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دستورالعمل کاربرد

ھا، شرح و بھایکلیات، مقدمه فصلدستورالعمل کاربرد)،بھای واحد عملیات خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز شامل این دستورالعمل (فھرست
بھا، به شرح زیر است:ھای فھرستھا و پیوستواحد ردیف

پیوست ١ : مصالح پای کار.
پیوست ٢ : دستور العمل تجھیز و برچیدن کارگاه.

پیوست ٣ : شرح اقالم ھزینه باالسری.
ای.ھای منطقهپیوست ۴ : ضریب

پیوست ۵ : دستور العمل نحوه تعیین قیمت جدید.
پیوست ۶ : حمل و نقل

بھا برای خطوط لوله رو زمینی جریانی نفت و گاز حد فاصل چاه تا تاسیسات نفتی و خطوط نفت و گاز بین شھری تاسیسات در نظر گرفتهاین فھرست
شده است.

بھا و مقادیر٢- نحوه برآورد ھزینه اجرای کار و تھیه فھرست
بھا به نحوی تھیه شده است که اقالم عمومی کارھای رشته خطوط روزمینی جریانی را زیر پوشش قرار دھد، درھای این فھرست١  شرح ردیف–٢

بھا تطبیق نکند، شرح ردیف مناسبھای این فھرستای آن با شرح ردیفای مورد نیاز کار باشد، که اقالم کارهمواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه
دارھا، با عالمت ستاره مشخص شده و به عنوان ردیف ستاره شود. این ردیفبرای آن اقالم، تھیه و در انتھای گروه مربوط با شماره ردیف جدید درج می

دار، با روش تجزیه قیمت و با استفاده از فھرست نرخ عوامل در کارھای اختصاصی صنعت نفت محاسبه و درھای ستاره شود. بھای واحد ردیفنامیده می
دار مورد نیاز باشد، متن الزم تھیه و به انتھای مقدمه فصلھای ستارهشود. ھرگاه دستورالعملی برای نحوه پرداخت ردیفبرابر ردیف مورد نظر درج می

گردد.مربوط با شماره جدید اضافه می
ھای ھر فصل با توجه بهھا در آینده، ردیفھای مورد نیاز و ھمچنین امکان افزایش ردیفبھا به منظور سھولت دسترسی به ردیف٢  در این فھرست–٢

ھا شامل نه رقم است که به ترتیب از سمت چپ دوھای جداگانه با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیفھا یا زیر فصلماھیت آنھا، به گروه
رقم اول، به ترتیب شماره رسته و رشته فھرست بھا، دو رقم دوم، شماره فصل، دو رقم سوم شماره گروه یا زیر فصل و سه رقم آخر به شماره ردیف

اختصاص داده شده است.
ھایی یا روش دیگر، تعیین شده است،بھای آنھا به صورت درصدی از بھای واحد ردیف یا ردیفھا،٣  برای ھر یک از اقالمی که در کلیات یا مقدمه فصل–٢

گردد، در مقابل ردیفبینی شود و بھای واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه میباید ردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش 
یاد شده درج شود.

شود.بھا موجود است، اما بدون بھای واحد ھستند به روش تعیین شده در بند ٢-١ تھیه میھایی که شرح آنھا در این فھرست۴   بھای واحد ردیف–٢
ھای موضوع بندھای ٢-١ و ٢-۴ باید ھنگام تھیه برآورد ھزینه اجرای کار، به تایید واحد اجرایی مربوط برسد.ای واحد ردیف۵  شرح و به–٢
بھا، نسبت به مبلغ برآورد ھزینه اجرای کار، بیشتر ازھای فھرستھای ٢-١ و ٢-۴، با اعمال ضریب۶ در کارھایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف–٢

ھای یاد شده را، ھمراه با تجزیه قیمت مربوط، برای تصویب بهسی (٣٠) درصد باشد واحدھای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بھای واحد ردیف
معاونت 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

شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (١۵) و ده (١٠) درصد خواھد بود.تشریفات مناقصه واگذار می
زیر، مطابق روش تعیینھای موضوع بندھای ٢ – ١ و ٢ –۴ و ھزینهبھا و ھمچنین ردیفھای این فھرست٧ ھنگام تھیه برآورد، به جمع بھای واحد ردیف–٢

شده در بند ٢-٨ اعمال خواھد شد.
١ ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه مطابق دستورالعمل پیوست ٢–٢- ٧

ھای غیر عمرانی برای كارھایی كه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۴٨ (چھل و ھشت) درصد و كارھایی كه به٢ ھزینه باالسری طرح–٧–٢
ھای عمرانی برای كارھایی كه به صورتشوند برابر ٣۶ (سی و شش) درصد می باشد. ھزینه باالسری طرح صورت ترك تشریفات مناقصه واگذار می

شوند برابر ٢۵ (بیست و پنج) درصد میمناقصه واگذار می شوند، برابر ٣۶ (سی و شش) درصد و كارھایی كه به صورت ترك تشریفات مناقصه واگذار می
باشد. شرح اقالم ھزینه باالسری به عنوان راھنما در پیوست ٣ درج شده است. 

ای مطابق پیوست ۴ .٣ ضریب منطقه –٧–٢
ھای اینھای اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیفه اجرای ھر کار،مقادیر اقالم آن، براساس نقشه٨  برای برآورد ھزین–٢

ھاست،شود. فھرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بھای واحد، مقدار و مبلغ ردیفگیری میھای موضوع بندھای ٢-١ و ٢-۴، اندازهبھا و ردیففھرست
شود.تھیه می

ھای مربوط به ھر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغدر این فھرست، مبلغ ھر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بھای واحد آن ردیف است.از جمع مبلغ ردیف
ھا به صورت خطیای به جمع مبلغ ردیفآید. ضریب باالسری و ضریب منطقهبرای کار مورد نظر، به دست میبھاھای فھرستھا، جمع مبلغ ردیففصل

شود.ضرب شده و ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، به آن افزوده می
عنوانھای ١، ٣ و ۵ ضمیمه شده، مجموعه تھیه شده، بهھا و پیوستنتیجه، برآورد ھزینه اجرای کار خواھد بود، به مدارک یاد شده، کلیات، مقدمه فصل

شود.بھا و مقادیر، یا برآورد ھزینه اجرای کار، نامیده میفھرست
ھایبھا و مقادیر(برآورد ھزینه اجرای کار) با درج مقادیر مورد نظر در برابر ردیفتبصره: در موارد ضروری، استفاده کامل از این دفترچه برای تھیه فھرست

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

مھندس مشاور یا واحد تھیه کننده برآورد باید مشخصات کامل مصالح، تجھیزات و ھمچنین منبع تھیه آنھا و به طور کلی ھر نوع اطالعاتی درباره آنھا را،–٣
که از نظر قیمت موثر بوده و الزم است پیمانکار برای ارایه پیشنھاد قیمت نسبت به آن آگاھی داشته باشد، تھیه و در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج

کند.

ھای۴- برآورد کارھای سیویل خطوط لوله از قبیل عملیات خاکی، کارھای بتنی، فوالدی، احداث حوضچه شیرآالت و مانند اینھا بر اساس ردیف
شود.انجام میبھای واحد پایه رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی فھرست

برداری و نیز جاده مسیر خط لوله جزو موضوع پیمان منظور شود، برآورد آن براساسھرگاه الزم باشد عملیات احداث جاده برای دوران بھره–۵
شود.بھا و مقادیر (برآورد ھزینه اجرای کار) میبھای واحد پایه رشته راه, راه آھن و باند فرودگاه تھیه و به فھرستفھرست

بھای واحد پایه رشته راه, راه آھن و باند فرودگاه به شرح بند ۵ھای فصل مربوط در فھرستھای ریزشی، در صورت ضرورت سپرکوبی، از ردیفدر زمین–۶
شود.استفاده می

و مقادیر یا برآورد ھزینه اجرای ھر بخش از کاربھابھا مورد نیاز است، فھرستدر کارھایی که برای برآورد ھزینه اجرای آنھا بیش از یک رشته فھرست –٧
بھا و مقادیر یا برآورد ھزینه اجرایشود.فھرستبھای رشته مربوط بطور جداگانه تھیه میکه مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فھرست

ھای مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز درھای مختلف کار تھیه میشود، ھمراه با برگ خالصه برآورد که برآورد بخشکار که به این ترتیب برای بخش
ا یک فھرست تجھیز و برچیدنا، تنهشوند. در این نوع کارهو مقادیر یا برآورد ھزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق میآن منعکس است، به عنوان فھرست بھا

شود.ھا) تھیه میکارگاه برای کل کار (تمام رشته
بھا و مقادیر و برآورد ھزینه اجرای کار، بھای اجزای متشکله کار محاسبه و برقلم واگذار شود، با استفاده از فھرست٨- اگر در نظر باشد که کار بصورت یک

بایست به اسناد مناقصه الحاق گردد.شود، این جدول میمبنای آن جدول درصد اجزای متشکله کار (جدول تفکیکی) تھیه می

١
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کلیات

مفاد کلیات، مقدمه فصل ھا و شرح ردیف ھا، اجزای غیرقابل تفکیک و مکمل یکدیگر ھستند. –١

شرح ردیف ھا و شرح درج شده در مقدمه فصل ھا و کلیات، به تنھایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بھای واحد ھر یک از ردیف ھا–٢
درصورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده دراین فھرست بھا مطابقت داشته باشد. 

قیمت ھای این فھرست بھا، متوسط ھزینه اجرای کارھای مربوط به رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز بوده و شامل ھزینه ھای تامین و به–٣
کارگیری نیروی انسانی، ماشین آالت و ابزار و ھمچنین تامین مصالح مورد نیاز (به استثنای مصالحی که تامین آنھا به عھده کارفرماست) بارگیری، حمل و
باراندازی مصالح، جابجایی مصالح در کارگاه، اتالف مصالح و به طور کلی، اجرای کامل کار با رعایت مشخصات فنی و الزامات و رويه ھاي نظام مديريت

HSEعمومی است. ھزینه آزمایش و راه اندازی(حسب مورد) و ھمچنین ھزینه نگھداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت، در بھای واحد ردیف ھای
این فھرست بھا پیش بینی شده است.

قیمت ھای این فھرست بھا، قیمت ھای کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. ھیچگونه اضافه بھا بابت سختی زمین، عمق یا–۴
ارتفاع انحناء، دھانه ھای کم یا زیاد تعبیه سوراخ، بارگیری، حمل، باراندازی و کیفیات دیگر که اجرای کار را مشکلتر یا مخصوص کند. جز آنکه به صراحت در

این فھرست بھا برای آن بھا یا اضافه بھا پیش بینی شده است، قابل پرداخت  نیست.

مبالغ مربوط به ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه در صورتیکه در برآورد ھزینه اجرای کار منضم به پیمان، منظور شده باشد، قابل پرداخت است.–۵ 

با نتیجه گیری از مقایسه فصل ھای این فھرست بھا با یکدیگر یا مقایسه این فھرست بھا با فھرست ھای دیگر یا مقایسه آن با قیمت ھای روز با–۶
استناد به تجزیه قیمت یا ھر نوع مقایسه دیگر وجه اضافی بجز آنچه به صراحت تعیین شده است قابل پرداخت نیست. 

مصالح پای کار، مطابق پیوست ١ در صورت وضعیت ھای موقت منظور و پرداخت می شود.–٧ 

منظور از مشخصات فنی در این فھرست بھا، مشخصات فنی منضم به پیمان و مشخصات تعیین شده در نقشه ھای اجرایی منضم به پیمان و دستور–٨
کارھا و دستورالعمل ھای سازندگان است.

در ردیف ھایی که نوع سیمان مشخص نشده است، منظور سیمان پرتلند نوع یک است.–٩

ھزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح در قیمت ردیف ھای این فھرست بھا منظور شده است ھزینه بارگیری، حمل و باراندازی جداگانه، تنھا در–١٠
مواردی که در مقدمه فصل حمل و نقل تعیین شده است، از ردیف ھای فصل یاد شده پرداخت میشود.

نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجھیزات مورد نیاز باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تایید کارفرما برسد.–١١ 

) است که درNOMINAL DIAMETERمنظور از قطر که در این فھرست بھا برای لوله ھا، اتصاالت لوله و شیرھا به کاربرده شده است، قطر نامی(–١٢ 
جدول ھای سازندگان و استانداردھای بین الملی درج شده است.

اندازه گیری کارھا براساس ابعاد کارھای انجام شده، که مطابق ابعاد درج شده در نقشه ای اجرایی، دستور کارھا و صورتجلسه ھاست، با توجه به–١٣ 
مفاد کلیات و مقدمه فصل ھا صورت می گیرد.

در صورتی که قطر لوله مورد نیاز، بین دو قطر متوالی درج شده در ردیف ھای این فھرست بھا باشد، بھای واحد آن با توجه به بھای قطرھای قبل و بعد–١۴
آن و به روش میان یابی خطی محاسبه می شود.

عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شود و امکان بازرسی کامل آنھا بعدًا مسیر نیست، مانند، گودبرداری ھا، حفر ترانشه میلگرد باید مطابقت–١۵
آنھا با نقشه ھای اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارھا حین اجرای کار و قبل از پوشیده شده با کارفرما صورتجلسه شوند.

چنانچه طبق توافق كارفرما و پیمانكار، مصالحی كه تامین آنھا در تعھد كارفرماست توسط پیمانكار تھیه شود، بھای آن بر اساس اسناد مورد تايید–١۶
كارفرما به عالوه  ١۴ درصد ھزينه باالسری پرداخت مي شود. به ھزينه مصالح ياد شده ضريب ھای پیمان اعمال نمی شود و مشمول تعديل آحادبھا نیز

نخواھند بود.

این فھرست بھا بر مبنای قیمت ھای سه ماھه چھارم سال ١٣٩٩ محاسبه شده است.–١٧

٢
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:مقدمه

ھزینه مجموع عملیات بارگیری لوله از انبارھای كارگاه كه در طول خط احداث شده، حمل در مسیر خط لوله باراندازی و ردیف چیدن لوله ھا در١–
.مسیر، در قیمت ردیف ھای این فصل منظور شده است

.تھیه و كاربرد مصالح الزم از قبیل چوب (چاكی) برای زیر لوله ھا، و نظایر آن در قیمت ردیف ھای این فصل دیده شده است٢–

.محدودیت ھای وزنی بارگیری وحمل با تریلی یا لوله بر در مسیر خط لوله در قیمت ردیف مربوطه منظور شده است٣–

ھزینه جمع  آوری لوله ھای ریسه شده در مسیر خط و برگشت آنھا تا محل انبار کارفرما (در صورت دستور کارفرما) معادل قیمت ھای ریسه در طول۴–
.خط محاسبه می شود

:در صورت انجام عملیات در شرایط زیر به قیمت ھای ردیف ھای عملیات ریسه اضافه بھایی به شرح زیر تعلق می گیرد۵–

١۵ درصدردیف چیدن لوله در منطقه تپه ای و نیمه كوھستانی (شیب تقریبی بین ٨% تا ١۵%)۵– ١
٢۵ درصدردیف چیدن لوله در منطقه كوھستانی (شیب تقریبی بین١۵% تا ٢٢%)۵ –٢ 
ردیف چیدن لوله در منطقه كوھستانی صعب العبور (شیب تقریبی بیش از ٢٢%)           ۴٠ درصد۵ –٣ 
١٠ درصدریسه كردن لوله ھای مستعمل (خمیده و با طول ھای كوتاه و بلند)۵ –۴ 

