=36" ٢۴۵۶،٧۶۵،٨۶٠ سرجوش

D=38" ٢۵۵٨،۵٠٣،٣٨٠ سرجوش

D=40" ٢۶۶٠،٢٣٧،٧٠٠ سرجوش

D=42" ٢٧۶٣،٧٠۵،۵۶٠ سرجوش

D=44" ٢٨۶۵،۴٣١،٩٧٠ سرجوش

D=46" ٢٩۶٧،١٧٠،۶۴٠ سرجوش

D=48`" ٣٠۶٨،٩٠۵،٧۵٠ سرجوش

D=50" ٣١٧٠،۶٣۴،١۵٠ سرجوش

D=52" ٣٢٧٢،٣٧٣،۶١٠ سرجوش

D=54" ٣٣٧۴،١٠٧،٩٣٠ سرجوش

D=56" ٣۴٧۵،٨۴۶،۶٠٠ سرجوش

٩٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات ھیدرو استاتیک - تحت فشار M1CWHT01
٠۵۴١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١۶٢،۴۵٠ اینچ/متر

٩۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات ھیدرو استاتیک - بدون فشار M1CWHT02
٠۵۴٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١٩،٣٣٠ اینچ/متر

٩۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات با ھوای فشرده M1CWAT
٠۵۵١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

D<2" ٠١۶٨،٧٩٠ اینچ/متر

D>=2" ٠٢٣٨،٠١٠ اینچ/متر

٩۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسید شوئی M1CWCC
٠۵۶١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

برای تمام اندازه ھا ٠١۶٨۵،۴٣٠ اینچ/متر

٩٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

لوله كشی

فصل ششم – عملیات پیش راه اندازی لوله كشی

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

،(SPRING HANGER)ھزینه تمامی كارھای مورد نیاز پیش راه اندازی خطوط لوله كشی از جمله: فالشینگ خطوط، بازكردن تكیه گاه ھا و آویزھای موقت٢–
و بطور كلی كارھای متعارف مورد نیاز(REINSTATEMENT)ھای مربوطGASKET ، بستن مجدد فلنج ھا و نصب(LEAD TEST)آزمایش نشت یابی

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

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

واحد اندازه گیری عملیات پیش راه اندازی خطوط لوله كشی ”اینچ – متر” كامل مسیرھای لوله كشی و برای شیرآالت، اریفیس ھا و صافی ھا جمع ”اینچ۴–
.-  قطر” آنھا می باشد

٩٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

CLASS<600600<CLASS<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

شیرھای کنترل و اندازه گیرھا M1PRCV
٠۶٠١۵٨

گروه کد

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

D<=12" ٠١٣٨١،۴٣٠۴٧۶،٨٣٠۵٧٢،٣٠٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢۴٩۵،٣٧٠۶١٩،٢۶٠٠ اینچ/قطر

٩٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

صافی ھا M1PRST
٠۶١١۵٨

گروه کد

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

CLASS<=600 ٠١١٢۵،٩٣٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢١۵٧،۴۴٠ اینچ/قطر

CLASS>1500 ٠٣١٨٨،٨۶٠ اینچ/قطر

١٠٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

صفحات اریفیس M1PROP
٠۶٢١۵٨

گروه کد

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

CLASS<=600 ٠١٩۶،۶٩٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢١٢٠،٩١٠ اینچ/قطر

CLASS>1500 ٠٣١۴٣،۴٧٠ اینچ/قطر

١٠١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

CLASS<600600<CLASS<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

شیرھای اطمینان M1PRSV
٠۶٣١۵٨

گروه کد

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

D<=12" ٠١٣۶٧،۶۵٠۴۵٩،۵٠٠۵۵١،٣۶٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢۴٧۵،٣۶٠۵٩۴،٣١٠٠ اینچ/قطر

١٠٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط لوله کشی M1PRPI
٠۶۴١۵٨

گروه کد

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

برای تمام اندازه ھا ٠١٢۶،١۴٠ اینچ/متر

١٠٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

لوله كشی

فصل ھفتم – كارھای متفرقه لوله كشی

.قیمت ردیف ھای خم كاری لوله ھا قیمت متوسط ھر متر لوله خم شده برای تمام شعاع ھا و زاویه ھای خم كاری می باشد١–
واحد اندازه گیری سایر اقالم این فصل شامل”فلنج / اتصال جدا كننده ” ، ” بازوی بارگیری نفت”، ”اسپرینكلر اطفای حریق”، ”دوش ایمنی”، "جعبه٢–

.آتش نشانی ،"عدد" می باشد

١٠۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

CLASSبستن فلنج جدا کننده  =<600 M1MSIFC1
٠٧٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

D=2" ٠١١٨٠،٨٢٠ سرجوش

D=3" ٠٢٢٧١،٢٣٠ سرجوش

D=4" ٠٣٣۶١،۶۵٠ سرجوش

D=5" ٠۴۴۵٢،٠۶٠ سرجوش

D=6" ٠۵۵۴٢،۴٧٠ سرجوش

D=8" ٠۶٧٢٣،٢٩٠ سرجوش

D=10" ٠٧٩٠۴،١١٠ سرجوش

D=12" ٠٨١،٠٨۴،٩۴٠ سرجوش

D=14" ٠٩١،٢۶۵،٧۶٠ سرجوش

D=16" ١٠١،۴۴۶،۵٨٠ سرجوش

D=18" ١١١،۶٢٧،۴١٠ سرجوش

D=20" ١٢١،٨٠٨،٢٣٠ سرجوش

D=24" ١٣٢،١۶٩،٨٨٠ سرجوش

D=26" ١۴٢،٣۵٠،٧٠٠ سرجوش

D=28" ١۵٢،۵٣١،۵٢٠ سرجوش

D=30" ١۶٢،٧١٢،٣۴٠ سرجوش

D=32" ١٧٢،٨٩٣،١٧٠ سرجوش

D=34" ١٨٣،٠٧٣،٩٩٠ سرجوش

D=36" ١٩٣،٢۵۴،٨١٠ سرجوش

D=38" ٢٠٣،۴٣۵،۶۴٠ سرجوش

D=40" ٢١٣،۶١۶،۴۶٠ سرجوش

D=42" ٢٢٣،٧٩٧،٢٨٠ سرجوش

D=44" ٢٣٣،٩٧٨،١٠٠ سرجوش

D=46" ٢۴۴،١۵٨،٩٣٠ سرجوش

D=48" ٢۵۴،٣٣٩،٧۵٠ سرجوش

D=50" ٢۶۴،۵٢٠،۵٧٠ سرجوش

D=52" ٢٧۴،٧٠١،۴٠٠ سرجوش

D=54" ٢٨۴،٨٨٢،٢٢٠ سرجوش

D=56" ٢٩۵،٠۶٣،٠۴٠ سرجوش

١٠۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:cبستن فلنج جدا کننده       600 < CLASS =< 1500 M1MSIFC2
٠٧٠٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

D=2" ٠١٢٢۶،۶٣٠ سرجوش

D=3" ٠٢٣٣٩،٣۴٠ سرجوش

D=4" ٠٣۴۵٢،٠۶٠ سرجوش

D=5" ٠۴۵۶۴،٧٧٠ سرجوش

D=6" ٠۵۶٧٨،۶٩٠ سرجوش

D=8" ٠۶٩٠۴،١١٠ سرجوش

D=10" ٠٧١،١٣٠،٧۵٠ سرجوش

D=12" ٠٨١،٣۵۶،١٧٠ سرجوش

D=14" ٠٩١،۵٨٢،٨٠٠ سرجوش

D=16" ١٠١،٨٠٨،٢٣٠ سرجوش

D=18" ١١٢،٠٣۴،٨۶٠ سرجوش

D=20" ١٢٢،٢۶٠،٢٩٠ سرجوش

D=24" ١٣٢،٧١٢،٣۴٠ سرجوش

D=26" ١۴٢،٩٣٨،٩٨٠ سرجوش

D=28" ١۵٣،١۶۴،۴٠٠ سرجوش

D=30" ١۶٣،٣٩١،٠٣٠ سرجوش

D=32" ١٧٣،۶١۶،۴۶٠ سرجوش

D=34" ١٨٣،٨۴٣،٠٩٠ سرجوش

D=36" ١٩۴،٠۶٨،۵٢٠ سرجوش

D=38" ٢٠۴،٢٩۵،١۵٠ سرجوش

D=40" ٢١۴،۵٢٠،۵٧٠ سرجوش

D=42" ٢٢۴،٧۴٧،٢٠٠ سرجوش

D=44" ٢٣۴،٩٧٢،۶٣٠ سرجوش

D=46" ٢۴۵،١٩٩،٢۶٠ سرجوش

D=48" ٢۵۵،۴٢۴،۶٩٠ سرجوش

D=50" ٢۶۵،۶۵١،٣٢٠ سرجوش

D=52" ٢٧۵،٨٧۶،٧۵٠ سرجوش

D=54" ٢٨۶،١٠٣،٣٨٠ سرجوش

D=56" ٢٩۶،٣٢٨،٨٠٠ سرجوش

١٠۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

CLASSبستن فلنج جدا کننده >1500 M1MSIFC3
٠٧٠٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

D=2" ٠١٢٧١،٢٣٠ سرجوش

D=3" ٠٢۴٠٧،۴۵٠ سرجوش

D=4" ٠٣۵۴٢،۴٧٠ سرجوش

D=5" ٠۴۶٧٨،۶٩٠ سرجوش

D=6" ٠۶٨١٣،٧٠٠ سرجوش

D=8" ٠٧١،٠٨۴،٩۴٠ سرجوش

D=10" ٠٨١،٣۵۶،١٧٠ سرجوش

D=12" ٠٩١،۶٠٩،٣٢٠ سرجوش

١٠٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب اتصال جداکننده M1MSIJ
٠٧١١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

D=2" ٠١٢۵٢،۵۵٠ عدد

D=3" ٠٢٣٧٨،۵٢٠ عدد

D=4" ٠٣۵٠۵،١٠٠ عدد

D=5" ٠۴۶٣١،۶٧٠ عدد

D=6" ٠۵٧۶٨،۵٠٠ عدد

D=8" ٠۶١،۵١٨،٨٢٠ عدد

D=10" ٠٧١،٩٠٠،٠٧٠ عدد

D=12" ٠٨٢،٢٧٨،٢٢٠ عدد

D=14" ٠٩٢،۶۵٧،٩٣٠ عدد

D=16" ١٠٣،٠٣٩،١٨٠ عدد

D=18" ١١٣،۴١٨،٨٨٠ عدد

D=20" ١٢٣،٧٩٧،٠۴٠ عدد

D=24" ١٣۴،۵۵٨،٠٠٠ عدد

D=26" ١۴۴،٩٣٧،٧٠٠ عدد

D=28" ١۵۵،٣١٧،۴٠٠ عدد

D=30" ١۶۵،۶٩٨،۶۶٠ عدد

D=32" ١٧۶،٠٧٨،٣۶٠ عدد

D=34" ١٨۶،۴۵٨،٠٧٠ عدد

D=36" ١٩۶،٨٣٧،٧٧٠ عدد

D=38" ٢٠٧،١٢٠،٢٠٠ عدد

D=40" ٢١٧،۴٩٧،۴۵٠ عدد

D=42" ٢٢٧،٨٧١،٣٠٠ عدد

D=44" ٢٣٨،٢۴١،٧۶٠ عدد

D=46" ٢۴٨،۶٢٢،۴١٠ عدد

D=48" ٢۵٨،٩٩۶،٢۶٠ عدد

D=50" ٢۶٩،٣٧١،٨١٠ عدد

D=52" ٢٧٩،٧۴۵،۶٧٠ عدد

D=54" ٢٨١٠،١٢١،٢٢٠ عدد

D=56" ٢٩١٠،۴٩۶،٧٧٠ عدد

١٠٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب بازوی بارگیری نفت M1MSLA
٠٧٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

D=2" ٠١٣،٧۴٣،۶٢٠ عدد

D=3" ٠٢۵،۶١۵،۴٣٠ عدد

D=4" ٠٣٧،۴٨٧،٢۴٠ عدد

١٠٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب اسپرینکلر اطفا حریق M1MSSP
٠٧٣١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

ALL SIZES ٠١٢٢٩،٨۵٠ عدد

١١٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

جعبه آتش نشانی M1MSFB
٠٧۴١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

ALL SIZES ٠١٢،۴۵٩،٧٨٠ عدد

١١١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب دوش ایمنی M1MSEW
٠٧۵١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

ALL SIZES ٠١٣،٢٨٣،١٣٠ عدد

١١٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات خم کاری لوله M1MSBN
٠٧۶١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

D=2" ٠١٢۵١،١۴٠ متر

D=3" ٠٢٣٢۶،۴٩٠ متر

D=4" ٠٣۴۵٢،٠۶٠ متر

D=5" ٠۴۵٨١،٣٩٠ متر

D=6" ٠۶۶٧٨،٢٩٠ متر

١١٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل دھم – نصب تجھیزات دوار

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

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

.ھزینه بارگیری و حمل از انبار كارفرما تا انبار پیمانكار به فاصله حداكثر ۵ كیلومتر تا محل نصب در قیمت ھای این فصل منظور شده است٢–
ھزینه تأمین انواع ورق ھای فوالدی و فوالدی زنگ نزن یا برنجی برای پدگذاری و آماده سازی فونداسیون ھا و ھم محوری در قیمت ھای این فصل منظور٣–

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

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

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

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

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

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

كمپرسور یک شاسی٩–١
و توربین قدرت و گیربكس یک شاسیGAS GENERATOR دستگاه٩–٢
سیستم روغنكاری كمپرسور یک شاسی٩–٣
یک شاسیG.G سیستم روغنكاری توربین قدرت و٩–۴
كولرھای ھوایی روغن به تعداد ھر سرویس٩–۵
PACKAGE یكG.G محفظه ھوای ورودی به٩–۶
لوله كشی ھای رابط بین بسته ھای روغنكاری مختلف و تجھیزات اصلی( كمپرسور و توربین ھا) و بین كولرھای ھوایی خنک كننده روغن و٩–٧

بسته ھای روغنكاری
PACKAGED ھزینه بندھای ٩–١ و ٩–٢ از ردیف ھای نصب تعریف شده در این فصل محاسبه می شود و ھزینه بندھای ٩–٣ و ٩–۴ از ردیف نصب٩–٨

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

به عبارت دیگر از نظر عملیات واحد ، ھر چند این مجموعه متعلق به كمپرسور است ولی ھزینه نصب ھر یک از اجزا براساس ردیف جداگانه٩–٩
.محاسبه می شود

برای نصب فن ھای كولرھای ھوایی، ھزینه ھای نصب الكترو موتور و محور و پره ھا و پولی ھا بر اساس ردیف قیمت مربوط این فصل محاسبه می گردد.١٠–
ھزینه نصب سایر قطعات فلزی نگھدارنده كولر و فن ھوایی، بر اساس ردیف ھای قیمت مربوط از فصل سازه  ھای فلزی و تكیه گاه ھا محاسبه

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

ھم محوری با متحرک در دو حالت انفصال و اتصال لوله ھای ورودی و خروجی به متحرک برای حصول اطمینان از محدوده مجاز تنش وارده١١–١
.به دستگاه توسط لوله ھا

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

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

:عالوه بر كارھای عمومی پیش گفته، موارد ذیل نیز باید برای پیش راه اندازی كمپرسورھا انجام شود
١١–٨ فالشینگ لوله ھای روغنكاری با روعن داغ و در پایان این مرحله، نصب فیلترھای اصلی روغن و آماده سازی سیستم روغنكاری برای سرویس

.عادی
.١١–٩  پر كردن مخزن ھای روغن و مواد شیمیایی سیستم ھای جانبی با مواد توصیه شده توسط سازندگان

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

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

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

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

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

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

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

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

١١۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

.قدرت است كه در یک محفظه بسته و توسط سازنده بصورت یكپارچه نصب می شوند
) به صورت منفصل تحویل پیمانکار  شده( MACHINERY ON EQUIPMENT و ... در گروهAGITATORS وMIXERS در مواردی که پره ھا و یا قطعات٢٠–

.باشد بابت مونتاژ قطعات ده (١٠) درصد به قیمت ردیف ھای مربوط اضافه می شود
در موارد نصب این تجھیزات روی تکیه گاه چنانچه موتور گریبکس آنھا جداگانه نصب شوند، ھزینه نصب آنھا از سایر ردیف ھای مربوط در این فھرست بھا

.محاسبه می شود
قیمت درج شده برای دستگاه الکترو در (پلتایزر)  قیمت متوسط نصب بخش ھای مختلف آن از جمله سیلوی تغذیه کننده موتور و گریبکس اصلی و٢١–

.فرعی، بارل ھا، پلتایزر پمپ ھا و مبدل ھا، خشک کن کارتر، ریل ھای تکیه گاه و تکیه گاه ھا و ... می باشد
.قیمت ھای درج شده برای نوار نقاله ھا شامل نصب تمام قسمت ھای نوار نقاله از جمله تکیه گاه ھا و سازه ھای نگھدارنده می باشد٢٢–

١١۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

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

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١۴۶،٧۴٠ کیلوگرم

W: 501-1250  KG ٠٢٣۶،٩٣٠ کیلوگرم

W: 1250-2500  KG ٠٣٢۶،٩۴٠ کیلوگرم

W: 2501-5000  KG ٠۴٢٠،٣٢٠ کیلوگرم

W:  >5000  KG ٠۵١۴،۴۵٠ کیلوگرم

١١۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

CLOSE COUPLDپمپ ھا - پمپ و موتور -  M2MAPM02
١٠٠٢۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١٣۵،٣۵٠ کیلوگرم

w:  >500 KG ٠٢٢٨،١٣٠ کیلوگرم

١١٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

IN-LINEپمپ ھا - از نوع  M2MAPM03
١٠٠٣۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١٣٣،۶٨٠ کیلوگرم

W: 501-1250  KG ٠٢٢٧،۴٢٠ کیلوگرم

W: 1250-2500  KG ٠٣٢٠،٨٧٠ کیلوگرم

W: 2501-5000  KG ٠۴١۵،۵٣٠ کیلوگرم

W:  >5000  KG ٠۵١٢،٣٢٠ کیلوگرم

١١٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پمپ ھا - پمپ و موتور با شاسی جداگانه M2MAPM04
١٠٠۴۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 2500  KG ٠١٣٠،۶۵٠ کیلوگرم

W: 2501-5000  KG ٠٢٢٢،٩٧٠ کیلوگرم

W:  >5000  KG ٠٣١٧،٩۶٠ کیلوگرم

١١٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کمپرسورھا - کمپرسور و محرکه با شاسی مشترک M2MACP01
١٠١١۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 5000  KG ٠١٣۴،٢٠٠ کیلوگرم

W:  >5000-10000  KG ٠٢٢٣،٩۴٠ کیلوگرم

W:  >10000  KG ٠٣٢٠،۵٨٠ کیلوگرم

١٢٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کمپرسورھا - کمپرسور و محرکه با شاسی جداگانه M2MACP02
١٠١٢۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 1500 KG ٠١٢٣،٨۴٠ کیلوگرم

W:  >15000-30000  KG ٠٢١٨،۵٧٠ کیلوگرم

W:  >30000-100000  KG ٠٣١۴،۶٩٠ کیلوگرم

W:  >100000  KG ٠۴٢١،٨٧٠ کیلوگرم

١٢١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کمپرسورھا - اضافه بھای انواع سیلندر پیستونی M2MACP03
١٠١٣۵٨

گروه کد

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

ALL WEIGHTS ٠١٩،۶۵٠ کیلوگرم

١٢٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فن ھا و دمنده ھا - روی فونداسیون با شاسی جدا از محرکه M2MAFN01
١٠٢١۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 1000  KG ٠١٣۶،٠٢٠ کیلوگرم

W:  >1000-1500  KG ٠٢٣٠،١٨٠ کیلوگرم

W:  >1500  KG ٠٣٢۶،١٨٠ کیلوگرم

١٢٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فن ھا و دمنده ھا - روی فونداسیون با شاسی مشترک... M2MAFN02
١٠٢٢۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١۴٧،٠٨٠ کیلوگرم

W:  >500-1000  KG ٠٢٣٠،٨۶٠ کیلوگرم

W:  >1000-1500  KG ٠٣٢۶،١۵٠ کیلوگرم

W: >1500  KG ٠۴٢١،۶٢٠ کیلوگرم

١٢۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

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

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١٢٨،۵۶٠ کیلوگرم

W:  >1000-1500  KG ٠٢٢٣،٣٩٠ کیلوگرم

W:  >1500  KG ٠٣٢٠،٣۴٠ کیلوگرم

١٢۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

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

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١٣٧،٩۴٠ کیلوگرم

W:  >500-1000  KG ٠٢٢٣،٩٨٠ کیلوگرم

W:  >1000-1500  KG ٠٣١٩،٩١٠ کیلوگرم

W: >1500  KG ٠۴١۶،٢٠٠ کیلوگرم

١٢۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فن ھا و دمنده ھا - فن ھای مربوط به خنک کننده ھای ھوا M2MAFN05
١٠٢۵۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 1000  KG ٠١۴۵،٣٨٠ کیلوگرم

W:  >1000-1500  KG ٠٢٣٧،۵٠٠ کیلوگرم

W:  >1500  KG ٠٣٢٩،۴۶٠ کیلوگرم

١٢٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - محرکه/مولد-مونتاژ توسط سازنده M2MADR01
١٠٣١۵٨

گروه کد

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

W:>  UP TO 5000  KG ٠١١٧،۶۵٠ کیلوگرم

W:> 5000-10000  KG ٠٢١۴،٣۴٠ کیلوگرم

W:> 10000  KG ٠٣١۵،٣٣٠ کیلوگرم

١٢٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - محرکه/مولد مونتاژ در محل نصب M2MADR02
١٠٣٢۵٨

گروه کد

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

W:<=15000  KG ٠١٢٣،٩٠٠ کیلوگرم

W:  >15000  KG ٠٢٢١،٩٩٠ کیلوگرم

١٢٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - اضافه بھا برای مولدھا M2MADR09
١٠٣٣۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۵،١۶٠ کیلوگرم

١٣٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - موتورھای احتراق داخلی M2MADR03
١٠٣۴۵٨

گروه کد

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

W:>  UP TO 5000  KG ٠١٢٠،۴۵٠ کیلوگرم

W:> 5000-10000  KG ٠٢١٩،٢٣٠ کیلوگرم

W:> 10000  KG ٠٣١۶،٠٠٠ کیلوگرم

١٣١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - توربین بخار - مونتاژ توسط سازنده M2MADR04
١٠٣۵۵٨

گروه کد

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

W:>  UP TO 5000  KG ٠١٢۵،٩٨٠ کیلوگرم

W:> 5000-10000  KG ٠٢٢١،۴٧٠ کیلوگرم

W:> 10000  KG ٠٣١٩،٢۵٠ کیلوگرم

١٣٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - توربین بخار - مونتاژ در محل نصب M2MADR05
١٠٣۶۵٨

گروه کد

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

W:>  UP TO 10000  KG ٠١١١٩،٠١٠ کیلوگرم

W:> 10000-20000  KG ٠٢١٠٨،۶٢٠ کیلوگرم

W:> 20000  KG ٠٣١٠٠،٠٧٠ کیلوگرم

١٣٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - توربین گازی - مدول ھای بسته ای M2MADR06
١٠٣٧۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 20000  KG ٠١١۴،٣٢٠ کیلوگرم

W:  >20000-50000  KG ٠٢١٣،۶٨٠ کیلوگرم

W:  > 50000 KG ٠٣١۵،٩٧٠ کیلوگرم

١٣۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - توربین گازی - مونتاژ و نصب در محل M2MADR07
١٠٣٨۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 20000  KG ٠١١٨،٧۵٠ کیلوگرم

W:  >20000-50000  KG ٠٢١۶،٩٧٠ کیلوگرم

W:  > 50000 KG ٠٣١۵،١٣٠ کیلوگرم

١٣۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

G.Tمحرکه ھا و مولدھا - داکت ھای ورود و خروج ھوا و دود - M2MADR08
١٠٣٩۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١۵،٩۴٠ کیلوگرم

١٣۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

FLANGE MOUNTEDBRACKET MOUNTED
رديف

(بھاي واحد (ريال

- (نصبRDCماشین آالت روی تجھیزات ثابت - میکسر - ھمزن - 
فلنجی)

M2MAEQ01
١٠۴١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 500 KG ٠١٠٠ کیلوگرم

W   >500 KG ٠٢٠٠ کیلوگرم

١٣٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب رویRDCماشین آالت روی تجھیزات ثابت - میکسر - ھمزن - 
تکیه گاه

M2MAEQ02
١٠۴٢۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 500 KG ٠١٣۵،۴۴٠ کیلوگرم

W:  >500 - 1000 KG ٠٢٢٧،٨۶٠ کیلوگرم

W: >1000 - 10000 KG ٠٣١١،٩٧٠ کیلوگرم

W: >10000 KG ٠۴٩،۴٧٠ کیلوگرم

١٣٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ماشین آالت روی تجھیزات ثابت - دوش برج ھای پریلینگ M2MAEQ03
١٠۴٣۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٢٨،۴٠٠ کیلوگرم

١٣٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ماشین آالت روی تجھیزات ثابت - تبخیر کننده فیلم دوار M2MAEQ04
١٠۴۴۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 5 TON ٠١١٩،٣٣١،٣٠٠ تن

W: > 5 TO 10 TON ٠٢١۵،۶٩٠،٨٧٠ تن

W: > 10 TON ٠٣١٢،۵۶۴،۵٢٠ تن

١۴٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اکسترودرھا M2MAEX
١٠۵١۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٣٩،٣۵٧،٠٢٠ تن

١۴١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نوار نقاله ھا M2MABC
١٠۶١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 30", L: UP TO

20M
٠١٩،٠٢٨،۶٧٠ متر طول

W: UP TO 30", L: 20-50 M ٠٢٧،٨٧٩،٣۵٠ متر طول

W: UP TO 30", L: 50-100 M ٠٣۶،۵۶١،٨۶٠ متر طول

W: UP TO 30", L: >100 M ٠۴۵،۴٣٧،٣٣٠ متر طول

W: >30-42", L: UP TO 20 M ٠۵١١،١٩۴،۶١٠ متر طول

W: >30-42", L: 20-50 M ٠۶١٠،٢٧٠،١٨٠ متر طول

W: >30-42", L: 20-100 M ٠٧٨،٢٧٨،٣٧٠ متر طول

W: >30-42", L: >100 M ٠٨۶،٨٢١،٨۶٠ متر طول

١۴٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نوار نقاله ھای پیچی M2MASC
١٠٧١۵٨

گروه کد

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

L: UP TO 5M, D: 6 INCH ٠١٢٩،٣٨٣،٧٩٠ متر طول

L: UP TO 5M, D: 12 INCH ٠٢۴٣،٠٢٨،۶۶٠ متر طول

L: UP TO 5M, D: 16 INCH ٠٣۵۵،٣۴٢،٩٩٠ متر طول

L: UP TO 5M, D: 20 INCH ٠۴۶٨،٧٩٣،٧۴٠ متر طول

L: > 5-10M, D: 6 INCH ٠۵۴٣،٠٢٨،۶۶٠ متر طول

L: > 5-10M, D: 12 INCH ٠۶۵۵،٣۴٢،٩٩٠ متر طول

L: > 5-10M, D: 16 INCH ٠٧٧٢،۵٩١،٢٣٠ متر طول

L: > 5-10M, D: 20 INCH ٠٨١٠۶،٨٨۵،۶٣٠ متر طول

L: > 10-15M, D: 6 INCH ٠٩۶۴،٨٣٩،۵٨٠ متر طول

L: > 10-15M, D: 12 INCH ١٠٨۶،٨١٣،۴١٠ متر طول

L: > 10-15M, D: 16 INCH ١١١٠٨،٧٨٧،٢۴٠ متر طول

L: > 10-15M, D: 20 INCH ١٢١۵۶،۵٧٢،٠۶٠ متر طول

١۴٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

دستگاه ھای کیسه و بشکه پر کن M2MABP
١٠٨١۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٣٣،١٢٠ کیلوگرم

١۴۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

دستگاه ھای بالت زن M2MAPL
١٠٩١۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢۶،۶٨٠ کیلوگرم

١۴۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فیدرھای لرزنده - دستگاه ھای توزین M2MAVF
١٠٩٢۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢٧،٢۵٠ کیلوگرم

١۴۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

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

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

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

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

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

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

.محاسبه می شودSIEVE ھزینه نصب تکیه گاه الزم برای نصب پکینگ برج ھا از قیمت ردیف نصب سینی ھای نوع
ردیف ھای اضافه بھا قید شده در این فصل برای اتصال و جوشكاری قطعات برج ھای چند قطعه ای، آزمایش ھای مخرب و غیر مخرب آنھا را در بر۵–

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

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

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

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

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

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

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

١۴٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات بسته ای M2EQPK
١١٠١۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 2000  KG ٠١٢۴،۵۵٠ کیلوگرم

W:  >2000-5000  KG ٠٢٢١،۴۶٠ کیلوگرم

W:  > 5000 KG ٠٣١٧،٢۶٠ کیلوگرم

١۴٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا، ظروف و ... - نوع افقی روی پی بتنی M2EQVS01
١١١١۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10000  KG ٠١١۵،٠١٠ کیلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢١٣،١٧٠ کیلوگرم

W:   >30000-50000  KG ٠٣١۶،٣٩٠ کیلوگرم

W:   >50000-100000  KG ٠۴١٩،۵٧٠ کیلوگرم

W:   >100000  KG ٠۵٢٣،٢۴٠ کیلوگرم

١۴٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا، ظروف و ... - نوع عمودی روی پی بتنی M2EQVS02
١١١٢۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10000  KG ٠١١۶،٨٠٠ کیلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢١٩،٠۵٠ کیلوگرم

W:   >30000-50000  KG ٠٣٢۵،۵٢٠ کیلوگرم

W:   >50000-100000  KG ٠۴٢٨،٣٨٠ کیلوگرم

W:   >100000  KG ٠۵٢٩،٨٧٠ کیلوگرم

١۵٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا، ظروف و ... - نوع افقی روی اسکلت فلزی M2EQVS03
١١١٣۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10000  KG ٠١١٢،١٩٠ کیلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢١١،۵٠٠ کیلوگرم

W:   >30000-50000  KG ٠٣١۵،٣١٠ کیلوگرم

W:   >50000-100000  KG ٠۴١٨،٨۶٠ کیلوگرم

W:   >100000  KG ٠۵٢٢،۶٨٠ کیلوگرم

١۵١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا، ظروف و ... - نوع عمودی روی اسکلت فلزی M2EQVS04
١١١۴۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10000  KG ٠١١۴،۴١٠ کیلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢١۶،٢۶٠ کیلوگرم

W:   >30000-50000  KG ٠٣٢٣،٨۵٠ کیلوگرم

W:   >50000-100000  KG ٠۴٢٧،٢٣٠ کیلوگرم

W:   >100000  KG ٠۵٢٨،٩٣٠ کیلوگرم

١۵٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا، ظروف و ... - اتصال قسمت ھای جداگانه در کنار پی M2EQVS05
١١١۵۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 200000  KG ٠١١١،١۴٠ کیلوگرم

W:       >200000  KG ٠٢١٢،۶١٠ کیلوگرم

١۵٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا، ظروف و ... - اضافه بھای نصب برای اتصال درجا M2EQVS06
١١١۶۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 200000  KG ٠١١۴،۶٨٠ کیلوگرم

W:       >200000  KG ٠٢١۶،٠٩٠ کیلوگرم

١۵۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

- نصب روی پی بتنیS&Tمبدل ھای نوع  M2EQHE01
١١٢١۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10 TON ٠١٨،٩٢٧،٣۴٠ تن

W: 10-20  TON ٠٢٧،٩٧۵،۵٧٠ تن

W    >20  TON ٠٣٧،٢٣١،٩٣٠ تن

١۵۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

- نصب روی اسکلت فلزیS&Tمبدل ھای نوع  M2EQHE02
١١٢٢۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10 TON ٠١٧،٧٣٩،٩٨٠ تن

W: 10-20  TON ٠٢٧،٢٩٣،٧٩٠ تن

W    >20  TON ٠٣۶،۶١۴،١٩٠ تن

١۵۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

- نصب توسط فلنجS&Tمبدل ھای نوع  M2EQHE03
١١٢٣۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 1 TON ٠١١٩،٠۵٧،٣۶٠ تن

W:         >1 TON ٠٢١۶،۶٧٨،٣۵٠ تن

١۵٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کولرھای ھوائی M2EQAC
١١٣١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 5 TON ٠١١٧،۴۵٢،١٧٠ تن

W:         >5 TON ٠٢١٧،١۵۵،٨٠٠ تن

١۵٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

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

M2EQIN01
١١۴١۵٨

گروه کد

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

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

VESSEL DIA: 1.5M ٠٢٨،۶١٣،۶٩٠ متر مربع

VESSEL DIA: 2M ٠٣١۴،٣۴٩،٩٧٠ متر مربع

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

١۵٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

قطعات داخلی برج ھا و راکتورھا  - دمیسترھا M2EQIN02
١١۴٢۵٨

گروه کد

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

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

VESSEL DIA: 1.5M ٠٢۶،٨٧٣،۵٢٠ متر مربع

VESSEL DIA: 2M ٠٣١١،۶٧٧،۵۶٠ متر مربع

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

١۶٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

قطعات داخلی برج ھا و راکتورھا - پکینگ برج ھا M2EQIN03
١١۴٣۵٨

گروه کد

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

RANDOM PACKING ٠١٨،١٩١،٩۶٠ متر مکعب

STRUCTURAL PACKING ٠٢١٠،۶٧٢،۶٨٠ متر مکعب

١۶١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

SIEVEقطعات داخلی برج ھا و راکتورھا - سینی ھای نوع  M2EQIN04
١١۴۴۵٨

گروه کد

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

VESSEL DIA: UP TO 1M ٠١٣،٠٠١،٧٢٠ متر مکعب

VESSEL DIA: 1.5M ٠٢۵،۶٣٠،۵۴٠ متر مکعب

VESSEL DIA: 2M ٠٣٩،٠۶٧،٣١٠ متر مکعب

VESSEL DIA: 2.5M ٠۴١٢،٠٠۶،٨٨٠ متر مکعب

١۶٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

,DIST.PIPES,SLIP TYPEقطعات داخلی برج ھا و راکتورھا - 
FEEDBOX

M2EQIN05
١١۴۵۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES OF

PIPING&ACCESOR.
٠١٢٠۶،۵١٠ متر مکعب

١۶٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

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

M2EQIN06
١١۴۶۵٨

گروه کد

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

FIX BED(RESIN,

CATALYST, SAND)
٠١٨،٩٨۶،٨٣٠ متر مکعب

MULTI TUBULAR

BED(CATALYST)
٠٢۵٢،٧٧٠،٧٢٠ متر مکعب

١۶۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھای خنک کننده - نصب اسکلت چوبی/فلزی M2EQCT01
١١۵١۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢،٣۵٠،١٣٠ متر مکعب

١۶۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

FILM TYPEبرج ھای خنک کننده - قطعات داخلی -  M2EQCT02
١١۵٢۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٨۶٧،٢٩٠ متر مکعب

١۶۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھای خنک کننده قطعات داخلی- پالستیکی M2EQCT03
١١۵٣۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۴۵٩،٨۴٠ متر مکعب

١۶٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھای خنک کننده - قطعات داخلی، چوبی M2EQCT04
١١۵۴۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١،٠٢٨،۵۴٠ متر مکعب

١۶٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھای خنک کننده - قطعات داخلی(آزبست سیمان) M2EQCT05
١١۵۵۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٩۴۶،٧٩٠ متر مکعب

١۶٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھای خنک کننده - تجھیزات مکانیکی و سیستم پخش آب M2EQCT06
١١۵۶۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٧٨۵،٠۶٠ متر مکعب

١٧٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

دستگاه پرتاب و دریافت توپک M2EQPL
١١۶١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 5 TON ٠١١٢،۴٠٠،٨٠٠ تن

W:         >5 TON ٠٢٨،۶٣٧،۶٨٠ تن

١٧١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

غبارگیرھای نوع فیلتر کیسه ای M2EQBF
١١٧١۵٨

گروه کد

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

UP TO 1000 CFM ٠١١٠٠،۶۴۵،۴٣٠ تن

>1000 TO 5000 CFM ٠٢١٨٩،۴٠۵،٣٣٠ تن

>5000 TO 10000 CFM ٠٣۴۵۵،١٩٣،٩۴٠ تن

>10000 TO 15000 CFM ٠۴۶٠٧،٧٩۴،٩١٠ تن

١٧٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

PLATE & FRAMEمبدل ھای نوع  M2EQHP
١١٨١۵٨

گروه کد

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

SHOP ASSEMBLED ٠١١۴،١۶٠ تن

FIELD ASSEMBLED ٠٢٢۴،٢٧٠ تن

١٧٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

PLATE FINمبدل ھای نوع  M2EQHF
١١٩١۵٨

گروه کد

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

FULLY ASSEMBLED(ONE

PRICE)
٠١٣٨،١٣٠ کیلوگرم

SEMI

ASSEMBLED(ADD.PRICE)
٠٢٠ کیلوگرم

١٧۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

SCRAPED SURFACEمبدل ھای نوع  M2EQSC
١١٩٢۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 10 TON ٠١۵١،٧٧۵،٠٣٠ تن

W: 10 - 20 TON ٠٢٣۵،٠٩۴،۵٧٠ تن

W: > 20 TON ٠٣٢٧،۴٩١،٨١٠ تن

١٧۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

INCINERATORS فصل دوازدھم – نصب کوره ھا و بویلرھا و

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

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

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

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

١٧۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھا M2FHPN
١٢٠١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 5 TON ٠١٣١،٩٣٧،٢١٠ تن

W:         >5 TON ٠٢٣٠،٣٠۵،٧٨٠ تن

١٧٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

داکت ھا و ھواکش ھا - با مواد نسوز الیاف سرامیکی M2FHDC01
١٢١١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 2000 KG ٠١۴٧،٩١٠ کیلوگرم

W:         >2000 KG ٠٢٣۵،٧۶٠ کیلوگرم

١٧٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

داکت ھا و ھواکش ھا - بدون مواد نسوز M2FHDC02
١٢١٢۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 2000 KG ٠١١٩،٨١٠ کیلوگرم

W:         >2000 KG ٠٢١۴،۵۵٠ کیلوگرم

١٧٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تیوب باندل ھا - نصب باندل ھا M2FHTB01
١٢٢١۵٨

گروه کد

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

W:UP TO 2 TON ٠١۵٠،۴٢٠،٠۶٠ تن

W:       > 2 TON ٠٢۴١،٩۴٣،٠٠٠ تن

١٨٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تیوب باندل ھا - جوشکاری و اتصال - کربن استیل M2FHTB02
١٢٢٢۵٨

گروه کد

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

D= 2 "        SCH=<40 ٠١۴،١٢٨،۴١٠ سرجوش

D= 2 " 40<SCH=<80 ٠٢۴،١٢٨،۴١٠ سرجوش

D= 2 "          SCH>80 ٠٣۵،۵٩١،٩٧٠ سرجوش

D= 3 "       SCH=<40 ٠۴۴،٨۶٠،١٩٠ سرجوش

D= 3 " 40<SCH=<80 ٠۵۵،١٠۴،١٢٠ سرجوش

D= 3 "          SCH>80 ٠۶۶،٨١١،۶٠٠ سرجوش

D= 4 "       SCH=<40 ٠٧۵،٧٣٧،٨١٠ سرجوش

D= 4 " 40<SCH=<80 ٠٨۶،۴۶٩،۵٩٠ سرجوش

D= 4 "          SCH>70 ٠٩٩،٣٩۶،٧٠٠ سرجوش

D= 5 "       SCH=<40 ١٠۶،٢٢۵،۶۶٠ سرجوش

D= 5 " 40<SCH=<80 ١١٧،٢٠١،٣۶٠ سرجوش

D= 5 "          SCH>80 ١٢١١،٣۴٨،١١٠ سرجوش

D= 6 "       SCH=<40 ١٣٧،٣۴٧،٢٠٠ سرجوش

D= 6 " 40<SCH=<80 ١۴٨،۵۶۶،٨٣٠ سرجوش

D= 6 "          SCH>80 ١۵١۴،۴٢١،٠۶٠ سرجوش

D= 8 "       SCH=<40 ١۶٨،٨١٠،٧۶٠ سرجوش

D= 8 " 40<SCH=<80 ١٧١٠،۵١٨،٢۴٠ سرجوش

D= 8 "          SCH>80 ١٨٢٣،۴۴۶،٣٣٠ سرجوش

١٨١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تیوب باندل ھا - جوشکاری و اتصال - فوالد ضد زنگ M2FHTB03
١٢٢٣۵٨

گروه کد

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

D= 2"   SCH=5S ٠١۵،٩٢٧،۴١٠ سرجوش

D= 2"   SCH=10S ٠٢۶،۵٠٣،٨٢٠ سرجوش

D= 2"   SCH=40S ٠٣٧،١١٧،۴٠٠ سرجوش

D= 2"   SCH=80S ٠۴٧،١١٧،۴٠٠ سرجوش

D= 3"   SCH=5S ٠۵۶،٨٠١،٣١٠ سرجوش

D= 3"   SCH=10S ٠۶٧،٢۶۶،١۵٠ سرجوش

D= 3"   SCH=40S ٠٧٨،۴٩٣،٣٣٠ سرجوش

D= 3"   SCH=80S ٠٨٨،٩٢٠،٩٨٠ سرجوش

D= 4"   SCH=5S ٠٩٨،١٠۶،۵٣٠ سرجوش

D= 4"   SCH=10S ١٠٨،۶۴۵،٧۴٠ سرجوش

D= 4"   SCH=40S ١١١٠،٢۶٣،٣٨٠ سرجوش

D= 4"   SCH=80S ١٢١١،۵٨٣،۵٢٠ سرجوش

D= 5"   SCH=5S ١٣٩،٠٩١،٩٩٠ سرجوش

D= 5"   SCH=10S ١۴٩،۴۶٣،٨۶٠ سرجوش

D= 5"   SCH=40S ١۵١١،٢٨۶،٠٣٠ سرجوش

D= 5"   SCH=80S ١۶١٣،٠٧١،٠١٠ سرجوش

D= 6"   SCH=5S ١٧١٠،٧۵٠،۴٨٠ سرجوش

D= 6"   SCH=10S ١٨١١،١٧٨،١٣٠ سرجوش

D= 6"   SCH=40S ١٩١٣،۵۵٨،١١٠ سرجوش

D= 6"   SCH=80S ٢٠١۵،٨۴۵،١٢٠ سرجوش

D= 8"   SCH=5S ٢١١٢،٧۵٨،۵٨٠ سرجوش

D= 8"   SCH=10S ٢٢١٣،۵٠٢،٣٣٠ سرجوش

D= 8"   SCH=40S ٢٣١۶،٨٨۶،٣۶٠ سرجوش

D= 8"   SCH=80S ٢۴٢٠،٢٣٣،٢٠٠ سرجوش

١٨٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تیوب باندل ھا - جوشکاری و اتصال - فوالد آلیاژی M2FHTB04
١٢٢۴۵٨

گروه کد

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

D= 2 "        SCH=<40 ٠١۶،۴۴٨،٩٣٠ سرجوش

D= 2 " 40<SCH=<80 ٠٢۶،۴۴٨،٩٣٠ سرجوش

D= 2 "          SCH>80 ٠٣٨،۵١٣،٣٢٠ سرجوش

D= 3 "       SCH=<40 ٠۴٧،۵۶۴،٨٢٠ سرجوش

D= 3 " 40<SCH=<80 ٠۵٧،٩١٨،١٨٠ سرجوش

D= 3 "          SCH>80 ٠۶١٠،٣۵۴،۵۴٠ سرجوش

D= 4 "       SCH=<40 ٠٧٩،٠۵۶،١۶٠ سرجوش

D= 4 " 40<SCH=<80 ٠٨١٠،١١۶،٢۵٠ سرجوش

D= 4 "          SCH>80 ٠٩١۴،٣٧۵،٢٣٠ سرجوش

D= 5 "       SCH=<40 ١٠٩،٨۵۵،٨٨٠ سرجوش

D= 5 " 40<SCH=<80 ١١١١،٣٠۶،۵۴٠ سرجوش

D= 5 "          SCH>80 ١٢١٧،۴٢۵،٣٣٠ سرجوش

D= 6 "       SCH=<40 ١٣١١،٧۵۶،٣٨٠ سرجوش

D= 6 " 40<SCH=<80 ١۴١٣،۵٩٧،۶٠٠ سرجوش

D= 6 "          SCH>80 ١۵٢٢،٣۵٧،٣٣٠ سرجوش

D= 8 "       SCH=<40 ١۶١۴،٢۴٨،۵۴٠ سرجوش

D= 8 " 40<SCH=<80 ١٧١۶،٨٨٩،۴٧٠ سرجوش

D= 8 "          SCH>80 ١٨٣۶،٨۴۵،٣٠٠ سرجوش

١٨٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کانوکشن، سوپر ھیتر، اکونومایزر. M2FHCV
١٢٣١۵٨

گروه کد

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

W:UP TO 20 TON ٠١١٢،٧٨٣،٨٨٠ تن

W: 20-40 TON ٠٢١٣،٣٣٢،٣١٠ تن

W:         >40 TON ٠٣١٨،٧١۴،۴٢٠ تن

١٨۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

FLAREدودکش و  M2FHST
١٢۴١۵٨

گروه کد

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

W:UP TO 15 TON, TOP

EL.<=30 M
٠١٢٧،٧٢٧،٢٩٠ تن

W:        >15 TON, TOP

EL.<=30 M
٠٢٢۶،۶٠٩،۵٠٠ تن

W:UP TO 15 TON, TOP

EL.30-50 M
٠٣٣١،٩۵۵،۵١٠ تن

W:        >15 TON, TOP

EL.30-50 M
٠۴٢٩،۵٣۵،٢۴٠ تن

W:UP TO 15 TON, TOP EL.

>50 M
٠۵٣٨،٨۵١،٣٨٠ تن

W:         >15 TON, TOP EL.

>50 M
٠۶٣۵،٣٨۶،٧٢٠ تن

١٨۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

متر۵٠چراغ اعالن به ھواپیما - برای طول ھای دودکش تا  M2FHAW01
١٢۵١۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٢٣٢،٠٢۴،٧٨٠ دستگاه

١٨۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

متر۵٠چراغ اعالن به ھواپیما - اضافه بھا برای طول بیش از  M2FHAW02
١٢۵٢۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٣٧،٩٢١،١٠٠ دستگاه

١٨٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل سیزدھم –  مخازن ذخیره و سیلوھا

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

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

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

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

(BRACINGS)و سایر قطعات اتصالی است.
RAFTER)، ورق ھا و قطعات داخلی سقف (LOWER ,DECKردیف ھای نصب و جوشکاری سقف شناور، شامل ورق ھای پائینی و باالئی سقف (۵–

,MENTمنھول ھا، فلنج ھا، ھواکش ھا، نازل ھا، تکیه گاه ھای سقف حوضچه تخلیه آب سقف و لوله مفصلی مربوط، غالف اندازه گیری ، (...,
و به طور کلی تمامی قطعات و اجزائی است که به(SEAL TUBE)، پله متحرک روی سقف شناور، حلقه الستیکی آب بندی(GUIDE POLE)سطح

.نوعی به سقف شناور متصل می شوند
قیمت ردیف ھای ساخت مخازن کروی، شامل ھزینه عملیات پیش گرم، تنش زدائی و سایر آزمایش ھای مخرب و غیر مخرب نمی باشد و ھزینه این۶–

.عملیات به طور متناسب از ردیف ھای مربوط در سایر فصل ھا محاسبه می گردد
LOAD CELL در قیمت ردیف ساخت و نصب سیلوھای آلومینیومی، نصب و جوشکاری نازل ھا و ملحقات، پله و سکو، آزمایش با ھوای فشرده، نصب٧–

.و تنظیمات مربوط به آن منظور شده است
.در قیمت ردیف مخزن ھای دفنی، عایقکاری با قیر و گونی(ھمراه با مصالح الزم) منظور شده است٨–

١٨٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای سقف ثابت و شناور - تخلیه و باراندازی و صفافی مصالح M2TK0101
١٣٠١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

CAP. UP TO 6000 M3 ٠١١،٣٢٣،٧٠٠ تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 ٠٢١،٠۴۵،٠٣٠ تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 ٠٣٩۶١،٩٩٠ تن

CAP. >45000 M3 ٠۴۵٧٩،١٢٠ تن

١٨٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری کف مخزنھا M2TK0102
١٣٠٢۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

CAP. UP TO 6000 M3 ٠١۴١،٨٣٢،١٠٠ تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 ٠٢٣٨،۶٢٢،۶٠٠ تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 ٠٣٣۶،٧۴٧،٣٢٠ تن

CAP. >45000 M3 ٠۴٣١،۵۶٢،٨۵٠ تن

١٩٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری بدنه مخزنھا M2TK0103
١٣٠٣۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

CAP. UP TO 6000 M3 ٠١۶٢،٣٠۵،٢٧٠ تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 ٠٢۵٨،١١۴،٨۶٠ تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 ٠٣۵۴،١۶١،٢۴٠ تن

CAP. >45000 M3 ٠۴۴٨،٩١٧،٩۴٠ تن

١٩١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری سقف ثابت
مخزنھا

M2TK0104
١٣٠۴۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

CAP. UP TO 6000 M3 ٠١۵٢،٩٠۶،۵۵٠ تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 ٠٢۴٨،٧۶۴،۵٨٠ تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 ٠٣۴۴،٧٩٢،۴٧٠ تن

CAP. >45000 M3 ٠۴۴٢،۵٩٢،٧۴٠ تن

١٩٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری سقف شناور
مخزنھا

M2TK0105
١٣٠۵۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

CAP. UP TO 6000 M3 ٠١۶۶،٢۵٨،١٣٠ تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 ٠٢۶١،٢١٢،٧٧٠ تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 ٠٣۵۶،۵٨٧،۶٨٠ تن

CAP. >45000 M3 ٠۴۵۴،٠۵٩،٠۴٠ تن

١٩٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

بدنهwind girderمخزن ھای سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری  M2TK0106
١٣٠۶۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

ALL TANKS CAPACITIES ٠١۶٧،٠٢٠ کیلوگرم

١٩۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری پله بدنه مخزنھا M2TK0107
١٣٠٧۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

ALL TANKS CAPACITIES ٠١٧٧،۶٧٠ کیلوگرم

١٩۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای سقف ثابت و شناور - سازه ھای سقف ثابت نوع تیر و
ستون

M2TK0108
١٣٠٨۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

ALL TANKS CAPACITIES ٠١۶۵،٨٣٠ کیلوگرم

١٩۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای سقف ثابت و شناور - سازه ھای سقف ثابت نوع خرپا M2TK0109
١٣٠٩۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

ALL TANKS CAPACITIES ٠١٧٣،٣۶٠ کیلوگرم

١٩٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای دوجداره - تحویل و جابجایی و صفافی مصالح M2TK0201
١٣١١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
٠١٢،۵٧٩،۶۴٠ تن

١٩٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای دوجداره - نصب کف (داخلی و خارجی) مخزن M2TK0202
١٣١٢۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
٠١۴۴،٩٣١،٣٠٠ تن

١٩٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای دوجداره - نصب بدنه (داخلی و خارجی) مخزن M2TK0203
١٣١٣۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
٠١٧٣،٧۶١،٢۴٠ تن

٢٠٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای دوجداره - نصب مجموعه کامل سقف مخزن M2TK0204
١٣١۴۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
٠١٩۵،٣١٠،۴۴٠ تن

٢٠١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای دوجداره - عایقکاری بین دو جداره مخزن M2TK0205
١٣١۵۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
٠١۴،١٩١،٠۶٠ متر مکعب

٢٠٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای کروی M2TK03
١٣٢١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

THK: UP TO 30 MMضخامت)

جدار)
٠١٧٩،۶٩۶،٠٠٠ تن

THK: > 30 - 50 MMضخامت)

جدار)
٠٢۶۴،۴٠١،٩٩٠ تن

THK: > 50 MMضخامت)

جدار)
٠٣۴۵،٧٢٨،٧٠٠ تن

٢٠٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیلوھای آلمینیومی M2TK04
١٣٣١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

FOR ALL SIZES ٠١١٨٠،۶٩٣،٧٩٠ تن

٢٠۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای فوالد ضد زنگ M2TK05
١٣۴١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

FOR ALL SIZES ٠١٨٠،۶٧۴،٠۴٠ تن

٢٠۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای دفنی M2TK06
١٣۵١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

ALL WEIGHTS ٠١٩،٢٧٠،۶١٠ تن

٢٠۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

(MISCELLANEOUS EQUIPMENT)فصل چھاردھم– نصب تجھیزات متفرقه

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

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

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

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

قیمت ھای نصب كالریفایرھا، برای انواع فلزی و قطعات فلزی انواع بتنی آنھا، یكسان می باشد. قطعات پوسته و اجزای داخلی كالریفایرھا بصورت۵–
.پیش ساخته تحویل می شوند

قیمت ھای محاسبه شده برای كولرھای نمونه گیری و انواع دستگاه ھای مشابه، برای نصب اقالم ساخته شده منظور می شود. ھرگاه ساخت آنھا۶–
.نیز به پیمانكار واگذار شود، ھزینه ساخت به صورت مجزا محاسبه می گردد

.ھزینه تامین گروت در قیمت ھای این فصل منظور نشده است٧–

٢٠٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

جرثقیل ھای سقفی M2MSCR
١۴٠١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

CAPACITY: UP TO 10 TON ٠١١٨،٧٣٣،۴٣٠ تن

CAPACITY:         >10 TON ٠٢١۵،٩٩۵،١۶٠ تن

٢٠٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

باالبرھا M2MSHS
١۴١١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

ALL SIZES ٠١٢٧،١۵۵،٧۶٠ تن

٢٠٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نمونه گیرھا و ظروف کوچک M2MSSC
١۴٢١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

ALL TYPES ٠١٨،۴۴٢،٣١٠ عدد

٢١٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اجکتورھا M2MSEJ
١۴٣١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

ALL SIZES ٠١٢٧،٠٧٨،۴٣٠ تن

٢١١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کالریفایرھا M2MSCF
١۴۴١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

ALL SIZES ٠١۴١،٩٨٨،۴٢٠ تن

٢١٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای انتقال نیرو M2MSTR
١۴۵١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

W: UP TO 500 KG ٠١۵٧،۶۴٠ کیلوگرم

W: >500-2000 KG ٠٢۴٧،٠٠٠ کیلوگرم

W:        >2000 KG ٠٣٣۶،٣١٠ کیلوگرم

٢١٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات کارگاھی M2MSWE
١۴۶١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

ALL TYPES ٠١١٢،٠٢٠،٢٢٠ تن

٢١۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

باسکول ھا M2MSWB
١۴٧١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

CAPACITY: =<30 TON ٠١٣٠،۵٧٨،١٩٠ تن

CAPACITY: >30 TON ٠٢٢۵،٠٣۶،٢٩٠ تن

٢١۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

صدا گیرھا M2MSSN
١۴٨١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

ALL SIZES ٠١۶۵،۵۶٠ کیلوگرم

٢١۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

نصب تجھیزات، رنگ و عايق

فصل پانزدھم– عملیات ساخت و نصب سازه ھاي فلزي و تکیه گاه ھا

.تامین الكترود بعھده كارفرماست و قیمت آنھا در رديف ھاي اين فصل منظور نشده است١–
.تامین پیچ و مھره ھاي اتصاالت اسكلت فلزي بعھده كارفرماست و قیمت آنھا در قیمت ھاي اين فصل منظور نشده است٢–
.ھزينه ھاي بارگیري مصالح فلزي از انبار کارفرما، حمل و تخلیه و ھرگونه جابجايي ھاي بعدي آنھا در قیمت ھاي اين فصل منظور شده است٣–
.قیمت مصالح فلزي، در قیمت ھاي اين فصل منظور نشده است. ھرگاه تامین مصالح فلزي بعھده پیمانكار باشد، بصورت جداگانه محاسبه مي شود۴–
.محاسبه مي شودSUPPORTS, STANCHION,... ھزينه ھاي ساخت و نصب پالتفرم ھاي اطراف برجھا و ظروف، براساس قیمت ھاي ساخت و نصب۵–
.ھزينه ھاي ساخت و نصب پالتفرم ھاي عملیاتي و پله ھا، بر اساس قیمت ھاي ساخت و نصب اسكلت فلزي محاسبه مي شود۶–
معیار انتخاب رديف ھاي ساخت و يا نصب تكیه گاه ھا كه بر اساس دامنه وزني تفكیک شده است، مجموعه وزن قطعات تشكیل دھنده يك تكیه گاه٧–

.مي باشد
ساخت و نصب ساپورت ھاي زير ١٠ كیلوگرم، انواع ساپورت ھاي روي زمین و اطراف بدنه برج ھا، مخزن ھا، تیرھا، ستون ھاي اصلي فلزي و بتني و٨–

.و ...) در بر مي گیردF.Sلوله ھا را از ھر نوع(گايد، شو، آويزھاي ساده، دامي، 
، ساخت و نصب تمام اجزاي فلزي مرتبط با آويزھاي فنري منظور شده است. قیمت نصب انواع آويزهSPRING HANGERS در رديف ھاي قیمت نصب٩–

.ھاي فنري با جزئیات و موقعیت ھاي مختلف نصب يكسان است
در قیمت نصب تاثیري ندارند و فقط از نظر تقسیم بندي وزني بايد در گروه مربوط خودCOUNTERWEIGHT نوع آويزھاي فنري يعني ساده يا ھمراه با

در زير لوله و روي زمین يا سازه فلزي نصب شود، قیمت نصب آن معادل ساپورت فلزيSPRING SUPPORT قرار گیرند. اگر يک باكس فنري بعنوان
.ھم وزنش مي باشد

٢١٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت_قطعات - تکیه گاه، پایه چراغ، چھار چوب ھا.. M2STSF01
١۵٠١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W: UP TO 10-50 KG ٠١۴۵،٠۵٠ کیلوگرم

W:             > 50 KG ٠٢٣۴،٢٧٠ کیلوگرم

٢١٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت_قطعات - نردبان، کیج، جان پناه.. M2STSF02
١۵٠٢۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١۵٣،۶٨٠ کیلوگرم

٢١٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت_قطعات - اسکلت فلزی با مقاطع ساده M2STSF03
١۵٠٣۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١٢١،١١٠ کیلوگرم

٢٢٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت_قطعات - اسکلت فلزی - تیر ورق/خرپا M2STSF04
١۵٠۴۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١۴٣،٧۴٠ کیلوگرم

٢٢١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب_قطعات - تکیه گاه، پایه چراغ، چارچوب ھا... M2STFE01
١۵١١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W: 10 - 50 KG ٠١۴٩،٨۶٠ کیلوگرم

W:     >50 KG ٠٢٣۶،٩۵٠ کیلوگرم

٢٢٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب_قطعات - نردبان،کیج، جان پناه M2STFE02
١۵١٢۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١۶٠،٢١٠ کیلوگرم

٢٢٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)GRATINGSنصب_قطعات - صفحات مشبک( M2STFE03
١۵١٣۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١٢٠،۶٨٠ کیلوگرم

٢٢۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)CHEQ.PLATESنصب_قطعات - صفحات آج دار( M2STFE04
١۵١۴۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١١۴،٣٣٠ کیلوگرم

٢٢۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب_قطعات - اسکلت فلزی M2STFE05
١۵١۵۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL TYPES ٠١۴۴،٢٩٠ کیلوگرم

٢٢۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب ورق ھای سقف و دیوار M2STSH
١۵٢١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ورق کاری دیوارھای جانبی ٠١١٠٢،٧٣٠ متر مربع

ورق کاری سقفھا ٠٢٧۵،۶۶٠ متر مربع

٢٢٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوگرم١٠ساخت و نصب تکیه گاه ھای سبکتر از  M2STFF
١۵٣١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W: UP TO 5 KG ٠١۵٨١،٠١٠ عدد

W:  > 5-10 KG ٠٢٩۴٣،۵۶٠ عدد

٢٢٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب آویزھای فنری(لوله کشی) M2STHS
١۵۴١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W:  UP  TO 50  KG ٠١۶،۵١٧،١٩٠ عدد

W:>50 TO 200 KG ٠٢١۶،٨٠٠،٠٨٠ عدد

W:           >200 KG ٠٣٢۵،۵۶۵،۵٣٠ عدد

٢٢٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

نصب تجھیزات، رنگ و عايق

فصل شانزدھم– عملیات نسوزکاري

.بعھده كارفرما استLINING ANCHOR تامین الكترود الزم براي جوشكاري١–
يا ھر نوع آب مورد نیاز براي ساخت مواد نسوز در محدوده محل اجراي كار به فاصله حداكثر ۵ كیلومتر، توسط كارفرما تامین و بوسیلهDEMIN آب٢–

.پیمانكار به محل مصرف منتقل مي شود. تامین ھر نوع امكانات براي گرم و يا سرد كردن آب به عھده پیمانكار است
، در يك اليه منظور شده است. ھر گاه مواد نسوز در دو اليه اجرا شود، اضافه بھايي معادل CASTABLE%۵٠ قیمت ھاي اين فصل براي مواد نسوز٣–

.ھزينه نسوز كاري در يك اليه ھم ضخامت به آن تعلق مي گیرد
براي آب بندي و درزھاي انبساط، در قیمت ھاي اين فصل منظور شده است و ھزينهCERAMIC FIBER ھزينه نصب ھر نوع مواد نسوز ديگر از قبیل۴–

.مجزايي براي آنھا محاسبه نمي  شود
بر روي زمین مي باشد. اگر طبق دستور سازنده، مواد نسوز بايد پس از نصب ديواره ھاCASTABLE قیمت ھاي اين فصل براي اجراي نسوزكاري از نوع۵–

.با قالب بندي ريخته شود، ھزينه قالب بندي بصورت مجزا محاسبه مي شود
.ھزينه عملیات جانبي از قبیل تحويل كاال از انبار پیمانكار به محل اجرا و انبارداري آنھا درقیمت رديف ھا منظور شده است۶–

٢٣٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

قطعات اتصالی نسوزھا M2RFAC
١۶٠١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

ALL TYPES ٠١٢١،٠۵٠ عدد

٢٣١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

ریختن مواد به روش گانینگریختن مواد به روش دستی
رديف

(بھاي واحد (ريال

مواد نسوز ریختگی M2RFCT
١۶١١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

ALL THICKNESS ٠١١١،٠۶٨،١۶٠١٧،۵٧۵،١٩٠ متر مکعب

٢٣٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آجرھا و سایر قطعات خاص نسوز - آجرکاری با مالت M2RFBR01
١۶٢١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

THICKNESS. UP TO 25 CM ٠١٨،١٨٢،٣٢٠ متر مکعب

THICKNESS.         >25 CM ٠٢٧،٢۵۶،٠١٠ متر مکعب

٢٣٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آجرھا و سایر قطعات خاص نسوز - آجرھای بدون مالت M2RFBR02
١۶٢٢۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

ALL THICKNESS ٠١۴،٩٢٢،۴٨٠ متر مکعب

٢٣۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آجرھا و سایر قطعات خاص نسوز - نصب قطعات خاص M2RFBR03
١۶٢٣۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

ALL TYPES ٠١١،٨٢۶،٠٢٠ عدد

٢٣۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل ھفدھم– عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

.قیمت ردیف ھای این فصل برای یكدست رنگ آمیزی، با انواع رنگ ھا و با ھر ضخامت یكسان می باشد١–
.کشور سوئد می باشدSA2 1/2 مشخصات فنی سندبالست در حد استاندارد٢–
.قیمت زنگ زدایی سطوح لوله ھا، با دستگاه شات بالست یا با سند بالست یكسان می باشد٣–
.به سند بالست و پرایمر لوله ھا و اسكلت فلزی، چه قبل از پیش ساخت انجام شود و چه پس از پیش ساخت یك قیمت تعلق می گیرد۴–
(باستثنای ھزینه سندبالست قطعات مخزن قبل از نصب كه از ردیف ھای مربوطSHOP سندبالست و رنگ آمیزی تجھیزات سنگین تر از ١۵ تن در۵–

.استفاده می شود) بصورت اقالم ستاره دار منظور شده است و در ھر مورد باید بر اساس آنالیز ردیف مربوط ارزیابی شود
.ھزینه احداث سردخانه(اتاق خنک) برای نگھداری رنگ، اعم از این كه تامین رنگ با پیمانكار یا كارفرما باشد، بعھده پیمانكار است۶–
.قیمت رنگ آمیزی، برای ابزارھای مختلف برقی، بادی یا دستی، یكسان است٧–
.قیمت رنگ آمیزی برای درون واحدھای عملیاتی و خارج از آنھا، یکسان است٨–
.محاسبه می شودTOUCH UP بھای لكه گیری ھا در مراحل مختلف، فقط یك بار بر اساس قیمت ردیف٩–

.تامین ماسه سندبالست بعھده پیمانكار بوده و ھزینه آن در قیمت ھا منظور شده است١٠–
.چنانچه رنگ توسط پیمانكار تامین شود، ھزینه آن بر اساس الیه ھای رنگ آمیزی، از ردیف ھای مربوط محاسبه می شود١١–
اضافه بھای سندبالست و رنگ آمیزی در ارتفاع بیش از ۵ متر، برای اولین ۵ متر اضافی یک بار، برای دومین ۵ متر اضافی دو بار و به ھمین ترتیب١٢–

.برای ارتفاع ھای بیشتر پرداخت می شود
منظور از اسکلت فلزی سنگین در این فصل، قطعات فلزی اصلی سازه شامل تیرھا، ستون ھا، بادبندھا و اتصاالت مربوط می باشد ١٣- 

١۴-   منظور از اسکلت فلزی سبک در این فصل، سایر ملحقات نصب شده در پروژه از قبیل نردبان، نرده محافظ، راه پله و موارد مشابه می باشد. 