٣



١۴٠٠خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل اول - عملیات ریسه

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل اول - عملیات ریسه

۵۶،۶١٠متراینچ۴ریسه لوله  ٠١٠١٠٠١ ۵۶

۶٠،١٨٠متراینچ۶ریسه لوله  ٠١٠١٠٠٢ ۵۶

۶۵،٩٩٠متراینچ٨ریسه لوله  ٠١٠١٠٠٣ ۵۶

٧٢،٢١٠متراینچ١٠ریسه لوله  ٠١٠١٠٠۴ ۵۶

٧٧،۶٧٠متراینچ١٢ریسه لوله  ٠١٠١٠٠۵ ۵۶

٨٩،٠٢٠متراینچ١۴ریسه لوله  ٠١٠١٠٠۶ ۵۶

٩٧،٧٢٠متراینچ١۶ریسه لوله  ٠١٠١٠٠٧ ۵۶

١٠۶،۵۶٠متراینچ١۶ریسه لوله  ٠١٠١٠٠٨ ۵۶

١١٨،٨٣٠متراینچ٢٠ریسه لوله  ٠١٠١٠٠٩ ۵۶

١٢٧،٩۵٠متراینچ٢٢ریسه لوله  ٠١٠١٠١٠ ۵۶

١٣٨،٧۵٠متراینچ٢۴ریسه لوله  ٠١٠١٠١١ ۵۶

١۴۵،۶٠٠متراینچ٢۶ریسه لوله  ٠١٠١٠١٢ ۵۶

١۶۴،٣۴٠متراینچ٢٨ریسه لوله  ٠١٠١٠١٣ ۵۶

١٧٩،۵۶٠متراینچ٣٠ریسه لوله  ٠١٠١٠١۴ ۵۶

١٩۶،٠٧٠متراینچ٣٢ریسه لوله  ٠١٠١٠١۵ ۵۶

٢٠٩،۴٣٠متراینچ٣۴ریسه لوله  ٠١٠١٠١۶ ۵۶

٢٢۶،۵٧٠متراینچ٣۶ریسه لوله  ٠١٠١٠١٧ ۵۶

٢۴٢،۶١٠متراینچ٣٨ریسه لوله  ٠١٠١٠١٨ ۵۶

٢۵۵،٢٧٠متراینچ۴٠ریسه لوله  ٠١٠١٠١٩ ۵۶

٢۶۶،٨٧٠متراینچ۴٢ریسه لوله  ٠١٠١٠٢٠ ۵۶

٢٨٣،۵٠٠متراینچ۴۴ریسه لوله  ٠١٠١٠٢١ ۵۶

٢٩۴،٨۴٠متراینچ۴۶ریسه لوله  ٠١٠١٠٢٢ ۵۶

٣٠٧،١٢٠متراینچ۴٨ریسه لوله  ٠١٠١٠٢٣ ۵۶

٣٢٠،۴٨٠متراینچ۵٢ریسه لوله  ٠١٠١٠٢۴ ۵۶

٣٣۵،٠۴٠متراینچ۵۶ریسه لوله  ٠١٠١٠٢۵ ۵۶

۴
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:مقدمه

عملیات الزم برای انجام تمام خم ھای مورد نیاز، مانند زیگزاگ، بازرسی لوله ھا – آماده سازی لوله ھا، جفت كردن لوله ھا، جوشكاری خط لوله١–
و تعمیر جوش ھای معیوب، برش و پخ زدن، سنگ زدن و پرداخت به تعداد الزم، طبق مشخصات فنی مربوط در نرخ ھای این فصل منظور شده

.است

ھزینه اصالح لوله ھای معیوب در مواردی كه پیمانكار لوله را طبق صورتجلسه سالم تحویل گرفته است، بعھده پیمانكار است و در مواردی كه لوله٢–
.ھا طبق صورتجلسه تحویل، معیوب تحویل پیمانكار شده است، ھزینه اصالح جداگانه از ردیف مربوط به پیمانكار پرداخت می شود

.تأمین نیروی انسانی، ماشین آالت، لوازم مصرفی (غیر از لوله ھا و اتصاالت و الكترود) در ردیف ھای این فصل منظور شده است٣–

چنانچه لوله با ضخامتی مورد استفاده قرار گیرد كه در ردیف ھای این فصل قیمتی برای آن منظور نشده باشد، به روش خطی دو ردیف مربوط به۴–
.نزدیك ترین ضخامت استفاده خواھد شد

.در صورت انجام عملیات در شرایط زیر به قیمت ھای ردیف ھای عملیات جوشكاری اضافه بھایی بشرح زیر تعلق میگیرد۵–
۵ درصداحداث خط لوله در مجاورت لوله مواد نفتی، گاز یا گاز مایع و در یك جاده مسیر ۵– ١ 
١۵ درصدمناطق تپه ای و نیمه كوھستانی (شیب تقریبی بین ٨ الی ١۵ درصد) ۵– ٢

٢۵ درصدمناطق كوھستانی (شیب تقریبی بین ١۵ تا ٢٢ درصد)  ۵– ٣ 
۴٠ درصدمناطق كوھستانی صعب العبور (شیب تقریبی بیش از ٢٢ درصد تا ٣۵ درصد) ۵– ۴ 

ھر گاه در محلی شیب بیش از ٣۵ درصد و طول مسیر با این شیب و به طور پیوسته بیش از ٢٠٠ متر باشد، محاسبه ھزینه اجرای كار به طور۶–
مجزا توسط برآورد كننده مشخص و به صورت ردیف ستاره دار منظور می گردد. در سایر موارد، از ردیف ھای مشخص شده در این فصل استفاده

.خواھد شد

می باشد. برای لوله ھای با مقاومت مکانیکی باالترL X 65تا LX۵و L۵قیمت ردیف ھای این فصل برای انجام عملیات روی لوله ھا ی فوالدی٧۵–
.، سه درصد به قیمت ردیف ھای این فصل اضافه می شودLX65به ازاء ھر ١٠ درصد افزایش تنش تسلیم فوالد نسبت به لوله ۵

ھزینه آزمایش صالحیت جوشكاران و تھیه دستورالعمل جوشكاری و  آزمایش ھای مخرب مربوط به تعیین روش جوشكاری در قیمت ھای این فصل٨–
.منظور شده است

۵
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١،٢٩۵،۵٩٠سرجوشاینچ٠/١٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠١ ۵۶

١،٣۶۵،٠۴٠سرجوشاینچ٠/٢١٩اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠٢ ۵۶

١،۴۶٧،٧۴٠سرجوشاینچ٠/٢۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠٣ ۵۶

١،۵٨٠،٨١٠سرجوشاینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠۴ ۵۶

١،٧٢٠،١۵٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠۵ ۵۶

١،٩١٣،٨۵٠سرجوشاینچ٠/٣٣٧اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠۶ ۵۶

٢،١٣٣،٨٢٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠٧ ۵۶

٢،٣٠٧،٢٢٠سرجوشاینچ٠/۵٣١اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠٨ ۵۶

٢،۵٢٧،١٩٠سرجوشاینچ٠/۶٧۴اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠٩ ۵۶

١،٨۴٩،۴۵٠سرجوشاینچ٠/١٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠١ ۵۶

١،٩۵۵،٨٨٠سرجوشاینچ٠/٢١٩اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠٢ ۵۶

٢،٠٩٢،٨١٠سرجوشاینچ٠/٢۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠٣ ۵۶

٢،٢٢٠،۴۴٠سرجوشاینچ٠/٢٨٠اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠۴ ۵۶

٢،٣۴٠،٧٠٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠۵ ۵۶

٢،۵٠۶،٣٧٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠۶ ۵۶

٢،۶٢۶،۶٣٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠٧ ۵۶

٢،٩١٩،٩٣٠سرجوشاینچ٠/۴٣٢اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠٨ ۵۶

٣،١۴۶،۶٢٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠٩ ۵۶

٣،٣۶٩،٨٧٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠١٠ ۵۶

٣،۶۶٣،١۶٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠١١ ۵۶

٣،٩٢١،۴٣٠سرجوشاینچ٠/٧١٩اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠١٢ ۵۶

۴،٢١۴،٧٢٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠١٣ ۵۶

٢،۶٠٢،١۵٠سرجوشاینچ٠/١٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠١ ۵۶

٢،٧۴۶،٢٩٠سرجوشاینچ٠/٢١٩اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠٢ ۵۶

٢،٨٩٠،۴٣٠سرجوشاینچ٠/٢۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠٣ ۵۶

٢،٩٨٧،٩٠٠سرجوشاینچ٠/٢٧٧اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠۴ ۵۶

٣،١۴٢،۵۶٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠۵ ۵۶

٣،٣۴٠،٣١٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠۶ ۵۶

٣،۴٩۵،۴٧٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠٧ ۵۶

٣،٨٧٠،۶٢٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠٨ ۵۶

۴،٢١٩،۵٧٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠٩ ۵۶

۴،۵٧٩،۵١٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠١٠ ۵۶

۴،٩٣٣،۵۵٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠١١ ۵۶

۵،۴۵۵،۴٨٠سرجوشاینچ٠/٧١٩اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠١٢ ۵۶

۵،٧٩۴،٩۴٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠١٣ ۵۶

٢،٨٣٨،۶٩٠سرجوشاینچ٠/١٨٨اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠١ ۵۶

٣،٠٠٣،۵٧٠سرجوشاینچ٠/٢١٩اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠٢ ۵۶

٣،١٩٠،١٨٠سرجوشاینچ٠/٢۵٠اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠٣ ۵۶

٣،٢٩٢،١٢٠سرجوشاینچ٠/٢٧٩اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠۴ ۵۶

٣،۴٩٢،۴۴٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠۵ ۵۶

٣،۶٩٩،٢۶٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠۶ ۵۶

۶
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٣،٨۶١،۵۴٠سرجوشاینچ٠/٣۶۵اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠٧ ۵۶

۴،٢٩٩،۶۴٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠٨ ۵۶

۴،۶٧١،٩٠٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠٠٩ ۵۶

۵،١٠۵،۴۴٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠١٠ ۵۶

۵،۵۴٣،۶٢٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠١١ ۵۶

۶،٩۶٠،۵٢٠سرجوشاینچ٠/٧١٩اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۴٠١٢ ۵۶

٣،٢٨۶،٧٣٠سرجوشاینچ٠/١٨٨اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠١ ۵۶

٣،۴٩٨،٢٧٠سرجوشاینچ٠/٢۵٠اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠٢ ۵۶

٣،۶٠۵،۶٧٠سرجوشاینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠٣ ۵۶

٣،٨١۵،٠۶٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠۴ ۵۶

۴،٠٣١،٨٣٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠۵ ۵۶

۴،١٨۵،۴٠٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠۶ ۵۶

۴،٣٢۴،١۶٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠٧ ۵۶

۴،۶٠٧،٣۶٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠٨ ۵۶

۴،۵١۴،۴٢٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠٠٩ ۵۶

۵،۴٣٩،٩٢٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠١٠ ۵۶

۵،٩۵۵،٢۶٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠١١ ۵۶

۶،۶٢٧،٠٢٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠١٢ ۵۶

٧،٣٠۵،١٨٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۵٠١٣ ۵۶

٣،٨١۴،٩۵٠سرجوشاینچ٠/١٨٨اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠١ ۵۶

٣،٩۴٣،٩۶٠سرجوشاینچ٠/٢۵٠اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠٢ ۵۶

٣،٨١٨،۵١٠سرجوشاینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠٣ ۵۶

۴،٣۵۵،٧١٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠۴ ۵۶

۴،۵٨٣،۴٢٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠۵ ۵۶

۴،٧۴۴،٧۵٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠۶ ۵۶

۴،٩٧٢،۴٩٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠٧ ۵۶

۵،٢٣٩،٧٠٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠٨ ۵۶

۵،۵٠١،٢۴٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠٠٩ ۵۶

۵،٧۵٩،٢۵٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠١٠ ۵۶

۶،١۵۶،٩۶٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠١١ ۵۶

۶،٧٩٣،۵٢٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠١٢ ۵۶

٧،۵٧١،۶٠٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠١٣ ۵۶

٨،٢۶٢،٨١٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر٠٢٠۶٠١۴ ۵۶

۴،٣۴١،۵٣٠سرجوشاینچ٠/١٨٨اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠١ ۵۶

۴،۵١٨،٩٩٠سرجوشاینچ٠/٢۵٠اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠٢ ۵۶

۴،۶٩۶،۴۴٠سرجوشاینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠٣ ۵۶

۴،٩١١،٠۶٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠۴ ۵۶

۵،١۵٠،٨٨٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠۵ ۵۶

۵،٣٢٠،٧٩٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠۶ ۵۶

۵،۴٧۴،٣٢٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠٧ ۵۶

۵،۶۶٩،۴٣٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠٨ ۵۶

٧
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۵،٩۴۴،٨٨٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠٩ ۵۶

۶،٣۴٠،٩۵٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠١٠ ۵۶

۶،٩٠٠،٩٠٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠١١ ۵۶

٧،۵٩٢،٠۵٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠١٢ ۵۶

٨،۴٣۶،۴٩٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠١٣ ۵۶

٩،٠٣٠،٣۶٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠١۴ ۵۶

۴،٩۶١،۴٠٠سرجوشاینچ٠/١٨٨اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠١ ۵۶

۵،٢۴٨،۴٠٠سرجوشاینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠٢ ۵۶

۵،۴٧۵،٠٨٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠٣ ۵۶

۵،٧٢٨،٣٨٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠۴ ۵۶

۵،٩٠٧،٨٣٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠۵ ۵۶

۶،٠۶٩،٩٨٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠۶ ۵۶

۶،٢٧۶،٠۵٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠٧ ۵۶

۶،۵۶۶،٩٨٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠٨ ۵۶

۶،٩٩١،٠۶٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠٩ ۵۶

٧،٩۵٣،٠۵٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠١٠ ۵۶

٨،٧١۴،٨۵٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠١١ ۵۶

٩،۴٨٢،٠٣٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠١٢ ۵۶

١٠،١٢٧،٩٧٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠١٣ ۵۶

۵،٨٣۵،٩٩٠سرجوشاینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠١ ۵۶

۶،٠٧۶،١۶٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠٢ ۵۶

۶،٣۴۴،۵٣٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠٣ ۵۶

۶،۵٣۴،۶٧٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠۴ ۵۶

۶،٧٠۶،۴٧٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠۵ ۵۶

۶،٩٢۴،٨١٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠۶ ۵۶

٧،٢٣٣،٠۵٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠٧ ۵۶

٨،٠٧۵،۴٣٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠٨ ۵۶

٨،٣٢۶،١٠٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠٩ ۵۶

٩،١٢٨،۵۵٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠١٠ ۵۶

١٠،۴۵٧،٠٢٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠١١ ۵۶

١١،١۵٣،٢٢٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠١٢ ۵۶

۶،٧٣٢،٢١٠سرجوشاینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠١ ۵۶

۶،٩٨٧،۵٨٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠٢ ۵۶

٧،٢٧٢،٩۴٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠٣ ۵۶

٧،۴٧۵،١١٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠۴ ۵۶

٧،۶۵٧،٧٩٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠۵ ۵۶

٧،٨٨٩،٩۵٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠۶ ۵۶

٨،٢١٧،٧٠٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠٧ ۵۶

٨،٧١١،٨۵٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠٨ ۵۶

٩،۴٠١،٠٠٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠٩ ۵۶

١٠،٢٨٠،۵٩٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠١٠ ۵۶

٨
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١١،٧۴٠،۵۵٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠١١ ۵۶

١٢،٣٩٣،٣۴٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠١٢ ۵۶

٧،٣٨۴،٩۴٠سرجوشاینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠١ ۵۶

٧،۶۵٧،۵٧٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠٢ ۵۶

٧،٩۶٢،٢١٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠٣ ۵۶

٨،١٧٨،٠۴٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠۴ ۵۶

٨،٣٧٣،٠۶٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠۵ ۵۶

٨،۶٢٠،٩١٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠۶ ۵۶

٨،٩٧٠،٨٠٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠٧ ۵۶

٩،۵٠٢،٣٠٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠٨ ۵۶

١٠،٢۴١،٩٧٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠٩ ۵۶

١١،١٩٠،٨٨٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠١٠ ۵۶

١٢،۶۵٩،١٠٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠١١ ۵۶

١٣،۴۶٨،١۶٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠١٢ ۵۶

٨،١١٠،٣٩٠سرجوشاینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠١ ۵۶

٨،۴٠٢،٧٧٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠٢ ۵۶

٨،٧٢٩،۴٨٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠٣ ۵۶

٨،٩۵۵،٧۵٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠۴ ۵۶

٩،١۶۴،٩٠٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠۵ ۵۶

٩،۴٣٠،٧١٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠۶ ۵۶

٩،٨٠۵،٩۵٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠٧ ۵۶

١٠،٣٧٩،۶٧٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠٨ ۵۶

١١،١٧۶،۶۴٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠٩ ۵۶

١٢،٢٠٣،۵٧٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠١٠ ۵۶

١٣،۴٣٩،٣٢٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠١١ ۵۶

١۴،٢٩٩،۵٧٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠١٢ ۵۶

٨،۵١٧،١٧٠سرجوشاینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠١ ۵۶

٨،٨٨٩،۵٨٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠٢ ۵۶

٩،٢٩٩،٠١٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠٣ ۵۶

٩،۶٠۵،٧۵٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠۴ ۵۶

١٠،٠٠۴،٨٧٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠۵ ۵۶

١٠،۴۶۵،٠۶٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠۶ ۵۶

١١،٠۴٣،٢۵٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠٧ ۵۶

١١،۶٧١،٢١٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠٨ ۵۶

١٢،۵٣٩،٨٧٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠٩ ۵۶

١٣،۶٧٠،۵٨٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠١٠ ۵۶

١۴،٧۶٢،٨٢٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠١١ ۵۶

١۶،٠٧۴،٣٢٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠١٢ ۵۶

٩،۴۵۵،۴٣٠سرجوشاینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠١ ۵۶

٩،٨۵٩،۴١٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠٢ ۵۶

١٠،٣٠٣،۵٣٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠٣ ۵۶

٩
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١٠،۵۴۶،١٠٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠۴ ۵۶

١٠،٨٨٨،٨٨٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠۵ ۵۶

١٢،٠۶٣،٢٢٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠۶ ۵۶

١١،۵٨٢،٣٢٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠٧ ۵۶

١٢،٠٩۵،۵٩٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠٨ ۵۶

١٢،٩۶۴،٧٧٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠٩ ۵۶

١۴،٠٢٢،٩٧٠سرجوشاینچ٠/۶٢۶اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠١٠ ۵۶

١۵،۴۵۶،٧۵٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠١١ ۵۶

١۶،۵۶١،۴۵٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠١٢ ۵۶

١٠،۶۵۵،٠۴٠سرجوشاینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠١ ۵۶

١١،٨٠١،۴٧٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠٢ ۵۶

١١،۵٨١،۶۶٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠٣ ۵۶

١١،٨١۵،٩۶٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠۴ ۵۶

١٢،٣١٩،٧٢٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠۵ ۵۶

١٢،۶٨٧،۶۵٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠۶ ۵۶

١٣،۴١٢،٣٩٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠٧ ۵۶

١۴،۴٠۴،٣٧٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠٨ ۵۶

١۵،٣۴٢،۶۵٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠٩ ۵۶

١۶،۵۵۵،۴۴٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠١٠ ۵۶

١٨،٧٣٠،۴٨٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠١١ ۵۶

١٩،٩٠٧،١٧٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠١٢ ۵۶

١٢،٠۶۴،٩١٠سرجوشاینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠١ ۵۶

١٢،۵٣٢،٢۵٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠٢ ۵۶

١٣،٠۴۶،٠۴٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠٣ ۵۶

١٣،٢٩۴،١٢٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠۴ ۵۶

١٣،٨٢٧،۵١٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠۵ ۵۶

١۴،۴٠۵،٠١٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠۶ ۵۶

١۵،١٣٠،۵٨٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠٧ ۵۶

١۵،٩۴۴،٠۶٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠٨ ۵۶

١٧،٠۵٩،۵٨٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠٩ ۵۶

١٨،۵۴٢،١۴٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠١٠ ۵۶

١٩،٩۵٠،٩۶٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠١١ ۵۶

٢١،٢٧٨،٩٨٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠١٢ ۵۶

١٢،٨١٨،٠٠٠سرجوشاینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠١ ۵۶

١٣،٣٠۴،۴٢٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠٢ ۵۶

١٣،٨٣٩،١٨٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠٣ ۵۶

١۴،٠٩٧،٣٨٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠۴ ۵۶

١۴،۶۵٢،۵۵٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠۵ ۵۶

١۵،٢۵٣،۶١٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠۶ ۵۶

١۶،٠٠٨،٨٠٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠٧ ۵۶

١۶،٨۶٠،۶٩٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠٨ ۵۶
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١٨،٠٢۶،٩٧٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠٩ ۵۶

١٩،۵٨٣،٠٧٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠١٠ ۵۶

٢١،٠۵٧،٢١٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠١١ ۵۶

٢٢،۴۴٧،٢۵٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠١٢ ۵۶

١۴،۵۵۴،٧٢٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠١ ۵۶

١۵،١١٢،٢۴٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠٢ ۵۶

١۵،٣٨١،۴٣٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠٣ ۵۶

١۵،٩۶٠،٢٢٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠۴ ۵۶

١۶،۵٨۶،٨٧٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠۵ ۵۶

١٧،٣٧۴،١٩٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠۶ ۵۶

١٨،٢٧۶،٠٢٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠٧ ۵۶

١٩،۵٠۵،۶٠٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠٨ ۵۶

٢١،١۶٢،١٣٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠٩ ۵۶

٢٢،٧١٩،۵٢٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠١٠ ۵۶

٢۴،١٨٩،٢۴٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠١١ ۵۶

١۵،٠٧١،٠٣٠سرجوشاینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠١ ۵۶

١۵،۶۴۶،٩٣٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠٢ ۵۶

١۵،٩٢۴،٩٩٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠٣ ۵۶

١۶،۵٢٢،٨۶٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠۴ ۵۶

١٧،١٧٠،١٧٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠۵ ۵۶

١٧،٩٨٣،۴۴٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠۶ ۵۶

١٩،١۶۴،٨۴٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠٧ ۵۶

٢٠،۴۴٠،۵٧٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠٨ ۵۶

٢٢،١۶۵،٧۴٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠٩ ۵۶

٢٣،٧٨٢،٩٠٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠١٠ ۵۶

٢۵،٣٠٩،۴٩٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠١١ ۵۶

١۶،۴٧٠،۶١٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠١ ۵۶

١۶،٧٩۵،٨٨٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠٢ ۵۶

١٧،٣٧۶،۴١٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠٣ ۵۶

١٨،٠۴۵،٧٨٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠۴ ۵۶

١٨،٨٨۶،٧٨٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠۵ ۵۶

٢٠،١١۴،٢۵٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠۶ ۵۶

٢١،۴٣٩،٢٨٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠٧ ۵۶

٢٣،٢٣٧،٧٨٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠٨ ۵۶

٢۴،٩١٨،٧٨٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠٩ ۵۶

٢۶،۵٠۶،١٢٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠١٠ ۵۶

١٧،۴٢٧،۵٣٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠١ ۵۶

١٧،٧۶۴،٢٨٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠٢ ۵۶

١٨،٣۶۵،٣٠٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠٣ ۵۶

١٩،٠۵٨،٢٩٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠۴ ۵۶

١٩،٩٢٨،٩٨٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠۵ ۵۶
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٢١،٢٠٧،٢٨٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠۶ ۵۶

٢٢،۵٨۶،۵٩٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠٧ ۵۶

٢۴،۴۶٧،٣۵٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠٨ ۵۶

٢۶،٢١٨،٩۴٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠٩ ۵۶

٢٧،٨٧٣،۵٨٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠١٠ ۵۶

١٨،٨٣۶،٠۴٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠١ ۵۶

١٨،٩٢۴،۵١٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠٢ ۵۶

١٩،٨٣٢،۴٢٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠٣ ۵۶

٢٠،۵۶٨،٧٣٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠۴ ۵۶

٢١،۴٩٣،٨٣٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠۵ ۵۶

٢٢،٨۵٨،۴٢٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠۶ ۵۶

٢۴،٣٣٠،٣٢٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠٧ ۵۶

٢۶،٣۴۴،۵٩٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠٨ ۵۶

٣٠،۴٨٢،۵٣٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠٩ ۵۶

٣٢،٣٢٩،٣۵٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠١٠ ۵۶

٢٠،٧٠٨،۴٧٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠١ ۵۶

٢١،٠٩۵،٢٧٠سرجوشاینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠٢ ۵۶

٢١،٧٨۵،۶۴٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠٣ ۵۶

٢٢،۵٨١،۶۵٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠۴ ۵۶

٢٣،۵٨١،٧۵٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠۵ ۵۶

٢۵،٠۶٣،٨٩٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠۶ ۵۶

٢۶،۶۶٢،٠٣٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠٧ ۵۶

٢٨،٨۵۶،٨٨٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠٨ ۵۶

٣١،٧١۶،٩۵٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠٩ ۵۶

٣٣،۶۶۶،٨٠٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠١٠ ۵۶

٢۵،١١٢،٣٣٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠١ ۵۶

٢۵،٧۵۵،٩۶٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠٢ ۵۶

٢۶،۵١۴،۵۶٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠٣ ۵۶

٢٧،۶٠٢،٩١٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠۴ ۵۶

٢٩،٢۵٠،۶٧٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠۵ ۵۶

٣١،٣۶٨،۴۶٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠۶ ۵۶

٣٣،٨٧٠،١٣٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠٧ ۵۶

٣۶،١۵٠،٠۶٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠٨ ۵۶

٣٨،٣٠٨،٨٠٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠٩ ۵۶

٢۶،٢۶٠،٣٣٠سرجوشاینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠١ ۵۶

٢۶،۶٩٧،۶۵٠سرجوشاینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠٢ ۵۶

٢٧،۴٧٩،٢۴٠سرجوشاینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠٣ ۵۶

٢٨،۶٠٠،۵٧٠سرجوشاینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠۴ ۵۶

٣٠،۴١٨،۶٩٠سرجوشاینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠۵ ۵۶

٣٢،٧٢١،۵٢٠سرجوشاینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠۶ ۵۶

٣۵،٣١٨،٣۶٠سرجوشاینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠٧ ۵۶
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٣٧،۶٧٨،٩٨٠سرجوشاینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠٨ ۵۶

٣٩،٩١۴،٧۴٠سرجوشاینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠٩ ۵۶
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:مقدمه

.ردیف ھای این فصل، برای آزمایش ھایی كه توسط پیمانكار انجام شود، پیش بینی شده است و استفاده از آن درسایر موارد مجاز نیست١–
پیمانكار باید با یكی از شركت ھای متخصص پرتونگاری صنعتی با كسب مجوز از كارفرما قرارداد منعقد نماید لیكن مسئولیت در قبال كارفرما و

.اشخاص ثالث بعھده خود پیمانكارخواھد بود

متناسب،(SOURCE) در نرخ ھای پرتونگاری این فصل ھزینه ھای عملیات آماده سازی فیلم، عكسبرداری از جوش ھا با اشعه، تھیه چشمه٢–
.ظھور و ثبوت فیلم، و رعایت موارد ایمنی ازجمله مراقبت از نزدیك شدن عابران و افراد متفرقه به محل پرتونگاری منظور شده است

ھزینه تامین و استقرار آزمایشگاه و تاریكخانه با تجھیزات آن وتاسیسات حرارتی، برودتی، آب و جز اینھا و ھمچنین ھزینه ھای مربوط به آماده٣–
نمودن دستگاه ھا، تامین وسیله نقلیه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی و مانند آن در ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور شده

.است

.ھزینه تھیه فیلم و تفسیر رادیوگرافی به عھده كارفرما می باشد و در نرخ ھای این فصل منظور نشده است۴–

.تفاوت ضخامت جدار لوله، شیر و اتصال ھا باعث تغییر بھا در نرخ پرتونگاری نخواھد شد۵–

بھای ردیف ھای كنترل كیفیت جوش، برای روزھای عادی است. در صورتی كه با درخواست و تایید كارفرما یا مھندس مشاور، كار در شب انجام۶–
.شود، بھای آن بر اساس ردیف ھای پیشگفته با اعمال ضریب ١/٢٠ پرداخت می شود

بھای انجام کنترل کیفیت جوشکاری به روش ھای ماوراء صوت، ذرات مغناطیسی،رنگ ھای نافذ براساس "تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت٧–
مصالح " تعیین می شود. به قیمت ھای این تعرفه ھیچگونه ھزینه و یا ضرایب اضافی عالوه بر آنچه که در تعرفه پیش بینی شده است تعلق

.نمی گیرد
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٩٨٣،۶۶٠سرجوشاینچ۴پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠١ ۵۶

١،٢١٧،۴۴٠سرجوشاینچ۶پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٢ ۵۶

١،۴٨١،۴۶٠سرجوشاینچ٨پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٣ ۵۶

١،۶٩۶،٠٢٠سرجوشاینچ١٠پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۴ ۵۶

١،٨٧٧،٢٧٠سرجوشاینچ١٢پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۵ ۵۶

٢،١٣٨،۴۶٠سرجوشاینچ١۴پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۶ ۵۶

٢،۴١١،٠١٠سرجوشاینچ١۶پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٧ ۵۶

٢،۶٧٣،٠٧٠سرجوشاینچ١٨پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٨ ۵۶

٢،٩١٩،۴٣٠سرجوشاینچ٢٠پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٩ ۵۶

٣،١٨١،۴٣٠سرجوشاینچ٢٢پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٠ ۵۶

٣،٣٩٩،٣۴٠سرجوشاینچ٢۴پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١١ ۵۶

٣،۶۴٩،٢٩٠سرجوشاینچ٢۶پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٢ ۵۶

٣،٨٧٧،٣٧٠سرجوشاینچ٢٨پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٣ ۵۶

۴،٠۶٨،٠۶٠سرجوشاینچ٣٠پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١۴ ۵۶

۴،٢٧٨،۴٨٠سرجوشاینچ٣٢پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١۵ ۵۶

۴،۵١١،٨۵٠سرجوشاینچ٣۴پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١۶ ۵۶

۴،۶٨٢،١٠٠سرجوشاینچ٣۶پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٧ ۵۶

۴،٨۶۵،٧٢٠سرجوشاینچ٣٨پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٨ ۵۶

۵،٠۶۴،٣٢٠سرجوشاینچ۴٠پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٩ ۵۶

۵،١۶٩،٨٢٠سرجوشاینچ۴٢پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢٠ ۵۶

۵،٣٩۴،۶٠٠سرجوشاینچ۴۴پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢١ ۵۶

۵،۵١۴،۴٨٠سرجوشاینچ۴۶پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢٢ ۵۶

۵،٧٧٠،٩٧٠سرجوشاینچ۴٨پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢٣ ۵۶

۶،٠۵٢،۴٨٠سرجوشاینچ۵٢پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢۴ ۵۶

۶،٣۶٢،٨۶٠سرجوشاینچ۵۶پرتونگاری از جوش لوله، شیر و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢۵ ۵۶

١۵
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معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

:مقدمه

ھزینه استقرار، جابجایی ھای الزم، تامین و به كارگیری نیروی انسانی،ماشین آالت، ابزار كار و مواد مصرفی مورد  نیاز در قیمت ردیف ھای این١–
.فصل منظور شده است

بھای تھیه مصالح، ضد زنگ (پرایمر) و رنگ (مصالحی كه تامین آن در تعھد كارفرماست)، در قیمت ردیف ھا منظور نشده است، لیكن ھزینه ھای٢–
انبار كردن این اجناس در محل مناسب و نگھداری در شرایط مطلوب، خرد كردن قطران، حمل مصالح فوق از انبار كارگاه به پای كار و تمامی ھزینه

.ھای مربوط در قیمت ردیف ھای این فصل منظور شده است

در نرخ ھای ردیف ھای زنگ زدایی با ماسه، ھزینه تھیه ماسه و بارگیری و حمل تا ٣٠ كیلومتر و باراندازی منظور شده است، لیكن در نرخ ھای٣–
.ردیف ھای زنگ زدایی با گریت مسباره ھزینه تھیه مسباره و حمل منظور  نشده است

در صورت انجام عملیات تمیز كاری و پرایمر زنی در كارگاه ھای ثابت، ھزینه ھای مربوط به جابجایی داخل كارگاه، دپو كردن و آماده سازی برای۴–
.حمل به مسیر خط لوله، در قیمت ردیف ھای مربوط منظور شده است

.در نظر گرفته شده استSIS 055900 عملیـات زنگزدایی و تمیز كردن لوله در ردیف ھای این فصل،طبق استـاندارد۵–

.ھزینه زنگزدایی به روش شات بالست معادل ھزینه زنگ زدایی با گریت مسباره میباشد۶–

.به ردیف ھای این فصل، اضافه بھا به شرح زیر تعلق می گیرد٧–

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

.در نرخ ھای این فصل لوله گذاری بر روی تكیه گاه ھا نیز منظور گردیده است٨–

١۶



١۴٠٠خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھارم - زنگ زدایی و رنگ آمیزی

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری
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فصل چھارم - زنگ زدایی و رنگ آمیزی

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۴زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٠١
با ماسه پاشی در كارگاه ثابت . 

١٣٨،۵۶٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۶زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٠٢
با ماسه پاشی در كارگاه ثابت . 