٢٣۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی کارھای لوله کشی - سند بالست M2PAPI01
١٧٠١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES ٠١٣١٢،۵٣٠ متر مربع

٢٣٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی کارھای لوله کشی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAPI02
١٧٠٢۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES ٠١٩۴،٣١٠ متر مربع

٢٣٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

٢رنگ آمیزی کارھای لوله کشی -رنگ در محل نصب - قطرھای زیر 
اینچ

M2PAPI03
١٧٠٣۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES <2" ٠١٢٠٩،۵٢٠ متر مربع

٢٣٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ و٢رنگ آمیزی کارھای لوله کشی - رنگ در محل نصب - قطر 
بیشتر

M2PAPI04
١٧٠۴۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES >=2" ٠١١٧٨،١۵٠ متر مربع

٢۴٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی کارھای لوله کشی - لکه گیری M2PAPI05
١٧٠۵۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES ٠١٩۴،٢٨٠ متر مربع

٢۴١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی تجھیزات - ماسه پاشی M2PAEQ01
١٧١١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL SIZES ٠١٣٧۶،٣١٠ متر مربع

٢۴٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی تجھیزات - رنگ در کارگاه رنگ M2PAEQ02
١٧١٢۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL SIZES ٠١٧٠،٧٣٠ متر مربع

٢۴٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی تجھیزات - رنگ در محل نصب M2PAEQ03
١٧١٣۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL SIZES ٠١١٢٣،۴٢٠ متر مربع

٢۴۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی تجھیزات - لکه گیری M2PAEQ04
١٧١۴۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL SIZES ٠١۴٧،١۴٠ متر مربع

٢۴۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی اسکلت فلزی - سند بالست M2PAST01
١٧٢١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

اسکلت سبک وزن ٠١٢۵،۵١٠ کیلوگرم

اسکلت سنگین ٠٢١٢،٧۵٠ کیلوگرم

٢۴۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی اسکلت فلزی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAST02
١٧٢٢۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

اسکلت سبک وزن ٠١۶،٧٩٠ کیلوگرم

اسکلت سنگین وزن ٠٢٢،٧٢٠ کیلوگرم

٢۴٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی اسکلت فلزی - رنگ در محل نصب M2PAST03
١٧٢٣۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

اسکلت سبک وزن ٠١٩،٧٠٠ کیلوگرم

اسکلت سنگین وزن ٠٢۴،٣٨٠ کیلوگرم

٢۴٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی اسکلت فلزی - لکه گیری M2PAST04
١٧٢۴۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

اسکلت سبک وزن ٠١٣،٧٧٠ کیلوگرم

اسکلت سنگین وزن ٠٢٢،٣۶٠ کیلوگرم

٢۴٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح رنگ آمیزی M2PAMT
١٧٣١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

INORGANIC ZINC

SILICATE(P1)
٠١٣٠٩،٢٠٠ کیلوگرم

ALKYD RED LEAD

PRIMER(P2)
٠٢١٧٣،۵۵٠ کیلوگرم

ZINC RICH EPOXY(P3) ٠٣٣۵١،٠٠٠ کیلوگرم

WASH PRIMER(P4) ٠۴٢٢٣،١٢٠ کیلوگرم

PURE SILICONE

PEIMER(P5)
٠۵۶۵۴،٣٩٠ کیلوگرم

MODIFIED SILICONE

PRIMER(P6)
٠۶٣٩٨،۶١٠ کیلوگرم

EPOXY PRIMER(P7) ٠٧٢٩٢،۵٠٠ کیلوگرم

MOD. ACRILIC

SILICONE(P8)
٠٨٣٨٨،۴٣٠ کیلوگرم

PURE SILICONE

PRIMER(P9)
٠٩۵۴١،۵١٠ کیلوگرم

ALKYD ENAMEL

FINISH(F1)
١٠١٨٨،٠٢٠ کیلوگرم

MOD. SILICONE

ALUMINIUM(F2)
١١٣۴۴،٠٠٠ کیلوگرم

PLOYAMIDE EPOXY

FINISH(F3)
١٢٢٢١،٨٧٠ کیلوگرم

PURE SILICONE

FINISH(F4)
١٣١٩٠،٠٠٠ کیلوگرم

تینر رنگ اپوکسی ١۴١٩٠،٠٠٠ کیلوگرم

٢۵٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخازن ذخیره - سند بالست M2PATK01
١٧۴١۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

کف مخزن سقف ثابت ٠١٣٧٣،٩١٠ متر مربع

تمام سطوح داخل مخازن

سقف شناور
٠٢۵۶٠،٨٧٠ متر مربع

تمام سطوح داخل مخازن

سقف ثابت
٠٣۴۴٨،٧٠٠ متر مربع

اضافه بھا بابت ارتفاع بیش از

م۵
٠۴۵۶،٠٩٠ متر مربع

سندبالست قطعات مخزن

قبل از نصب
٠۵۴۴٠،۵٠٠ متر مربع

٢۵١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخازن ذخیره - رنگ آمیزی M2PATK02
١٧۴٢۵٨

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

کف مخزن سقف شناور ٠١١١٣،٣۴٠ متر مربع

سایر سطوح داخل و خارج

مخازن
٠٢٨٠،٩٩٠ متر مربع

اضافه بھا بابت ارتفاع بیش از

م۵
٠٣٩،٧١٠ متر مربع

٢۵٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل ھجدھم- عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

برای عایقكاری شیرھای كنترل، اندازه گیرھای مقدار جریان و ھر نوع ابزاردقیق دیگر كه در امتداد محور لوله ھا نصب می شوند، قیمت یكسان و معادل١–
.شیرھای مكانیكی منظور می شود

.در ھر طولی كه باشند، با قیمت یكسان محاسبه می گردد(LEVEL GAUGES)عایقكاری تمام سطح سنج ھا٢–
.بخار، بدون مالحظه تعداد تریسرھا، قیمت یكسان محاسبه می شودTRACER به عایقكاری لوله ھای دارای٣–
.، در قیمت ھا منظور شده استINSULATION SUPPORT RING ھزینه ساخت و نصب۴–
.به ازای ھر الیه عایقكاری اضافی، در مواردی كه ضخامت عایق زیاد باشد، ٢۵% قیمت ردیف مربوط منظور می شود۵–
.قیمت عایقكاری با پشم سنگ یا با سیلیكات كلسیم یكسان منظور می شود۶–
.سیلیكات كلسیم استفاده شود، ١٠% به قیمت عایقكاری گرم اضافه می شود(BOARD)ھرگاه به جای سیلیكات كلسیم پیش ساخته، از صفحات٧–
.ھزینه عایقكاری لوله ھای بزرگتر از ٣۶ اینچ، بر اساس قیمت ھای عایقكاری تجھیزات، محاسبه می شود٨–
برای عایقكاری تجھیزاتی كه پوشش ورق روی آنھا، بصورت پیش ساخته توسط سازنده دستگاه تامین شود، ٢٠% از قیمت ردیف مربوط كسر٩–

.می شود
.سطح كار مورد محاسبه در عایقكاری گرم تجھیزات دوار، سطح كل صندوق فلزی پوشش دھنده عایق آنھاست١٠–
ھزینه ساخت چارچوب فلزی و ورق كاری روی آن برای عایقكاری تجھیزات با روش تزریق پلی یوریتان، بر اساس فصل سازه ھای فلزی و تكیه گاه ھا١١–

.محاسبه می شود
.سطح كل مورد محاسبه در عایقكاری سر تجھیزات دوار، سطح كل پوسته بیرونی دستگاه ھاست١٢–
.لوله ھا در كارگاه ھای ثالث، ھیچگونه اضافه بھایی محاسبه نمی شودCOATING & WRAPPING برای١٣–
.شده توسط كارفرما، فقط ھزینه نوار پیچی سر جوش ھا و اتصاالت طبق قیمت ھای این فصل محاسبه می شودCOAT & WRAP برای لوله ھای١۴–
محاسبه نمی شود ولی برای لوله ھای كه عایق شدهHOLIDAY TEST می شوند، ھزینه ای بابتCOAT & WRAP برای لوله ھایی كه توسط پیمانكار١۵–

.برای آزمایش منفذ یابی و ترمیم عیوب محاسبه می گرددCOAT & WRAP توسط كارفرما، ۵% قیمت
.، می باشدSINGLE COAT & SINGLE WRAP بیشتر از قیمتDOUBLE COAT & DOUBLE WRAP  ،25% قیمت عایقكاری رطوبتی١۶–
در شرایطی كه مصالح آن توسطSINGLE COAT & DOUBLE WRAP ، با عایقكاری رطوبتیSINGLE COAT & SINGLE WRAP قیمت ھای عایقكاری١٧–

.كارفرما تامین شود، یكسان است
.نگھداری از مصالح عایقكاری رطوبتی گرم یا سرد در انبارھای سر بعھده پیمانكار است و ھزینه آن در قیمت ھای این بخش منظور شده است١٨–
.به عایقكاری رطوبتی گرم سرجوش ھا و اتصاالت پس از نصب، اضافه بھایی معادل ٨٠% عایقكاری رطوبتی سر آنھا تعلق می گیرد١٩–
قیمت عایقكاری رطوبتی اتصاالت تا ١٠ اینچ، معادل دو برابر عایقكاری سرجوش برای زانوھا و سه برابر عایقكاری سرجوش ھم اندازه برای سه٢٠–

.راھه ھا، می باشد
.در ردیف ھای قیمت اندود سیمانی لوله ھا، ھزینه مصالح مصرفی از قبیل ماسه مخصوص، سیمان، آب و ... منظور شده است٢١–

٢۵٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - لوله کشی راسته (افقی و
عمودی)

M2ISPH01
١٨٠١۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٢۴١،١٣٠ متر

DIA: 2-6   INCH ٠٢٣٢٨،۵٩٠ متر

DIA: 8-12  INCH ٠٣۴٠٣،٧٨٠ متر

DIA: 14-16 INCH ٠۴۴٧٩،٨٠٠ متر

DIA: 18-24 INCH ٠۵۵٨٧،٣١٠ متر

DIA: 26-36 INCH ٠۶۶٩٣،٨٣٠ متر

٢۵۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - شیرآالت وفیتینگ ھا M2ISPH02
١٨٠٢۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٣٧۴،۴٩٠ عدد

DIA: 2-6   INCH ٠٢٧٣۶،٨٠٠ عدد

DIA: 8-12  INCH ٠٣١،١٠٠،٣٨٠ عدد

DIA: 14-16 INCH ٠۴١،٣٢١،٨٩٠ عدد

DIA: 18-24 INCH ٠۵١،۴٧١،۵١٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶١،٨۴٣،٩١٠ عدد

٢۵۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - فلنج ھا M2ISPH03
١٨٠٣۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١١٨٧،٢۵٠ عدد

DIA: 2-6   INCH ٠٢٣۶٨،۴٠٠ عدد

DIA: 8-12  INCH ٠٣۵۵٠،١٩٠ عدد

DIA: 14-16 INCH ٠۴۶۶١،١۵٠ عدد

DIA: 18-24 INCH ٠۵٧٣۵،٧۶٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶٩٢١،٩۶٠ عدد

٢۵۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - لوله ھای ھمراه با لوله کشی
حرارتی

M2ISPH04
١٨٠۴۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٢۶٩،۶١٠ متر

DIA: 2-6   INCH ٠٢٣۵۶،٢۵٠ متر

DIA: 8-12  INCH ٠٣۴٣١،۴۴٠ متر

DIA: 14-16 INCH ٠۴۵٠۶،۶۴٠ متر

DIA: 18-24 INCH ٠۵۶١٣،٣۴٠ متر

DIA:   >24   INCH ٠۶۶٩۶،٩٢٠ متر

٢۵٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - ابزار دقیق - سطح سنج ھا -
ادوات در طول خط

M2ISPH05
١٨٠۵۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١،۶٠٠،١۶٠ عدد

٢۵٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق - لوله کشی راسته (افقی و
عمودی)

M2ISPC01
١٨١١۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٣٢٧،٢٠٠ متر

DIA: 2-6   INCH ٠٢۴٢۶،٠٣٠ متر

DIA: 8-12  INCH ٠٣۵٢۴،٨۶٠ متر

DIA: 14-16 INCH ٠۴۶٢٣،۶٩٠ متر

DIA: 18-24 INCH ٠۵٧٨٠،١٧٠ متر

DIA:   >24   INCH ٠۶٩٢٩،١٠٠ متر

٢۵٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد لوله ھا وابزار دقیق - شیر آالت و فیتینگ ھا M2ISPC02
١٨١٢۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١١،٠۵٢،٠٨٠ عدد

DIA: 2-6   INCH ٠٢٢،۵٨١،۴٩٠ عدد

DIA: 8-12  INCH ٠٣٣،۶١٨،۴٧٠ عدد

DIA: 14-16 INCH ٠۴۴،۴۴٣،١٨٠ عدد

DIA: 18-24 INCH ٠۵۵،١۵٨،٨٠٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶۶،۵١٨،١٢٠ عدد

٢۶٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد لوله ھا وابزار دقیق - فلنج ھا M2ISPC03
١٨١٣۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١۶٣۶،۴٢٠ عدد

DIA: 2-6   INCH ٠٢١،۵٣٧،١٩٠ عدد

DIA: 8-12  INCH ٠٣٢،٢٨۴،۵۶٠ عدد

DIA: 14-16 INCH ٠۴٢،٧٩۵،١۴٠ عدد

DIA: 18-24 INCH ٠۵٣،٣٠١،٠۶٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶۴،۴٢٨،٧٣٠ عدد

٢۶١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد لوله ھا وابزار دقیق - ابزار دقیق - سطح سنج ھا -
ادوات در طول خط

M2ISPC04
١٨١۴۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١،٧٨۶،٢۵٠ عدد

٢۶٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - سروته مبدل ھا و ظروف M2ISEH01
١٨٢١۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٣،٣٢٩،١٠٠ متر مربع

٢۶٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - دیواره مبدل ھا و ظروف M2ISEH02
١٨٢٢۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١۶١۴،٨٣٠ متر مربع

٢۶۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - دیواره مخازن M2ISEH03
١٨٢٣۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٣٩١،٠٨٠ متر مربع

٢۶۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - سقف مخازن M2ISEH04
١٨٢۴۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٣١٨،١٧٠ متر مربع

٢۶۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - تجھیزات دوار M2ISEH05
١٨٢۵۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١،٧٧۴،٢٩٠ متر مربع

٢۶٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - داکت ھا و ھواکش ھا M2ISEH06
١٨٢۶۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٣٩١،١٨٠ متر مربع

٢۶٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد تجھیزات - سر و ته ظروف و مبدل ھا M2ISEP01
١٨٣١۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٢،٢٨٨،٨١٠ متر مربع

٢۶٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد تجھیزات - دیواره ظروف و مبدل ھا M2ISEP02
١٨٣٢۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١،٢۴١،٧۴٠ متر مربع

٢٧٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد تجھیزات - مخازن کروی M2ISEP03
١٨٣٣۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١،۶۴٠،٧۴٠ متر مربع

٢٧١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد تجھیزات - تزریق / پاشیدن مواد پی.یو M2ISEP04
١٨٣۴۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٩۵٣،١۵٠ متر مربع

٢٧٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری ضد آتش - لبه ھای  پائینی ظروف M2ISFP01
١٨۴١۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١٣١،١١١،٠۴٠ متر مکعب

٢٧٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری ضد آتش - اسکلت فلزی M2ISFP02
١٨۴٢۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١۶۴،٧١٣،٩٩٠ متر مکعب

٢٧۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش و نوار پیچی لوله ھا - پوشش و نوار پیچی گرم در کارگاه M2ISWR01
١٨۵١۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١۴۵،٩٧٠ اینچ/متر

DIA:          > 10 INCH ٠٢۴٠،١٣٠ اینچ/متر

٢٧۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش و نوار پیچی لوله ھا - نوار پیچی سرد M2ISWR02
١٨۵٢۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١۴٨،۴١٠ اینچ/متر

DIA:          > 10 INCH ٠٢۴٣،٨۵٠ اینچ/متر

٢٧۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش و نوار پیچی لوله ھا - نوار پیچی و تعمیر اتصاالت M2ISWR03
١٨۵٣۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١٨۴،۵١٠ اینچ/قطر

DIA:          > 10 INCH ٠٢۶٢،٧٠٠ اینچ/قطر

٢٧٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش (اندود) سیمانی لوله ھا - لوله ھا (شامل فلنج ھا) M2ISCL01
١٨۶١۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

D: <=24 INCHES ٠١٣٨۵،٧٨٠ متر مربع

D: > 24 INCHES ٠٢۴۵١،٣٢٠ متر مربع

٢٧٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش (اندود) سیمانی لوله ھا - سه راه و زانو M2ISCL02
١٨۶٢۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

D= 6" ٠١٨١٨،۵١٠ عدد

D= 8" ٠٢٩١٢،١١٠ عدد

D= 10" ٠٣٩٨٠،٩۵٠ عدد

D= 12" ٠۴١،٠٣۴،۴۴٠ عدد

D= 14" ٠۵١،١٢٣،٠٨٠ عدد

D= 16" ٠۶١،٢۶٣،٣٩٠ عدد

D= 18" ٠٧١،٣٩۴،۵١٠ عدد

D= 20" ٠٨١،۵٠٠،٢٧٠ عدد

D= 24" ٠٩١،٧۶٢،٩٨٠ عدد

D= 26" ١٠١،٩٢٨،٧۵٠ عدد

D= 28" ١١٢،١٢۶،١٧٠ عدد

D= 30" ١٢٢،٢۴۶،٧۵٠ عدد

D= 32" ١٣٢،٣٨٠،٠۶٠ عدد

D= 34" ١۴٢،۵٢٨،۴۵٠ عدد

D= 36" ١۵٢،۶٩۴،٣٠٠ عدد

D= 38" ١۶٢،٨٨٠،٩٢٠ عدد

D= 40" ١٧٣،٠٠۵،۶٠٠ عدد

D= 42" ١٨٣،١۶٩،٨٩٠ عدد

D= 44" ١٩٣،٣۵۵،٣٨٠ عدد

D= 46" ٢٠٣،۵٠١،۴٣٠ عدد

D= 48" ٢١٣،۶۵٨،٧۴٠ عدد

D= 50" ٢٢٣،٨١٧،١٢٠ عدد

D= 52" ٢٣۴،٠١٣،٣۴٠ عدد

D= 54" ٢۴۴،١۴٨،٩۵٠ عدد

D= 56" ٢۵۴،٣١١،٢٩٠ عدد

٢٧٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - لوله ھای
راسته (افقی و عمودی)

M2ISMT0101
١٨٨١۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١١١٧،۵١٠ اینچ/متر

٢٨٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - شیرآالت و
فیتینگ ھا

M2ISMT0102
١٨٨٢۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٢۴٩،١٨٠ اینچ/قطر

٢٨١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - فلنج ھا M2ISMT0103
١٨٨٣۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١۵٢،٢٨٠ اینچ/قطر

٢٨٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری لوله ھا و ابزار دقیق - لوله ھای دارای
TRACEحرارتی

M2ISMT0104
١٨٨۴۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١١۴۵،٩٠٠ اینچ/متر

٢٨٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - ابزار دقیق M2ISMT0105
١٨٨۵۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

برای تمام اندازه ھا ٠١١،٣۵۴،٨٣٠ دستگاه

٢٨۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق - لوله ھای
راسته (افقی و عمودی)

M2ISMT0201
١٨٨۶۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١١٣١،١٠٠ اینچ/متر

٢٨۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق - شیر آالت و
فیتینگ ھا

M2ISMT0202
١٨٨٧۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١٢٧۶،٣٧٠ اینچ/قطر

٢٨۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ھا وابزار دقیق - فلنج ھا M2ISMT0203
١٨٨٨۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١٧۴،٧۶٠ اینچ/قطر

٢٨٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق - ابزار دقیق M2ISMT0204
١٨٨٩۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١،۵٣۶،٠٩٠ دستگاه

٢٨٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم تجھیزات M2ISMT03
١٨٩٠۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

سر و ته ظروف مبدلھا ٠١٣،٣٣۵،۵٧٠ متر مربع

دیواره ظروف و .. تانکھا،

داکتھا
٠٢١،٣١٩،٩٢٠ متر مربع

تجھیزات دوار ٠٣١،٣٠٢،٠١٠ متر مربع

٢٨٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد تجھیزات M2ISMT04
١٨٩١۵٨

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

سر و ته ظروف و مبدلھا ٠١٣،۵١۶،٨٣٠ متر مربع

دیواره ظروف و مبدلھا، مخازن

کروی
٠٢١،۴٣٧،٠٢٠ متر مربع

٢٩٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل نوزدھم- کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

ھزینه انجام آزمایش ھای به روش ھای ذرات مغناطیسی و اولتراسونیک بر اساس فھرست بھای ژئوتكنیک و مقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت١–
برنامه ریزی و نظارت راھبردی محاسبه می شود. ولی ھزینه ھای عملیات پیش گرم، تنش زدایی، آزمایش ھیدرواستاتیک تجھیزات، آزمایش ھای مایع

.نفوذی و رادیوگرافی، بر اساس قیمت ھای این فصل محاسبه می گردد
قیمت منظور شده برای آزمایش ھیدرواستاتیک مخزن ھای ذخیره(استوانه ای)، شامل لوله کشی موقت از محل برداشت آب، پمپاژ آب به داخل٢–

مخزن طبق دستورالعمل ھا و مشخصات فنی پیمان و کنترل روزانه و ترازیابی اطراف پی مخزن و تھیه نمودارھا و گرایش ھای مربوط، تخلیه مخزن و
.الیروبی و تمیزکاری مخزن و جمع آوری و برچیدن لوله کشی ھا و وسائل اضافی است

.قیمت منظور شده برای آزمایش ھیدرواستاتیک مبدل ھای حرارتی، برای ھر دو قسمت پوسته و تیوب آنھاست٣–
.الزم برای اجرای آزمایش ھیدرواستاتیک، اضافه بھایی محاسبه نمی شودBLIND FLANGE برای ساخت انواع۴–
در اجرای آزمایش ھای ھیدرواستاتیک ھزینه تامین آب در محدوده محل اجرای كار به شعاع حداكثر ۵ كیلومتر از محل مصرف بعھده كارفرماست ولی۵–

.انتقال آن در داخل این محدوده بعھده پیمانكار می باشد
.تاثیر تعداد نازل ھا در آزمایش ھیدرواستاتیک تجھیزات نادیده گرفته می شود و قیمت یكسان برای آنھا منظور می گردد۶–
.در مواردی كه تنش زدایی در كوره انجام می شود، ھزینه آن معادل ھزینه تنش زدایی با المان برقی محاسبه می شود٧–
.برای تنش زدایی پوسته ھای با ضخامت بیش از یك اینچ، به ازای ھر یك اینچ افزایش ضخامت ۵% قیمت ردیف مربوط، اضافه بھا منظور می شود٨–
.قطعات فیلم ھا تاثیری در ھزینه رادیوگرافی نداردOVERLAP قیمت رادیوگرافی برای واحد طول قطعه منظور می شود. به این ترتیب میزان٩–

٢٩١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای ھیدرو استاتیکی - مخازن استوانه ای M2CWHS01
١٩٠١۵٨

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

UP TO 6000 M3 ٠١٧٨،٠٨٠ متر مکعب

> 6000 - 15000 M3 ٠٢۵۵،٢٠٠ متر مکعب

> 15000 - 45000 M3 ٠٣۴٣،٨٨٠ متر مکعب

>45000 M3 ٠۴٢٩،٨٩٠ متر مکعب

٢٩٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای ھیدرو استاتیکی - ظروف ،برجھا، مخازن کروی M2CWHS02
١٩٠٢۵٨

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١٧٩٢،٠٩٠ متر مکعب

٢٩٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

S. & Tآزمایش ھای ھیدرو استاتیکی - مبدلھای از نوع  M2CWHS03
١٩٠٣۵٨

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١٢،٣٩٠ کیلوگرم

٢٩۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای ھیدرو استاتیکی - بندل کولرھای ھوائی، کویلھا M2CWHS04
١٩٠۴۵٨

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١۴،١۴٠ کیلوگرم

٢٩۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای ھیدرو استاتیکی - تیوبھای کوره ھا و بویلرھا M2CWHS05
١٩٠۵۵٨

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١۴،٣٠٠ کیلوگرم

٢٩۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش به روش مایع نفوذی M2CWPT
١٩١١۵٨

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

FOR ALL TANKS ROOF &

BOTTOM
٠١٢١،٢٣٠ متر مربع

٢٩٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای پرتو نگاری M2CWGR
١٩٢١۵٨

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL JOINTS UP TO 50 MM

THK.
٠١١۴،۴٠٠ سانتیمتر

٢٩٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تنش زدائی (پس گرم کردن جوش) - به روش الکتریکی - کربن استیل
%>) - ضخامت ورق تا یک اینچ٠٫۵CRو آلیاژی (

M2CWPW010101
١٩٣١۵٨

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL EQUIPMENT ٠١٢٧،٣٠٧،٧١٠ متر طول

جوش

٢٩٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تنش زدائی (پس گرم کردن جوش) - به روش الکتریکی - کربن استیل
%>) - اضافه بھا ھریک اینچ ضخامت اضافی٠٫۵CRو آلیاژی - (

M2CWPW010102
١٩٣٢۵٨

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL EQUIPMENT ٠١١۵،٣٣٧،١٢٠ متر طول

جوش

٣٠٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تنش زدائی (پس گرم کردن جوش) - به روش الکتریکی آلیاژی
)٠٫۵CRضخامت ورق تا یک اینچ - (>%

M2CWPW010201
١٩٣٣۵٨

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL EQUIPMENT ٠١٣١،۶٨٩،٧۴٠ متر طول

جوش

٣٠١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تنش زدایی (پس گرم کردن جوش) - به روش الکتریکی - آلیاژی
)٠٫۵CRاضافه بھا ھر یک اینچ ضخانت اضافی - (>%

M2CWPW010202
١٩٣۴۵٨

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL EQUIPMENT ٠١١٩،٧١٩،١۶٠ متر طول

جوش

٣٠٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پیش گرم کردن جوش ھا - بروش الکتریکی M2CWPH01
١٩۴١۵٨

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١٢،۵٢٠،۵۴٠ متر طول

جوش

٣٠٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پیش گرم کردن جوش ھا - توسط مشعل برش M2CWPH02
١٩۴٢۵٨

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١٧٢۴،٩۶٠ متر طول

جوش

٣٠۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای با ھوای فشرده M2CWAT
١٩۵١۵٨