١٩٩،١٣٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٨زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٠٣
با ماسه پاشی در كارگاه ثابت . 

٢۵٨،۴۵٠متر ۵۶

تا حدBیا Aاینچ با زنگ نوع ١٠زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٠۴
½SA2 . با ماسه پاشی در كارگاه ثابت

٣١٢،۶١٠متر ۵۶

تا حدBیا Aاینچ با زنگ نوع ١٢زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله  ٠۴٠١٠٠۵
½SA2 . با ماسه پاشی در كارگاه ثابت

٣٧٠،۵٩٠متر ۵۶

تا حدBیا Aاینچ با زنگ نوع ١۴زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله  ٠۴٠١٠٠۶
½SA2 . با ماسه پاشی در كارگاه ثابت

۴٣١،٣۶٠متر ۵۶

تا حدBیا Aاینچ با زنگ نوع ١۶زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٠٧
½SA2 . با ماسه پاشی در كارگاه ثابت

۴٩١،١٣٠متر ۵۶

تا حدBیا Aاینچ با زنگ نوع ١٨زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٠٨
½SA2 . با ماسه پاشی در كارگاه ثابت

۵۴٩،۶۴٠متر ۵۶

تا حدBیا Aاینچ با زنگ نوع ٢٠زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٠٩
½SA2 . با ماسه پاشی در كارگاه ثابت

۶٢۵،٢٣٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٢٢زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١٠
با ماسه پاشی در كارگاه ثابت . 

۶٨۴،٣٣٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٢۴زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١١
با ماسه پاشی در كارگاه ثابت . 

٧۴١،١٨٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٢۶زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١٢
با ماسه پاشی در كارگاه ثابت . 

٨٠٣،۵۴٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٢٨زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١٣
با ماسه پاشی در كارگاه ثابت . 

٨۶٢،٧٢٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٣٠زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١۴
با ماسه پاشی در كارگاه ثابت . 

٩٢٠،١٩٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٣٢زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١۵
با ماسه پاشی در كارگاه ثابت . 

٩٧٩،٣٠٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٣۴زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١۶
با ماسه پاشی در كارگاه ثابت . 

١،٠٣٢،٧۶٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٣۶زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١٧
با ماسه پاشی در كارگاه ثابت . 

١،٠٨۴،۶۵٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٣٨زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١٨
با ماسه پاشی دركارگاه ثابت . 

١،١٣٣،۶۵٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۴٠زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠١٩
با ماسه پاشی در كارگاه ثابت . 

١،١٨۶،٨٣٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۴٢زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٢٠
با ماسه پاشی در كارگاه ثابت . 

١،٢۴۴،٨١٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۴۴زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٢١
با ماسه پاشی در كارگاه ثابت . 

١،٣٠٨،٣١٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۴۶زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٢٢
با ماسه پاشی در كارگاه ثابت . 

١،٣۶۶،٨٠٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۴٨زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٢٣
با ماسه پاشی دركارگاه ثابت . 

١،۴١٨،٠۶٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۵٢زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٢۴
با ماسه پاشی در كارگاه ثابت . 

١،۵۴۶،١٨٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۵۶زنگ زدایی و پرایمر زنی لوله ٠۴٠١٠٢۵
با ماسه پاشی در كارگاه ثابت . 

١،۶۴٧،١٩٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۴زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠١
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١۴۵،٢۶٠متر ۵۶

١٧
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فصل چھارم - زنگ زدایی و رنگ آمیزی

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۶زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠٢
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٢١٢،۶٠٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٨زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠٣
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٢۶٩،٩۶٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ١٠زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠۴
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٣٢۵،٩٢٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ١٢زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠۵
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٣٨۵،۶۶٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ١۴زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠۶
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

۴۴٨،۵٢٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ١۶زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠٧
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

۵١١،٠٠٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ١٨زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠٨
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

۵٧٢،٣٢٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٢٠زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٠٩
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

۶۵٠،٣۶٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٢٢زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١٠
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٧١١،٨۴٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٢۴زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١١
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٧٧٣،۴٠٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٢۶زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١٢
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٨٣۶،٧٢٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٢٨زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١٣
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٨٩٩،٨٧٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٣٠زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١۴
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

٩۶٠،٢۶٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٣٢زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١۵
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١،٠٢١،٩٩٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٣۴زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١۶
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١،٠٧۵،٧٨٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٣۶زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١٧
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١،١٢۶،۶١٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ٣٨زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١٨
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١،١٧٢،٧٨٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۴٠زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠١٩
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١،٢٣٣،۴۴٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۴٢زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٢٠
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١،٢٨٩،٠٠٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۴۴زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٢١
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١،٣۶٢،۶۶٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۴۶زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٢٢
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١،۴١۶،۶٢٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۴٨زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٢٣
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١،۴٧۵،٠۴٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۵٢زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٢۴
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١،۶٠٧،۶٣٠متر ۵۶

SA2½تا حد Bیا Aاینچ با زنگ نوع ۵۶زنگ زدایی و پرایمرزنی لوله ٠۴٠٢٠٢۵
با گریت مسباره در کارگاه ثابت.

١،٧٠٣،٣٢٠متر ۵۶

٣٠،۶٣٠متراینچ.۴اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠١ ۵۶

۴۴،٩٩٠متراینچ.۶اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠٢ ۵۶

۶٠،٣١٠متراینچ.٨اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠٣ ۵۶

٧۵،۶٣٠متراینچ.١٠اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠۴ ۵۶

١٨
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٩٠،٩۴٠متراینچ.١٢اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠۵ ۵۶

١٠۶،٢۶٠متراینچ.١۴اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠۶ ۵۶

١٢١،۵٨٠متراینچ.١۶اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠٧ ۵۶

١٣۵،٩۴٠متراینچ.١٨اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠٨ ۵۶

١۵١،٢۵٠متراینچ.٢٠اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٠٩ ۵۶

١۶۶،۵٧٠متراینچ.٢٢اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١٠ ۵۶

١٨١،٨٩٠متراینچ.٢۴اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١١ ۵۶

١٩۶،٢۵٠متراینچ.٢۶اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١٢ ۵۶

٢١١،۵۶٠متراینچ.٢٨اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١٣ ۵۶

٢٢۶،٨٨٠متراینچ.٣٠اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١۴ ۵۶

٢۴٢،٢٠٠متراینچ.٣٢اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١۵ ۵۶

٢۵۶،۵۶٠متراینچ.٣۴اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١۶ ۵۶

٢٧١،٨٧٠متراینچ.٣۶اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١٧ ۵۶

٢٨٧،١٩٠متراینچ.٣٨اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١٨ ۵۶

٣٠٢،۵١٠متراینچ.۴٠اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠١٩ ۵۶

٣١٧،٨٣٠متراینچ.۴٢اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٢٠ ۵۶

٣٣٢،١٨٠متراینچ.۴۴اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٢١ ۵۶

٣۴٧،۵٠٠متراینچ.۴۶اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٢٢ ۵۶

٣۶٢،٨٢٠متراینچ.۴٨اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٢٣ ۵۶

٣٩٣،۴۵٠متراینچ.۵٢اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٢۴ ۵۶

۴٢٣،١٣٠متراینچ.۵۶اجرای یک الیه پرایمر یا ضد زنگ روی قطر ٠۴٠٣٠٢۵ ۵۶

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

١٠٢،١١٠متر ۵۶

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

١۴٩،٩٨٠متر ۵۶

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

٢٠١،٠٣٠متر ۵۶

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

٢۵٢،٠٩٠متر ۵۶

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

٣٠٣،١۵٠متر ۵۶

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

٣۵۴،٢٠٠متر ۵۶

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

۴٠۵،٢۶٠متر ۵۶

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

۴۵٣،١٢٠متر ۵۶

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

۵٠۴،١٨٠متر ۵۶

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

۵۵۵،٢۴٠متر ۵۶

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

۶٠۶،٢٩٠متر ۵۶

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

۶۵۴،١۶٠متر ۵۶

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

٧٠۵،٢١٠متر ۵۶
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اجرای یک الیه ضدزنگ و دو الیه رنگ آلومینیوم روی لوله به قطر٠۴٠۴٠١۴
اینچ٣٠

٧۵۶،٢٧٠متر ۵۶

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

٨٠٧،٣٣٠متر ۵۶

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

٨۵۵،١٩٠متر ۵۶

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

٩٠۶،٢۵٠متر ۵۶

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

٩۵٧،٣٠٠متر ۵۶

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

١،٠٠٨،٣۶٠متر ۵۶

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

١،٠۵٩،۴٢٠متر ۵۶

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

١،١٠٧،٢٨٠متر ۵۶

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

١،١۵٨،٣۴٠متر ۵۶

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

١،٢٠٩،٣٩٠متر ۵۶

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

١،٣١١،۵١٠متر ۵۶

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

١،۴١٠،۴٣٠متر ۵۶
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:مقدمه

.قیمت ھا این فصل برای نصب شیرآالت و اتصاالت خط لوله محاسبه شده است١–

.ھزینه مربوط به لوازم مواد مصرف غیر از الکترود، استقرار نفرات و ماشین آالت در قیمت ردیف ھا این فصل منظور شده است٢–

ھزینه ھر گونه عملیات خاکی، بتن و فلز در قیمت ھای این فصل منظور نشده است و این ھزینه ھا بر اساس فھرست بھای واحد پایه رشته٣–
ابنیه محاسبه می شود.

می باشد و جھت افزایش کالس اضافه بھا به شرح زیر تعلق می گیرد.ANSI قیمت ردیف ھا این فصل برا اتصاالت تا کالس ۶٠٠ در استاندارد۴–

API اضافه بھا کالس  ٩٠٠   ١٠ درصد معادل ١۵٠٠ در استاندارد۴– ١
API اضافه بھا کالس ١۵٠٠   ١۵ درصد معادل ٣٠٠٠ در استاندارد۴– ٢
API اضافه بھا کالس ٢۵٠٠  ٣٠ درصد معادل ۵٠٠٠ در استاندارد۴– ٣

به قیمت ھای ردیف ھای نصب شیر و فلنج در این فصل اضافه یا کاھش بھا به شرح زیر تعلق می گیرد ۵–
٢٠ درصد) باشد.Otisاضافه بھا نسبت به ردیف ھای نصب شیر ھر گاه شیر از نوع اوتیس (۵– ١

٢۵ درصدباشد.Control اضافه بھا نسبت به ردیف ھای نصب شیر ھر گاه شیر از نوع کنترل۵– ٢

١٠ درصدباشد.Orificeاضافه بھا نسبت به ردیف ھای نصب فلنج از نوع اوریفیس ۵– ٣

٢٠ درصدباشد.Insulator Flangeاضافه بھا نسبت به ردیف ھای نصب فلنج ھر گاه فلنج از نوع عایق کننده ۵– ۴

١٠ درصدباشد. Blind کاھش بھا نسبت به ردیف ھای نصب فلنج ھر گاه فلنج از نوع کور۵– ۵

به عھده کارفرما می باشد.Hot Tap Machineتھیه دستگاه ۶–

چنانچه شیرھا و اتصاالت در موقع تحویل به پیمانكار دارای نواقصی بوده که در صورتجلسه تحویل، درج شده باشد، ھزینه اصالح رفع نواقص با٧–
تعیین قیمت جدد محاسبه و به پیمانكار پرداخت می شود.
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١،۶۴۴،٠٠٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ١نصب شیر٠۵٠١٠٠١ ۵۶

٢،٣٠١،۶٠٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ٢نصب شیر٠۵٠١٠٠٢ ۵۶

٣،۴۵٢،۴٠٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ٣نصب شیر٠۵٠١٠٠٣ ۵۶

۴،٣٧٠،٧٣٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ۴نصب شیر٠۵٠١٠٠۴ ۵۶

۵،۴۶٣،۴٢٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ۶نصب شیر٠۵٠١٠٠۵ ۵۶

۶،۶٢٢،٣٢٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ٨نصب شیر٠۵٠١٠٠۶ ۵۶

٨،٠٣٩،۶٢٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ١٠نصب شیر٠۵٠١٠٠٧ ۵۶

١٢،٢۵٠،٨۵٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ١٢نصب شیر٠۵٠١٠٠٨ ۵۶

١۴،٢٩٢،۶۶٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ١۴نصب شیر٠۵٠١٠٠٩ ۵۶

١۶،۴٩١،۵٣٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ١۶نصب شیر٠۵٠١٠١٠ ۵۶

١٨،۶۴٢،۶٠٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ١٨نصب شیر٠۵٠١٠١١ ۵۶

٢٠،۴١٨،٠٩٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ٢٠نصب شیر٠۵٠١٠١٢ ۵۶

٢۵،۴۵٨،٨٠٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ٢٢نصب شیر٠۵٠١٠١٣ ۵۶

٢۶،٧٩٨،٧۴٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ٢۴نصب شیر٠۵٠١٠١۴ ۵۶

٣٠،٠٨١،٠٠٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ٢۶نصب شیر٠۵٠١٠١۵ ۵۶

٣٣،۵٧٧،٩٩٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ٢٨نصب شیر٠۵٠١٠١۶ ۵۶

٣۵،٧٣٧،٩٧٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ٣٠نصب شیر٠۵٠١٠١٧ ۵۶

٣٨،١٩۴،٩۶٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ٣٢نصب شیر٠۵٠١٠١٨ ۵۶

۴١،٠١۴،٧٢٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ٣۴نصب شیر٠۵٠١٠١٩ ۵۶

۴۴،٢٨۴،٠١٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ٣۶نصب شیر٠۵٠١٠٢٠ ۵۶

۵٠،٩٢۴،٩۵٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ٣٨نصب شیر٠۵٠١٠٢١ ۵۶

۵۴،٨٠٧،٩٧٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ۴٠نصب شیر٠۵٠١٠٢٢ ۵۶

۵٩،١٧۶،٧٢٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ۴٢نصب شیر٠۵٠١٠٢٣ ۵۶

۶۴،٣٠٢،٢۶٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ۴۴نصب شیر٠۵٠١٠٢۴ ۵۶

۶٩،٢٠۶،۶٧٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ۴۶نصب شیر٠۵٠١٠٢۵ ۵۶

٧٣،٢١٣،٩٨٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ۴٨نصب شیر٠۵٠١٠٢۶ ۵۶

٨٠،١۵۶،۶٨٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ۵٢نصب شیر٠۵٠١٠٢٧ ۵۶

٨۴،۵٢٨،٨۶٠عدددر ھر نقطه از طول خط لوله٠٠ ۶اینچ تا كالس ۵۶نصب شیر٠۵٠١٠٢٨ ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ١اتصال یك جفت فلنج   ٠۵٠٢٠٠١
از خط لوله

۴۴٨،۴۵٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ٢اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٠٢
از خط لوله

٧۶٨،٧٧٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ٣اتصال یك جفت فلنج   ٠۵٠٢٠٠٣
از خط لوله

١،١٩۵،٨٧٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ۴اتصال یك جفت فلنج   ٠۵٠٢٠٠۴
از خط لوله

١،۵٣٧،۵۴٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ۶اتصال یك جفت فلنج   ٠۵٠٢٠٠۵
از خط لوله

١،٧٨٧،٠۵٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ٨اتصال یك جفت فلنج   ٠۵٠٢٠٠۶
از خط لوله

٢،١٨۴،١٧٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه از۶٠٠اینچ  تا كالس  ١٠اتصال یك جفت فلنج٠۵٠٢٠٠٧
خط لوله

٢،۶٢١،٠٠٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه از۶٠٠اینچ  تا كالس  ١٢اتصال یك جفت فلنج٠۵٠٢٠٠٨
خط لوله

٣،١١۴،٢٨٠جفت ۵۶

٢٢
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به یكدیگر  در ھر نقطه از۶٠٠اینچ  تا كالس  ١۴اتصال یك جفت فلنج٠۵٠٢٠٠٩
خط لوله

٣،۵۵٩،١٨٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ١۶اتصال یك جفت فلنج ٠۵٠٢٠١٠
از خط لوله

۴،١۵٢،٣٨٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ١٨اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠١١
از خط لوله

۴،۶٧١،۴٢٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر۶٠٠اینچ  تا كالس  ٢٠اتصال یك جفت فلنج   ٠۵٠٢٠١٢
نقطه از خط لوله

۵،١٩٠،۴٧٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر۶٠٠اینچ  تا كالس  ٢٢اتصال یك جفت فلنج   ٠۵٠٢٠١٣
نقطه از خط لوله

۵،۵۴٩،٠٧٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر۶٠٠اینچ  تا كالس  ٢۴اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠١۴
نقطه از خط لوله

۵،٨۶١،٧٠٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر۶٠٠اینچ  تا كالس  ٢۶اتصال یك جفت فلنج   ٠۵٠٢٠١۵
نقطه از خط لوله

۶،۴٠٢،٧٨٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ٢٨اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠١۶
از خط لوله

۶،٧١٢،۵٩٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ٣٠اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠١٧
از خط لوله

٧،٢٧١،۵٠٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ٣٢اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠١٨
از خط لوله

٧،٧٣٣،١٨٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ٣۴اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠١٩
از خط لوله

٨،٢۵٧،۴٧٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ٣۶اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢٠
از خط لوله

٨،٨۵٨،٠١٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ٣٨اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢١
از خط لوله

١٠،١۴٩،٨٠٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ۴٠اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢٢
از خط لوله

١١،٠٧٢،۵١٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ۴٢اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢٣
از خط لوله

١١،٨١٢،٧١٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ۴۴اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢۴
از خط لوله

١٢،٩٩٣،٩٨٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ۴۶اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢۵
از خط لوله

١۴،٠۴٧،۵۵٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ۴٨اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢۶
از خط لوله

١۴،٨۵٠،٢۶٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ۵٢اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢٧
از خط لوله

١۶،٢۴٢،۴٨٠جفت ۵۶

به یكدیگر  در ھر نقطه۶٠٠اینچ  تا كالس  ۵۶اتصال یك جفت فلنج  ٠۵٠٢٠٢٨
از خط لوله

١٧،٣٢۵،٣١٠جفت ۵۶

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

انجام آزمایش١۵٠اینچ كالس۴روی لوله اصلی،جوش فلنج 
سوراخ كردن،١۵٠اینچ كالس ۴ھیدرواستاتیك، نصب شیر دروازه ای

)و كور كردنHOT TAP MACHINEلوله اصلی  با ماشین سوراخ كن(
شیر  از خاتمه عملیات

٣٧،٣٩٣،٣٩٠عدد ۵۶

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

انجام آزمایش١۵٠اینچ كالس۶روی لوله اصلی، جوش فلنج 
سوراخ كردن،١۵٠اینچ كالس ۶ھیدرواستاتیك، نصب شیر دروازه ای 

) و كور كردنHOT TAP CHINEلوله اصلی با ماشین سوراخ كن (
شیر پس از خاتمه عملیات

۴٩،٨۵٧،٨۵٠عدد ۵۶
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اینچ به لوله اصلی حاوی جریان (با٨) خط لوله HOT TAPاتصال گرم (٠۵٠٣٠٠٣
) شامل جوش ولدولتWELDOLETھر قطر) با استفاده از ولدولت(

انجام آزمایش١۵٠اینچ كالس٨روی لوله اصلی، جوش فلنج 
سوراخ كردن،١۵٠اینچ كالس ٨ھیدرواستاتیك، نصب شیر دروازه ای 

) و كور كردنHOT TAP CHINEلوله اصلی با ماشین سوراخ كن (
شیر پس از خاتمه عملیات

۶٢،٣٢٢،٣١٠عدد ۵۶

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

انجام آزمایش١۵٠اینچ كالس١٠روی لوله اصلی، جوش فلنج 
سوراخ،١۵٠اینچ كالس ١٠ھیدرواستاتیك، نصب شیر دروازه ای 

) و كورHOT TAP CHINEكردن لوله اصلی با ماشین سوراخ كن (
كردن شیر پس از خاتمه عملیات

٧۴،٧٨۶،٧٧٠عدد ۵۶

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

انجام آزمایش١۵٠اینچ كالس١٢روی لوله اصلی، جوش فلنج 
سوراخ،١۵٠اینچ كالس ١٢ھیدرواستاتیك، نصب شیر دروازه ای 

)و كورHOT TAP CHINEكردن لوله اصلی با ماشین سوراخ كن (
كردن شیر پس از خاتمه عملیات

٩۴،٨۵١،٨٣٠عدد ۵۶

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

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شیر،نصب ماشین (
به طور كامل . 

۴٨،٠٠۴،۴٩٠عدد ۵۶

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

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شیر،نصب ماشین (
به طور كامل . 

۶١،٣٣٩،٠٧٠عدد ۵۶

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

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شیر،نصب ماشین (
به طور كامل . 

٧٧،٣۴٠،۵۶٠عدد ۵۶

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

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شیر،نصب ماشین (
به طور كامل . 

٩٣،٧۵٧،٩۶٠عدد ۵۶

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

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شیر،نصب ماشین (
به طور كامل .

١١۵،٢٣٨،٩٣٠عدد ۵۶

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

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شیر،نصب ماشین (
به طور كامل .  

١٢٣،٨٨١،٨۵٠عدد ۵۶

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

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شیر،نصب ماشین (
به طور كامل . 

١٣۶،۶٩۵،۶۵٠عدد ۵۶

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

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شیر،نصب ماشین (
به طور كامل . 

١۴۵،۶١٠،۵٨٠عدد ۵۶

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

) و آزمایشHOT TAPاصلی ، جوش فلنج ، نصب شیر،نصب ماشین (
به طور كامل . 

١۵۴،۵٢۵،۵٢٠عدد ۵۶
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:مقدمه

با سرعت متعارف گردد و به علت تفاوت طبیعت(MAIN SPREAD) عوامل طبیعی یا مصنوعی كه مانع اجرای عملیات خط لوله توسط گروه اصلی١–
كار، عملیات اجرایی در محدوده این عوامل توسط گروه دیگری غیر از گروه ھای كاری اصلی و به طور جداگانه انجام شود، مانع محسوب می

.شود

در موارد عبور خط لوله از زیر جاده ھای فرعی که امکان حفر کانال در آنھا موجود باشد معادل ۵٠ درصد ھزینه ردیف ھای ۵۶٠۶٠١٠٠١ الی٢–
.۵۶٠۶٠١٠٠٧  و ۵۶٠۶٠٢٠٠١ الی ۵۶٠۶٠٢٠٠٧ ،حسب مورد پرداخت می شود

ھزینه تامین، استقرار و جابه جایی نفرات، وسایل ھشدار دھنده، شیرآالت و مواد مصرفی مورد نیاز (به جز مصالحی كه تامین آن به تعھد٣–
كارفرماست) برای اجرای عملیات خم كاری، جوشكاری، آزمایش، جاگذاری لوله و عملیات تكمیلی مكانیكال، در قیمت ردیف ھای مربوط منظور

.شده است

در ردیف ھای نقب زنی، حفاری در زمین غیر سنگی منظور شده است. چنانچه حفاری در زمین سنگی انجام شود، اضافه ھزینه نسبت به زمین۴–
غیر سنگی برحسب ھر مورد از ردیف ھای فصل عملیات خاكی فھرست بھا پایه راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آھن محاسبه و پرداخت می

.شود

.در جاگذاری لوله ھای اصلی داخل غالف، ھزینه آزمایش ھای الكتریكی عدم اتصال لوله با غالف، در قیمت ردیف ھای مربوط منظور شده است۵–
.درنصب لوله غالف، ھزینه عملیات مكانیكال مربوط به نصب ھواكش ھا و سایر عملیات دیده شده است

به طور كلی ھزینه ھای كل عملیات مورد نیاز برای عبور از موانع در قیمت ھر ردیف منظور شده است و به ھیچ عنوان به استناد این كه شرح
.ردیف و یا توضیحات كافی نیست، اضافه بھایی بجز موارد یاد شده به ردیف ھای این فصل تعلق نمی گیرد

.ھزینه عملیات عایقكاری عبور از موانع، در قیمت ردیف ھا منظور شده است. تھیه مصالح نوارپیچی و عایقکاری  بعھده کارفرماست۶–

.در نرخ ھای این فصل كرایه ماشین حفاری افقی و اپراتور مربوطه محاسبه شده و تھیه آن بعھده پیمانكار است٧–

.حریم جاده تا محدوده ٣٨ متر از طرفین محور جاده پیش بینی گردیده است٨–

.در طرفین جاده در قیمت ھا پیش بینی گردیده است(S. BEND) ھزینه اجرای خم مضاعف٩–

.ھزینه اجرای طناب پیچی نمودن لوله اصلی بعد از نوار پیچی جھت عبور از داخل غالف در نرخ ھا پیش بینی شده است١٠–

.به ردیف ھای این فصل اضافه یا كاھش بھایی بشرح زیر تعلق می گیرد١١–
.اضافه یا كاھش بھاء به ردیف ھای ۵۶٠۶٠٢٠٠١ الی ۵۶٠۶٠٢٠٠٧ بازاء ھریك متر بیشتر یا كمتر از ٣٨ متر، ۴ درصد١١–١
.۴ درصداضافه بھاء نسبت به ردیف ھای ۵۶٠۶٠١٠٠١ الی ۵۶٠۶٠١٠٠٧ بازاء ھر یك متر بیشتر از ١٢ متر ١١–٢

.چنانچه حفاری افقی در زیر آزاد راه ھا انجام شود، ردیف ھای مربوط در این فصل به اضافه ۵ درصد پرداخت میشود١٢–

٢۵
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اینچ با جاده و راه آھن۴بخش اول اجرای عملیات تقاطع خط لوله ٠۶٠١٠٠١
شامل استقرار دستگاه حفاری افقی ، سوراخ كردن جاده یا زیر راه

اینچ .٨متر و كارگذاری غالف ١٢آھن به طول 

٢۵۵،٩۶٩،۵۵٠يك قلم ۵۶

اینچ با جاده و راه آھن۶بخش اول اجرای عملیات تقاطع خط لوله ٠۶٠١٠٠٢
شامل استقرار دستگاه حفاری افقی ، سوراخ كردن جاده یا زیر راه

اینچ .١٠متر ،عایق کاری و كارگذاری غالف ١٢آھن به طول 

٢٧٧،٣٠٠،٣۵٠يك قلم ۵۶

اینچ با جاده و راه آھن٨بخش اول اجرای عملیات تقاطع خط لوله ٠۶٠١٠٠٣
شامل استقرار دستگاه حفاری افقی ، سوراخ كردن جاده یا زیر راه

اینچ .١٢متر ،عایق کاری و كارگذاری غالف ١٢آھن به طول 

٢٩۴،۴٧٣،٧۶٠يك قلم ۵۶

اینچ با جاده و راه آھن١٠بخش اول اجرای عملیات تقاطع خط لوله ٠۶٠١٠٠۴
شامل استقرار دستگاه حفاری افقی ، سوراخ كردن جاده یا زیر راه

اینچ. ١۴متر،عایق کاری و كارگذاری غالف ١٢آھن به طول 

٣١٩،٩۶١،٩۴٠يك قلم ۵۶

اینچ با جاده و راه آھن١٢بخش اول اجرای عملیات تقاطع خط لوله ٠۶٠١٠٠۵
شامل استقرار دستگاه حفاری افقی ، سوراخ كردن جاده یا زیر راه

اینچ.١۶متر،عایق کاری و كارگذاری غالف ١٢آھن به طول 

٣۶۵،۴٩۵،٩٩٠يك قلم ۵۶

اینچ با جاده و راه آھن٢٠بخش اول اجرای عملیات تقاطع خط لوله ٠۶٠١٠٠۶
شامل استقرار دستگاه حفاری افقی ، سوراخ كردن جاده یا زیر راه

اینچ .٢۴متر،عایق کاری و كارگذاری غالف ١٢آھن به طول 

۴٢۶،۴١١،٩٨٠يك قلم ۵۶

اینچ با جاده و راه آھن٢۴بخش اول اجرای عملیات تقاطع خط لوله ٠۶٠١٠٠٧
شامل استقرار دستگاه حفاری افقی ، سوراخ كردن جاده یا زیر راه

اینچ.   ٣٠متر،عایق کاری و كارگذاری غالف ١٢آھن به طول 

۴٧۵،١۴۴،٧٨٠يك قلم ۵۶

اینچ با جاده و راه آھن۴بخش دوم اجرای عملیات تقاطع خط لوله ٠۶٠٢٠٠١
اینچ٨اینچ و غالف گذاری ۴شامل ادامه عملیات لوله كشی اصلی 
متر )، عایق كاری لوله٣٨در طرفین جاده یا راه آھن ( از ھر طرف 

.اصلی و غالف و ساخت و نصب ھواكش ھا و قیرریزی در غالف

٩٧،٠۵٨،۶٣٠يك قلم ۵۶

اینچ با جاده و راه آھن۶بخش دوم اجرای عملیات تقاطع خط لوله ٠۶٠٢٠٠٢
١٠اینچ و غالف گذاری ۶شامل ادامه عملیات لوله كشی اصلی 

متر )، عایق كاری٣٨اینچ در طرفین جاده یا راه آھن ( از ھر طرف 
.لوله اصلی و غالف و ساخت و نصب ھواكش ھا و قیرریزی در غالف

١٢١،٣٢٣،٢٩٠يك قلم ۵۶

اینچ با جاده و راه آھن٨بخش دوم اجرای عملیات تقاطع خط لوله ٠۶٠٢٠٠٣
١٢اینچ و غالف گذاری ٨شامل ادامه عملیات لوله كشی اصلی 

متر )، عایق كاری٣٨اینچ در طرفین جاده یا راه آھن ( از ھر طرف 
.لوله اصلی و غالف و ساخت و نصب ھواكش ھا و قیرریزی در غالف

١٢٩،۴١١،۵١٠يك قلم ۵۶

اینچ با جاده و راه آھن١٠بخش دوم اجرای عملیات تقاطع خط لوله ٠۶٠٢٠٠۴
١۶اینچ و غالف گذاری ١٠شامل ادامه عملیات لوله كشی اصلی 

متر )، عایق كاری٣٨اینچ در طرفین جاده یا راه آھن ( از ھر طرف 
.لوله اصلی و غالف و ساخت و نصب ھواكش ھا و قیرریزی در غالف

١۴۵،۵٨٧،٩۵٠يك قلم ۵۶

اینچ با جاده و راه آھن١٢بخش دوم اجرای عملیات تقاطع خط لوله ٠۶٠٢٠٠۵
١٠اینچ و غالف گذاری ١٢شامل ادامه عملیات لوله كشی اصلی 

متر )، عایق كاری٣٨اینچ در طرفین جاده یا راه آھن ( از ھر طرف 
.لوله اصلی و غالف و ساخت و نصب ھواكش ھا و قیرریزی در غالف

١۶۶،٩٣٠،۶٣٠يك قلم ۵۶

اینچ با جاده و راه آھن٢٠بخش دوم اجرای عملیات تقاطع خط لوله ٠۶٠٢٠٠۶
٢۴اینچ و غالف گذاری ٢٠شامل ادامه عملیات لوله كشی اصلی 

متر )، عایق كاری٣٨اینچ در طرفین جاده یا راه آھن ( از ھر طرف 
.لوله اصلی و غالف و ساخت و نصب ھواكش ھا و قیرریزی در غالف

٢٢٩،۵٢٩،۶١٠يك قلم ۵۶

اینچ با جاده و راه آھن٢۴بخش دوم اجرای عملیات تقاطع خط لوله ٠۶٠٢٠٠٧
٣٠اینچ و غالف گذاری ٢۴شامل ادامه عملیات لوله كشی اصلی 

متر )، عایق كاری٣٨اینچ در طرفین جاده یا راه آھن ( از ھر طرف 
.لوله اصلی و غالف و ساخت و نصب ھواكش ھا و قیرریزی در غالف

٢٩٢،١٢٨،۶٠٠يك قلم ۵۶
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:مقدمه
ھزینه ھای مربوط به تأمین، استقرار و جابھایی نفرات، ماشین آالت، مصالح و مواد مصرفی الزم برای آزمایش ھیدرواستاتیك (آزمایش نشتی و١–

.مقاومت خط لوله با آب) خطوط لوله نفت و گاز و موارد ایمنی و سایر ھزینه ھای مشابه در قیمت ھا منظور شده است

ھزینه ھای مربوط به تھیه روش آزمایش خط لوله، آماده سازی و تقسیم بندی خط لوله به قطعات مورد نیاز برای آزمایش، تھیه و نصب ارسال و٢–
دریافت كننده توپك ھا با تمام شیر آالت و اتصاالت در صورت وجود، تھیه ابزار و تجھیزات ثبت فشار، نصب شیرھای تخلیه و ھواگیری و سایر موارد