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

FOR ALL STORAGE TANK

NOZZLES
٠١٩٠٩،۵٩٠ عدد

٣٠۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کیلومتر تجھیزات رنگ و عایق۵فصل بیستم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - حمل بیش از 

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل بیستم- حمل بیش از ۵ کیلومتر تجھیزات رنگ و عایق

ردیف ھای این فصل بابت اضافه بھای حمل تجھیزات و مصالح تحویلی به پیمانكار در مواردی است كه فاصله انبار كارفرما تا محل نصب بیش از ١۵–
كیلومتر و در خارج از محدوده محل اجرای كار باشد. ھزینه ھای تحویل مصالح، بارگیری و تخلیه و حمل تا ۵ كیلومتر در خارج از محدوده محل اجرای كار

.در قیمت ھای نصب منظور شده است

٣٠۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کیلومتر تجھیزات رنگ و عایق۵فصل بیستم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - حمل بیش از 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلومتر۵حمل بیش از  M2TR
٢٠٠١۵٨

گروه کد

کیلومتر۵فصل بیستم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - حمل بیش از 
تجھیزات رنگ و عایق

W: UP TO 20 TON ٠١۶،٣٣٠ تن/کیلومتر

W:   >20-50   TON ٠٢١،۵۵٠ تن/کیلومتر

٣٠٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

كارھای برق

فصل بیست و یكم - کابل کشی و سیم کشی

بھای ردیف ھای این فصل براساس متر طول كابل یا سیم محاسبه می شود. در ردیف ھای مربوط به ماسه ریزی و آجرچینی واحد اندازه گیری مترمربع١–
.است

، می باشد. در صورت استفاده از سطوح ولتاژ غیر مذكور در اینIPS-M-EL-270 دسته بندی كابل ھا از لحاظ سطح ولتاژ منطبق بر استاندارد٢–
.) ، از ردیف مربوط به اولین سطح ولتاژ باالی سطح مورد نظر(٣٣ برای ٢۴ كیلو ولت) استفاده می شودKV 24استاندارد(به عنوان مثال 

برایSمجموع سطح مقطع ھادی ھای بكار رفته در كابل می باشد. بعنوان مثال، S محاسبه شده است. منظور ازS قیمت ھا برحسب سطح مقطع٣–
.كابل ٣×۴ میلیمتر مربع، معادل ١٢ میلیمترمربع و برای كابل ٧٠+٩۵×٣ میلیمترمربع ، معادل ٣۵۵ میلیمترمربع است

.قیمت ھای این فصل بر اساس سه نوع ساختار كابل: ١) بدون زره ٢) زره دار ٣) زره دار با  غالف سربی محاسبه شده است۴–
و غیره) در قیمت ھا منظور شده است و ھیچگونه تغییرXLPE , PE, PVCعایق و پوشش تمامی كابل ھا در این بخش، بدون توجه به جنس آنھا(۵–

.قیمت از این بابت محاسبه نمی شود
.اجرای كابل داخل ترانشه بتونی و یا كانال خاكی می  باشد(UNDER GROUND)منظور از كابل كشی زیر زمینی۶–
.اجرای كابل روی سینی و نردبان كابل یكسان فرض شده  و از تفاوت ھای اجرایی جزیی چشم پوشی شده است٧–
تمامی كارھای تكمیلی مربوط به كابل كشی شامل مرتب كردن، مھار كردن، نصب شماره كابل، آزمایش طبق نقشه و مشخصات فنی و تحویل به٨–

.كارفرما، در قیمت ھا منظور شده است
، ھزینه آن باید جداگانهHIGH POT TEST و تلفن چک در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به(MEGGER TESTER)آزمایش كابل با مگر تستر٩–

.محاسبه شود
در صورتی كه ھر رشته كابل از ابتدا تا انتھا از لحاظ محل اجرا(زیر زمینی روی سینی، یا نردبان كابل، داخل كاندوئیت)  تحت بیش از یك ردیف قرار١٠–

:گیرد، به شرح زیر ارزیابی می شود
ھرگاه حداقل ٨٠% طول مسیر اجرا از یك نوع خاص باشد، تمامی مسیر اجرای آن رشته كابل تحت ھمان ردیف قرار می گیرد. در غیر اینصورت، ھر
بخش از كابل مورد نظر تحت ردیف مربوط منظور می شود. به عنوان مثال، اگر ١٠٠ متر كابل از محل ترانسفورماتور تا اتاق كنترل اجرا شود و ٨۶ متر از
مسیر اجرا داخل ترانشه خاكی و ١۴ متر  داخل كاندوئیت باشد، تمامی ١٠٠ متر كابل تحت ردیف مربوط به  ترانشه خاكی قرار می گیرد. اگر ٧٣ متر
از مسیر اجرای این كابل داخل ترانشه خاكی  و ٢٧ متر  داخل كاندوئیت باشد، ھریک از این طول ھا تحت ردیف مربوط به خود قرار خواھد گرفت: ٧٣

.متر داخل ترانشه خاكی و ٢٧ متر داخل كاندوئیت
:در محاسبه بھای ردیف ھا مراحل اجرایی زیر منظور شده است ١١–

بازبینی قرقره كابل در انبار كارفرما، تحویل گیری و حمل قرقره از انبار كارفرما به انبار پیمانكار-
حمل قرقره از انبار پیمانكار به محل اجرا و قراردادن آن روی خرک كابل-
خواباندن كابل یا سیم در محل تعیین شده طبق نقشه و مشخصات فنی-
مرتب كردن، مھار كردن و نصب شمار كابل یا سیم (در صورت نیاز)-
آزمایش ھای عایقی و صحت اتصال و تحول به كارفرما-

قیمت ردیف ھا بر مبنای ھادی مسی محاسبه شده است. در صورتی كه ھادی كابل آلومینیومی باشد، ضریب ٠/٧ به ردیف ھای مربوط اعمال١٢–
.می شود

.در كابل كشی تلفن، سر سیم بندی جزو مراحل اجرایی و ھزینه آن در قیمت ھا منظور شده است١٣–
قیمت ردیف ھای كابل تلفن بر مبنای اجرا روی سینی یا نردبان كابل محاسبه شده است. برای سایر روش ھای اجرا، از قیمت ھمین ردیف ھا استفاده١۴–

.می شود
.قطرھای مختلف ھادی در كابل ھای تلفن یكسان فرض شده است و قیمت ھا تنھا بر اساس تعداد روج ھای ھر كابل محاسبه گردیده است١۵–
، می باشد. برای سیم كشی به روش ھای دیگر، از ھمین ردیف ھاCLOSED TYPE  ردیف ھای سیم كشی براساس سیم كشی داخل كاندوئیت از نوع١۶–

.استفاده می شود

٣٠٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - زیر زمینی - بدون زره ELCW01BDUA
٢١٠١۵٨

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١۴٢،٧۵٠۵٧،٧۴٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٨۴،٠۵٠١٠٠،٢١٠ ٠٢۴٨،٨۵٠۶۶،٧٢٠٧٢،٣١٠ متر

40 < S <= 64 MM2١٠۴،٢٨٠١٢۵،۵٣٠ ٠٣۶١،٠۶٠٨٣،۴٣٠٨٨،٧۵٠ متر

64 < S <= 100 MM2١٢٧،١۵٠١۴٧،۶١٠ ٠۴٧٣،٢٨٠١٠٠،٠۵٠١١٢،٢١٠ متر

100 < S <= 140 MM2١۵۴،۶٨٠١٧٧،٩۶٠ ٠۵٩٧،۴۵٠١٢٣،٢۶٠١٣٧،۶۴٠ متر

140 < S <= 190 MM2١٧٢،۵٢٠١٩۵،۶۶٠ ٠۶١١۵،٧۴٠١۴۶،٣٧٠١۵۵،٨۵٠ متر

190 < S <= 240 MM2١٨۵،٠۶٠٢٠۶،٣۴٠ ٠٧١٢٧،٩٢٠١۶١،٧٨٠١٧٠،٠٣٠ متر

240 < S <= 300 MM2٢٠٨،٧۴٠٢٢٨،٧٠٠ ٠٨١۴۶،١۴٠١٨۴،٨٨٠١٩۵،٠۴٠ متر

300 < S <= 450 MM2٢٩٣،٢۵٠٣١۵،٩٠٠ ٠٩٢٢٢،٨۵٠٢۶۵،٠٨٠٢٧٧،٠٩٠ متر

450 < S <= 500 MM2۴٣٣،٨١٠۴۶٣،١١٠ ١٠٣٣۴،٢٣٠٣٩٧،۵٣٠۴١٣،۶۴٠ متر

500 < S < = 650 MM2۴٧٧،٧٧٠۵٠٧،۶٧٠ ١١٣٧١،٣٨٠۴۴١،٧٢٠۴۵٧،۶٠٠ متر

650 < S < =800 MM2۵٧۶،٢٠٠۵٩٨،۴١٠ ١٢۴۶٠،۴٧٠۵۴٧،٧۵٠۵۶۴،۶٣٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٧٢۶،٢٣٠٧۵٠،۵٢٠ ١٣۵٩۴،١٩٠٧٠۶،٧۶٠٧١۵،١۵٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٨۵٠،۶٩٠٨٧۵،٢۵٠ ١۴٧٠۵،۵۶٠٨٣٩،٢٩٠٨۴١،۵۶٠ متر

S> 1200 MM2٩٢١،۶۶٠٩٧٨،٢٣٠ ١۵٨١۶،٩٧٠٨٨٠،۴۴٠٩١٢،٩٨٠ متر

٣٠٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - زیر زمینی - زره دار ELCW01BDAR
٢١٠٢۵٨

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١۵٧،٧۴٠۵٩،٩۴٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢۶۶،٠١٠۶٨،١٩٠٨۶،٠٨٠ متر

40 < S <= 64 MM2١٢٢،٧۵٠١۴۴،۶١٠ ٠٣٨٢،۵٠٠٨۴،۴٨٠١٠۶،٨٠٠ متر

64 < S <= 100 MM2١۴۶،٠٣٠١۶٧،٧٧٠ ٠۴٩٨،٩٨٠١٠٠،٩١٠١٣٠،١٨٠ متر

100 < S <= 140 MM2١٧۶،٩٢٠٢٠٢،۴۴٠ ٠۵١٢١،٩٧٠١٢٧،٧٣٠١۵٨،٣٣٠ متر

140 < S <= 190 MM2١٩۴،٠۵٠٢١٨،٢٧٠ ٠۶١۴۴،٨١٠١۵٠،٩٨٠١٧۶،۶٣٠ متر

190 < S <= 240 MM2٢٠٧،١۴٠٢٣١،٩٧٠ ٠٧١۶٠،٠٣٠١۶۴،٩٠٠١٨٩،۴۵٠ متر

240 < S <= 300 MM2٢٣٠،٧٣٠٢۵۵،٠٩٠ ٠٨١٨٢،٩٠٠١٨۶،٩٢٠٢١٣،٧٣٠ متر

300 < S <= 450 MM2٣٢٢،٩٩٠٣۵۵،٨١٠ ٠٩٢۶٣،١١٠٢٧٠،٢۴٠٢٩٨،٣٧٠ متر

450 < S <= 500 MM2۴۶٧،٣٣٠۵٠٣،٣٨٠ ١٠٣٩۴،۶٣٠۴٠۵،٢٧٠۴۴١،۴۴٠ متر

500 < S < = 650 MM2۵١٠،٨١٠۵۴۶،٣۴٠ ١١۴٣٨،۵٢٠۴۴٨،٢۴٠۴٨۶،١٣٠ متر

650 < S < =800 MM2۶٠٩،۵٧٠۶۴۴،٨۵٠ ١٢۵۴٣،٧٧٠۵۵٩،۴٢٠۵٨۶،٣۶٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٧۵۴،٢١٠٧٨٣،٣١٠ ١٣٧٠١،۶٠٠٧٢١،٨۵٠٧٣٩،٠٨٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٨٧۵،٢۵٠٩٠٠،۵۶٠ ١۴٨٣٣،٢٠٠٨۶۵،٢١٠٨۶۵،٧٨٠ متر

S> 1200 MM2٩٣١،٣٣٠٩٩١،٨٢٠ ١۵٨٨١،٠١٠٩٠٧،۶٢٠٩١٨،۴۶٠ متر

٣١٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - زیر زمینی - زره دار با غالف سربی ELCW01BDAL
٢١٠٣۵٨

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١۶۴،١٣٠٧٧،۴٠٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٧٣،٢۶٠٨٨،٠۴٠١١٠،٨٢٠ متر

40 < S <= 64 MM2١۵۶،۵٢٠١٨١،۵٣٠ ٠٣٩١،۵٩٠١٠٩،١٠٠١٣٧،۴٨٠ متر

64 < S <= 100 MM2١٨١،٣١٠٢١٠،۵٩٠ ٠۴١٠٩،١٠٠١٢۶،٢٨٠١۶٣،٢٠٠ متر

100 < S <= 140 MM2٢١٩،۵٨٠٢۵٢،٠۴٠ ٠۵١٣۵،٩٩٠١۵٩،٩۶٠١٩٨،۵٢٠ متر

140 < S <= 190 MM2٢۴٠،٧٨٠٢٧٠،٨٨٠ ٠۶١۶٠،٧۵٠١٨٩،٠۴٠٢٢١،۴٩٠ متر

190 < S <= 240 MM2٢۵۶،٩٧٠٢٨٧،٨٢٠ ٠٧١٧٧،۶٠٠٢٠۶،۴٩٠٢٣٧،۵١٠ متر

240 < S <= 300 MM2٢٨۶،٢٣٠٣١۶،٣٩٠ ٠٨٢٠٢،٩٩٠٢٣۴،٠٠٠٢۶٧،٩٢٠ متر

300 < S <= 450 MM2٣٩۶،٧۵٠۴٣٨،٣٨٠ ٠٩٢٩۶،٠٢٠٣٣۴،٧٢٠٣۶٩،٧٨٠ متر

450 < S <= 500 MM2۵٧٣،٩۵٠۶٢٠،١۵٠ ١٠۴٣٨،٠٩٠۵٠٢،١١٠۵۴٧،٠۶٠ متر

500 < S < = 650 MM2۶٢٧،۴۴٠۶۶٨،٧٠٠ ١١۴٨۶،٧٨٠۵۵۵،٣۵٠۶٠٢،۴١٠ متر

650 < S < =800 MM2٧۴٨،۴۴٠٧٩١،٨٧٠ ١٢۶٠٣،۶١٠۶٩٣،٠٩٠٧٢۶،۶۴٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٩٢۵،٨٣٠٩۶٠،٨٠٠ ١٣٧٧٨،٧٨٠٨٧١،٢١٠٩١۵،٧١٠ متر

1000 < S < 1200 MM2١،٠٨٩،۶٢٠١،١٢٠،٨٠٠ ١۴٩٢۴،٨١٠١،٠۴۴،١۵٠١،٠۴۴،٨١٠ متر

S> 1200 MM2١،١۵٣،٧٠٠١،٢٣٢،٨٣٠ ١۵١،٠٧٩،٠٩٠١،١٣٣،١٨٠١،١۴١،٨٩٠ متر

٣١١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - روی سینی یا نردبان کابل - بدون زره ELCW01TLUA
٢١٠۴۵٨

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١۵۴،١٧٠٧١،١۵٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2١٠۴،۵۴٠١٢۴،۶٨٠ ٠٢۶١،٩١٠٨١،٢٧٠٨٩،٠٣٠ متر

40 < S <= 64 MM2١٢٩،۶۶٠١۵۶،١٩٠ ٠٣٧٧،٣۶٠١٠١،۶٠٠١٠٩،٣۶٠ متر

64 < S <= 100 MM2١۵٨،٠٨٠١٨٣،۶۵٠ ٠۴٩٢،٨۵٠١٢١،٩١٠١٣٨،٢۵٠ متر

100 < S <= 140 MM2١٩٣،۴٨٠٢٢٢،٨١٠ ٠۵١٢٣،۵۴٠١۵١،٢٢٠١٧٠،٨٣٠ متر

140 < S <= 190 MM2٢١۵،٨٣٠٢۴۴،٩٣٠ ٠۶١۴۶،٧٢٠١٧٩،۵٧٠١٩٣،٣١٠ متر

190 < S <= 240 MM2٢٣١،۴۵٠٢۵٨،١٣٠ ٠٧١۶٢،١۵٠١٩٨،۴٨٠٢١٠،٨۶٠ متر

240 < S <= 300 MM2٢۶١،٠۶٠٢٨۶،١۶٠ ٠٨١٨۵،٢٨٠٢٢۶،٧٩٠٢۴٢،٠١٠ متر

300 < S <= 450 MM2٣٧٣،٣٧٠۴٠٢،٣٠٠ ٠٩٢٨۵،۵٨٠٣٣٣،١٢٠٣۵٠،٨٣٠ متر

450 < S <= 500 MM2۵۵٢،٣٢٠۵٨٩،٨۴٠ ١٠۴٢٨،٣٢٠۴٩٩،۵۴٠۵٢٣،۶٩٠ متر

500 < S < = 650 MM2۶٠٨،١٩٠۶۴۶،۴۴٠ ١١۴٧۵،٨٩٠۵۵۵،١٢٠۵٧٩،٢٣٠ متر

650 < S < =800 MM2٧٣٣،۴٧٠٧۶١،٨۴٠ ١٢۵٩٠،٠٧٠۶٨٨،٣٠٠٧١۴،٨٧٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٩٢۴،٣١٠٩۵۵،۴٩٠ ١٣٧۶١،۴٠٠٨٨٨،١٢٠٩٠۵،٢۶٠ متر

1000 < S < 1200 MM2١،٠٨٢،۶٠٠١،١١۴،٠۶٠ ١۴٩٠۴،١۶٠١،٠۵۴،۶١٠١،٠۶۵،١۵٠ متر

S> 1200 MM2١،٢٨١،١۶٠١،٢٩٣،٢۶٠ ١۵١،٠۴۶،٨٩٠١،٢٢١،١۶٠١،٢٣٣،٣۴٠ متر

٣١٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - روی سینی یا نردبان کابل - زره دار ELCW01TLAR
٢١٠۵۵٨

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٧١،١۵٠٧٣،٨۶٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٨١،٢٧٠٨۴،٠٠٠١٠۶،١٠٠ متر

40 < S <= 64 MM2١۵٢،٢١٠١٨٠،٠٣٠ ٠٣١٠١،۶٠٠١٠۴،٠۶٠١٣١،۶۵٠ متر

64 < S <= 100 MM2١٨١،٠۶٠٢٠٨،٨٣٠ ٠۴١٢١،٩١٠١٢۴،٢٢٠١۶٠،۴٩٠ متر

100 < S <= 140 MM2٢٢٠،۶٨٠٢۵٣،۵٢٠ ٠۵١۵١،٢٢٠١۵٨،۴۵٠١٩۶،۵٣٠ متر

140 < S <= 190 MM2٢۴١،٩۶٠٢٧٣،٣١٠ ٠۶١٧٩،۵٧٠١٨٧،٣۴٠٢١٩،٢۶٠ متر

190 < S <= 240 MM2٢۵٨،٢٨٠٢٩٠،۴٢٠ ٠٧١٩٨،۴٨٠٢٠۴،۵٣٠٢٣۵،١۵٠ متر

240 < S <= 300 MM2٢٨٧،۶٣٠٣١٩،٢۶٠ ٠٨٢٢۶،٧٩٠٢٣١،٨۶٠٢۶۵،٢٣٠ متر

300 < S <= 450 MM2۴١٠،١٩٠۴۵٣،٣۴٠ ٠٩٣٣٣،١٢٠٣۴٢،٠۴٠٣٧٧،٩٣٠ متر

450 < S <= 500 MM2۵٩٣،۴۶٠۶۴١،٣١٠ ١٠۴٩٩،۵۴٠۵١٣،٠٢٠۵۵٩،٠۵٠ متر

500 < S < = 650 MM2۶۴٨،۶٨٠۶٩۵،٩٣٠ ١١۵۵۵،١٢٠۵۶٧،٣٧٠۶١۵،۶۴٠ متر

650 < S < =800 MM2٧٧٣،٨۴٠٨٢١،٢۴٠ ١٢۶٨٨،٣٠٠٧٠٨،٢٢٠٧۴٢،۴۵٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٩۵٧،٣٧٠٩٩٧،٣٣٠ ١٣٨٨٨،١٢٠٩١٣،٨١٠٩٣۵،٧٠٠ متر

1000 < S < 1200 MM2١،١١٠،٩٠٠١،١۴۶،٣۵٠ ١۴١،٠۵۴،۶١٠١،٠٩۵،٣۶٠١،٠٩۵،٩٩٠ متر

S> 1200 MM2١،٢٩٠،٠۶٠١،٣٠۶،١١٠ ١۵١،٢٢١،١۶٠١،٢٢۶،۵٨٠١،٢۴۴،٨٨٠ متر

٣١٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - داخل کاندوئیت - بدون زره ELCW01CDUA
٢١٠۶۵٨

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١۵٩،١٨٠٧۶،۴٣٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2١١٢،٩٣٠١٣۵،٠٣٠ ٠٢۶٧،۶٠٠٨٧،٣٢٠٩۵،٧٩٠ متر

40 < S <= 64 MM2١۴٠،٠۵٠١۶٩،٠٨٠ ٠٣٨۴،۴٧٠١٠٩،١٢٠١١٧،۶١٠ متر

64 < S <= 100 MM2١٧٠،٨٣٠١٩٨،٨۶٠ ٠۴١٠١،٣٩٠١٣٠،٩۶٠١۴٨،٨٠٠ متر

100 < S <= 140 MM2٢٠٩،۵٣٠٢۴١،٧١٠ ٠۵١٣۴،٨۵٠١۶٢،٩٨٠١٨۴،۴١٠ متر

140 < S <= 190 MM2٢٣٣،۶٠٠٢۶۵،۵٠٠ ٠۶١۶٠،١۴٠١٩٣،۵۶٠٢٠٨،۵۶٠ متر

190 < S <= 240 MM2٢۵٠،٣٩٠٢٧٩،۶۴٠ ٠٧١٧٧،٠٠٠٢١٣،٩٠٠٢٢٧،۴۶٠ متر

240 < S <= 300 MM2٢٨٢،۴۴٠٣٠٩،٩۶٠ ٠٨٢٠٢،٢٣٠٢۴۴،۴٣٠٢۶١،٠٨٠ متر

300 < S <= 450 MM2۴١٠،٢۴٠۴۴٢،٣۴٠ ٠٩٣١۵،۴٠٠٣۶۵،١٢٠٣٨۴،٧٠٠ متر

450 < S <= 500 MM2۶٠۶،٨٩٠۶۴٨،۴٨٠ ١٠۴٧٣،٠٧٠۵۴٧،۶٠٠۵٧۴،٢٧٠ متر

500 < S < = 650 MM2۶۶٨،١٩٠٧١٠،۶۶٠ ١١۵٢۵،۶٠٠۶٠٨،۴١٠۶٣۵،٢١٠ متر

650 < S < =800 MM2٨٠۵،۶۵٠٨٣٧،١۴٠ ١٢۶۵١،٧۶٠٧۵۴،۴۵٠٧٨٣،٩٢٠ متر

800 < S < = 1000 MM2١،٠١۵،١٢٠١،٠۴٩،٧١٠ ١٣٨۴١،٠٣٠٩٧٣،۵٠٠٩٩٢،۴٩٠ متر

1000 < S < 1200 MM2١،١٨٨،۶٢٠١،٢٢٣،۴٩٠ ١۴٩٩٨،۶۶٠١،١۵۵،٩۴٠١،١۶٧،۵٣٠ متر

S> 1200 MM2١،۴٠٩،٣٣٠١،۴٢٢،٩٠٠ ١۵١،١۵۶،٣۵٠١،٣٣٨،۵٠٠١،٣۵١،٩١٠ متر

٣١۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - داخل کاندوئیت - زره دار ELCW01CDAR
٢١٠٧۵٨

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٧۶،۴٣٠٧٩،٣٨٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٨٧،٣٢٠٩٠،٣٠٠١١۴،۴٢٠ متر

40 < S <= 64 MM2١۶۵،٣۴٠١٩۵،٣١٠ ٠٣١٠٩،١٢٠١١١،٨١٠١۴١،٩۵٠ متر

64 < S <= 100 MM2١٩۶،٧٣٠٢٢۶،۵۴٠ ٠۴١٣٠،٩۶٠١٣٣،۵١٠١٧٣،١٢٠ متر

100 < S <= 140 MM2٢۴٠،٢۵٠٢٧۵،۴۴٠ ٠۵١۶٢،٩٨٠١٧٠،٨٩٠٢١٢،۵٠٠ متر

140 < S <= 190 MM2٢۶٣،٢١٠٢٩۶،۶٢٠ ٠۶١٩٣،۵۶٠٢٠٢،٠٢٠٢٣۶،٩۴٠ متر

190 < S <= 240 MM2٢٨٠،٨١٠٣١۵،١١٠ ٠٧٢١٣،٩٠٠٢٢٠،۵۴٠٢۵٣،٩٨٠ متر

240 < S <= 300 MM2٣١٢،۶٩٠٣۴۶،٢۵٠ ٠٨٢۴۴،۴٣٠٢۴٩،٩۵٠٢٨۶،۴٧٠ متر

300 < S <= 450 MM2۴۵٢،۴٧٠۴٩٩،٠١٠ ٠٩٣۶۵،١٢٠٣٧۵،٠٣٠۴١۴،٧٣٠ متر

450 < S <= 500 MM2۶۵۴،۴٠٠٧٠۵،۶۵٠ ١٠۵۴٧،۶٠٠۵۶٢،۵٢٠۶١٣،۴٩٠ متر

500 < S < = 650 MM2٧١۵،٢١٠٧۶۵،۵٧٠ ١١۶٠٨،۴١٠۶٢٢،٠٧٠۶٧۵،۵٠٠ متر

650 < S < =800 MM2٨۵٢،٩٢٠٩٠٣،٠٠٠ ١٢٧۵۴،۴۵٠٧٧۶،۵۵٠٨١۴،۴٨٠ متر

800 < S < = 1000 MM2١،٠۵۴،٧٩٠١،٠٩۶،٠٧٠ ١٣٩٧٣،۵٠٠١،٠٠١،٩۶٠١،٠٢۶،٢٧٠ متر

1000 < S < 1200 MM2١،٢٢٣،۴٩٠١،٢۵٩،٣٢٠ ١۴١،١۵۵،٩۴٠١،٢٠١،١۴٠١،٢٠١،٧٣٠ متر

S> 1200 MM2١،۵٠٩،۵۵٠١،۵۶۴،٣٠٠ ١۵١،٣٣٨،۵٠٠١،٣٧٨،۶۴٠١،۴٨٣،۶٣٠ متر

٣١۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] BD [2] TC

UNDERGROUNDON TRAY OR LADDER/CONUIT
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای تلفن ELCW02
٢١١١۵٨

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

N<=12 PAIRS ٠١١٣٧،٠١٠١۶۵،٧٩٠ متر

12< N <= 60 PAIRS ٠٢١٩١،٣١٠٢٠٣،٣۵٠ متر

60< N <=100 PAIRS ٠٣٢۴۶،۵٢٠٢۶١،۴٩٠ متر

100< N   PAIRS ٠۴٣٠١،٢١٠٣١٩،۶۵٠ متر

٣١۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] FR [2] SR

MULTI-STRAND, FLEXIBLESOLID
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیم ھا ELCW03
٢١٢١۵٨

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S < = 0.5  MM2 ٠١٢٠،۵٩٠٢١،٨٣٠ متر

0.5 <S <= 1.5 MM2 ٠٢٢٧،۴۵٠٢٩،١٠٠ متر

1.5 < S <=6 MM2 ٠٣٣۴،٣٢٠٣۶،٣٩٠ متر

6 < S <= 16 MM2 ٠۴۴۴،۶٣٠۴٧،٣٣٠ متر

٣١٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھا و سیم ھای متفرقه ELCW04
٢١٣١۵٨

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

ELEC. HEAT TRACING

CABLE
٠١١٨١،۵٧٠ متر

COAXIAL CABLE ٠٢٢١٧،٠۶٠ متر

٣١٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ماسه ریزی و آجر چینی داخل تراشه ELCW05
٢١۴١۵٨

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

LAYING SAND ٠١١٧٣،٩٢٠ متر

LAYING BLOCKS ٠٢٢۴٧،٣٩٠ متر

٣١٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

كارھای برق

فصل بیست و دوم - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

.سیم است. واحد اندازه گیری گلند عدد می باشد(CORE )واحد اندازه گیری ردیف ھای این فصل، سر یا انتھای كابل شامل یک یا چند رشته١–
HEAT SHRINK بھای ردیف ھای سر سیم بندی كابل ھای فشار ضعیف و كنترل شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای كابلشو و سرسیم و٢–

.می باشد
بھای ردیف ھای سر سیم بندی كابل ھای فشار متوسط(بیش از ١٠٠٠ ولت تا ۶۶ كیلوولت) شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای كابلشو و سر٣–

.، می باشد(CONNECTION KIT )كابل
.ھزینه آن جداگانه محاسبه می شودHIGH POT TEST آزمایش ھای الزم با مگر تستر و تلفن چک در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به۴–
بھای اتصال(مفصل بندی) كابل ھای فشار متوسط، ٢/۴ برابر بھای ردیف ھای سر سیم بندی ھمان كابل ھاست. ھرگاه در موارد خاص و با نظر مھندس۵–

.مشاور نیاز به اتصال سایر انواع كابل ھا، باشد بھای ھر ردیف ٢/١۵ برابر ردیف سر سیم بندی كابل مربوط می باشد
:در محاسبه بھای ردیف ھای سر سیم بندی، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۶–

فرم دادن كابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی-
جدا كردن پوسته و عایق و نصب كابل شو یا سر سیم-
نصب شماره سیم و كابل-
پوشاندن قسمت ھای برق دار ھادی با استفاده از نوار چسب یا روش ھای مشابه طبق مشخصات فنی-
بستن سر سیم در  محل مشخص شده طبق مشخصات فنی-
آزمایش ھای عایق و صحت اتصال(در صورت نیاز) و تحویل به كارفرما-

:٧– در محاسبه بھای ردیف ھای مفصل بندی، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
فرم دادن كابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی-
جدا كردن پوسته و عایق-
مفصل بندی طبق مشخصات فنی-
آزمایش ھای عایقی و صحت اتصال و تحویل به كارفرما-

٣٢٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
CORES 12-5واحدسطح مقطع

 [1] 04 [2] 12 [3] 17 [4] 27 [5] 37 [6] 38

2-4 CORES13-17 CORES18-27 CORES28-37 CORESMORE THAN 37
CORE رديف

(بھاي واحد (ريال

سر سیم بندی کابل ھای کنترل ELTJ01
٢٢٠١۵٨

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=1 MM2٢٩۶،۶٨٠۴١۶،٧۴٠ ٣٩١،٢٣٠ ٠١۵٧،٧۵٠١۴٩،٣٩٠٢٢١،١٧٠ سر

1< S <= 2.5 MM2۵۴٩،۴٢٠٧٧١،٧۶٠ ٧٢۴،۵٠٠ ٠٢١٠۶،٩۵٠٢٧۶،۶۶٠۴٠٩،۵٨٠ سر

2.5< S <= 4 MM2٧٠٣،٢۵٠٩٨٧،٨۵٠ ٩٢٧،٣۵٠ ٠٣١٣۶،٨٨٠٣۵۴،١١٠۵٢۴،٢٨٠ سر

٣٢١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

(بھاي واحد (ريال

سر سیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - بدون ذره ELTJ02UA
٢٢١١۵٨

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=2.5 MM2١١۵،٩٢٠ ٠١٣۶،۶۵٠۵٧،۶٩٠٨٢،۶١٠ سر

2.5< S <=10 MM2١۴۴،٩١٠ ٠٢۴۵،٨٢٠٧٢،١٢٠١٠٣،٢٧٠ سر

10< S <=35 MM2٢١٧،٣۵٠ ٠٣۶٨،٧١٠١٠٨،١٧٠١۵۴،٩٢٠ سر

35< S <=95 MM2٣۶٢،٢۶٠ ٠۴١١۴،۵٣٠١٨٠،٢٧٠٢۵٨،١٨٠ سر

95< S < 185 MM2۵٧٩،۶١٠ ٠۵١٨٣،٢۵٠٢٨٨،۴۴٠۴١٣،١٠٠ سر

185< S <=300 MM2٧٩۶،٩۵٠ ٠۶٢۵١،٩٧٠٣٩۶،۶١٠۵۶٨،٠١٠ سر

300< S <500 MM2١،٠٨۶،٧٧٠ ٠٧٣۴٣،۵٩٠۵۴٠،٨۴٠٧٧۴،۵۶٠ سر

500<S MM2١،۴۴٩،٠١٠ ٠٨۴۵٨،١٢٠٧٢١،١٢٠١،٠٣٢،٧۵٠ سر

٣٢٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

(بھاي واحد (ريال

سر سیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - زره دار ELTJ02AR
٢٢١٢۵٨

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=2.5 MM2١٣٣،٠۴٠ ٠١۴١،١٢٠۶۴،۵۶٠٩١،٩٢٠ سر

2.5< S <=10 MM2١۶۶،٣٠٠ ٠٢۵١،۴٠٠٨٠،٧١٠١١۴،٨٩٠ سر

10< S <=35 MM2٢۴٩،۴۴٠ ٠٣٧٧،٠٩٠١٢١،٠۵٠١٧٢،٣۵٠ سر

35< S <=95 MM2۴١۵،٧٣٠ ٠۴١٢٨،۴٨٠٢٠١،٧۶٠٢٨٧،٢٣٠ سر

95< S < =185 MM2۶۶۵،١٩٠ ٠۵٢٠۵،۵٧٠٣٢٢،٨١٠۴۵٩،۵٨٠ سر

185< S <=300 MM2٩١۴،۶٣٠ ٠۶٢٨٢،۶۶٠۴۴٣،٨۶٠۶٣١،٩٢٠ سر

300< S <=500 MM2١،٢۴٧،٢١٠ ٠٧٣٨۵،۴۴٠۶٠۵،٢٧٠٨۶١،٧٠٠ سر

500<S MM2١،۶۶٢،٩۵٠ ٠٨۵١٣،٩٣٠٨٠٧،٠٣٠١،١۴٨،٩۵٠ سر

٣٢٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

(بھاي واحد (ريال

سر سیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - زره دار با غالف سربی ELTJ02AL
٢٢١٣۵٨

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=2.5 MM2١٣۵،٣٠٠ ٠١۴٣،٧٨٠۶٨،۶٩٠٩٧،۶٣٠ سر

2.5< S <=10 MM2١۶٩،١٠٠ ٠٢۵۴،٧٢٠٨۵،٨٧٠١٢٢،٠۴٠ سر

10< S <=35 MM2٢۵٣،۶٨٠ ٠٣٨٢،٠٩٠١٢٨،٧٩٠١٨٣،٠۵٠ سر

35< S <=95 MM2۴٢٢،٧٨٠ ٠۴١٣۶،٨٢٠٢١۴،۶۶٠٣٠۵،٠٩٠ سر

95< S <= 185 MM2۶٧۶،۴٧٠ ٠۵٢١٨،٩٠٠٣۴٣،۴۵٠۴٨٨،١۶٠ سر

185< S <=300 MM2٩٣٠،١۴٠ ٠۶٣٠٠،٩٨٠۴٧٢،٢۴٠۶٧١،٢٢٠ سر

300< S <=500 MM2١،٢۶٨،٣٨٠ ٠٧۴١٠،۴٢٠۶۴٣،٩۶٠٩١۵،٣٠٠ سر

500<S MM2١،۶٩١،١۵٠ ٠٨۵۴٧،٢٢٠٨۵٨،۶٢٠١،٢٢٠،٣٩٠ سر

٣٢۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوولت۶/۶سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط - تا  ELTJ0301
٢٢٢١۵٨

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2٢،٠٨٠،١٨٠ ٠١١،٠٢٧،۶۴٠١،۵۵٨،٩٧٠٢،٠٣۶،٧۵٠ سر

35< S <=95 MM2٣،٣٢۶،٨٨٠ ٠٢١،۶۴٣،٨١٠٢،۴٩۵،٣۴٠٣،٢۵٧،١۶٠ سر

95< S <= 185 MM2۴،٩٩٢،٢۵٠ ٠٣٢،۴۶۵،٠۴٠٣،٧۴٣،٣٠٠۴،٨٨۵،٩٨٠ سر

185< S <=300 MM2۶،۶۵۵،۶٩٠ ٠۴٣،٢٨۶،۴٩٠۴،٩٨٨،٧۵٠۶،۵١۵،١٣٠ سر

300< S <=500 MM2٨،٣١٩،١٣٠ ٠۵۴،١٠٨،٨۵٠۶،٢٣٧،٨۴٠٨،١۴٣،١۵٠ سر

500<S MM2٩،٩٨٣،٧٠٠ ٠۶۴،٩٣٠،٨٩٠٧،۴٨۴،٠٩٠٩،٧٧٣،۴٢٠ سر

٣٢۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوولت١١سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط - تا  ELTJ0302
٢٢٢٢۵٨

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2٢،٣٩٠،۵٨٠ ٠١١،١٧٣،١٣٠١،٧٨٩،۵٧٠٢،٣٣٨،١٠٠ سر

35< S <=95 MM2٣،٨٢٣،٩۵٠ ٠٢١،٨٧۶،٨٢٠٢،٨۶٣،٣٧٠٣،٧۴٠،۶۶٠ سر

185< S <=300 mm2۵،٧٣۵،٧۶٠ ٠٣٢،٨١۵،١٢٠۴،٢٩۶،٠٨٠۵،۶١١،٣٩٠ سر

185< S <=300 MM2٧،۶۴٧،٩٠٠ ٠۴٣،٧۵٢،٨٣٠۵،٧٢٧،٨٧٠٧،۴٨١،٣٢٠ سر

300< S <=500 MM2٩،۵۵٩،٧١٠ ٠۵۴،۶٩٠،٠٠٠٧،١۵٩،۴۵٠٩،٣۵٢،٠۵٠ سر

500<S MM2١١،۴٧٢،٩٨٠ ٠۶۵،۶٢٩،١٠٠٨،۵٩١،٢۴٠١١،٢٢۴،٢۵٠ سر

٣٢۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوولت٢٠سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط - تا  ELTJ0303
٢٢٢٣۵٨

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2٢،٧٧۴،۶٣٠ ٠١١،٣۵٣،٣۵٠٢،٠٧۴،٩۴٠٢،٧١٣،١٠٠ سر

35< S <=95 MM2۴،۴٣٩،۶٠٠ ٠٢٢،١۶۴،۵٩٠٣،٣٢٠،٩٠٠۴،٣۴٠،۴٧٠ سر

95< S <= 185 MM2۶،۶۵٨،٢۶٠ ٠٣٣،٢۴۶،٧٧٠۴،٩٨١،۴٨٠۶،۵١٠،١۵٠ سر

185< S <=300 MM2٨،٨٧٨،٠۶٠ ٠۴۴،٣٢٨،٣٧٠۶،۶۴١،۴٧٠٨،۶٧٩،٨٢٠ سر

300< S <=500 MM2١١،٠٩٧،٨۶٠ ٠۵۵،۴١٢،۴٩٠٨،٣٠٢،٣٨٠١٠،٨۵٠،۶٢٠ سر

500<S MM2١٣،٣١٨،٧٩٠ ٠۶۶،۴٩۴،۶٨٠٩،٩۶٢،٣٧٠١٣،٠٢١،۴٢٠ سر

٣٢٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوولت٣٣سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط - تا  ELTJ0304
٢٢٢۴۵٨

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2٣،۴۵۴،٣٢٠ ٠١١،۶٧۶،٠۵٠٢،۵٨٠،۵٠٠٣،٣٧۴،٠٢٠ سر

35< S <=95 MM2۵،۵٢۶،٩٧٠ ٠٢٢،۶٨٠،٧٨٠۴،١٢٨،٧٨٠۵،٣٩٩،٣٩٠ سر

95< S <= 185 MM2٨،٢٩٠،٨۶٠ ٠٣۴،٠١٨،٨٩٠۶،١٩٢،۶۴٠٨،٠٩٨،٣۶٠ سر

185< S <=300 MM2١١،٠۵٢،٨١٠ ٠۴۵،٣۵٩،٨۵٠٨،٢۵۶،٧۶٠١٠،٧٩٧،۶۵٠ سر

300< S <=500 MM2١٣،٨١۶،٧٠٠ ٠۵۶،۶٩٩،۶٨٠١٠،٣٢١،۴٣٠١٣،۴٩٧،٧۵٠ سر

500<S MM2١۶،۵٨١،٧٢٠ ٠۶٨،٠۴٠،۶٣٠١٢،٣٨۴،٩۶٠١۶،١٩٨،٩٨٠ سر

٣٢٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوولت۶۶سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط - تا  ELTJ0305
٢٢٢۵۵٨

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2۴،١٨٣،۵١٠ ٠١٢،٠١٩،٣٩٠٣،١٢١،٧٩٠۴،٠٨۵،۵٢٠ سر

35< S <=95 MM2۶،۶٩٨،٣۶٠ ٠٢٣،٢٣٢،١١٠۴،٩٩٣،۶١٠۶،۵٣٢،۶۴٠ سر

95< S <= 185 MM2١٠،٠۴٢،٩٠٠ ٠٣۴،٨۴٧،٣٧٠٧،۴٨٩،٨٢٠٩،٨٠۶،۵١٠ سر

185< S <=300 MM2١٣،٣٩٢،٩٢٠ ٠۴۶،۴۶٧،٩۵٠٩،٩٩٩،۵۴٠١٣،٠٧٣،٩٧٠ سر

300< S <=500 MM2١۶،٧٧١،٢٣٠ ٠۵٨،٠٨۵،١٣٠١٢،۴٧٩،۴٣٠١۶،٣۶٠،٧۶٠ سر

500<S MM2٢٠،٠٣٩،٣٧٠ ٠۶٩،۶٩٣،۴١٠١۴،٩٨٩،٩۵٠١٩،۶١١،٨۵٠ سر

٣٢٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] PL [2] ST

PLASTICMETALLIC
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب گلندھا - ضد گرد و غبار ELTJ04WP
٢٢٣١۵٨

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

M6 (1/4 " DIA.) ٠١١۴٠،٠۵٠١۶٢،۶١٠ سر

M8 (5/16" DIA.) ٠٢١۶٧،٧٨٠١٩۴،٠٢٠ سر

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣١٩۵،٩٨٠٢٢٧،٢٩٠ سر

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٢٢۴،١٧٠٢۵٩،۶٢٠ سر

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٣٣۶،٠۴٠٣٨٩،٨٩٠ سر

M20 (3/4" DIA.) ٠۶۴٢٠،١۶٠۴٨۶،٩٠٠ سر

M25 (1" DIA.) ٠٧٨١١،۶۵٠٩۴٠،۵۴٠ سر

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨١،٣۴٣،۶۶٠١،۵۵۶،٣٣٠ سر

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٢،١٨٢،۵٩٠٢،۵٢٨،٧۴٠ سر

M50 (2" DIA.) ١٠٢،٩١٠،۵٨٠٣،٣٧٢،٧٣٠ سر

M63 (2 1/2" DIA) ١١٣،۶٣٨،۵٨٠۴،٢١۵،٨٠٠ سر

M75 (3" DIA.) ١٢۴،١٩٧،٨۵٠۴،٨۶۴،٣٨٠ سر

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣۴،٧۵٨،٠٧٠۵،۵١٢،٩٧٠ سر

٣٣٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب گلندھا - ضد انفجار ELTJ04EX
٢٢٣٢۵٨

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

M6 (1/4 " DIA.) ٠١١٩١،۶١٠ سر

M8 (5/16" DIA.) ٠٢٢٢٩،۴۶٠ سر

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٢۶٨،٧١٠ سر

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٣٠۶،۵٧٠ سر

M16 (5/8" DIA.) ٠۵۴۶٠،٧٨٠ سر

M20 (3/4" DIA.) ٠۶۵٧۵،٢٨٠ سر

M25 (1" DIA.) ٠٧١،١١٢،٢۴٠ سر

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨١،٨۴٠،٨٠٠ سر

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٢،٩٩٠،٨٩٠ سر

M50 (2" DIA.) ١٠٣،٩٨٨،١۶٠ سر

M63 (2 1/2" DIA) ١١۴،٩٨۴،٩٧٠ سر

M75 (3" DIA.) ١٢۵،٧۵١،٨۵٠ سر

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣۶،۵١٩،٢٠٠ سر

٣٣١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

كارھای برق

فصل بیست و سوم - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

بھای ردیف ھای نصب سینی و نردبان كابل( قطعات مستقیم و درپوش) و كاندوئیت برحسب مترطول و بھای ردیف ھای نصب قطعات خاص سینی و١–
.نردبان كابل(زانو ، سه راه وچھارراه) برحسب تعداد محاسبه شده است

.در ردیف ھای مربوط به كاندوئیت، ھزینه نصب انواع بست به تعداد الزم و طبق مشخصات فنی منظور شده است٢–
ھزینه ساخت و نصب تكیه گاه ھا(ساپورت ھا)، در ردیف ھای این فصل منظور نشده است و برای تعیین بھای آنھا، باید به ردیف ھای فصل ھای مربوط٣–

.مراجعه شود
.نصب سینی و كاندوئیت روی انواع  تكیه گاه ھا بصورت یكسان در نظر گرفته شده است۴–
در ردیف ھای مربوط به سینی و نردبان و كابل و كاندوئیت، ھزینه تھیه پیچ، مھره، پرچ، رولپالگ و امثال آنھا منظور نشده است. این قبیل لوازم، توسط۵–

.كارفرما تھیه می شود یا ھزینه تھیه آن جداگانه محاسبه می شود
، نصب اتصاالت مربوط جزو ھزینه نصب متر طول خطوط منظور شده است و بابت(CLOSED TYPE)در ردیف ھای مربوط به كاندوئیت از نوع بسته۶–

.اتصاالت، ھزینه جداگانه ای محاسبه نمی شود
زانو، سه راه، چھارراه و بطور كلی قطعات خاص سینی یا نردبان كابل در این فصل بصورت پیش ساخته فرض شده است و ردیف ھای مربوط تنھا شامل٧–

.ھزینه نصب می باشد. در صورتی كه این قطعات در كارگاه توسط پیمانكار ساخته شود، ھزینه ساخت آن جداگانه محاسبه می شود
.در محاسبه بھای ردیف ھای نصب سینی و نردبان كابل، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٨–

حمل قطعات از انبار پیمانكار به محل نصب-
نصب قطعات روی تكیه گاه ھا شامل: برش در طول ھای الزم و نصب-
تثبیت مكانیكی و تنظیم و تراز كردن قطعات نصب شده-
طبق مشخصات فنی(EARTH BONDING)نصب اتصاالت زمین-
لكه گیری محل ھای برش در صورت نیاز-
تحویل به كارفرما-

:در محاسبه بھای ردیف ھای نصب كاندوئیت، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٩–
حمل قطعات از انبار پیمانكار به محل نصب-
برش و رزوه كردن سر كاندوئیت ھا (در صورت نیاز)-
نصب اتصاالت-
نصب بست ھا و كاندوئیت ھا-
)نصب بوشینگ ھا(در صورت نیاز-
تنظیم و تراز كردن خطوط و تحویل به كارفرما-

٣٣٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CR [2] LT [3] SP

COVEREL,TEE,CROSSSTRAIGHT PART
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سینی ھا و نردبان ھای فوالدی ELTC01
٢٣٠١۵٨

گروه کد

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

W<= 10 CM ٠١۴٢،۴٢٠۴۵٣،٩١٠٢٣٠،٠٠٠ متر

10< W <=30 CM ٠٢۵٣،٠٩٠۶٨١،۵۶٠٣٠۶،١٧٠ متر

30< W <= 60 CM ٠٣۶٨،٩٣٠٨۵١،٩٨٠٣۴۴،٢٩٠ متر

60< W <=80 CM ٠۴٧٩،۶۶٠١،٠٢١،٩٢٠٣٨٢،۴١٠ متر

80 < W CM ٠۵١٠۶،١۶٠١،١٣۴،۵٨٠۴۵٨،۵۶٠ متر

٣٣٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CL [2] OP

CLOSED TYPEOPEN TYPE/WITH PLASTIC BUSH.
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب کاندوئیت ھا - فوالدی سخت ELTC02RS
٢٣١١۵٨

گروه کد

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

1/2" diam ٠١١٩۴،٠٢٠١١۶،٢٢٠ متر

3/4" diam ٠٢٢٣٣،٣٩٠١۴١،١۶٠ متر

1" diam ٠٣٣١١،۵٧٠١٩٠،٩٨٠ متر

1 1/4" diam ٠۴٣۵٨،٧٠٠٢١١،٧٨٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵۴٠٣،١٠٠٢۴۴،۴٩٠ متر

2" diam ٠۶۴٢۶،٠٩٠٢۶١،۶۴٠ متر

2 1/2" diam ٠٧۴۶۵،۶٧٠٢٨٠،۵۴٠ متر

3" diam ٠٨۵٠۴،۵۵٠٢٩٨،٠٨٠ متر

3 1/2" diam ٠٩۵۵٩،٣٣٠٣٣۵،۶۴٠ متر

4" diam ١٠۶۶٠،٧٣٠۴٠١،٨۵٠ متر

5" diam ١١٧٧۶،٧۵٠۴٧٠،۶٨٠ متر

6" diam ١٢٨۴۴،٣۵٠۵١٠،٩٨٠ متر

٣٣۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب کاندوئیت ھا - فوالدی قابل انعطاف ELTC02FS
٢٣١٢۵٨

گروه کد

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

3/4" diam ٠١٢٧۵،٣٣٠ متر

1 1/2" diam ٠٢۴۴٢،۶٣٠ متر

٣٣۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب کاندوئیت ھا - پی-وی-سی ELTC02PV
٢٣١٣۵٨

گروه کد

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

1/2" diam ٠١۴٣،٧٠٠ متر

3/4" diam ٠٢۵٢،۵٨٠ متر

1" diam ٠٣٧٠،٢٠٠ متر

1 1/4" diam ٠۴٨٠،۵٠٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵٩١،٢٩٠ متر

2" diam ٠۶٩۶،٧۵٠ متر

2 1/2" diam ٠٧١٠۵،۵٣٠ متر

3" diam ٠٨١١٣،٩۴٠ متر

3 1/2" diam ٠٩١٢۶،٢٠٠ متر

4" diam ١٠١۴٩،٢٣٠ متر

5" diam ١١١٧۵،۶۶٠ متر

6" diam ١٢١٩٢،٩٣٠ متر

٣٣۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

كارھای برق

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

بھای ردیف ھای نصب پانل، ترانسفورماتور و باتری، برحسب كیلوگرم و بھای ردیف ھای نصب با سداكت، برحسب مترطول و بھای ردیف ھای نصب١–
.جعبه تقسیم، پریزھای صنعتی و ایستگاه كنترل محلی بر حسب تعداد محاسبه شده است

ھزینه ساخت و نصب فریم ھا، راک ھا، تكیه گاه ھا و امثال آنھا در ردیف ھای این بخش محاسبه نشده است و برای این گونه فعالیت ھا، از٢–
.ردیف فصل ھای مربوط استفاده می شود

.ردیف ھای این بخش، شامل نصب تجھیزات و تثبیت  آنھا به انواع تكیه گاه ھا(فریم، ساپورت و غیره) می باشد٣–
در صورتی كه جعبه تقسیم از نوع پانل روشنایی باشد بھای نصب آن شامل ھزینه سرسیم بندی تمام سیم ھا و كابل ھای خروجی است. در سایر۴–

.انواع جعبه تقسیم، برای سر سیم بندی باید از ردیف ھای فصل مربوط استفاده كرد
:در محاسبه بھای نصب پانل ھا، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۵–

حمل پانل ھا از انبار پیمانكار به محل نصب(در صورت نیاز)، نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی-
تثبیت مكانیكی شامل بستن پیچ ھای پانل ھا به كف و پیچ ھای رابط بین پانل ھای مجاور-
تنظیم و تراز كردن پانل ھا از لحاظ افقی و عمودی-
)تكمیل ارتباط الكتریكی بین پانل ھا (در صورت نیاز-
آزمایش عایقی و تحویل به كارفرما-

:در محاسبه بھای نصب ترانسفورماتورھا، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی-
تثبیت مكانیكی و تنظیم و تراز كردن-
بازدید نھایی و تحویل به كارفرما-

:در محاسبه بھای نصب باسداكت، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۶–
بازرسی تحویل گیری و حمل قطعات از انبار كارفرما به انبار پیمانكار-
حمل از انبار پیمانكار به محل نصب-
نصب ساپورت خاص باسداكت به تكیه گاه ھای موجود-
نصب قطعات به ساپورت ھا و برقراری اتصال الكتریكی و مكانیكی بین قطعات طبق مشخصات فنی-
تنظیم و تراز كردن افقی و عمودی-
آزمایش عایقی و تحویل به كارفرما-

:در محاسبه بھای نصب باتری، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٧–
بازرسی تحویل گیری و حمل قطعات از انبار كارفرما به انبار پیمانكار-
حمل از انبار پیمانكار به محل نصب، جاگذاری و نصب در محل مقرر-
تكمیل اتصاالت الكتریكی و مكانیكی و تحویل به كارفرما-

:در محاسبه بھای نصب جعبه ھای تقسیم، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٨–
بازرسی تحویل گیری و حمل قطعات از انبار كارفرما به انبار پیمانكار-
حمل از انبار پیمانكار به محل نصب-
جاگذاری و نصب در محل مقرر-
آزمایش و تحویل به كارفرما-

٣٣٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب پانل ھا ELPTPN
٢۴٠١۵٨

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <= 25     KG ٠١٧٣،٢٩٠ کیلوگرم

25 < W <= 50  KG ٠٢۶٠،٨٧٠ کیلوگرم

50 < W <=100 KG ٠٣۵٠،٨٣٠ کیلوگرم

100 < W <=250 KG ٠۴۴۶،١٧٠ کیلوگرم

250 < W <=500 KG ٠۵۴١،١١٠ کیلوگرم

500<W KG ٠۶٣۴،١٣٠ کیلوگرم

٣٣٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب ترانسفورمرھا ELPTTR
٢۴١١۵٨

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <= 1000     KG ٠١٢٧،٣۶٠ کیلوگرم

1000 < W <= 2500 ٠٢٢١،٨٩٠ کیلوگرم

2500 < W <= 5000 KG ٠٣١۶،٩۴٠ کیلوگرم

5000 < W <= 10000 KG ٠۴١۴،٠٨٠ کیلوگرم

10000 < W <= 30000 KG ٠۵١٠،۶١٠ کیلوگرم

30000 < W KG ٠۶٩،١٣٠ کیلوگرم

٣٣٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

BOLT & NUT CONNECTIONBLOCK-TYPE CONNECTION
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب باسداکت ھا ELPTBD
٢۴٢١۵٨

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <= 50  KG/M ٠١۵،٠۶٩،٩٨٠۴،٣٠٨،٧٩٠ متر

50 < W <100 KG/M ٠٢١٠،٠٣٧،٣۶٠٧،۵۴٠،۵۴٠ متر

100<W  KG/M ٠٣١٢،۶٧۵،۴۶٠١٠،٨۵۶،٢٨٠ متر

٣۴٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب جعبه ھای تقسیم ELPTJB
٢۴٣١۵٨

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <= 2   KG ٠١٨٠١،١۴٠ عدد

2 < W <= 10  KG ٠٢٩۴٠،۶٨٠ عدد

10 < W <=25 KG ٠٣٢،۶٢٢،٠۶٠ عدد

25 < W <=50 KG ٠۴۵،٢۶۴،۶٩٠ عدد

50 < W <=100 KG ٠۵٩،۴۵٢،٠٣٠ عدد

100 < W KG ٠۶١١،۶١١،٣٢٠ عدد

٣۴١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب باتری ھا ELPTRY
٢۴۴١۵٨

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <= 5   KG ٠١۵٩،٨٠٠ کیلوگرم

5 < W <= 15  KG ٠٢۵١،١٣٠ کیلوگرم

15 < W KG ٠٣۴٠،١٠٠ کیلوگرم

٣۴٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب ایستگاه کنترل محلی موتور ELPTCS
٢۴۵١۵٨

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

ALL TYPES ٠١٣،٣٣٩،۶۴٠٢،٧٩٧،٧٩٠ کیلوگرم

٣۴٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

كارھای برق

فصل بیست و پنجم - نصب سیستم روشنایی

.شودھای این فصل براساس تعداد محاسبه میبھای ردیف١–
شود. در صورت نیاز به پیش مونتاژ چراغ در كارگاه، ھزینه آن جداگانه محاسبهھای پیش مونتاژ چراغ نمیھای نصب چراغ شامل ھزینهبھای ردیف٢–

.شودمی
.باشدبندی داخل چراغ نیز میھای نصب چراغ شامل ھزینه سرسیمبھای ردیف٣–
.شودھای مربوط محاسبه میھای فصلھزینه ساخت و نصب ھر نوع پایه و  تكیه گاه برای تجھیزات این فصل، با استفاده از ردیف۴–
.باشدگاه، براكت و غیره میھای این بخش، شامل نصب و تثبیت تجھیزات روی پایه، تكیهردیف۵–
:، ھزینه تمام مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده استھادر محاسبه بھای نصب چراغ۶–

حمل از انبار پیمانكار به محل نصب-
سازی و نصب چراغ طبق نقشه و مشخصات فنیآماده-
كارھای تكمیلی مانند نصب المپ، اتصال زمین-
آزمایش، روشن كردن و تحویل به كارفرما-

٣۴۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب نور افکن ھا و چراغ ھای صنعتی ELIL01
٢۵٠١۵٨

گروه کد

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

P <= 1000 WATT ٠١٣،٩٢۵،٨٨٠٣،۵٠۵،٣١٠ عدد

1000 < P WATT ٠٢۴،۶٣٧،٣٢٠۴،١٩١،۶٢٠ عدد

٣۴۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای رشته ای ELIL02
٢۵١١۵٨

گروه کد

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

P  <= 100 WATT ٠١٣،٢٢٣،٨٧٠٢،٨٠٣،٢٩٠ عدد

1000 < P WATT ٠٢٣،٩٢۵،٨٨٠٣،۵٠۵،٣١٠ عدد

٣۴۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CF [2] CS

FLUSH MOUNTEDSURFACE MOUNTED
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای فلورسنت - ضد گردو غبار ELIL03WP
٢۵٢١۵٨

گروه کد

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١٢،۵۴٣،٢١٠٣،٠٣٧،٧٣٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢٢،٧۴۴،١٣٠٣،٢۴۵،٨۶٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣٣،٠٣۴،٧۴٠٣،۵۶٨،۴٧٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴٣،٢۴۵،٣۶٠٣،٧۵١،۴٠٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵٣،۶۵٩،٨١٠۴،١۶۶،۴٠٠ عدد

٣۴٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CF [2] CS

FLUSH MOUNTEDSURFACE MOUNTED
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای فلورسنت - ضد انفجار ELIL03EX
٢۵٢٢۵٨

گروه کد

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١٢،٨۴٩،١٣٠٣،٣۶١،٢۵٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢٣،٠٣۴،٧۴٠٣،۵۶٨،۴٧٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣٣،٣۶۴،۴٩٠٣،٨۶٧،۶٩٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴٣،۵۶٩،٢٢٠۴،٠٧۴،٩١٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵٣،٩۶۴،۵۴٠۴،۴۴۴،٧۵٠ عدد

٣۴٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای متفرقه ELIL04
٢۵٣١۵٨

گروه کد

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

AIRCRAFT WARNING

FIXTURE
٠١٧،١١۴،٨٩٠ عدد

EXIT FIXTURE ٠٢۶،۶٠٣،٩۶٠ عدد

PHOTOCELL ٠٣۴،۵٨۶،١٠٠ عدد

٣۴٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

كارھای برق

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

بھای ردیف ھای این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود، به استثنای زغال ریزی داخل چاه كه برحسب كیلوگرم و تسمه مسی كه برحسب١–
.مترطول محاسبه می شود

.برای اجرای كابل و سیم سیستم ھای این فصل، از بھای ردیف ھای فصل كابل كشی و سیم كشی استفاده می شود٢–
بھای نصب میله ارت تا طول ٢/۵ متر و با  روش ضربه ای دستی(فرو كردن میله داخل زمین)، محاسبه شده است. در صورتی كه طول بیش از ٢/۵ متر٣–

باشد، بابت ھر مترطول اضافی معادل ۵٠% به بھای ردیف اضافه می شود. ھرگاه برای فروكردن میله از دریل واگن یا وسیله مشابه آن استفاده شود
.، ھزینه مربوط باید جداگانه محاسبه شود

:در محاسبه بھای نصب تجھیزات این فصل، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۴–
بازرسی، تحویل گیری و حمل انبار كارفرما به انبار پیمانكار-
حمل از انبار پیمانكار به محل نصب-
نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی-
آزمایش و تحویل به كارفرما-

٣۵٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم حفاظت کاتدی ELER01
٢۶٠١۵٨

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

TEST & BOND BOX-EXP

TYPE
٠١۴،٠٣٣،٩۴٠ دستگاه

TEST & BOND

BOX(INDUST.TYPE)
٠٢٣،٣٨٣،٠٣٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-EXP TYPE
٠٣٣،٨١٩،٨۶٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-IND.TYPE
٠۴٣،١۶٨،٩۵٠ دستگاه

HIGH SILICON CAST IRON

ANODE
٠۵٨٩۴،١٢٠ دستگاه

MAGNESIUM ANODE ٠۶٧۴٧،۵٠٠ دستگاه

SPLICING KIT & LINE TAP ٠٧٨١٠،١٧٠ دستگاه

REFERENCE CELL ٠٨۴،٠٢٧،٩٢٠ دستگاه

٣۵١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - دیسپاچر ELER02DP
٢۶١١۵٨