.مشابه در قیمت ھا منظور شده است

ھزینه مربوط به ارسال توپك ھای تمیزكننده و اندازه گیر با ھوا و توپك ھای پركننده با آب، به تعداد الزم به نحوی كه ھوای موجود در خط لوله در٣–
حد مجاز باشد به انضمام تزریق مواد افزودنی، انجام تمام  آزمایش ھای مورد نیاز (آزمایش ھای مقاومت و نشتی)، مطابق مشخصات فنی و
روش تأیید شده، تخلیه و خشك كردن خط لوله با ھوای خشك و مواد افزودنی مورد نیاز و ھمچنین تھیه گزارش ھای الزم در قیمت ھا منظور

.شده است

بابت نصب بودن یا نبودن شیرھای اصلی در مسیر خط، ھنگام آزمایش ھیدرواستاتیك ھیچ گونه اضافه یا كسر بھایی به ردیف ھای مربوط به۴–
.آزمایش خط تعلق نمی گیرد

چنانچه به ھر دلیل، كه ناشی از قصور كاری پیمانكار نباشد، از جمله تأخیر در تحویل مصالح، مشخصات فنی پیمان و یا نقص سازنده و بنا به۵–
دستور مھندس مشاور، شیرآالت جدا از خط مورد آزمایش ھیدرواستاتیك قرار گیرد، ھزینه مربوط به این عملیات، طبق ردیف ھای مربوط به

.آزمایش شیرآالت محاسبه و پرداخت می شود

ھزینه آزمایش خط لوله در تقاطع ھا كه جداگانه از خط اصلی نیز مورد آزمایش ھیدرواستاتیك قرار می گیرد، در قیمت ردیف ھای فصل عبور از۶–
موانع منظور شده است و از این بابت ھیچ گونه اضافه یا كسری ھایی به ردیف ھای این فصل تعلق نمی گیرد. در ھر حال، چنانچه غیر از
آزمایش خط لوله در تقاطع ھا، به دلیل خاصی كارفرما دستور دھد، قسمتی از لوله ھا، غیر از آزمایش در مسیر خط، جداگانه نیز مورد آزمایش

.ھر شاخه لوله معادل یك شیر با ھمان اندازه منظور می شود

در صورت پیش آمدن نشتی در خط لوله، ضمن عملیات نشت یابی، تعمیر و اصالح خط و تكمیل آزمایش ھای نھایی، مھندسی مشاور دلیل بروز٧–
نشتی را مورد بررسی قرار داده و در صورتی كه نشت حاصله ناشی از عملكرد نادرست یا قصور پیمانكار نبوده و مربوط به مصالح تحویلی
كارفرما باشد، ھزینه ھای مربوط به مصالح تحویلی كارفرما باشد، ھزینه ھای مربوط به عملیات نشت یابی با تعیین قیمت جدید، محاسبه و

.پرداخت خواھد شد

در صورتی كه باتوجه به بند ٧،ھزینه نشت یابی به عھده كارفرما قرار گیرد، طول خط لوله مورد آزمایش برای یافتن نشتی، براساس مجموع٨–
طول بخش ھایی كه در ھر دفعه برای یافتن نشتی مورد آزمایش قرار گرفته اند، محاسبه خواھد شد. طول قطعات مورد آزمایش نشت یابی كه

.كمتر از یك كیلومتر باشد، یك كیلومتر منظور خواھد شد

ھزینه مربوط به عملیــات اتصـــال نھایی قطعات به یكدیگر شامل جوشكاری و عایقكاری آنھا طبــق ردیف ھای جوشكاری از فصل آماده سازی و٩–
.جوشكاری و ھمچنین ردیف ھای عایقكاری دستی از فصل عایقكاری لوله گذاری پرداخت می شود

در  این فصل تھیه آب و مواد افزودنی آن به عھده كارفرماست. ھزینه ھای مربوط به انتقال آب به ھر روشی که موثر تر باشد و ھزینه ھای تزریق١٠–
.مواد افزودنی و تامین تجھیزات مربوط به عھده پیمانکار است

.بھای ردیف ھای مربوط به پركردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی، شامل موارد زیر است١١–
١١– ١ ھمكاری با متخصصان كارفرما برای پركردن خط با گاز یا مواد نفتی

.١١– ٢ كنترل عملكرد صحیح شیرھای میان مسیری
.١١– ٣ ھواگیری خط تا حصول اطمینان از پرشدن كامل خط با فرآورده ھای نفتی یا گاز

١١– ۴ انجام سایر عملیات یا ھماھنگی ھای الزم تا زمان جریان كامل و بدون نقص فرآورده ھای نفتی یا گاز در  حد مورد قبول بھره بردار از
.خط لوله

قیمت ردیف ھای آزمایش ھیدرواستاتیکی خط لوله برای شیب ھای حداکثر تا ٨ (ھشت) درصد می باشد.برای انجام آزمایش خط در شیب ھای١٢–
:باالتر اضافه بھایی بشرح زیر به قیمت ھای این فصل تعلق می گیرد

شیب ھای بیش از ٨ درصد  تا ١۵ درصد                                          ٢۵ درصد
شیب ھای بیش از ١۵ درصد  تا ٢٢ درصد                                        ٣٠ درصد

شیب ھای بیش از ٢٢ درصد                                                          ۴۵ درصد
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١١۶،٣٨٠متراینچ.۴آزمایش ھیدرو استاتیک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠١ ۵۶

١٢٧،۵۵٠متراینچ.۶آزمایش ھیدرو استاتیک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠٢ ۵۶

١۴٠،٣۶٠متراینچ.٨آزمایش ھیدرو استاتیک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠٣ ۵۶

١۵٠،۶٩٠متراینچ.١٠آزمایش ھیدرو استاتیک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠۴ ۵۶

١۵۵،۶۵٠متراینچ.١٢آزمایش ھیدرو استاتیک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠۵ ۵۶

١۶٧،٩۵٠متراینچ.١۶آزمایش ھیدرو استاتیک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠۶ ۵۶

١٧۵،٨۶٠متراینچ.١٨آزمایش ھیدرو استاتیک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠٧ ۵۶

١٨٩،٨٣٠متراینچ.٢٠آزمایش ھیدرو استاتیک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠٨ ۵۶

٢١۶،١٣٠متراینچ.٢۴آزمایش ھیدرو استاتیک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠٩ ۵۶

٢٢٨،٩٢٠متراینچ.٢۶آزمایش ھیدرو استاتیک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١٠ ۵۶

٢۵٨،٣٠٠متراینچ.٣٠آزمایش ھیدرو استاتیک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١١ ۵۶

٢٨۵،٨۴٠متراینچ.٣٢آزمایش ھیدرو استاتیک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١٢ ۵۶

٣۴٠،۴۵٠متراینچ.٣۶آزمایش ھیدرو استاتیک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١٣ ۵۶

٣٩٩،٨٩٠متراینچ.۴٢آزمایش ھیدرو استاتیک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١۴ ۵۶

ھمكاری با كارفرما در پر كردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی برای  لوله٠٧٠٣٠٠١
اینچ ۶تا  ۴به قطر  

٧،١٨٢،٠٩٠کیلومتر ۵۶

ھمكاری با كارفرما در پر كردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی برای  لوله٠٧٠٣٠٠٢
اینچ ١٢تا  ٨به قطر  

٩،١٠٣،۶۶٠کیلومتر ۵۶

ھمكاری با كارفرما در پر كردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی برای  لوله٠٧٠٣٠٠٣
اینچ ٢٠تا  ١۴به قطر  

١٢،۴۴۵،۶٢٠کیلومتر ۵۶

ھمكاری با كارفرما در پر كردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی برای  لوله٠٧٠٣٠٠۴
اینچ ٣٠تا  ٢٢به قطر  

١۵،۴۵١،۴٢٠کیلومتر ۵۶

ھمكاری با كارفرما در پر كردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی برای  لوله٠٧٠٣٠٠۵
اینچ ۴٢تا  ٣٢به قطر  

١٨،٩٩٢،٩٨٠کیلومتر ۵۶

عملیات ھیدرواستاتیك تسھیالت سر چاھی ، چند راھه ، ھدرھا٠٧٠۴٠٠١
برای ھر حلقه ( لوپ ) تست

٩،۵٠٧،۴٣٠ساعت ۵۶
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١۴٠٠خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھشتم - برش و پخ سر لوله

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

:مقدمه

قیمت ردیف ھای این فصل مربوط به عملیات اضافی برش و پخ سرلوله است كه احیانا” در حین اجرای كار پیش خواھد آمد. از جمله، چنانچه١–
كارفرما نتواند به دالیلی لوله ھای مناسب به پیمانكار تحویل دھد و سرلوله ھا در زمان تحویل نیاز به برش و ایجاد پخ داشته باشد، با تایید
مھندس مشاور و كارفرما مبنی بر وجود ایراد در لوله ھا، برای پرداخت ھزینه برش و پخ زدن سرلوله ھا یا بریدن لوله ھای معیوب، از نرخ ھای درج

.شده در این فصل استفاده می شود
توضیح: قیمت ردیف ھای این فصل به سنگ زدن معمول سرلوله در خط اصلی، جوشكاری، بریدن و سنگ زدن لوله در اتصاالت میان مسیری،
نصب شیرآالت و اتصاالت و نظایر آن تعلق نمی گیرد. ھزینه مربوط به این عملیات در ردیف ھای فصل ھای مربوط منظور شده است و از این بابت

.ھزینه جداگانه ای پرداخت نمی شود

.ھزینه جابه جایی اضافی لوله در كارگاه برای انجام عملیات برش یا دسته بندی لوله ھای معیوب در قیمت ردیف ھا منظور شده است٢–

ھزینه تامین ماشین آالت، ابزار كار، سوخت، مصالح و مواد مصرفی مورد نیاز برای انجام كار و حمل آنھا به پای كار در قیمت ردیف ھا منظور شده٣–
.است

و شامل سنگ زدن و ایجاد پخ مناسب برای جوشكاری می باشد.LX65تا LX۵و L۵قیمت ردیف ھای این فصل مربوط به تمام لوله ھای از نوع ۴۵–
، سه درصد به قیمت ردیف ھایLX65برای لوله ھای با مقاومت مکانیکی باالتر به ازاء ھر ١٠ درصد افزایش تنش تسلیم فوالد نسبت به لوله ۵

.این فصل اضافه می شود

چنانچه برای برش لوله نیاز به تخلیه مواد و گاززدایی لوله باشد و این كار در عھده پیمانكار قرار گیرد، قیمت آن جداگانه محاسبه و پرداخت می۵–
.شود

قیمت ردیف ھای این فصل برای برش و پخ لوله بصورت عمود بر محور طولی لوله می باشد. ھرگاه برای ساخت اتصاالتی، نیاز به برش مایل۶–
.سرلوله باشد، اضافه بھایی معادل ٢٠ درصد، به ردیف مربوط تعلق می گیرد

چنانچه به منظور جمع آوری لوله ھای فرسوده یا به ھر دلیل دیگری نیاز به برش ساده سرلوله باشد، ۵٠ درصد قیمت ردیف مربوط پرداخت می٧–
.شود

برای بریدن لوله به روش گرم و پخ سرلوله باالتر از ضخامت ٠/۵٠٠ اینچ، به ازای ھر ١/١۶ اینچ افزایش ضخامت، اضافه بھایی معادل ۵ درصد٨–
.قیمت ردیف پرداخت می شود
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١۴٠٠خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھشتم - برش و پخ سر لوله

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ھشتم - برش و پخ سر لوله

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

٢٩۴،٩٨٠سر لوله ۵۶

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

٣٢٧،٧۵٠سر لوله ۵۶

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

٣۶٨،٧٢٠سر لوله ۵۶

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

۴٢١،٣٩٠سر لوله ۵۶

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

۵٣١،٢۶٠سر لوله ۵۶

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

۶٣٧،۵١٠سر لوله ۵۶

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

٧٢۴،۴۵٠سر لوله ۵۶

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

٨١٧،٣٣٠سر لوله ۵۶

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

٩٧٧،۶۴٠سر لوله ۵۶

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

١،٢۴٧،٧۶٠سر لوله ۵۶

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

١،۴۴۶،۶٨٠سر لوله ۵۶

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

١،۶۶٣،۶٨٠سر لوله ۵۶

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

١،٩٣٨،٢٧٠سر لوله ۵۶

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

٢،٢٠۵،۵٧٠سر لوله ۵۶

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

٢،۵۴٢،٨٩٠سر لوله ۵۶

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

٣،٢٨۶،۵۵٠سر لوله ۵۶

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

٣،٧٩٢،١٨٠سر لوله ۵۶

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

۴،۶٣٣،۴١٠سر لوله ۵۶

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

۵،۵٨١،٠٠٠سر لوله ۵۶

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

۶،٠١۴،۵١٠سر لوله ۵۶

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

۶،۴٨٨،٣۵٠سر لوله ۵۶

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

٣،١١۶،٣۵٠سر لوله ۵۶

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

٣،٣٩٩،۶۶٠سر لوله ۵۶

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

٣،٧٣٩،۶٣٠سر لوله ۵۶

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

٣،٩١١،١۴٠سر لوله ۵۶

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

۴،٣۴۵،٧٢٠سر لوله ۵۶
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١۴٠٠خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھشتم - برش و پخ سر لوله

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ھشتم - برش و پخ سر لوله

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

۴،٨٨٨،٩٣٠سر لوله ۵۶

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

۵،۴۴٨،۵٩٠سر لوله ۵۶

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

۶،٢٢۶،٩٧٠سر لوله ۵۶

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

٧،٢۶۴،٧٩٠سر لوله ۵۶

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

٨،٢٢۴،۶۶٠سر لوله ۵۶

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

٩،٨۶٩،۵٩٠سر لوله ۵۶

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

١١،۴٧۶،٢٧٠سر لوله ۵۶

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

١۴،۵٧٩،٣٢٠سر لوله ۵۶

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

١۶،٣٢٨،٨۴٠سر لوله ۵۶

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

١٨،١۴٣،١۶٠سر لوله ۵۶

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

١٩،٨٨٢،٢۶٠سر لوله ۵۶

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

٢١،٣٧٣،۴٣٠سر لوله ۵۶
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١۴٠٠خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل نھم - خمکاری منفرد

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

:مقدمه

قیمت ردیف ھای این فصل، مربوط به انجام عملیات خم كردن سرد لوله به طور مجرد بوده و تنھا در مواردی كه به ھر دلیل در یك كار و طبق١–
دستور كارفرما یا مھندس مشاور، انجام یك یا چند خم بر روی لوله به صورت مجرد و یا اضافی نیاز باشد از قیمت ھای این فصل استفاده خواھد
شد. توضیح آنكه ھزینه خم زدن معمول و مورد نیاز در مسیر خط، در قیمت ردیف ھای فصل عملیات آماده سازی و جوشكاری منظور شده است و

.قیمت ھای این فصل به آنھا تعلق نمی گیرد

خم كردن لوله ھا با وسایل دستی و یا خم كردن لوله با ماشین خمكاری در كارگاه ثابت مالك محاسبات است. حمل لوله به كارگاه محل استقرار٢–
.دستگاه خمكاری و ھمچنین حمل لوله خم شده به محل مورد نیاز، جداگانه و با توجه به فصل حمل و ریسه محاسبه و پرداخت خواھد شد

ھزینه ھای مربوط به استقرار نفرات، لوازم و ماشین آالت برای خم كردن در كارگاه ثابت. اندازه گیری ھای الزم، حمل لوله در محوطه كارگاه، انجام٣–
عملیات الزم برای خم زدن لوله تا زاویه مناسب، خارج كردن لوله خم شده از ماشین و حمل و قراردادن مجدد لوله خم شده در محل دپوی كارگاه،

.در قیمت ردیف ھا منظور شده است

در نظرگرفته شده است. برای لوله ھای با مقاومت مکانیکیLX65و تاحد L ،5LX۵قیمت ردیف ھای این فصل برای خم زدن لوله ھای فوالدی۴۵–
.، پنج درصد به قیمت ردیف ھای این فصل اضافه می شودLX65باالتر، به ازاء ھر ١٠ درصد افزایش تنش تسلیم فوالد نسبت به لوله ۵

به ازای ھر درجه اضافه خم بیش از ۵ درجه خم اولیه درج شده در ردیف ھای این فصل، اضافه بھایی معادل ۵ درصد به قیمت ردیف مربوط تعلق۵–
.میگیرد