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

W <= 2 KG ٠١٨٠٣،٢٢٠ دستگاه

W  > 2 KG ٠٢١،٣٣٩،١٩٠ دستگاه

٣۵٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - کدولد (مسی) ELER02CW
٢۶١٢۵٨

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

S <= 35 MM2 ٠١۵٧٨،۶۵٠ عدد

35 < S <= 70 MM2C ٠٢٧٢۵،٣۶٠ عدد

S  > 70  MM2 ٠٣٨۶۶،٢١٠ عدد

٣۵٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - الکترود (میله) زمین ELER02GR
٢۶١٣۵٨

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

ALL TYPES ٠١۴،٣۶۴،١٠٠ عدد

٣۵۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - اتصال به تجھیزات ELER02CE
٢۶١۴۵٨

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

S <= 16 MM2 ٠١٢۵۵،٩۴٠ عدد

16 < S <=70 MM2 ٠٢٣۵٧،٧١٠ عدد

S  > 70  MM2 ٠٣۴۶٠،١٠٠ عدد

٣۵۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - تسمه مسی ELER02TC
٢۶١۵۵٨

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

ALL SIZES ٠١٢١۵،٣۵٠ متر

٣۵۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - مخلوط ذغال ELER02CK
٢۶١۶۵٨

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

ALL TYPES ٠١۶۵،٠٣٠ کیلوگرم

٣۵٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - صفحه اتصال زمین ELER02EL
٢۶١٧۵٨

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

ALL TYPES ٠١٩١٠،٧٣٠ عدد

٣۵٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم  برق گیر ELER03
٢۶٢١۵٨

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

ARRESTER ٠١٢،۶٩٧،٩٢٠ دستگاه

DISCONNECTON KIT ٠٢٢٩٩،۶٣٠ دستگاه

LIGHTNING TERMINAL

(500 MM)
٠٣١،٣٩٨،٢٩٠ دستگاه

٣۵٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

كارھای برق

فصل بیست و ھفتم – نصب تجھیزات ارتباطی

.بھای ردیف ھای این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود١–
.ھرگونه سرسیم بندی كابل ھا و سیم ھای ورودی به تجھیزات این بخش، جزو ھزینه نصب منظور شده است٢–
.ھزینه ساخت و نصب ھر نوع پایه و تكیه گاه برای تجھیزات این فصل، با استفاده از ردیف ھای فصل ھای مربوط محاسبه می شود٣–
.ردیف ھای این فصل، شامل سرسیم بندی و برقراری اتصال الكتریكی الزم می باشد۴–
.ردیف ھای این فصل، شامل نصب و تثبیت تجھیزات روی پایه، تكیه گاه، براكت و غیره می باشد۵–
:در محاسبه بھای نصب تجھیزات ارتباطی، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۶–

بازرسی، تحویل گیری و حمل از انبار كارفرما به انبار پیمانكار–
حمل از انبار پیمانكار به محل نصب–
نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی–
آزمایش و تحویل به كارفرما–

٣۶٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلفن - دستگاه گوشی تلفن ELCOTP01
٢٧٠١۵٨

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١٣،٧٨٧،٢٧٠ دستگاه

٣۶١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلفن - جعبه ترمینال ELCOTP02
٢٧٠٢۵٨

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

1 TO 10-PAIR ٠١٢،٧٩٧،۵٣٠ دستگاه

10 TO 20-PAIR ٠٢٣،١۴٨،۴٧٠ دستگاه

20 TO 50-PAIR ٠٣٣،۴٩۴،۵١٠ دستگاه

50 TO 100-PAIR ٠۴۴،١٩٠،۶٠٠ دستگاه

MORE THAN 100-PAIR ٠۵۵،٢٣٣،۶٢٠ دستگاه

٣۶٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلفن - آکوستیک ھود ELCOTP03
٢٧٠٣۵٨

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١٣،۵۵٩،٢۵٠ دستگاه

٣۶٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم فراخوان ELCOPG
٢٧١١۵٨

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

MICROPHONE ON WALL

OR STAND
٠١١،۶٨٨،٨٧٠ دستگاه

MICROPHONE ON DESK ٠٢١،۴٠۶،٢٨٠ دستگاه

LOUDSPEAKER (INDOOR) ٠٣١،٩٧١،۴۵٠ دستگاه

LOUDSPEAKER

(OUTDOOR)
٠۴٢،٢۵۴،٠٣٠ دستگاه

٣۶۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلویزیون مدار بسته ELCOTV
٢٧٢١۵٨

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

CAMERA ٠١٨،٢۴٩،۴٣٠ دستگاه

MONITOR ٠٢١٣،١١۵،١۴٠ دستگاه

CONTROL SET ٠٣١۵،٩٣١،۵۶٠ دستگاه

٣۶۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم ساعت مرکزی ELCOCK
٢٧٣١۵٨

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

INDOOR ٠١٢،٢۵۴،٠٣٠ دستگاه

OUTDOOR ٠٢٢،۵٧٨،٣٢٠ دستگاه

٣۶۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

كارھای برق

فصل بیست و ھشتم – پیش اندازی و راه اندازی برق

با توجه به اینكه پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم برق، بخش تفكیک ناپذیری از كار نصب تجھیزات برقی می باشد از این رو، برای ھر سیستم،١–
آزمایش ھا و بازبینی ھای الزم قبل از برق دار كردن سیستم، به شرح پیوست١ مندرج در انتھای دفترچه، فھرست شده است. ھرگاه الزم باشد

.آزمایش ھایی اضافه بر موارد فھرست شده انجام شود، ھزینه آنھا جداگانه محاسبه می شود
تأمین دستگاه ھا و ابزار الزم برای آزمایش ھای پیش راه اندازی و راه اندازی، به عھده پیمانكار است و از این بابت ھزینه جداگانه ای محاسبه نمی شود.٢–

در مواردی كه از تجھیزات ویژه در كار استفاده شود و این تجھیزات نیاز یه دستگاه ھا یا ابزار خاص پیش راه اندازی داشته باشد، كارفرما این دستگاه ھا
.و ابزار آالت را در سفارش خرید منظور نموده و در اختیار پیمانكار قرار می دھد. تعیین این گونه موارد به عھده مھندس مشاور است

، ھزینه آنHIGH POT TEST آزمایش ھای مربوط به عایق تجھیزات با استفاده از مگر تستر در نظر گرفته شده است و در صورت نیاز به استفاده از٣–
.جداگانه محاسبه می شود

، پانل ھای مربوط بهVSDS در این فصل پانل ھای عمومی مورد نظر قرار گرفته است. در مواردی كه پیش راه اندازی و راه اندازی پانل ھای خاص( مانند۴–
.بسته ھای یكجا خرید و غیره) مورد نظر باشد، ھزینه ھای مربوط باید جداگانه محاسبه شود

٣۶٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

V <= 6 KV6 < V <= 20 KV20 < V <= 63 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار متوسط ELPC01
٢٨٠١۵٨

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

I <=2000 A ٠١۶،۵۴٠٧،٠٧٠۶،١٨٠ کیلوگرم

2000 < I <=5000 A ٠٢۴،۴٢٠۴،٧١٠۴،٢٩٠ کیلوگرم

I > 5000 A ٠٣٢،٧۵٠٢،٩۴٠٢،٨١٠ کیلوگرم

٣۶٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار ضعیف - پانل ھای قدرت ELPC0201
٢٨١١۵٨

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

I <=2000 A ٠١۶،۴۴٠ کیلوگرم

2000 < I <=5000 A ٠٢۵،٨٣٠ کیلوگرم

I > 5000 A ٠٣۵،۵٢٠ کیلوگرم

٣۶٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار ضعیف - پانل ھای ام _سی_سی ELPC0202
٢٨١٢۵٨

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

ALL TYPES ٠١١،۴٧٢،١٢٠ خروجی

٣٧٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار ضعیف - پانل ھای روشنائی ELPC0203
٢٨١٣۵٨

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

ALL TYPES ٠١٣۴،٣۵٠ کیلوگرم

٣٧١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

V <= 6 KV6 < V <= 20 KV20 < V <= 63 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

ترانسفورمرھا ELPC03
٢٨٢١۵٨

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

S <= 1 MVA ٠١۴،٩١٠۵،٨٩٠٠ کیلوگرم

1 < S <= 2.5 MVA ٠٢٣،٣٠٠۴،٠٠٠٣،٩٢٠ کیلوگرم

2.5 < S <= 10 MVA ٠٣٢،۶۵٠٢،٩۴٠٢،٩۶٠ کیلوگرم

S> 10 MVA ٠۴١،۴٩٠١،۶٧٠١،۶٣٠ کیلوگرم

٣٧٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت١موتورھا - تا  ELPC0401
٢٨٣١۵٨

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

UO TO 50 KW ٠١١،١١۵،۵١٠ دستگاه

> 50 KW ٠٢١،٧٨۴،٨٢٠ دستگاه

٣٧٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت۶٫۶تا ١موتورھا - بزرگتر از  ELPC0402
٢٨٣٢۵٨

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

UO TO 50 KW ٠١٢،١۶٩،٠۵٠ دستگاه

> 50 KW ٠٢٣،٧١٨،٣٧٠ دستگاه

٣٧۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت١١تا ۶٫۶موتورھا - بزرگتر از  ELPC0403
٢٨٣٣۵٨

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

UP TO 2000 KW ٠١٢،۴٧٨،٩١٠ دستگاه

2000 < P <= 4000 KW ٠٢۴،٣٣٨،١٠٠ دستگاه

> 4000 KW ٠٣۵،۵٧٧،۵۵٠ دستگاه

٣٧۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای خاص ELPC05
٢٨۴١۵٨

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

UP TO 25 KW ٠١٩،۴٢٠ کیلوگرم

25 < P <= 50 KW ٠٢۶،٨٧٠ کیلوگرم

P > 50 KW ٠٣۵،٨٩٠ کیلوگرم

٣٧۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کیلومتر تجھیزات کارھای برقی۵فصل بیست و نھم - کارھای برق - حمل بیش از 

كارھای برق

فصل بیست و نھم - حمل بیش از ۵ کیلومتر تجھیزات کارھای برقی

ردیف ھای این فصل بابت اضافه بھا حمل تجھیزات و مصالح تحویلی به پیمانكار در مواردی است كه فاصله انبار كارفرما تا محل نصب بیش از ۵ كیلومتر می باشد.
ھزینه ھای تحویل مصالح، بارگیری و تخلیه و حمل تا ۵ كیلومتر در قیمت ھای نصب منظور شده است و فقط ھزینه حمل مازاد بر ۵ كیلومتر از ردیف ھای این فصل

.بر اساس "تن - كیلومتر" محاسبه می شود

٣٧٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کیلومتر تجھیزات کارھای برقی۵فصل بیست و نھم - کارھای برق - حمل بیش از 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلومتر۵حمل بیش از  ELTR
٢٩٠١۵٨

گروه کد

کیلومتر تجھیزات۵فصل بیست و نھم - کارھای برق - حمل بیش از 
کارھای برقی

ALL WEIGHTS &

DISTANCES
٠١۶،٣٣٠ تن/کیلومتر

٣٧٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

كارھای ابزاردقیق

فصل سی و یكم – عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دستگاه ھای ابزاردقیق در محوطه

در ھر یک از ردیف ھای این فصل، ھزینه عملیات نصب ادوات ابزاردقیق شامل تحویل گیری از كارفرما، كالیبراسیون، بازرسی محل نصب، نصب و ١–
.آزمایش و تحویل كار انجام شده در مقاطع مختلف، طبق استاندارد صنعت نفت و براساس دستورالعمل ھای اجرایی منظور شده است

،VORTEX،CORIOLISمانند فرستنده ھای جریان از انواع مغناطیسی، (IN LINE INSTRUMENTS)در ادوات مستقر در امتداد خطوط لوله٢–
ULTRASONIC ،MASTER ORIFICEتوربینی، انواع شیرھای كنترل و قطع و وصلی و فرستنده ھای جمع كننده مقادیر جریان ،(INTEGRAL

ORIFICE FLOW)و یا FLOW TOTALIZERSلوله ھای ونتوری، شیرھای اطمینان و غیره كه دارای جھت مشخصی می باشند و نصب آنھا توسط ،
انجام می شود، تمامی فعالیت ھایی كه باید توسط گروه ابزاردقیق صورت گیرد، از جمله تست ھای عملكرد،(PIPING)گروه لوله كشی

كالیبراسیون، تطبیق با مشخصات فنی(بسته به مورد) بازرسی و نظارت نصب، ارائه گزارش ھای بازرسی و تحویل كارھای انجام شده، طبق
.دستورالعمل ھای اجرایی، منظور شده است

.ھزینه نصب ادوات درج شده بند ٢، از گروه لوله كشی محاسبه می شود٣–
.ھزینه نصب برای کالس ھای مختلف فشار در اتصاالت فلنجی ادوات ابزاردقیق یکسان منظور شده است۴–
.در صورتی كه ادوات ابزاردقیق روی پكیج ھا نصب شده باشد، قیمت ھر یک از ردیف ھای مربوط، در ضرایبی طبق جدول زیر ضرب می شود۵–

P/DP/LT,TT ( TRANSMITTERS)     ضریب ٠/۴      نوع دستگاه
F.P.L.T ( SWITCHES)     ضریب ٠/۵      نوع دستگاه
SOV/LOCAL INDICATORS/PG/TGضریب ٠/٣۵    نوع دستگاه
T/C& RTDضریب ٠/٣      نوع دستگاه
CV/HV/PSV/FE/PDMERERضریب ٠/٧۵    نوع دستگاه

باشد، بابت ھزینه(PROTECTION  BOX  OR HEATING BOX)در مواردی  كه نیاز به نصب ادوات ابزاردقیق در داخل جعبه محافظ  و یا گرم کننده۶–
.نصب جعبه و اضافه كاری مربوط به اتصاالت ادوات در داخل جعبه، معادل ۵۵% قیمت ردیف مربوط (ردیف ھای نصب ادوات) اضافه محاسبه می شود

٣٧٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - فرستنده ھا INFEFIEL01
٣١٠١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

P/DP/T TR WITH

CAPILLARY
٠١۵،۵۴۵،٧۵٠ دستگاه

P/DP/T TR WITHOUT

CAPILLARY
٠٢۴،۶٩۶،۴٨٠ دستگاه

INTEGRAL ORIFICE FLOW

TRANS.
٠٣۴،٨٢٣،۶۴٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPEINTEGRAL ORIFICE

FLOW TRANS.

٠۴١٧،٣٩٣،۵٩٠ دستگاه

DP TRANS. FLANGED( UP

TO 4")
٠۵۵،٠٣٣،١١٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۶۵،٣٣۵،٢٧٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32"- 72"
٠٧١٠،۴٢۵،٨٧٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >72" ٠٨١١،١٨١،٢۵٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP TO

32"
٠٩١٢،٣۶۶،۶٢٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32"-72"
١٠٨،٧٩٧،١٢٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >72" ١١٩،٢٣٩،۴۴٠ دستگاه

LEVEL RADAR TYPE ١٢١٠،٠۴٨،٣٠٠ دستگاه

LEVEL SERVO GAUGE ١٣٩،٢٧۶،٠٠٠ دستگاه

LEVEL ULTRASONIC TYPE ١۴١۶،٣۶٩،۶۶٠ دستگاه

LEVEL VIBRATION TYPE ١۵۶،٧٢٩،۶١٠ دستگاه

TANK LEVEL METER(FLOAT

TYPE)
١٧١٧،٣٧٢،٩٢٠ دستگاه

٣٨٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - نمایشگرھا و سوئیچ ھا INFEFIEL02
٣١٠٢۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

LEVEL SWITCHE

EXT.FLOAT TYPE
٠١٨،٣٠٨،٣٠٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT.FLOAT

TYPE
٠٢٧،١۴٨،٧١٠ دستگاه

LEVEL SWITCH

VIBRATION TYPE
٠٣٣،۴٢۶،٠٩٠ دستگاه

FLOW,PRESS.,TEMP.SWIT

CHES
٠۴۴،١٢٧،۵٧٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۵٢،٩٢٠،٩٣٠ دستگاه

٣٨١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - شیرھای مغناطیسی و
حسگرھا

INFEFIEL03
٣١٠٣۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

SOLENOID VALVES ٠١١،٧٧٢،٣٩٠ دستگاه

GAS DETECTOR ٠٢۴،٣١٩،٩٩٠ دستگاه

HEAT DETECTOR(RATE OF

RISE)
٠٣٣،٩۴۵،٣٧٠ دستگاه

SMOKE DETECTOR ٠۴٢،٠٣٩،٩٢٠ دستگاه

FLAME DETECTOR(UV/IR) ٠۵٢،٢۶٩،٨٠٠ دستگاه

FLAME DETECTOR (BEAM) ٠۶۶،٩٠۶،۵٩٠ دستگاه

LINEAR HEAT

DETECTOR(LHD)
٠٧٧،٠١٨،۵٣٠ دستگاه

MAN.CALL

POINT,PB,BREAKING
٠٨١،٧٧۶،۴٢٠ دستگاه

HORN,BEACON,FLASH

LIGHT
٠٩٢،٩۴۴،٩٠٠ دستگاه

SIREN ١٠۴،٠٨١،٩٣٠ دستگاه

٣٨٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

RTDادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - ترموکوپل ھا و  INFEFIEL04
٣١٠۴۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

THERMOCOUPE  L=<60

CM
٠١١،٣٩۴،٧٧٠ دستگاه

THERMOCOUPE  L > 60 CM ٠٢١،٩٠۶،٣٨٠ دستگاه

SKIN TYPE

THERMOCOUPLES
٠٣۴،٩۵٢،٧٠٠ دستگاه

RESISTANCE

THERMOCOUPLES
٠۴١،٢٩١،٠٢٠ دستگاه

THERMOWELL  L=<60 CM ٠۵١،٣٣٧،٣۴٠ دستگاه

THERMOWELL  L>60 CM ٠۶١،٧٠١،۵١٠ دستگاه

٣٨٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات نیوماتیکی - فرستنده ھا INFEFIPN01
٣١٠٧۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

P/DP/T TR. WITH

CAPILLARY
٠١۶،٢۵٠،٨۶٠ دستگاه

P/DP/T TR. WITHOUT

CAPILLARY
٠٢۵،٧۴٨،٧۵٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٣١١،٧۴٩،٧٧٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32-72"
٠۴١٢،۵۴٧،۴۵٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE > 72" ٠۵١٣،٧٩٩،٢٠٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP TO

32"
٠۶١٠،٠٢٩،٧٨٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32-72"
٠٧١٠،۴٩۶،٨۶٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE > 72" ٠٨١١،٣۵١،٠٠٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPE
٠٩۶،١٠۴،٣۴٠ دستگاه

DP TR.FLANGED (UP TO

4")
١٠۶،٣٢۴،٧٣٠ دستگاه

٣٨۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات نیوماتیکی - نمایشگرھا و سوئیچ ھا INFEFIPN02
٣١٠٨۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

LEVEL SWITCH EXT.FLOAT

TYPE
٠١٩،٢۴٢،۴٨٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT. FLOAT

TYPE
٠٢٧،٧٢١،٢٨٠ دستگاه

FLOW, PRESS, TEMP.

SWITCHES
٠٣۴،٩١۶،٩٨٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۴٢،٩٢٠،٩٣٠ دستگاه

INDDICATING/

CONVERTOLLER
٠۵٧،٧۴٧،٢٢٠ دستگاه

LOCAL PRES/FLOW/TEM

RECORDER
٠۶٩،٠۵۴،٨۶٠ دستگاه

AIR FILTER REGULATOR ٠٧١،٢١٠،٣٨٠ دستگاه

٣٨۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانیکی INFEFIME
٣١١١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

LEVEL GAUGES ٠١۵،١٠۶،۶٧٠ دستگاه

TANL LEVEL

INDICATOR(FLOAT)
٠٢١١،٢٨٩،٩۵٠ دستگاه

PRESS.GAUGES THREADED

CONN.
٠٣٢،٧۶۵،۶٨٠ دستگاه

PRESSURE GAUGE

FLANGED CONN.
٠۴٣،٢۶٠،١١٠ دستگاه

PRESS.GAUGE WITH

CAPILLARY
٠۵٣،۵۶٨،۵٢٠ دستگاه

DRAFT GAUGES ٠۶۵،٧٣٣،۴١٠ دستگاه

TEMPERTURE

GAUGES(BIMETAL)
٠٧٢،٧۶۵،٢٣٠ دستگاه

GAS ACTUATED

THERMOMETER
٠٨٣،۵٢۴،٧۶٠ دستگاه

ROTAMETERS ٠٩٣،۶۴٣،۴۵٠ دستگاه

ANNUBARS ١٠۶،۶٣٨،۴٠٠ دستگاه

٣٨۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات - شیر
ھای کنترل

INFEFICA01
٣١١۴۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

UP TO 4" ٠١۴،١٧۴،۴۶٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۴،۶٧٢،٢١٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۵،٠٢٨،۵٣٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴۶،٨١٩،٠٣٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٩،۶١٨،٩٨٠ عدد

OVER 32" ٠۶١۶،١٣٨،٠۶٠ عدد

٣٨٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات - شیر
ھای موتوری

INFEFICA02
٣١١۵۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

UP TO 4" ٠١٣،۶۵١،١٣٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۴،٣۵٨،٢٠٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۴،٨١٩،٢٠٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴۵،٢۴٩،٠٢٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٧،۵٢۵،۶۴٠ عدد

OVER 32" ٠۶١١،٩۵١،٣٨٠ عدد

٣٨٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات - شیر
ھای قطع و وصل

INFEFICA03
٣١١۶۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

UP TO 4" ٠١٣،۶۵١،١٣٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۴،١۴٨،٨٧٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۴،۵٠۵،٢٠٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴۶،٢٩۵،۶٩٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٩،٠٩۵،۶۵٠ عدد

OVER 32" ٠۶١۵،٠٩١،٣٩٠ عدد

٣٨٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات - شیر
ھای اطمینان

INFEFICA04
٣١١٧۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

UP TO 4" ٠١٣،۵٠٨،٢١٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۴،١٧٨،۵٣٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۴،٧٧۵،٣٧٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴۵،۴٠٨،٩۵٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٧،٣٠٣،٨٣٠ عدد

OVER 32" ٠۶١١،٨۴٣،٢٨٠ عدد

٣٩٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات - صفحات
اوریفیس

INFEFICA05
٣١١٨۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

UP TO 4" ٠١١،٣٣۶،٢۴٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،۵٣٩،٠٨٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٧۵٢،۵۶٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،٩٩٢،۶٢٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،۶١٩،٣۶٠ عدد

OVER 32" ٠۶٣،۴٠۵،۶٠٠ عدد

٣٩١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات - انواع
جریان سنج ھای در طول خط

INFEFICA06
٣١١٩۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

UP TO 4" ٠١٢،١١٢،٧۶٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٢،۶٠۶،١۴٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٣،٠٠٠،٨۵٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٣،٣٩۵،۵۵٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٣،٧٩٠،٢۶٠ عدد

OVER 32" ٠۶۴،٠٨۶،٢٩٠ عدد

٣٩٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

فصل سی و یکم – عملیات نصب در محوطه

جعبه تقسیم و تابلوھای كنترل محلی2-

ھزینه نصب تجھیزات این فصل، بر مبنای وزن و شامل وزن جعبه تقسیم و یا تابلوھای محلی با تمامی متعلقات و ادوات ابزار دقیق نصب١-
.شده روی آن می باشد

. برای نصب جعبه تقسیم محلی از نوع فیلدباس حداقل وزن مبنا ١٢ کیلوگرم منظور می شود٢-
در صورتی كه در تابلوھای محلی، ادوات ابزار دقیق تعبیه شده باشد كه نیاز به آزمایش و تنظیم داشته باشد، ھزینه مربوط به٣-

كالیبراسیون آنھا، از ردیف ھای كالیبراسیون ادوات ابزار دقیق نصب شده تابلوھای كنترل (از فصل نصب تجھیزات اتاق كنترل) محاسبه می
.شود

برای نصب تجھیزات با وزن باالتر از ١٠٠ كیلوگرم تا ارتفاع ١١ متر، از ردیف مربوط و در ارتفاعھای باالتر تا ٣٠ متر، یا ضریب ١/٠۶ و باالتر از۴-
.٣٠ متر، با ضریب ١/١٢ نسبت به قیمت ردیف مربوط، محاسبه می شود

٣٩٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

جعبه تقسیم ھا و پانل ھای محلی INFEJB
٣١٢١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

W: UP TO 25 KG ٠١٨٩،٠٩٠ کیلوگرم

W 26-50 KG ٠٢٧١،٧٠٠ کیلوگرم

W 51-100 KG ٠٣۵۵،١٠٠ کیلوگرم

W: 101-250 KG ٠۴۵٣،٩۵٠ کیلوگرم

W: 251-500 KG ٠۵٣۵،٧٨٠ کیلوگرم

W: >500 ٠۶٢٨،٨٨٠ کیلوگرم

٣٩۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

فصل سی و یکم – عملیات نصب در محوطه

آناالیزرھا3-

.در ھر یك از ردیف ھای این فصل، تمامی آزمایش ھای جاری كه برای تكمیل عملیات نصب آناالیزر الزم است در نظر گرفته شده است١-
، ھزینه نصب آن از ردیف ھای متناظر در بخش مسیرھای كابل(TUBING) در صورت نیاز به سینی یا موارد مشابه برای مسیر كابل كشی٢-

.كشی محاسبه می شود
ھزینه نصب آناالیزرھا و كابینت ھای با وزن باالتر از ١٠٠ كیلوگرم تا ارتفاع ١١ متر، از ردیف مربوط و تا ارتفاع ٣٠ متر با ضریب ١/٠۶ و برای٣-

.ارتفاع باالتر از ٣٠ متر با ضریب ١/١٢ ، نسبت به ردیف مربوط محاسبه می شود
.برای وزنھای كمتر از ١٠ كیلوگرم معادل وزن ١٠ كیلوگرم محاسبه می شودRACK MOUNTED ھزینه نصب آناالیزرھا از نوع۴-

٣٩۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - آناالیزرھا و پانل ھای آماده سازی - انواع نصب
RACKشده روی 

INFEAN0101
٣١٣١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

OVER 10 KG ٠١۴٨٨،۵٨٠ کیلوگرم

٣٩۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - آناالیزرھا و پانل ھای آماده سازی - انواع نصب
شده داخل کابینت

INFEAN0102
٣١٣٢۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

UP TO 50 KG ٠١١٨٧،١٧٠ کیلوگرم

OVER 50 KG ٠٢١۵٢،٨٧٠ کیلوگرم

٣٩٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - نمونه گیرھا INFEAN02
٣١٣٣۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

UP TO 10 KG ٠١١،٩۶٠،۵٩٠ کیلوگرم

OVER 10 KG ٠٢٣،٩٨١،٢۶٠ کیلوگرم

٣٩٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - سیلندرھای گاز و ملحقات INFEAN03
٣١٣۴۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

ALL SIZES ٠١١۵،٠٩٠ کیلوگرم

٣٩٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - لوله کشی INFEAN04
٣١٣۵۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

ALL SIZES =< 1" ٠١١،٧۶۶،۶٩٠ متر

۴٠٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - نصب تیوب ھا INFEAN05
٣١٣۶۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

ALL SIZES ٠١٣۴٢،۶٣٠ متر

۴٠١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

فصل سی و یکم – عملیات نصب در محوطه

خطوط  فرآیندی ابزار دقیق4-

ھزینه مربوط به نصب خطوط فرآیندی، با پیش فرض استفاده از مانیفلد پیش ساخته محاسبه شده اند در صورت ساخت و نصب مانیفلد در١-
.كارگاه، ھزینه آن از ردیف مربوط به خطوط فرآیندی جداگانه محاسبه می شود

.، در صورت نیاز، فقط ھزینه ساخت و نصب مانیفلد محاسبه می شودCAPILLARY برای برخی ادوات دقیق با خطوط٢-
برای حالت ھایی كه خطوط فرآیندی بصورت تركیبی طراحی شده باشند، در صورتی كه بیش از ٨٠% تعداد اتصاالت از یك جنس باشند،٣-

ھزینه نصب از ردیف مربوط به ھمان جنس محاسبه می شود، در غیر اینصورت به نسبت درصد تعداد اتصاالت از ھر جنس، از ردیف ھای
.متناظر محاسبه می گردد

برای جداسازی سیال فرآیند از ادوات ابزار دقیق، ھزینه نصب آن از ردیف مربوط برای ھر عدد جداگانهSEAL POT در صورت استفاده از۴-
.محاسبه می شود

.در تمام ردیفھای خطوط فرآیندی، اجرای آزمایش فشار و تحویل خطوط منظور شده است۵-
.، ھزینه انجام آن از ردیف متناظر در گروه لوله كشی، محاسبه می شودPWHT در صورت نیاز به عملیات حرارتی۶-
.در ھر یك از ردیف ھای این فصل، نصب تمام اتصاالت (فیتینگ ھا، شیرھا و سایر متعلقات مورد نیاز) منظور شده است٧-

۴٠٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) ادوات
)PD(

INFEPP01
٣١۴١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

CARBON STEEL ٠١١۴،۴٠٠،٨٩٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١٧،٩٩١،١٢٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١٧،۶٢٠،٣٨٠ مجموعه

۴٠٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) ادوات
)P(

INFEPP02
٣١۴٢۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

CARBON STEEL ٠١١٠،١٢۶،٩٩٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١٢،٧٩١،٣٢٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١٢،۵٣٩،۵٠٠ مجموعه

۴٠۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ)
فشارسنج ھا

INFEPP03
٣١۴٣۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

CARBON STEEL ٠١۵،۴۶٩،۵۴٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۶،٩٠١،١٢٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۶،٧٧۶،٧۶٠ مجموعه

۴٠۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) ادوات
)DP(

INFEPP04
٣١۴۴۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

STANDARD SIZE ٠١۵،۶۶٢،١٣٠ مجموعه

۴٠۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) ادوات
)P(

INFEPP05
٣١۴۵۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

STANDARD SIZE ٠١٣،٢۵۴،۴٨٠ مجموعه

۴٠٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) فشار
سنج ھا

INFEPP06
٣١۴۶۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

STANDARD SIZE ٠١٣،١٠٠،۶٧٠ مجموعه

۴٠٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق - پیش ساخت سه راھه INFEPP07
٣١۴٧۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

CARBON STEEL ٠١۴،۴٨۴،٨١٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۶،٨۵۵،٩٧٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۶،۴۶٨،٩۵٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴٢،١۶۵،٧٩٠ مجموعه

۴٠٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق-  پیش ساخت پنج راھه INFEPP08
٣١۴٨۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

CARBON STEEL ٠١٧،۴٧۴،۶٩٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١٠،٨۵۵،٣٠٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١٠،۴٨٩،٢٢٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴٢،٨٣١،۴٩٠ مجموعه

۴١٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق - محفظه ھای جدا کننده INFEPP09
٣١۴٩۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

CARBON STEEL ٠١٣،۶۴٩،٣٨٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۵،٣۶٠،۶۶٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۵،٢٣۴،۶١٠ مجموعه

۴١١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

فصل سی و یکم – عملیات نصب در محوطه

شبكه خطوط ھوایی ابزار دقیق5-

.در ھر یك از ردیف ھای این فصل، ھزینه نصب فیتینگ ھا، شیرھا و سایر متعلقات مربوط در مسیر لوله كشی، منظور شده است١-
.در ھر یك از ردیف ھا، تمامی آزمایش ھای تكمیلی عملیات نصب و تحویل كار به كارفرما ، طبق مشخصات فنی، منظور شده است٢-
در ردیف ھای مربوط به لوله ھای فوالدی زنگ نزن و مسی قطرھای از ١/۴ تا ١/٢ اینچ، نصب تمامی فیتینگ ھا و متعلقات مورد نیاز، منظور٣-

.شده است
در زمان ھای آزمایش خطوط ھوایی ابزار دقیق، باید از خطوط ایزوله شود و ھزینه ھای بازكردن اتصاالت و اتصال مجدد آنھا پس از آزمایش۴-

.خطوط، در ردیف ھای مربوط منظور شده است

۴١٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - لوله کشی گالوانیزه INFEAP01
٣١۵١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

D: 1/2" ٠١٣٣١،٢٣٠ متر

D: 3/4" ٠٢۴١٠،٧٧٠ متر

D: 1" & 1 1/2" ٠٣۴٩٠،٣١٠ متر

۴١٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - نصب تیوب ھای مسی INFEAP02
٣١۵٢۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

STANDARD SIZE ٠١٣٢٢،٨١٠ متر

۴١۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق-  نصب تیوب ھای فوالد زنگ نزن INFEAP03
٣١۵٣۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

STANDARD SIZE ٠١٣٨٣،٩۶٠ متر

۴١۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - مخزن ھای ھوا INFEAP04
٣١۵۴۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

STANDARD SIZE ٠١١،۶٢٠،١٧٠ دستگاه

۴١۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

فصل سی و یکم – عملیات نصب در محوطه

لوله ھای بخار گرم كننده6-

در ردیف ھای این فصل، لوله ھای از ٣/٨ تا ١/٢ اینچ ھمراه با نصب تمامی فیتینگ ھا و سایر متعلقات الزم بعھده نصب جدا سازھا١-
(SPACERS)و بستن لوله ھا، منظور شده است.

.در ردیف ھای این فصل، تمامی آزمایش ھای تكمیلی عملیات نصب و تحویل طبق مشخصات فنی منظور شده است٢-
.عایقكاری خطوط لوله ابزار دقیق به عنوان بخشی از مبحث عایقكاری، در گروه نصب تجھیزات، رنگ و عایق منظور شده است٣-

۴١٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی حرارتی INFEST
٣١۶١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

COPPER TUBING ٠١١٧١،٠٨٠ متر

S.S TUBING ٠٢٢٠٢،۵۴٠ متر

۴١٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

فصل سی و یکم – عملیات نصب در محوطه

كابل كشی ھا و اتصاالت7-

در ھر یك از ردیف ھای این فصل، عملیات تكمیلی نصب شامل زدن شماره كابل ، بستن كمربند پالستیكی و یا فلزی برای مھار كابل و١-
.منظور شده است(CABLE MARKER) نصب عالئم مشخصه مسیر كابل در موارد نیاز

.در ھر یك از ردیف ھای این فصل، تمامی بازرسی ھا و آزمایش ھا و تحویل كار انجام شده در مقاطع مختلف، منظور شده است٢-
.ردیف ھای مربوط به كابل كشی زیرزمینی، اجرای كابل، داخل ترانشه بتونی یا كانال خاكی را شامل می شود٣-
.در ردیف ھای مربوط به كابل كشی روی زمینی، اجرای كابل روی سینی، نردبان كابل و داخل كاندوئیت یكسان در نظر گرفته شده است۴-
در صورتی كه اجرای حداقل ٨٠% از طول یك كابل در مسیر مشخصی (مثال زیرزمینی) انجام شود، ھزینه آن ردیف مربوط محاسبه می۵-

.گردد در غیر اینصورت، قیمت كار انجام شده به نسبت طول مسیر كابل تحت ردیف مربوطه محاسبه می شود
.در ردیف ھای كابل كشی زیرزمینی این فصل، عملیات خاكی ترانشه ھا نشده است۶-
ھزینه كابل كشی برای كابل ھای فیلد باس عینا" از ردیف ھای متناظر كابل كشی سیگنال (با توجه به تعداد رشته ھا) پرداخت میشود٧-
و نصب كابلشو، آرایش سیم ھا و(WIRE NUMBERING) در ھر یك از ردیف ھای سر سیم بندی و اتصاالت، عملیات شماره گذاری سیم ھا٨-

.آزمایش ھای مورد نیاز منظور شده است

۴١٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - زیر زمینی.دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل ھای سیگنال

INFECB010101
٣١٧١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

2-10 CORES ٠١۶١،۵٨٠۵٠،۴۶٠۴١،١٢٠ متر

12-20 CORES ٠٢۶۵،١۵٠۵٣،۴١٠۴٣،۵١٠ متر

22-30 CORES ٠٣٧٠،١۵٠۵٧،٧٠٠۴۶،٩٢٠ متر

32-40 CORES ٠۴٧۴،۴۵٠۶١،٠۵٠۴٩،۶۵٠ متر

42-50 CORES ٠۵٨٣،٧۴٠۶٨،۶٧٠۵۵،٩٠٠ متر

>50 CORES ٠۶١١١،۶٨٠٩١،۵۶٠٧۴،۵۴٠ متر

۴٢٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - زیر زمینی.دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل ھای ترموکوپل

INFECB010102
٣١٧٢۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

2-10 CORES ٠١۶۵،١۵٠۵٨،٧٠٠۴٣،۵١٠ متر

12-20 CORES ٠٢٧۴،۴۵٠۶٧،٠۶٠۴٩،۶۵٠ متر

22-30 CORES ٠٣٨٣،۵٢٠٧۵،۴٣٠۵۶،۵٠٠ متر

32-40 CORES ٠۴٩٣،٠۶٠٨٣،٨٠٠۶١،۵۴٠ متر

42-50 CORES ٠۵١١١،۶٨٠١٠٠،۵٩٠٧۴،۵۴٠ متر

>50 CORES ٠۶١٣٧،۵٢٠١٢٣،٩۴٠٩٩،٠٩٠ متر

۴٢١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - زیر زمینی.دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل ھای قدرت و سیستم اعالن خطر

INFECB010103
٣١٧٣۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

S  <=16  MM2 ٠١۶۵،١۵٠۵٨،٧٠٠۴٣،۵١٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢٧۴،۴۵٠۶٧،٠۶٠۴٩،۶۵٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣٩٣،٠۶٠٨٣،٨٠٠۶٢،١۴٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴١١١،۶٨٠١٠٠،۵٩٠٧۴،۵۴٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵١٣٧،۵٢٠١٢٣،٩۴٠٩٩،٠٩٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶١۶٠،٨۵٠١۴٧،١۵٠١١٧،٧٠٠ متر

۴٢٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - روسینی، نردبان یا داخل
کاندوئیت - کابل ھای سیگنال

INFECB010201
٣١٧۴۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

2-10 CORES ٠١۶۶،٩٧٠۵١،٠٢٠ متر

12-20 CORES ٠٢٧٠،٨٧٠۵٣،٩٨٠ متر

22-30 CORES ٠٣٧۶،۴٣٠۵٨،٢١٠ متر

32-40 CORES ٠۴٨٠،٨٩٠۶١،۶٣٠ متر

42-50 CORES ٠۵٩٠،٩۵٠۶٩،٠٧٠ متر

>50 CORES ٠۶١٢١،٣٩٠٩٢،۴٨٠ متر

۴٢٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - روسینی، نردبان یا داخل
کاندوئیت - کابل ھای ترمو کوپل

INFECB010202
٣١٧۵۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

2-10 CORES ٠١٧٠،٨۵٠۵٣،٩٨٠ متر

12-20 CORES ٠٢٨٠،٨٩٠۶١،۶٣٠ متر

22-30 CORES ٠٣٩١،٠۶٠۶٩،٣٧٠ متر

32-40 CORES ٠۴١٠١،٢٢٠٧٧،١٣٠ متر

42-50 CORES ٠۵١٢١،٣٩٠٩٢،۴٨٠ متر

>50 CORES ٠۶١۵٠،۶٠٠١٢٣،٠٢٠ متر

۴٢۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - روسینی، نردبان یا داخل
کاندوئیت - کابل ھای قدرت و سیستم اعالن خطر

INFECB010203
٣١٧۶۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

S  <=16  MM2 ٠١٧٠،٨٧٠۵٣،٩٨٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢٨٠،٨٩٠۶١،۶٢٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣١٠١،٢٢٠٧٧،٠٩٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴١٢١،٣٩٠٩٢،۴٨٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵١۵٠،۶٠٠١٢٣،٠٧٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶١٧٨،٨۴٠١۴۶،١۶٠ متر

۴٢۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - کابل ھای نوری-کواکسیال INFECB0104
٣١٧٧۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

STANDARD SIZE ٠١١۶۶،۴٠٠ متر

۴٢۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

METALICPLASTIC
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندھا - ضد گرد و غبار INFECB0201
٣١٨١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

M6 (1/4 " DIA.) ٠١١٣٢،۴٧٠١١١،۴٣٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢١۵٨،۶۶٠١٣٣،۶٧٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣١٨۵،٢٣٠١۵۵،٨۵٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٢١١،٨٠٠١٧٨،۴٨٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٣١٧،٣٢٠٢۶۶،٩٠٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶٣٩٧،٠٣٠٣٣٣،٨٩٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٧۶٧،١١٠۶۴۵،۶۶٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨١،٢۶٩،۶۶٠١،٠۶٨،۴٠٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٢،٠۶٢،۵٣٠١،٧٣۵،٨۶٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٢،٧۵١،١٣٠٢،٣١۴،٨۵٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١٣،۴٣٨،٩١٠٢،٨٩٣،٨٩٠ عدد

۴٢٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندھا - ضد انفجار - فلزی INFECB020201
٣١٨٢۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

M6 (1/4 " DIA.) ٠١١۶٠،١٠٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢١٩٢،۴٢٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٢٢۴،۶۴٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٢۵۶،١۴٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٣٨۴،۴١٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶۴٨٠،٧٨٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٩٢٩،٣۵٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨١،۵٣٨،٠١٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٢،۴٩٩،٢۴٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٣،٣٣٢،١۶٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١٣،٧١٩،۵٣٠ عدد

۴٢٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی اتصاالت - زره دار با غالف
سربی

INFECB0301
٣١٨۵۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

2-4 CORES ٠١٧۴،۴٢٠١٣٧،٩٣٠١۶٠،٠۴٠ سر

5-10 CORES ٠٢١٨۶،۴٧٠٣۴۵،١٩٠٣٩٨،٩۵٠ سر

12-20 CORES ٠٣٢۶٩،۴٨٠۴٩٨،٨٨٠۵٧۵،١٧٠ سر

22-30 CORES ٠۴٣۵۶،٩۴٠۶۶١،۶٢٠٧۶١،٢١٠ سر

32-40 CORES ٠۵۴۶۴،٠٨٠٨۵٩،٠٨٠٩٨۶،٩٢٠ سر

42-50 CORES ٠۶۶٧٨،٣۶٠١،١٣۵،۵۶٠١،٢١٢،۶٢٠ سر

>50 CORES ٠٧١،١٣۵،٣٧٠١،٢٧۵،۶٩٠٠ سر

۴٢٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی اتصاالت - زره دار INFECB0302
٣١٨۶۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

2-4 CORES ٠١۶٩،٨٧٠١٢٩،۴۵٠١۵٠،١٣٠ سر

5-10 CORES ٠٢١٧۵،٧٣٠٣٢۵،۶٣٠٣٧۶،٠۶٠ سر

12-20 CORES ٠٣٢۵۴،٨۴٠۴٧٢،۵١٠۵۴۵،١٢٠ سر

22-30 CORES ٠۴٣٣٨،٢٣٠۶٢٧،٢١٠٧٢١،٢۶٠ سر

32-40 CORES ٠۵۴۴٠،۴٣٠٨١۵،٩١٠٩٣٧،٨۴٠ سر

42-50 CORES ٠۶۶۴۴،٨٢٠١،٠٨٠،٠٨٠١،١۵۴،۴٢٠ سر

>50 CORES ٠٧١،٠٧٩،٠٩٠١،٧٢١،۶۴٠٠ سر

۴٣٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی اتصاالت - بدون زره INFECB0303
٣١٨٧۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

2-4 CORES ٠١۵٨،۵٧٠١٠٨،۴۵٠١٢۵،٧٩٠ سر

5-10 CORES ٠٢١۵٢،١۶٠٢٨١،٣١٠٣٢۴،۶۵٠ سر

12-20 CORES ٠٣٢٢۵،٠٨٠۴١۶،٨۴٠۴٧٩،٩٩٠ سر

22-30 CORES ٠۴٣٠٢،٢١٠۵۵٩،۴۶٠۶۴٣،٩٠٠ سر

32-40 CORES ٠۵٣٩٩،٢۵٠٧٣٨،٩٣٠٨۴٨،٧٣٠ سر

42-50 CORES ٠۶۵٩٧،٢٩٠٩٩٠،٢٠٠١،٠۵٣،۵٧٠ سر

>50 CORES ٠٧١،٠١٨،۴٠٠١،۶٠٠،۴٠٠٠ سر

۴٣١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

فصل سی و یکم – عملیات نصب در محوطه

مسیرھای كابل8-

بصورت پیش ساخته فرض شده است، در(CROSS, TEE, ELBOW…) در تمام ردیفھای این فصل، اتصاالت مورد نیاز میانی سینی و نردبان١-
.غیر اینصورت، ھزینه ساخت قطعات پیشگفته باید جداگانه محاسبه شود

ھزینه نصب پیچ و مھره و مانند آنھا كه در اتصال سینیھا و نردبانھای كابل مصرف می شود، بطور متعارف در ردیفھای مربوط منظور شده٢-
.است

.در ھر یك از ردیفھای این فصل، بازرسی كار انجام شده و تحویل آن طبق مشخصات فنی منظور شده است٣-
در ھر یك از ردیفھای مربوط به سینی و نردبان كابل، بر حسب نیاز باید، در فواصل مشخصی طبق نظر سازنده و یا مشخصات فنی،۴-

.در صورتی كه بصورت آماده تامین شده باشد، توسط پیمانكار نصب شود(EARTH BOUNDING STRAP) تسمه ھای ھم ارتباطی ارت
. ھزینه نصب سینی ھا و اتصاالت اعم از فلزی و غیر فلزی بصورت یکسان محاسبه می گردد۵-

۴٣٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

STARAIGHT PARTEL, TEE, CROSSCOVER
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیرھای عبور کابل - سینی ھا و نردبان ھای فوالدی INFETR01
٣١٩١۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

W <= 10 CM ٠١٢٣۴،٢۵٠۶٢٢،۵۶٠۶٠،٧۶٠ متر

10 < W<=30 CM ٠٢٣١١،٨٣٠٩٣۴،٠۴٠٧۶،١١٠ متر

30 < W <=60 CM ٠٣٣۵٠،۶۶٠١،١۶٨،١٢٠٩٨،٨١٠ متر

60< W <= 80 CM ٠۴٣٨٩،۴٨٠١،۴٠١،۶٢٠١١۴،١۵٠ متر

80 < W CM ٠۵۴۶٧،٠٣٠١،۵۵۵،٣٧٠١۵٢،١٨٠ متر

۴٣٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

CLOSE TYPEOPEN TYPE
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیرھای عبور کابل - کاندوئیت ھا - فوالدی سخت INFETR02RS
٣١٩۴۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

1/2" DIAM. ٠١١٩٢،٧٩٠١١۴،٣۴٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢٢٣٢،٠۴٠١٣٩،٠٩٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣٣٠٩،۵٠٠١٨٧،٧٨٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴٣۵۶،٣۶٠٢٠٨،٩۴٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵۴٠٠،٣٣٠٢۴١،١٠٠ متر

2" DIAM. ٠۶۴٢٣،۵۴٠٢۵٧،۵٩٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧۴۶٢،٧٩٠٢٧۶،٢٩٠ متر

3" DIAM. ٠٨۵٠١،۵۶٠٢٩۴،۵٣٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩۵۵۶،١٠٠٣٣١،٠٣٠ متر

4" DIAM. ١٠۶۵۶،٨٠٠٣٩۶،۶١٠ متر

5" DIAM. ١١٧٧٢،٢٩٠۴۶۴،٠٧٠ متر

6" DIAM. ١٢٨۵٠،۴٠٠۵٠۴،۵٠٠ متر

۴٣۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیرھای عبور کابل - کاندوئیت ھا - فوالدی قابل انعطاف INFETR02FS
٣١٩۵۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

D: 3/4 " ٠١٣۶٧،١٧٠ متر

D: 1  " ٠٢۵٩١،٢٢٠ متر

۴٣۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیرھای عبور کابل - کاندوئیت ھا - پی.وی.سی INFETR02PV
٣١٩۶۵٨

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

1/2" DIAM. ٠١۵۵،٧٧٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢۶٧،٠١٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣٨٩،٢۴٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴١٠٢،٢٣٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵١١۶،١۵٠ متر

2" DIAM. ٠۶١٢٣،٢١٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧١٣۴،٣٠٠ متر

3" DIAM. ٠٨١۴۵،٠۵٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩١۶٠،۴٠٠ متر

4" DIAM. ١٠١٩٠،٠٨٠ متر

5" DIAM. ١١٢٢٣،۴۶٠ متر

6" DIAM. ١٢٢۴۵،۴٢٠ متر

۴٣۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

كارھاي ابزاردقیق

فصل سي و دوم – تجھیزات اتاق کنترل

در ھر يک از رديف ھاي اين فصل، منظور از وزن تابلو، وزن آن با احتساب وزن ادوات نصب شده روي آن براي انواع تابلوھاي سیستم کنترل(مانند١–
.، اعالم حريق و ...) مي باشدFCS ،ESD ،DCSمارشالینگ، 

ھزينه بستن پیچ و مھره و مانند آنھا كه در نصب تجھیزات اين فصل به روي فريم ھا، ساپورت ھا و امثال آنھا بكار مي رود، در رديف مربوط منظور شده٢–
.است

.در ھر يک از رديف ھا، تمامي آزمايش ھاي جاري مورد نیاز در تكمیل عملیات نصب و تحويل كار به كارفرما منظور شده است٣–
كالیبراسیون ادواتي كه روي تابلوھاي كنترل نصب مي شود، حتي در صورتي كه بطور جداگانه بسته بندي شده باشند، در رديف ھاي جداگانه و با در۴–

.نظر گرفتن جابجايي ھاي الزم در محدوده كارگاه و در صورت نیاز بازكردن و بستن مجدد روي تابلو محاسبه شده است
در رديف ھاي نصب تابلوھاي اتاق كنترل، اجراي كابل ھاي میاني از يك تابلو به تابلوي ديگر و اتصاالت آنھا منظور نشده است و براي برآورد آنھا، از۵–

.رديف ھاي متناظر در كابل كشي و اتصاالت استفاده مي شود
در صورت نیاز به اجراي كارھاي اضافي روي تابلوھا(مثًال نصب تجھیزات اضافي روي تابلو شامل ادوات ابزاردقیق، يا مسیر كابل و …)، ھزينه عملیات۶–

.اضافي مانند برشكاري، سوراخكاري، سیم كشي داخل تابلو و غیره در زمان اجرا تعیین محاسبه مي شود

۴٣٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھا INCRPN
٣٢٠١۵٨

گروه کد

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

W: UP TO 100 KG ٠١١٠۴،٠٢٠ کیلوگرم

W: 101-250 KG ٠٢٨٩،۴٨٠ کیلوگرم

W: 251-500 KG ٠٣٨٩،۴٨٠ کیلوگرم

W: >500 KG ٠۴٨۵،۶۶٠ کیلوگرم

۴٣٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات نصب شده روی پانل ھا INCRPI
٣٢١١۵٨

گروه کد

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

ELEC.

IND./SWITCH/SELECTOR
٠١٣،٣٧٨،٧۵٠ دستگاه

ELEC.

IND.CONTROLLER/RECOR

DR

٠٢۵،٨٠٨،٣۶٠ دستگاه

TRANSFORMER/POWER

UNITES
٠٣٣،۴٧٢،٢٠٠ دستگاه

PENU.IND./SWITCH/SELE

CTOR
٠۴٣،۶۵٩،٠٩٠ دستگاه

PENU.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠۵۶،٠٨٨،٧٠٠ دستگاه

TRANSDUCER &

CONVERTER
٠۶٣،۴٧٢،٢٠٠ دستگاه

۴٣٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

DCSتغییرات جانبی  INCRAX
٣٢٢١۵٨

گروه کد

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

PRINTER/

PLOTER/PCS/ETC.
٠١٣،٢۶٧،۵١٠ ایستگاه

۴۴٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و سوم -  کارھای ابزاردقیق - عملیات تست لوپ

كارھای ابزاردقیق

فصل سی و سوم – عملیات تست لوپ

.ردیف ھای این فصل، تمامی لوپ ھای فیلد باس الكترونیكی و نیوماتیكی را شامل می شود١–
منظور از لوپ باز، حلقه ای است كه از عنصر اندازه گیر متغیر فرآیندی شروع می شود و به یک نمایشگر در اتاق كنترل و یا روی تابلوی محل ختم٢–

.می گردد
منظور از لوپ بسته، حلقه ای است كه از عنصر اندازه گیر متغیر فرآیندی شروع می شود و تا كنترل كننده روی تابلوی محلی یا در اتاق كنترل ادامه٣–

.كه معموًال یك شیر كنترل است ادامه می یابد(FINAL ELEMENT OR ACTUATOR)می یابد و از آنجا تا محرک نھایی
تمامی عناصر میانی از جمله نمایشگرھای محلی، سوئیچ ھا، عناصر محاسبه گر و غیره كه در مسیر یك لوپ قرار دارند باید كنترل شده و در قیمت۴–

.ھمان لوپ منظور شود
اگر خروجی یك كنترل كننده ورودی كنترل كننده دیگری قرار گیرد، از عنصر اندازه گیر تا خروجی كنترل كننده اول یك لوپ بسته و از ورودی كنترل كننده۵–

.دوم تا محرک نھایی نیز یك لوپ محاسبه می شود
سیستم ھای كنترل ترتیبی تا ١٠ عنصر، معادل یك لوپ بسته محاسبه می گردد و از آن بیشتر نیز به ازای ھر ١٠ عنصر، معادل یك لوپ بسته اضافه۶–

.می شود

۴۴١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و سوم -  کارھای ابزاردقیق - عملیات تست لوپ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات لوپ چک INLP
٣٣٠١۵٨

گروه کد

فصل سی و سوم -  کارھای ابزاردقیق - عملیات تست لوپ

CLOSED LOOPS ٠١۶،٢٧۶،٠٧٠ لوپ

OPEN LOOPS ٠٢٣،۴٨۶،٧١٠ لوپ

۴۴٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

PRECOMMISSIONING TESTS AND CHECKS

I) CABLES

- LV Power & control cables
- MV cables

II) CONNECTION

- Termination
- Cable ends
- Joints

III) STATIC SUPPLY UNIT

1 – INSULATING RESISTANCE TEST
- AC Distribution board
- DC Distribution board
- Inc. upstream CB

2 – CHECKS
- Batteries connection
- Liquid level of each cell and density
- Cells leakage
- Panel alignment
- Earthing connection
- Bolts tightness

III) STATIC SUPPLY UNIT (Continued)

- Cable cooling fan
- Relay setting
- Voltmeter, ammeter, lamps
- Inverter transfer time
- Continuity of output : With loss of main input
                                    : With change over Float / Boost
                                    : With change over, Boost / Float
- Local & remote alarms
- Abnormal noise
- Inverter output adj volt
- Inverter output frequency
- Rectifier charging
- Cont. circuit operation
- Supply voltage …V
- Output voltage …V
- Change rate (Boost) …A
- Change rate (tricle) …A

IV) LV ELECTRICAL MOTOR

1 – INSULATING RESISTANCE TEST
- Starter unit
- Motor winding - stator
- Motor with cable – rotor

2 – CHECKS
- Rotator free
- Bearing lubrication
- DE and NDE bearing
- Earthing connection
- Control station
- Starter unit
- Control circuit operation
- Direction of rotation
- Mechanical interlocks
- Winding resistance
- No load current
- No load run (4 hour)
- Starting current (If there is Ammeter)
- Starting time

V) MV ELETRICAL MOTOR

۴۴٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

1 – INSULATING RESISTANCE TEST
- Starter unit
- Motor winding : stator
- Motor winding : rotor
- Motor with cable

2 – CHECKS
- Rotator free
- Bearing lubrication
- Bearing temperature
- Earthing connection
- Control station
- Starter unit
- Control circuit operation
- Direction of rotation
- Mechanical interlocks
- Winding resistance
- Starting current
- Starting time
- No load current
- No load run (4-6 hour)
- Machine vibrations
- Bearing noise level
- Each phase current
- Resistance temperature detectors
- temperature switches

VI) LV SWITCHGEAR

1 – INSULATING RESISTANCE TEST
- Incoming CB
- Bus-tie
- Upstream CB
- Busbar system
- Busduct

2 – CHECKS
- Switchgear alignment
- Earthing connections
- Cont. circuit operation
- Incoming CB
- Anchor bolts and clamps tightness
- Upstream CB
- Busbar covers fixing
- Degree of protection of enclosure
- Relays setting and check
- Mechanical interlocks
- Voltmeter reading
- Phase rotation
- Busduct
- Electrical interlock
- Tripping from relays
- Remote electrical closing / tripping
- Removal of all temporary supports and jumpers

VII) MV SWITCHGEAR

1 – INSULATING RESISTANCE TEST
- Incoming CB
- Bus-tie
- Upstream CB
- Busbar system
- High pot test (if needed)

2 – CHECKS
- Switchgear alignment
- Earthing connections
- Control circuit operation
- Incoming CB
- Bus-tie
- Busbar bolts and clamps tightness
- Space heaters circuits
- Busbar covers fixing

۴۴۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

- Upstream CB
- Relays setting and check
- Mechanical interlocks

- Voltmeter reading
- Phase rotation
- Electrical interlock
- Tripping from relays
- PT tests
- CT tests

VIII) POWER TRANSFORMER

1 – INSULATING RESISTANCE TEST
- HV winding to earth
- HV winding continuity test
- LV winding to earth
- HV to LV winding
- HV Feeder unit

2 – CHECK
- Oil leakage
- Oil level
- Silicagel condition
- Earthing connection at star point and frame
- Oil insutation test (breakdown voltage)
- Bushing integrity
- Polarity of terminals
- Valves correct position
- Phase sequence
- Control circuit operation & identification
- Tap changer
- HV feeder
- Mechanical interlocks
- Buchholz relay alarm & trip operation:
- Temperature indicator alarm operation set at … C
- Temperature indicator trip operation set at … C

۴۴۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

پیوست ٢ – دستورالعمل تجھیز و برچیدن كارگاه

این دستورالعمل، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته ھای مختلف تھیه شده است، از این رو، برای كارھای مربوط به ھر رشته، باید به تناسب ماھیت و
.نیاز آن كار، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد

تعاریف١–
تجھیز كارگاه، عبارت از عملیات، اقدام ھا و تداركاتی است كه پیمانكار باید برای دوره اجرا انجام دھد، تا آغاز و ھمچنین انجام عملیات موضوع پیمان،١–١

.مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده پیمان، میسر شود

ساختمان ھای پشتیبانی، به ساختمان ھایی گفته می شود كه برای پشتیبانی عملیات اجرایی، مورد بھره برداری قرار می گیرند، مانند كارگاه ھای١–٢
پیش ساخته و مانند آن،سرپوشیده، شامل كارگاه ھای تاسیساتی، آھنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافكاری، نقاشی، ساخت قطعات

تعمیرگاه ھای سرپوشیده ماشین آالت، انبارھای سرپوشیده، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پیمانكار، اتاق محل ترانسفورماتورھا و مولدھای برق،
.ایستگاه سوخت رسانی

ساختمان ھای عمومی،  به ساختمان ھایی گفته می شود كه برای افراد مستقر در كارگاه و سرویس دادن به آنھا، مورد استفاده قرارگیرد، مانند دفاتر١–٣
كار، نمازخانه، مھمان سرا، ساختمان ھای مسكونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه،  درمانگاه، رختشویخانه، تلفنخانه، پاركینگ ھای

.سرپوشیده

محوطه سازی، شامل خیابان بندی، سیستم جمع آوری و دفع آبھای سطحی و فاضالب، ایجاد خاكریز و كانال ھای ھدایت آب و تمھیدات دیگر برای١–۴
حفاظت كارگاه در مقابل سیل، فضای سبز، انبارھای روباز، زمین ھای ورزشی، پاركینگ ھای روباز، حصار كشی، تامین روشنایی محوطه، تامین

.تجھیزات ایمنی و حفاظت و كارھای مشابه است

منظور از ورودی كارگاه ،محل یا محل ھایی از كارگاه است كه در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای كار، از سوی كارفرما تامین و تحویل١–۵
.پیمانكار می شود. مشخصات ورودی كارگاه برای تامین ھر یک از نیازھای پیش گفته، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می شود

انبار كارگاه، محل یا محل ھایی از كارگاه است كه با توجه به طرح جانمایی تجھیز كارگاه، برای نگھداری و حفاظت مصالح با رعایت دستورالعمل ھای١–۶
.مربوط، از  آنھا استفاده می شود

.راه دسترسی، راھی است كه یكی از راه ھای موجود كشور را به كارگاه متصل كند١–٧

.راه ھای سرویس، راه ھایی است كه برای دسترسی به محل اجرای عملیات احداث می شود١–٨

راه ھای ارتباطی، راه ھایی است كه معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه مصالح، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقیم یا با واسطه راه ھای١–٩
.دیگر، به محل اجرای عملیات متصل می كند

راه انحرافی، راھی است، كه برای تامین تردد وسایل نقلیه عمومی كه قبال از مسیر موجود انجام می شد، اما به علت انجام عملیات١–١٠
.موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود

منظور از تأمین در شرح ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، فراھم كردن ساختمان ھا، تأسیسات و ھمچنین ماشین آالت، به روش احداث یا١–١١
نصب در كارگاه یا در اختیار گرفتن آنھا از امكانات موجود در محل، به صورت خرید خدمات یا اجاره و ھمچنین، اقدام ھای مربوط به نگھداری وبھره

.برداری از آنھاست

برچیدن كارگاه، عبارت است از جمع آوری مصالح، تأسیسات و ساختمان ھای موقت، خارج كردن مصالح، تجھیزات، ماشین آالت و دیگر١–١٢
.تداركات پیمانكار از كارگاه، تسطیح، تمیز كردن و در صورت لزوم بشكل اول برگرداندن زمین ھا و محل ھای تحویلی كارفرما، طبق نظر كارفرما است

روش تھیه برآورد٢–

مھندس مشاور یا واحد تھیه كننده برآورد، باید  با توجه به شرایط و نیاز ھر كار و ھمچنین، روش انتخاب شده برای اجرای آن، اقتصادی ترین٢–١
روش برای تجھیز كارگاه را تعیین و بر مبنای آن، ھزینه ھای مربوط را طبق ردیف ھای پیش بینی شده در فھرست تجھیز و برچیدن كارگاه این
پیوست، برحسب قیمــت ھای محل اجرای عملــیات و با منظـور نمودن ھزینه ھای باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد كرده و در برابر ردیف ھای
مورد نظر،  درج نماید و چنانچه مشخصات ویژه ای برای تجھیز و برچیدن كارگاه الزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیش بینی كند. برای
ساختمان ھایی كه احداث می شود، ارزش مصالح بازیافتی، از ھزینه احداث كسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنھا منظور می شود. در مورد
ساختمان ھای پیش ساخته، مانند كاروانھا و قطعات پیش ساخته ساختمان ھا، مانند قابھای فلزی، ھزینه حمل و نصب، استھالک و
سرمایه گذاری آنھا، در طول اجرای كار محاسبه شده و جزو برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور می شود. در پیمان ھایی كه از چند

. رشته فھرست بھای واحد استفاده می شود، تنھا یک فھرست تجھیز و برچیدن كارگاه برای كل كار تھیه می گردد
ساختمان ھا، تأسیسات و راه ھایی كه در برآورد ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور می گردد، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر٢–٢

گرفته می شود. به منظور تقلیل ھزینه ھای تجھیز كارگاه، با اولویت دادن به اجرای تأسیسات جنبی یا زیربنایی كه در طرح برای دوره بھره برداری
پیش بینی شده است و در دوره اجرا نیاز خواھد بود، از تأسیسات یاد شده به عنوان تجھیز كارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد و مدارک
پیمان درج شود. در این حالت، ھزینه آنھا با استفاده از فھرست ھای بھای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد ھزینه اجرای كار منظور
می شود. چنانچه برای تأمین آب، برق، گاز، مخابرات و راه ھای كارگاه یا تأمین ساختمان ھای مسكونی، اداری، پشتیبانی و عمومی یا سایر
موارد، از تأسیسات جنبی یا زیربنایی كه  برای دوران بھره برداری از طرح پیش بینی می شود استفاده گردد، با توجه به اینكه ھزینه آنھا در
ردیف ھای فصل ھای مربوط پیش بینی شده است، ھزینه ای برای ایجاد تأسیسات یاد شده در تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور نمی گردد و صرفا”

.ھزینه نگھداری و بھره برداری آنھا در دوران اجرا، در ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور خواھد شد
نحوه تأمین آب، برق، گاز و مخابرات كارگاه در دوران اجرا، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود، چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و٢–٣

برقراری ارتباط مخابراتی، از شبكه سراسری یا محلی تا ورودی كارگاه، لوله كشی، كانال كشی، و كابل كشی ، برای دوران اجرا الزم باشد،
.باید انجام آن در شرایط خصوصی پیمان، پیش بینی شود

چنانچه كارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی كارگاه را به عھده بگیرد، كه كارھای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات٢–۴
آن، نصب تیرھای برق، كابل كشی از برق شبكه تا ورودی كارگاه، پرداخــت تعرفه ھای ثابت برق ( دیماند ) و ھزینه ھای انشعاب و اشتراک برق
و سایر كارھای  مشابه است، تعھدات كارفرما در این زمینه، به طور مشخص در شرایط خصوصی پیمان درج می شود و ھزینه ای از این بابت در
تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور نخواھد شد. چنانچـــه تدارک برق تا ورودی كارگاه به عھده كارفرما نباشد، ھزینه آن برآورد و پس از كسر

.ھزینه ھای قابل برگشت در پایان كار، باقیمانده جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه پیش بینی می شود
در صورتی كه كارفرما در نظر دارد تدارک آب رسانی تا ورودی كارگاه یا احداث چاه آب رابه عھده بگیرد، در حالت استفاده از  شبكه لوله كشی٢–۵

آب كه كارھای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی كارگاه، پرداخت ھزینه ھای اشتراك و انشعاب آب و سایر كارھای مشابه است،
یا احداث چاه عمیــــق یا نیمه عمیــق و پرداخت ھزینه ھای برداشت آب، تعھدات كارفرما در این زمینه، در شرایط خصوصی پیمان درج شــده و
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.ھزیـنه ای از این بابت در تجھیــز و برچیدن كارگاه منظور نمی شود

چنانچه تدارک آب رسانی تا ورودی كارگاه یا احداث چاه آب، به عھـده كارفرما نباشد، ھزینه آن پس از كسر ھزینه ھای قابل برگشت در پایان
.كار،  جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور خواھد شد

چنانچه برای دسترسی به كارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود.٢–۶
در صورتی كه براساس شرایط خصوصی پیمان احداث راه دسترسی به عھده كارفرما باشد،  ھزینه ای از این بابت در ردیف ھای تجھیز و بر چیدن
كارگاه منظور نخواھد شد. در حالتی كه احداث راه دسترسی به عھده كارفرما نباشد، ھزینه آن با استفاده از فھرست بھای واحد پایه رشته راه،

.باند فرودگاه و زیرسازی راه آھن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه پیش بینی می شود
با وجود این طبق  شرایط عمومی پیمان تأمین زمین برای تجھیز كارگاه به عھده كارفرماست، چنانچه كارفرما در نظر داشته باشد تمام یا٢–٧

قسمتی از زمین تجھیز كارگاه توسط پیمانكار تامین شود، باید تأمین زمین از سوی پیمانكار را در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی كرده و ھزینه
.اجاره آن  را جزو  برآورد ھزینه ھای تجھیز وبرچیدن كارگاه منظور نماید

به استثنای تعھداتی كه در این فھرست بھا و شرایط عمومی پیمان در مورد تجھیز كارگاه به عھده كارفرما گذاشته شده  است، ھر نوع٢–٨
.تسھیالت دیگری كه كارفرما در نظر دارد برای تجھیز كارگاه در اختیار پیمانكار قراردھد، باید آنرا در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی كند

ھزینه تجھیز كارگاه ھایی مانند تاسیسات، آھنگری، تراشكاری، نجاری، آرماتوربندی و ساخت قطعات پیش ساخته، درب ھای واحد ردیف ھای٢–٩
.فصل ھای مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، در ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، ھزینه ای منظور نمی شود

ھزینه تجھیز تعمیرگاه ھای ماشین آالت در ھزینه ساعتی ماشین آالت، در ردیف ھای فصل ھای مربوط در نظر گرفته شده است و از این٢–١٠
.بابت، ھزینه ای در ردیف ھای تجھیز وبرچیدن كارگاه منظور نمی شود

ھزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عملیات، درب ھای واحد ردیف ھای فصل ھای مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، ھزینه ای در٢–١١
.ردیف ھای تجھیز وبرچیدن كارگاه، منظور نمی شود

ھزینه غذای كارمندان و كارگران پیمانكار در كارگاه، در ھزینه باالسری (ھزینه مستمر كارگاه) این فھرست بھا پیش بینی شده است. در٢–١٢
کارھایی که الزم است پیمانکار ھزینه یا کمک ھزینه ھایی برای تامین غذای کارکنان پرداخت کند، این ھزینه جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن

.کارگاه منظور می شود
در كارھایی كه تأمین غذای كارمندان كارفرما ، مھندس مشاور و آزمایشگاه، در كارگاه ضروری است، شمار استفاده كننده از غذا،٢–١٣

. درشرایط خصوصی پیمان تعیین شده و ھزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور می شود
پیش بینی ھزینه تأمین وسیله نقلیه مورد نیاز كارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانكار، در برآورد ھزینه اجرای عملیات مجاز نیست٢–١۴
.
ھزینه راه ھای انحرافی، جزو ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور نخواھد شد. حجم عملیات  مربوط به راه ھای انحرافی، براساس٢–١۵

.فھرست بھــای پایه رشتـه راه، راه آھن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فھرست بھا و مقادیر كار، منظور و برآورد می شود
نقشه و مشخصات ساختمان ھای دفاتر و محل سكونت كاركنان كارفرما، مھندسی مشاور و آزمایشگاه، در اسناد  مناقصه درج شده،٢–١۶

.ھزینه اجرای آنھا، با توجه به نقشه ھای اجرایی و مشخصات تعیین شده و به صورت مقطوع برآورد می شود
جمع مبالغ مقطوع ھزینه تجھیز وبرچیدن كارگاه، بدون احتساب ھزینه ھای مربوط به ردیف ھای ۴٢٠٣١٠١  و ۴٢١٣١٠١ و  ۴٢١۴١٠١ فھرست٢–١٧

تجھیز وبرچیدن كارگاه، نباید از میزان تعیین شده در زیر بیشتر شود. در صورتی كه در موارد استثنایی، این ھزینه از حد تعیین شده، بیشتر
.باشد، ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع كار به صورت ترک مناقصه به تصویب معاونت امور مھندسی برسد

كارھای مربوط به فھرست بھای پایه رشته نصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات٢–١٧–١
.، به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه(NGL) گازی
كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز، به میزان٢–١٧–٢

.٧/۵ درصد مبلغ برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه
كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای، به میزان ٩ درصد مبلغ٢–١٧–٣

.برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه
كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا، به میزان ١٠ درصد مبلغ٢–١٧–۴

.برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه

شرایط كلی٣–

پیمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجھیز كارگاه و قبل از آغاز عملیات تجھیز ، طرح جانمایی تجھیز كارگاه را تھیه كرده و پس٣–١
. از تأیید مھندس مشاور، آن را مبنای تجھیز كارگاه قرار دھد

كارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان برای تأمین آب، برق، گاز و تلفن، پیمانكار را به دستگاه ھای اجرایی و٣–٢
سازمان ھای دولتی برای گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا  نیمه عمیق و موارد مشابه، برای استفاده

.موقت در دوران ساختمان، معرفی می نماید
پیمانكار موظف است عملیات تجھیز كارگاه را، در مدت زمان تعیین شده برای تجھیز كارگاه و ھمچنین شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام٣–٣

برساند. در مواردی كه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای، برای عملیات تجھیز و برچیدن كارگاه در اسناد و مدارك پیمان درج شده باشد، پیمانكار
.ملزم به رعایت آن است

تعھدات كارفرما در زمینه تجھیز و برچیدن كارگاه، در حدی كه اسناد  و مدارک پیمان پیش بینی شده است، انجام می شود، تجھیز مازاد بر موارد٣–۴
یا مبالغ پیش بینی شده در پیمان كه مورد نیاز انجام كار است، به ھزینه پیمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت، انجام نمی شود. چنانچه
طبق شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان تغییر كند، مبلغ مقطوع تجھیز و برچیدن كارگاه تغییر نمی كند و ھزینه تجھیز اضافی، تنھا برای قیمت

.جدید (موضوع تبصره بند١ دستور العمل نحوه تعیین قیمت جدید) ، قابل پرداخت است
ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، در صورت تأمین ھر یک از ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، با توجه به مفاد بند ۴ ، تا سقف مبلغ پیش بینی٣–۵

.شده در ردیف ھای مربوط، پرداخت خواھد شد

پیمانكار، موظف است به ھزینه خود، ابنیه و ساختمان ھای كارگاه را برای تجھیز كارگاه احداث می كند، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش٣–۶
.سوزی و سیل، بیمه كند

ساختمان ھا و تأسیسات مربوط به تجھیز كارگاه كه در زمین ھای تحویلی كارفرما احداث شده است، باید پس از انجام كار برچیده شوند.٣–٧
تجھیزات و مصالح بازیافتی تجھیز كارگاه ( به استثنای تجھیز انجام شده توسط كارفرما ) ، متعلق به پیمانكار است. به جز ساختمان ھا و قطعات
پیش ساخته، چنانچه ساختمان ھا و تأسیسات تجھیز كارگاه كه توســط پیمانكار در زمین كارفرما اجرا شده است، مورد نیاز كارفرما باشد، بھای
مصالح بازیافتی آنھا، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانكار، ساختمان ھا و تأسیسات یادشده، به

.كارفرما واگذار می شود

نحوه پرداخت۴–

در پیمان ھایی كه برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا به روش یک قلم در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده است ھزینه ھر یک از۴–١
.ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنھا، محاسبه شده و در صورت وضعیت ھا درج می شود

تبصره : ھزینه ردیف ھایی كه تأمین آنھا به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می شود، چنانچه مربوط به بخشی از كار باشد، به تناسب
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پیشرفت آن بخش از كار محاسبه می شود و در صورتی كه به كل كار مربوط شود، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان، محاسبه و
.پرداخت می شود

.ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنھادی پیمانكار، در صورت وضعیت ھا منظور می شود۴–١–١

.ھزینه برچیدن كارگاه، پس از اتمام عملیات برچیدن كارگاه، در صورت وضعیت منظور و پرداخت می شود۴–١–٢

روش پرداخت ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا، بصورت درصدی پیش بینی شده است برای كارھای مربوط به فھرست ھای بھای واحد پایه۴–٢
، نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و(NGL) رشته نصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی

:ایستگاه ھای تراکم گاز، نصب تلمبه  خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای و نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا

.ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه، پس از تجھیز كارگاه در حدی كه برای شروع عملیات پیمان الزم است
.ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان

.ــ  ١٠ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه، پس از برچیدن كارگاه

تبصره: در پیمان ھایی كه برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا به روش یک قلم بوده لیكن در اسناد و مدارک پیمان نحوه پرداخت آن پیش بینی
.نشده باشد نیز مطابق این بند منظور می گردد

۴۴٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین و تجھیز محل سکونت کارمندان ١
۴٢٠١۵٨

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین و تجھیز محل سکونت

کارمندان و افراد متخصص

پیمانکار

٠١٠ مقطوع

تامین و تجھیز محل سکونت

کارگران پیمانکار
٠٢٠ مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

اداری و دفاتر کار پیمانکار
٠٣٠ مقطوع

۴۴٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین لباس کار, کفش و کاله حفاظتی کارگران ٢
۴٢٠٢۵٨

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین لباس کار، کفش و کاله

حفاظتی کارگران
٠١٠ مقطوع

۴۵٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین و تجھیز تسھیالت کارکنان کارفرما, مھندسان مشاور ٣
۴٢٠٣۵٨

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین و تجھیز محل سکونت

کارکنان کارفرما، مھندس

مشاور و آزمایشگاه

٠١٠ مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

اداری و دفاتر کار کارفرما،

مھندس مشاور و آزمایشگاه

٠٢٠ مقطوع

تامین غذای کارمندان،

کارفرما، مھندس مشاور و

آزمایشگاه

٠٣٠ مقطوع

۴۵١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین ساختمان ھای پشتیبانی, انبار مواد منفجره, محوطه سازی و
ساختمان ھای عمومی

۴
۴٢٠۴۵٨

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین ساختمان ھای

پشتیبانی به انضمام ھزینه

تجھیز انبارھای سر پوشیده،

آزمایشگاه پیمانکار و موارد

مشابه

٠١٠ مقطوع

تامین و تجھیز انبار مواد

منفجره
٠٢٠ مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

عمومی
٠٣٠ مقطوع

محوطه سازی ٠۴٠ مقطوع

۴۵٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

احداث چاه آب ۵
۴٢٠۵۵٨

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

احداث چاه آب عمیق یا نیمه

عمیق
٠١٠ مقطوع

۴۵٣



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی, مخابراتی, برق, گازرسانی و
سوخت

۶
۴٢٠۶۵٨

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین آب کارگاه و شبکه

آبرسانی داخل کارگاه
٠١٠ مقطوع

تامین برق کارگاه و شبکه

برق رسانی داخل کارگاه
٠٢٠ مقطوع

تامین سیستم ھای مخابراتی

داخل کارگاه
٠٣٠ مقطوع

تامین سیستم گازرسانی

داخل کارگاه
٠۴٠ مقطوع

تامین سیستم سوخت

رسانی کارگاه
٠۵٠ مقطوع

۴۵۴



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین راه ھای دسترسی و ارتباطی ٧
۴٢٠٧۵٨

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین راه ھای دسترسی ٠١٠ مقطوع

تامین راه ھای سرویس ٠٢٠ مقطوع

تامین راه ھای ارتباطی ٠٣٠ مقطوع

۴۵۵



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

ایاب و ذھاب ٨
۴٢٠٨۵٨

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین ایاب و ذھاب کارگاه ٠١٠ مقطوع

۴۵۶



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین پی و سکو برای ماشین آالت و بارگیری و حمل باراندازی و نصب
ماشین آالت

٩
۴٢٠٩۵٨

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین پی و سکو برای نصب

ماشین آالت و تجھیزات

سیستم تولید مصالح،

سیستم تولید بتن، کارخانه

آسفالت، مولدھای برق و

مانند آنھا

٠١٠ مقطوع

نصب ماشین آالت و تجھیزات

و راه اندازی آنھا، یا تامین آنھا

از راه خرید خدمت یا خرید

مصالح

٠٢٠ مقطوع

بارگیری، خمل و باراندازی

ماشین آالت و تجھیزات به

کارگاه و برعکس

٠٣٠ مقطوع

۴۵٧



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

داربست فلزی ١٣
۴٢١٣۵٨

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تھیه، نصب و برچیدن داربست

فلزی در کارھای مربوط به

مخزنھای نفت

٠١٠ مقطوع

۴۵٨



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشگاه و تاریکخانه ١۴
۴٢١۴۵٨

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین آزمایشگاه و تاریک خانه

با تجھیزات مربوط و

تجھیزکارگاه برای انجام

آزمایش ھای پرتونگاری

٠١٠ مقطوع

۴۵٩



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

انحراف موقت نھرھا ١۵
۴٢١۵۵٨

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

حفظ یا انحراف موقت نھرھای

زراعی موجود در محدوده

کارگاه

٠١٠ مقطوع

۴۶٠



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

بیمه ١۶
۴٢١۶۵٨

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

بیمه تجھیز کارگاه ٠١٠ مقطوع

۴۶١



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

برچیدن کارگاه ١٧
۴٢١٧۵٨

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

برچیدن کارگاه ٠١٠ مقطوع

۴۶٢



١۴٠٠)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- شرح اقالم ھزینه باالسری٣پیوست 

ھزینه ھای باالسری به طور کلی به ھزینه باالسری عمومی و ھزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکیک می شود:

١ – ھزینه باالسری عمومی.
این ھزینه از نوع ھزینه  ھایی است که نمی توان آنھا را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند ھزینه  ھای درج شده در زیر:

١–١ ھزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
١–٢ ھزینه بیمه ھای عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سھم کارفرما)،  به انضمام ھزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.

١–٣  ھزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و ھزینه ھای ایاب و ذھاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.
١–۴   ھزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

١–۵   ھزینه نگھداری دفتر مرکزی.
١–۶   ھزینه استھالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.
١–٧   ھزینه  آب و برق، گاز و سوخت دفتر مرکزی.

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

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

١–١٢ ھزینه تھیه اسناد، برای شرکت در مناقصه ھا.
١–١٣ ھزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ھا.

١–١۴ ھزینه ھای متفرقه،شامل ھزینه ھای حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنھا.
١–١۵ ھزینه عوارض شھرداری برای دفتر مرکزی.

١–١۶ ھزینه سرمایه گذاری یا اجاره و ھزینه ھای نگھداری و بھره برداری از انبار مرکزی.
١–١٧ ھزینه دستگاه ھا و تجھیزات رایانه ای دفتر مرکزی

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

٢–١ ھزینه ھای سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:
٢–١–١ ھزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.

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

٢–٢–١ ھزینه ضمانت نامه انجام تعھدات.
٢–٢–٢ ھزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.

٢–٢–٣ ھزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.
٢–٣ ھزینه مالیات.

٢–۴ ھزینه صندوق کارآموزی.
٢–۵ سود پیمانکار.

٢–۶ ھزینه  ھای مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است :
٢–۶–١ ھزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات و حفاظت و حراست. ھمچنین،

ھزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف ھای فھرست بھا و ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.
٢–۶–٢ ھزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه قرارمی گیرد.

٢–۶–٣ ھزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.
٢–۶–۴ ھزینه تھیه نسخه ھای اضافی اسناد و مدارک پیمان.

٢–۶–۵ ھزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار .
٢–۶–۶ ھزینه پذیرایی کارگاه.

٢–۶–٧ ھزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و ھزینه  ھای متفرقه.
٢–۶–٨ ھزینه تأمین وسیله ایاب و ذھاب کارگاه و وسیله نقلیه تدارکات کارگاه.

٢–۶–٩ ھزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.
٢–۶–١٠ ھزینه آزمایش ھای پیمانکار.

٢–٧  ھزینه  ھای تھیه مدارک فنی و تحویل کار.
٢–٧–١ ھزینه ھای تھیه عکس و فیلم.

).٢Shop Drawings–٧–٢ ھزینه تھیه نقشه ھای کارگاھی (
).٢As Built Drawings–٧–٣ ھزینه تھیه نقشه ھای چون ساخت  (
٢–٧–۴ ھزینه ھای برنامه ریزی و کنترل پروژه.

٢–٧–۵ ھزینه نگھداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
٢–٧–۶ ھزینه ھای مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

توضیح  ١. ھزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آالت، جزو ھزینه ساعتی ماشین آالت پیش بینی شده است و از این بابت ھزینه  ای در
ھزینه ھای باالسری در نظر گرفته نشده است.

توضیح ٢. در طرح ھای عمرانی  (تملک دارایی ھای سرمایه ای ) چون ھزینه ھای بیمه سھم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش افزوده
و ھمچین ھزینه ھای عوارض شھرداری (برای پیمان ھای مشمول)، توسط دستگاه ھای اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، ھزینه ای از بابت  آن ھا  در

ھزینه ھای باالسری، در نظر گرفته نشده است.

توضیح ٣.در طرح ھای غیر عمرانی(غیر سرمایه ای) چون ھزینه ھای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شھرداری (برای پیمان ھای مشمول)، توسط دستگاه ھای
اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، ھزینه ای از بابت  آن ھا در ھزینه ھای باالسری، در نظر گرفته نشده است.
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

ضریب
منطقه ای نام شھرستان ھا نام

استان ھا ردیف

1/04 تبریز - آذرشھر - مراغه
آذربایجان
شرقی 11/10 خدا آفرین - جلفا - چاراویماق - كلیبر - ورزقان

1/07 سایر شھرستان ھای استان آذر بایجان شرقی

1/07 ارومیه و خوی
آذربایجان

غربی 21/16 تكاب - چالدران - سردشت

1/10 سایر شھرستان ھای استان آذر بایجان غربی

1/11 بیله سوار
اردبیل 3

1/08 سایر شھرستان ھای استان اردبیل

1/04 اصفھان - مباركه

اصفھان 41/15 (دناكوه) - خور و بیابانكسمیرم

1/07 سایر شھرستان ھای استان اصفھان

1/05 اشتھارد

البرز 51/07 طالقان - آسارا

1 سایر شھرستان ھای استان البرز

1/21 مھران - دھلران

ایالم 61/14 ایالم - ایوان

1/16 سایر شھرستان ھای استان ایالم

1/20 جزیره خارگ- فارسی

بوشھر 71/15 جم - دیر- عسلویه - كنگان

1/08 سایر شھرستان ھای استان  بوشھر

1/08 فیروزكوه

تھران 81/04 شمیرانات - دماوند

1 سایر شھرستان ھای استان تھران

1/08 شھركرد

چھار محال و
بختیاری 91/16 اردل - كوھرنگ - لردكان - كیار

1/10 سایر شھرستان ھای استان چھار محال و بختیاری 

1/10 بیرجند

خراسان
جنوبی 10

1/22 نھبندان

1/18 بشرویه - درمیان - زیر كوه - طبس

1/14 سایر شھرستان ھای استان خراسان جنوبی 
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وزارت نفت
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- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

1/05 مشھد

خراسان
رضوی 11

1/17 درگز - خواف - بجستان - باخزر

1/20 تربت جام (صالح آباد) - درگز(لطف آباد) - قوچان(باجگیران) - كالت

1/11 سایر شھرستان ھای استان خراسان رضوی

1/07 بجنورد - اسفراین - شیروان خراسان
شمالی 12

1/08 سایر شھرستان ھای استان خراسان شمالی

1/08 اھواز - باوی - حمیدیه - دزفول - كارون

خوزستان 13
1/18 دشت آزادگان(بستان) - ھویزه(نیسان)

1/09 اندیمشك - بندرماھشھر - بھبھان - رامشیر - رامھرمز  -شوش -
شوشتر - گتوند

1/13 سایر شھرستان ھای استان خوزستان

1/09 زنجان

زنجان 141/14 طارم - ماه نشان

1/11 سایر شھرستان ھای استان زنجان

1/10 شاھرود(بیارجمند) - میامی
سمنان 15

1/08 سایر شھرستان ھای استان سمنان

1/14 زاھدان

سیستان و
بلوچستان 16

1/19 چاه بھار - خاش - زابل

1/22 ایرانشھر - زھك - میر جاوه - نیمروز - ھامون - ھیرمند - سراوان

1/27 سایر شھرستان ھای استان سیستان و بلوچستان

1/05 شیراز

فارس 17

1/17 الرستان(بیرم)

1/15 المرد - مھر

1/12 اقلید - خنج - جھرم - گراش

1/08 سایر شھرستان ھای استان فارس

1/07 قزوین - البرز

قزوین 181/13 الموت - طارم - آوج - كوھین

1/08 سایر شھرستان ھای استان قزوین

1/08 قم  
قم 19

1/10 سایر شھرستان ھای استان قم

1/16 مریوان - سروآباد - سقز(زیویه - سرشیو)
كردستان 20

1/13 سقز - دیواندره(سارال - كرفتو) - بیجار(كرانی - چنگ الماس)
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وزارت نفت
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- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

1/19 بانه
كردستان 20

1/10 سایر شھرستان ھای استان كردستان

1/19 رودبار جنوب - فاریاب - قلعه گنج - كھنوج - منوجان

كرمان 211/10 رفسنجان - كرمان

1/14 سایر شھرستان ھای استان كرمان

1/10 كرمانشاه

كرمانشاه 22
1/20 پاوه(نوسود) - ثالث باباجانی(ازگله) - قصرشیرین(سومار)

1/18 پاوه(باینگان) - ثالث باباجانی -جوانرود(كالشی) - قصرشیرین -
گیالن غرب

1/13 سایر شھرستان ھای استان  كرمانشاه

1/12 بویراحمد  - كھگیلویه (سوق) - گچساران
كھگیلویه و
بویر احمد 231/20 بھمنی(گرمسیری)-  كھگیلویه(دیشموك - چاروسا)

1/16 سایر شھرستان ھای استان كھگیلویه و بویراحمد

1/18 بندر تركمن(جزیره آشوراده)

گلستان 24
1/13 گنبد كاووس(داشلی برون) - مراوه تپه - ومناطقی از سطح

استان كه در ارتفاعات بیش از ۵٠٠ متر واقع اند

1/12 كالله - گالیكش - گمیشان - آق قال(وشمگیر)

1/09 سایر شھرستان ھای استان گلستان

1/08 رشت

گیالن 25
1/19 رودسر(رحیم آباد)

1/16 رودبار(عمارلو) - سیاھكل(دیلمان) - فومن(سردار جنگل) -
لنگرود(اطاقور)

1/11 سایر شھرستان ھای استان گیالن

1/10 خرم آباد - بروجرد - دوره

لرستان 261/15 پلدختر - رومشكان

1/13 سایر شھرستان ھای استان لرستان

1/12
ساری(چھاردانگه - دودانگه - كلیجان) -آمل(الریجان) - بابل(بند
پی) - كالردشت - نكا (ھزا رجریب) - نوشھر (كجور) - بھشھر

(یانه سر) - نور(بلده)
مازندران 27

1/13 مناطقی از سطح استان كه در ارتفاعات بیش از ۵٠٠ متر واقعند

1/09 سایر شھرستان ھای استان مازندران

1/04 اراك - ساوه - زرندیه

مركزی 281/12 تفرش - شازند

1/09 سایر شھرستان ھای استان مركزی

1/10 بندر عباس  ھرمزگان 29
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- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

1/24 ابوموسی - بشاگرد

ھرمزگان 291/21 پارسیان - جاسك

1/16 سایر شھرستان ھای استان ھرمزگان

1/11 تویسركان(قلقل رود)- رزن(سردرود) - كبودرآھنگ(شیرین سو) -
نھاوند(زرین دشت) ھمدان 30

1/07 سایر شھرستان ھای استان ھمدان

1/18 ابركوه(بھمن) - بھاباد(آسفیج)

یزد 31
1/09 یزد - اشكذر

1/15 ابركوه - بھاباد - خاتم

1/12 سایر شھرستان ھای استان یزد
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- دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید۵پیوست 

بھا استفاده شده است، چنانچه در چارچوب موضوع پیمان، اجرای كارھایی الزم شود كهھایی كه برای تھیه برآورد ھزینه اجرای آنھا، از این فھرستدر پیمان
:برای آنھا مقدار در برآورد ھزینه اجرای كار موجود نباشد، برای تعیین بھای واحد این نوع كارھا به شرح زیر عمل خواھد شد

بھا( كه برآورد ھزینه اجرای كار با استفاده از آن تھیه شده است) موجوددر صورتی كه ردیف كارھای یاد شده( شرح و بھای واحد) در این فھرست١-
ھا، نباید از ٢۵ درصد مبلغ اولیهبھا، به عنوان قیمت جدید استفاده خواھد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیفھای موجود این فھرستباشد، از ردیف

.پیمان بیشتر شود

تبصره: چنانچه برای اجرای كارھای موضوع این بند، تجھیزات جدید و در نتیجه تجھیز كارگاه اضافی نسبت به تجھیز كارگاه پیش بینی شده در اسناد و
مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقالم اضافی تجھیز و ھزینه آنھا، با پیمانكار توافق خواھد شد. مبلغ تجھیز و برچیدن اضافی، حداكثر تا ٢۵ درصد مبلغ
مقطوع تجھیز و برچیدن كارگاه پیمان می تواند توافق شود و در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایید معاونت مھندسی، پژوھش و

.پرداخت خواھد بودفناوری، قابل

ھای مندرج در پیمان(مانند ضریببھا، مشمول اعمال تمام ضریبھای این فھرستشود، مشابه ردیفھایی كه قیمت آنھا طبق بند ١ تعیین میردیف٢-
. گرددمیھای مربوط)پیشنھادی پیمانكار و برحسب مورد سایر ضریب

.در تعیین قیمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعیین شده برای تغییر مقادیر كار در شرایط عمومی پیمان رعایت شود٣-
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