.ھرگاه ضخامت جدار لوله بیش از ٠/۵٠٠ تا ٠/۶٢۵ اینچ باشد، اضافه بھایی معادل ۵ درصد به قیمت ردیف مربوط تعلق میگیرد۶–

.ھرگاه ضخامت جدار لوله بیش از ٠/۶٢۵ تا ٠/٧۵٠ اینچ باشد، اضافه بھایی معادل ١٠ درصد به قیمت ردیف مربوط تعلق میگیرد٧–

٣٢



١۴٠٠خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل نھم - خمکاری منفرد

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل نھم - خمکاری منفرد

١٢/٧اینچ (٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠٠١
درجه۵میلیمتر ) و با زاویه خم تا  

١،٨٨١،۴٩٠سر لوله ۵۶

١٢/٧اینچ (٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن لوله به قطر  ٠٩٠١٠٠٢
درجه۵میلیمتر ) و با زاویه خم تا  

٢،٢۴٧،٣٣٠سر لوله ۵۶

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

٣،۴١٧،٧٩٠سر لوله ۵۶

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

٣،۵٧۴،٩٣٠سر لوله ۵۶

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

۴،٧٢٠،٢٠٠سر لوله ۵۶

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

۴،٨۶۶،١٩٠سر لوله ۵۶

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

۴،٩۶٣،۵١٠سر لوله ۵۶

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

۶،٢۴٧،٩٣٠سر لوله ۵۶

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

۶،۵٨٨،٧٣٠سر لوله ۵۶

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

٧،٣٩٩،۴۴٠سر لوله ۵۶

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

٨،٧٨۵،٨۴٠سر لوله ۵۶

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

٩،٠٣۵،٠٩٠سر لوله ۵۶

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

٩،٨۴۵،١٣٠سر لوله ۵۶

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

١٠،١۵۶،۶٨٠سر لوله ۵۶

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

١١،۶١٠،٣٨٠سر لوله ۵۶

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

١٣،٩٧٣،٩۵٠سر لوله ۵۶

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

١۴،٣٣٢،٢۵٠سر لوله ۵۶

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

١۶،٩۵٠،٠١٠سر لوله ۵۶

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

١٧،۴۶۵،٨٨٠سر لوله ۵۶

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

١٨،٠۵۵،۴۴٠سر لوله ۵۶

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

٢٠،٢۵٣،۵۵٠سر لوله ۵۶

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

٢٠،٧٣١،٩٨٠سر لوله ۵۶
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:مقدمه

چنانچه به ھر دلیل كارفرما در حین اجرای كار دستور كاری ابالغ كند كه انجام آن نیاز به جوشكاری در كارگاه ثابت یا بصورت منفرد داشته باشد، از١–
قیمت ردیف ھای این فصل استفاده خواھد شد. توضیح آنكه ھزینه جوشكاری طول خط و نصب اتصاالت و شیرآالت در قیمت ردیف ھای فصل ھای

.مربوط منظور شده است و به ھیچ عنوان نمی توان از قیمت ردیف ھای این فصل استفاده كرد

ھزینه جابه جایی لوله در محل كارگاه برای انجام عملیات جوشكاری، در قیمت ردیف ھای این فصل منظور شده است.٢–

ھزینه سنگ زدن و آماده كردن سرلوله ھای پخ شده برای تمیز كردن و آماده سـازی سرلوله برای جوشكاری، در قیمت ردیف ھای این فصل٣–
.منظور شده است

ھزینه آزمایش صالحیت جوشكاران و تھیه روش جوشكاری و ھمچنین ھزینه تامین ماشین آالت، ابزاركار، سوخت، مصالح و مواد مصرفی مورد نیاز۴–
.(غیر از لوله و الكترود )، برای انجام كار و حمل آنھا به پای كار در قیمت ردیف ھا منظور شده است

است. برای لوله ھای با مقاومت مکانیکی باالتر به ازاء ھر LX65١٠تا LX۵و L۵قیمت ردیف ھای این فصل مربوط به جوشكاری لوله ھای ۵۵–
.، سه درصد به قیمت ردیف ھای این فصل اضافه می شودLX65درصد افزایش تنش تسلیم فوالد نسبت به لوله ۵

.تامین نیروی انسانی، ماشین آالت، لوازم و مصالح معدنی (غیر از لوله، اتصاالت و الكترود ) در ردیف ھای این فصل منظور شده است۶–

چنانچه لوله با ضخامتی مورد استفاده قرار گیرد كه در ردیف ھای این فصل قیمتی برای آن منظور نشده است، از میان یابی خطی دو ردیف٧–
.مربوط به نزدیكترین ضخامت استفاده خواھد شد
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اینچ٠/٢۵٠اینچ تا ضخامت جدار ١جوشكاری یك سر لوله به قطر١٠٠١٠٠١
میلیمتر )(۶٫٣۵

۵۶۵،٨٣٠سرجوش ۵۶

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

۶٧٨،٩٩٠سرجوش ۵۶

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

٧٩٢،١۶٠سرجوش ۵۶

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

٩٠۵،٣٢٠سرجوش ۵۶

١،١۴٣،٩٨٠سرجوشاینچ .٢٨١ /٠اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۵٠٠١ ۵۶

١،١٨٩،٧۴٠سرجوشاینچ .٣١٢ /٠اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۵٠٠٢ ۵۶

١،٢۵٨،٣٨٠سرجوشاینچ .٣٣٧ /٠اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۵٠٠٣ ۵۶

١،٣٧٢،٧٨٠سرجوشاینچ .۴٣٧ /٠اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۵٠٠۴ ۵۶

١،۶۴٧،٣۴٠سرجوشاینچ .۵٣١ /٠اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۵٠٠۵ ۵۶

١،٩۴۴،٧٧٠سرجوشاینچ .۶٧۴ /٠اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۵٠٠۶ ۵۶

١،۶٩٣،١٠٠سرجوشاینچ .٢٨١ /٠اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠١ ۵۶

١،٧٣٨،٨۶٠سرجوشاینچ .٣١٢ /٠اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠٢ ۵۶

١،٧٨۴،۶٢٠سرجوشاینچ .٣۴۴ /٠اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠٣ ۵۶

١،٨۵٣،٢۵٠سرجوشاینچ .٣٧۵ /٠اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠۴ ۵۶

٢،٠٣۶،٢٩٠سرجوشاینچ .۴٣٢ /٠اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠۵ ۵۶

٢،١٧٣،۵٧٠سرجوشاینچ .۵٠٠ /٠اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠۶ ۵۶

٢،٣۵۶،۶١٠سرجوشاینچ .۵۶٢ /٠اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠٧ ۵۶

٢،۵١۶،٧٧٠سرجوشاینچ .۶٢۵ /٠اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠٨ ۵۶

٢،٧۴۵،۵۶٠سرجوشاینچ .٧١٩ /٠اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠٠٩ ۵۶

٢،٩٧۴،٣۶٠سرجوشاینچ .٧۵٠ /٠اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠۶٠١٠ ۵۶

٢،۵٢٨،١٩٠سرجوشاینچ .٣۴۴ /٠اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٧٠٠١ ۵۶

٢،۵٧٨،٢۵٠سرجوشاینچ .٣٧۵ /٠اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٧٠٠٢ ۵۶

٢،٧٠٣،۴١٠سرجوشاینچ .۴٣٨ /٠اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٧٠٠٣ ۵۶

٢،٩٠٣،۶۶٠سرجوشاینچ .۵٠٠ /٠اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٧٠٠۴ ۵۶

٣،١۵٣،٩٨٠سرجوشاینچ .۵۶٢ /٠اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٧٠٠۵ ۵۶

٣،٣۵۴،٢٣٠سرجوشاینچ .۶٢۵ /٠اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٧٠٠۶ ۵۶

٣،٧٠۴،۶٧٠سرجوشاینچ .٧١٩ /٠اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٧٠٠٧ ۵۶

۴،٠٣٠،٠٨٠سرجوشاینچ .٧۵٠ /٠اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٧٠٠٨ ۵۶

٣،١۴٩،۵٨٠سرجوشاینچ .٠/٣۶۵اینچ به ضخامت جدار  ١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٨٠٠١ ۵۶

٣،٣٣۶،۴٢٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار  ١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٨٠٠٢ ۵۶

٣،۶٠٣،٣٣٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار  ١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٨٠٠٣ ۵۶

٣،٨٩۶،٩۴٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار  ١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٨٠٠۴ ۵۶

۴،١۶٣،٨۵٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار  ١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٨٠٠۵ ۵۶

۴،۵۶۴،٢٢٠سرجوشاینچ .٠/٧١٩اینچ به ضخامت جدار  ١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٨٠٠۶ ۵۶

٣،۵٩١،۶٠٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار ١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٩٠٠١ ۵۶

٣،٧۶٢،۶٣٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٩٠٠٢ ۵۶

٣،٩۶٢،١۶٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٩٠٠٣ ۵۶

۴،٣٠۴،٢٢٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٩٠٠۴ ۵۶

۴،۶۴۶،٢٨٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٩٠٠۵ ۵۶

٣۵
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۴،٩۵٩،٨٣٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٩٠٠۶ ۵۶

۵،٣٠١،٨٩٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٩٠٠٧ ۵۶

۵،۶۴٣،٩۴٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار ١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٠٩٠٠٨ ۵۶

۴،١٢۶،۶٠٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠١ ۵۶

۴،٣٠٨،۶۶٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠٢ ۵۶

۴،۵٨١،٧۴٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠٣ ۵۶

۴،٧۶٣،٨٠٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠۴ ۵۶

۴،٩٧۶،١٩٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠۵ ۵۶

۵،٣۴٠،٣١٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠۶ ۵۶

۵،٧٠۴،۴٢٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠٧ ۵۶

۶،٠۶٨،۵٣٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠٨ ۵۶

۶،٣١١،٢٧٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٠٠٠٩ ۵۶

۴،٧٠٣،١١٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠١ ۵۶

۴،٩١۵،۵١٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠٢ ۵۶

۵،١٨٨،۵٩٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠٣ ۵۶

۵،٣٧٠،۶۵٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠۴ ۵۶

۵،۶١٣،٣٩٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠۵ ۵۶

۶،٠٣٨،١٩٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠۶ ۵۶

۶،۴۶٢،٩٨٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠٧ ۵۶

۶،٨٨٧،٧٨٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠٨ ۵۶

٧،١۶٠،٨۶٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١١٠٠٩ ۵۶

۵،١٨٨،۵٩٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠١ ۵۶

۵،۴٣١،٣٣٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠٢ ۵۶

۵،٧٠۴،۴٢٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠٣ ۵۶

۵،٩۴٧،١۶٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠۴ ۵۶

۶،١٨٩،٩٠٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠۵ ۵۶

۶،۶٧۵،٣٨٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠۶ ۵۶

٧،١٠٠،١٨٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠٧ ۵۶

٧،۵٨۵،۶۶٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠٨ ۵۶

٧،٨٨٩،٠٩٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٢٠٠٩ ۵۶

۵،۶۴٣،٧٣٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠١ ۵۶

۵،٩١۶،٨٢٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠٢ ۵۶

۶،٢٢٠،٢۴٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠٣ ۵۶

۶،۴۶٢،٩٨٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠۴ ۵۶

۶،٧٣۶،٠٧٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠۵ ۵۶

٧،٢۵١،٨٩٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠۶ ۵۶

٧،٧۶٧،٧٢٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠٧ ۵۶

٨،٢٨٣،۵۴٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠٨ ۵۶

٨،۵٨۶،٩٧٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١٣٠٠٩ ۵۶

۶،٠٢۶،۶٠٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠١ ۵۶

۶،٣٢٢،٩٩٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠٢ ۵۶

٣۶
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۶،۶١٩،٣٨٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠٣ ۵۶

۶،٩١۵،٧٧٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠۴ ۵۶

٧،١۶٢،٧۶٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠۵ ۵۶

٧،٧۵۵،۵۴٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠۶ ۵۶

٨،٢٩٨،٩٢٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠٧ ۵۶

٨،٨٩١،٧٠٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠٨ ۵۶

٩،١٨٨،٠٩٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر١٠١۴٠٠٩ ۵۶

۶،۵٢٠،۵٨٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠١ ۵۶

۶،٨۶۶،٣٧٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠٢ ۵۶

٧،١۶٢،٧۶٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠٣ ۵۶

٧،۵٠٨،۵۵٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠۴ ۵۶

٧،٨٠۴،٩۴٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠۵ ۵۶

٨،۴۴٧،١٢٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠۶ ۵۶

٨،٩٩٠،۵٠٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠٧ ۵۶

٩،۵٨٣،٢٨٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠٨ ۵۶

٩،٩٢٩،٠٧٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۵٠٠٩ ۵۶

٧،٠۶٣،٩۶٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠١ ۵۶

٧،۴۵٩،١۵٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠٢ ۵۶

٧،٨٠۴،٩۴٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠٣ ۵۶

٨،١٠١،٣٣٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠۴ ۵۶

٨،۴۴٧،١٢٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠۵ ۵۶

٩،١٣٨،۶٩٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠۶ ۵۶

٩،٧٣١،۴٧٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠٧ ۵۶

١٠،۴٢٣،٠۵٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠٨ ۵۶

١٠،٧۶٨،٨۴٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١۶٠٠٩ ۵۶

٧،۶٠٧،٣۴٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠١ ۵۶

٨،٠٠٢،۵٣٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠٢ ۵۶

٨،٣٩٧،٧٢٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠٣ ۵۶

٨،۶٩۴،١١٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠۴ ۵۶

٩،٠٨٩،٢٩٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠۵ ۵۶

٩،٨٣٠،٢٧٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠۶ ۵۶

١٠،۴٧٢،۴۵٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠٧ ۵۶

١١،١۶۴،٠٢٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠٨ ۵۶

١١،۵۵٩،٢١٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٧٠٠٩ ۵۶

٨،١۵٠،٧٣٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠١ ۵۶

٨،۵٩۵،٣١٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠٢ ۵۶

٩،٠٣٩،٩٠٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠٣ ۵۶

٩،٣٨۵،۶٨٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠۴ ۵۶

٩،٧٣١،۴٧٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠۵ ۵۶

١٠،۵٢١،٨۵٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠۶ ۵۶

١١،٢١٣،۴٢٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠٧ ۵۶
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١١،٩۵۴،۴٠٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠٨ ۵۶

١٢،٣٩٨،٩٨٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٨٠٠٩ ۵۶

٨،٧٢۵،۴۴٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠١ ۵۶

٩،١٧١،۶٣٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠٢ ۵۶

٩،۶١٧،٨٢٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠٣ ۵۶

٩،٩۶۴،٨۵٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠۴ ۵۶

١٠،۴١١،٠۴٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠۵ ۵۶

١١،٢۵٣،٨۴٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠۶ ۵۶

١١،٩۴٧،٩٠٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠٧ ۵۶

١٢،٧۴١،١٣٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠٨ ۵۶

١٣،٢٣۶،٨٩٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠١٩٠٠٩ ۵۶

٩،٢٧٠،٧٨٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠١ ۵۶

٩،٧۶۶،۵۴٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠٢ ۵۶

١٠،٢١٢،٧٣٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠٣ ۵۶

١٠،۶٠٩،٣۴٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠۴ ۵۶

١١،٠۵۵،۵٣٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠۵ ۵۶

١١،٩۴٧،٩٠٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠۶ ۵۶

١٢،۶٩١،۵۵٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠٧ ۵۶

١٣،۵٣۴،٣۵٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠٨ ۵۶

١۴،٠٣٠،١١٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٠٠٠٩ ۵۶

٩،٩٧١،٧٠٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠١ ۵۶

١٠،۵٠۴،٩۵٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠٢ ۵۶

١٠،٩٨۴،٨٧٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠٣ ۵۶

١١،۴١١،۴٧٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠۴ ۵۶

١١،٨٩١،٣٩٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠۵ ۵۶

١٢،٨۵١،٢٣٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠۶ ۵۶

١٣،۶۵١،١٠٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠٧ ۵۶

١۴،۵۵٧،۶٢٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠٨ ۵۶

١۵،٠٩٠،٨۶٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢١٠٠٩ ۵۶

١٠،۵٠۴،٩۵٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠١ ۵۶

١١،٠٩١،۵٢٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠٢ ۵۶

١١،۵١٨،١١٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠٣ ۵۶

١١،٩٩٨،٠۴٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠۴ ۵۶

١٢،۵٣١،٢٨٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠۵ ۵۶

١٣،۴٣٧،٨٠٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠۶ ۵۶

١۴،٣۴۴،٣٢٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠٧ ۵۶

١۵،٣۵٧،۴٩٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠٨ ۵۶

١۵،٨٩٠،٧٣٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٢٠٠٩ ۵۶

١٠،٩٨۴،٨٧٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠١ ۵۶

١١،۶٢۴،٧۶٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠٢ ۵۶

١٢،١٠۴،۶٩٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠٣ ۵۶
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١٢،۵٨۴،۶١٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠۴ ۵۶

١٣،١١٧،٨۵٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠۵ ۵۶

١۴،١٨۴،٣۵٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠۶ ۵۶

١۵،٠٩٠،٨۶٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠٧ ۵۶

١۶،٠۵٠،٧١٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠٨ ۵۶

١۶،۶٩٠،۶٠٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٣٠٠٩ ۵۶

١١،۵١٨،١١٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠١ ۵۶

١٢،٢١١،٣٣٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠٢ ۵۶

١٢،۶٣٧،٩٣٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠٣ ۵۶

١٣،٢٢۴،۵٠٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠۴ ۵۶

١٣،٧٠۴،۴٢٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠۵ ۵۶

١۴،٨٢۴،٢۴٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠۶ ۵۶

١۵،٧٨۴،٠٨٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠٧ ۵۶

١۶،٧٩٧،٢۵٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠٨ ۵۶

١٧،۴٣٧،١۵٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۴٠٠٩ ۵۶

١١،٩٩٨،٠۴٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠١ ۵۶

١٢،٧۴۴،۵٨٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠٢ ۵۶

١٣،٢٢۴،۵٠٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠٣ ۵۶

١٣،٧۵٧،٧۵٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠۴ ۵۶

١۴،٣۴۴،٣٢٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠۵ ۵۶

١۵،۴۶۴،١۴٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠۶ ۵۶

١۶،۴٧٧،٣٠٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠٧ ۵۶

١٧،۴٩٠،۴٧٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠٨ ۵۶

١٨،١٨٣،۶٩٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۵٠٠٩ ۵۶

١٢،۴١٠،۴۵٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠١ ۵۶

١٣،٠٧۴،١١٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠٢ ۵۶

١٣،۶٧١،۴١٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠٣ ۵۶

١۴،٢٠٢،٣۴٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠۴ ۵۶

١۴،٧٩٩،۶٣٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠۵ ۵۶

١۵،٩٩۴،٢٢٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠۶ ۵۶

١۶،٩٨٩،٧١٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠٧ ۵۶

١٨،١١٧،٩٣٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠٨ ۵۶

١٨،٧٨١،۵٩٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢۶٠٠٩ ۵۶

١٢،٨٧۵،٠١٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠١ ۵۶

١٣،۶٧١،۴١٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠٢ ۵۶

١۴،٢٠٢،٣۴٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠٣ ۵۶

١۴،٧٩٩،۶٣٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠۴ ۵۶

١۵،٣٩۶،٩٣٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠۵ ۵۶

١۶،۵٩١،۵١٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠۶ ۵۶

١٧،٧١٩،٧۴٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠٧ ۵۶

١٨،٨۴٧،٩۶٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠٨ ۵۶
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وزارت نفت

فصل دھم - جوشکاری منفرد

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دھم - جوشکاری منفرد

١٩،۵٧٧،٩٩٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٧٠٠٩ ۵۶

١۴،٠٠٣،٢۴٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠١ ۵۶

١۴،٧٣٣،٢۶٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠٢ ۵۶

١۵،٣٩۶،٩٣٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠٣ ۵۶

١۵،٩٩۴،٢٢٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠۴ ۵۶

١۶،۶۵٧،٨٨٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠۵ ۵۶

١٧،٩٨۵،٢٠٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠۶ ۵۶

١٩،١١٣،۴٢٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠٧ ۵۶

٢٠،٣٧۴،٣٨٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠٨ ۵۶

٢١،١٧٠،٧٧٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٨٠٠٩ ۵۶

١۵،٠۶۵،٠٩٠سرجوشاینچ .٠/٣٧۵اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠١ ۵۶

١۵،٨۶١،۴٩٠سرجوشاینچ .٠/۴٠۶اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠٢ ۵۶

١۶،۵٢۵،١۵٠سرجوشاینچ .٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠٣ ۵۶

١٧،٢۵۵،١٧٠سرجوشاینچ .٠/۴۶٩اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠۴ ۵۶

١٧،٩١٨،٨۴٠سرجوشاینچ .٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠۵ ۵۶

١٩،٣١٢،۵٢٠سرجوشاینچ .٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠۶ ۵۶

٢٠،۵٧٣،۴٨٠سرجوشاینچ .٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠٧ ۵۶

٢١،٩٠٠،٨٠٠سرجوشاینچ .٠/۶٨٨اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠٨ ۵۶

٢٢،٧۶٣،۵۶٠سرجوشاینچ .٠/٧۵٠اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١٠٢٩٠٠٩ ۵۶

٣،۶۴٠،٨۴٠متراينچ٠٫٣٧۵جوشكاري  طولی غالف تا  ضخامت ١٠٣٠٠٠١ ۵۶

٣،٨١۵،٩۴٠متراينچ٠٫۴٠۶تا ٣٧۶. ٠جوشكاري  طولی غالف ضخامت ١٠٣٠٠٠٢ ۵۶

۴،٠١٨،٨٢٠متراينچ٠٫۴٣٨تا  ٠٫۴٠٧جوشكاري  طولی غالف ضخامت١٠٣٠٠٠٣ ۵۶

۴،٣۶٣،۴۵٠متراينچ٠٫۵٠٠تا ٠٫۴٣٩جوشكاري  طولی غالف  ضخامت١٠٣٠٠٠۴ ۵۶

۴،٧١٠،٨۶٠متراينچ٠٫۵۶٢تا ٠٫۵٠٠جوشكاري  طولی غالف ضخامت١٠٣٠٠٠۵ ۵۶

۵،٠٣٠،۴٨٠متراينچ٠٫۶٢۵اينچ تا ٠٫۵۶٣جوشكاري  طولی غالف  ضخامت ١٠٣٠٠٠۶ ۵۶

۵،٣٧۵،١١٠متراينچ٠٫۶٨٨اينچ تا ٠٫۶٢۶جوشكاري  طولی غالف  ضخامت ١٠٣٠٠٠٧ ۵۶

۵،٧٢٢،۵٢٠متراينچ٠٫٧۵٠اينچ تا ٠٫۶٨٩جوشكاري  طولی غالف  ضخامت١٠٣٠٠٠٨ ۵۶
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وزارت نفت

فصل یازدھم - ابزار دقیق

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

:مقدمه

ھزینه استقرار، جابجایی الزم، به كارگیری و تامین افراد، ماشین آالت، ابزار كار و مواد مصرفی (غیر از مصالحی كه تامین آن در تعھد كارفرما١–
.است، مانند لوله ھا، ابزار دقیق و رنگ آمیزی و غیره ) مورد نیاز برای اجرای ھر یك از عملیات، در قیمت ردیف ھای مربوط منظور شده است

بھای مصالحی كه تامین آنھا در تعھد كارفرما است در قیمت ردیف ھا منظور نشده است، لیكن ھزینه ھای انبار كردن این اجناس در محل٢–
.مناسب و نگھداری در شرایط مطلوب، حمل از انبار كارگاه به پای كار و تمام ھزینه ھای از این قبیل، در قیمت ردیف ھا منظور شده است

.در قیمت ردیف ھای مربوط به ساخت و نصب پایه ھا، ھزینه خاكبرداری، بتن ریزی و نصب پایه بطور كامل منظور شده است٣–

.ھزینه نصب كلیه اتصاالت در لوله كشی ھوای تغذیه، در قیمت ھای ردیف ھای مربوط منظور شده است۴–
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وزارت نفت

فصل یازدھم - ابزار دقیق

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل یازدھم - ابزار دقیق

۶،٩۵٨،٧١٠عدد) شامل آزمایش و كالیبراسیونTIنصب نشان دھنده درجه حرارت (١١٠١٠٠١ ۵۶

- SIJ) طبق نقشه PIنصب نشان دھنده  فشار ( ١١٠٢٠٠١ شامل5241
آزمایش و كالیبراسیون

٩،٢٧٨،٢٩٠عدد ۵۶

- SIJ) طبق نقشه  D/P CELLنصب انتقال دھنده جریان ( ١١٠٣٠٠١ 5303
شامل آزمایش و كالیبراسیون

١۵،٩۶٣،٣٩٠عدد ۵۶

- SIJ) طبق نقشه  FRنصب ثبت كننده جریان ( ١١٠٣٠٠٢ شامل5301
آزمایش و كالیبراسیون

٢٣،٠۵٣،٠٨٠عدد ۵۶

۶،٨١۶،۴١٠عددنصب نشان دھنده عبور توپك شامل آزمایش و كالیبراسیون١١٠۴٠٠١ ۵۶

٧،٩٨١،٧٠٠عددنصب پایلوت جھت شیر ایمنی شامل آزمایش و كالیبراسیون١١٠۵٠٠١ ۵۶

٣٣٣،٧١٠متراینچ جھت ھوای تغذ یه٢/ ١لوله كشی گالوانیزه به قطر  ١١٠۶٠٠١ ۵۶

۴١٧،١۴٠متراینچ جھت ھوای تغذ یه١لوله كشی گالوانیزه به قطر ١١٠۶٠٠٢ ۵۶

٣٢١،٩۶٠متراینچ۴/ ١لوله كشی مسی رو پوش دار به قطر ١١٠٧٠٠١ ۵۶

١٨٣،٠٠٠متراینچ روی پایه٣كشیدن سینی كابل به عرض ١١٠٨٠٠١ ۵۶

اینچ٢ساخت و نصب پایه نگھدارنده جھت ادوات ابزار دقیق از لوله  ١١٠٩٠٠١
- SIJطبق نقشه   به طور كامل5301

١،۵٩٧،۵۵٠عدد ۵۶

ساخت و نصب پایه نگھدارنده جھت سینی كابل از نبشی طبق١١٠٩٠٠٢
- SIJنقشه   به طور كامل 5314

۴٣۵،٧٨٠عدد ۵۶
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وزارت نفت

فصل دوازدھم- حمل و نقل

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

:مقدمه

به طور كلی، ھزینه بارگیری، حمل و باراندازی برای مصالح تھیه شده توسط پیمانكار، از محل تحویل تا انبار كارگاه و از انبار كارگاه تا محل مصرف و١–
ھمچنین مصالحی كه تامین آن در تعھد كارفرماست، از انبار كارگاه تا محل مصرف در ردیف ھای سایر فصل ھای این فھرست بھا پیش بینی شده
است.ردیف ھای این فصل، به منظور پرداخت ھزینه ھای بارگیری، حمل و باراندازی از محل تحویل تا انبار كارگاه،برای مصالحی كه تامین آن در

.تعھد كارفرماست پیش بینی گردیده است

تبصره ١: چنانچه لوله ھای دریافتی از كارفرما، از محل تحویل مستقیما به كنار كانال حمل و در آنجا ریسه گردد، با توجه به اینكه ھزینه مربوط در
.فصل ریسه چینی لحاظ گردیده بنابراین ھزینه بارگیری، حمل تا ٣٠ كیلومتر و باراندازی مصالح به آن تعلق نمی گیرد

تبصره ٢: بابت بارگیری یا باراندازی مصالحی كه تامین آنھا در تعھد كارفرماست، ١۵ درصد قیمت ردیف بارگیری، حمل تا ٣٠ كیلومتر و باراندازی
.مصالح در نظر گرفته می شود

.مبدا حمل لوله، شیرآالت، اتصاالت و سایر مصالح تحویلی كارفرما محل تحویل مصالح یاد شده به پیمانكار است٢–

.ھزینه حمل، شیر آالت و اتصال ھا و مصالح پوشش با استفاده از ردیف ھای این فصل و اعمال ضریب ٢/۵٠محاسبه می شود٣–

:بھای حمل لوله، بااستفاده ازبھای واحد ردیف ھای این فصل و مقدار تن معادل آن كه طبق رابطه ذیل محاسبه می شود، پرداخت میگردد۴–
T = 1/2 × 24 N/n

:كه در آن
Tمقدار تن معادل =
Nتعداد كل شاخه لوله ھا =
nتعداد شاخه ھای استاندارد لوله قابل حمل با یك تریلی كه از جدول ١ به دست می آید =.

تبصره ١: چنانچه محدودیت راه ھا و پل ھای مسیر امكان حمل لوله مطابق جدول ١ را مقدور ننماید، تعداد شاخه ھا بر اساس نظر مھندس
.مشاور تعیین خواھد شد

.تبصره ٢: در صورتی كه لوله دارای پوشش پلی اتیلن یا ھر نوع عایق دیگر باشد، قیمت ردیف ھای این فصل به اضافه ۵ درصد پرداخت میشود
.تبصره ٣: برای جبران ھزینه ترافیكی حمل لوله ھای ۵٢ و ۵۶ اینچ، ٣۵ درصد به قیمت ردیف ھای این فصل اضافه میشود

.در صورتی كه حمل مصالح در راه ھای خاكی و شنی انجام شود، بھای واحد ردیف ھای این فصل به اضافه ٣٠ درصد، پرداخت میشود۵–

مبنای تعیین مسافت حمل، نزدیكترین راه طبق  آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و ترابری است، و در مورد راه ھایی كه در دفترچه یاد شده،۶–
.مسافتی برای آنھا تعیین نشده است، با در نظر گرفتن كوتاھترین فاصله، طبق نظر مھندس مشاور، فاصله آنھا تعیین می شود

۴٣



١۴٠٠خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دوازدھم- حمل و نقل

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوازدھم- حمل و نقل

٣٧٩،٢١٠تنکیلومتر و باراندازی مصالح.٣٠بارگیری، حمل تا ١٢٠١٠٠١ ۵۶

۵،۵۶٠تن/کیلومترکیلومتر.٧۵کیلومتر، تا ٣٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠٢ ۵۶

٣،٧۶٠تن/کیلومترکیلومتر.١۵٠کیلومتر، تا فاصله ٧۵حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠٣ ۵۶

٢،٣۶٠تن/کیلومترکیلومتر.٣٠٠کیلومتر، تا فاصله ١۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠۴ ۵۶

١،٩۵٠تن/کیلومترکیلومتر.۴۵٠کیلومتر، تا فاصله ٣٠٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠۵ ۵۶

١،۶٧٠تن/کیلومترکیلومتر.٧۵٠کیلومتر، تا فاصله ۴۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠۶ ۵۶

١،٣٩٠تن/کیلومترکیلومتر٧۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠٧ ۵۶

۴۴



١۴٠٠خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سیزدھم - تکیه گاه و مھار لوله ھا و حصارکشی

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

مقدمه :

١ – در قیمتھاي مربوط به تكیه گاھھا ، ھزينه تھیه بتونريزي با عیار ٣٠٠ كیلو گرم سیمان در متر مكعب و نیز حمل مصالح تا ٣٠ كیلومتر در نظر گرفته شده
است ، ولي تھیه لوله و ورق كف و درپوش محافظ از ورق به ضخامت ۶ میلیمتر بعھده كارفرما است .

)   میباشد ، در صورتیكه نیاز به٢OPEN END ED – قیمت مربوط به رديف تكیھگاھھايي كه بصورت شمع كوبي انجام  میشود ، از نوع شمع كوبي ته باز (
شمع كوبي با نوك مخروطي باشد ھزينه مخروطي كردن بايد جداگانه محاسبه گردد .

٣ – در قیمت رديفھاي احداث انواع مھاركننده ، ھزينه تھیه میل گرد و بتون ريزي و حمل مصالح تا ٣٠ كیلومتر منظور شده است ، ولي تھیه آھن آالت از قبیل
تیر آھن – لوله – ورق و نبشي و غیره بعھده كارفرما میباشد .

۴ – كسر بھاء به رديفھاي ساخت تكیه گاھھا در صورتیكه بجاي لوله از تیر آھن استفاده شود ١٠ درصد .

۵ – در قیمت رديفھاي مربوط به ساخت و نصب انواع فنس كلیه ھزينه ھاي تھیه مصالح و اجراي فنس بطور كامل شامل بتن ريزي – نصب سیم خاردار
رنگآمیزي و تمام اقالم مربوطه طبق استاندارد منظور شده است .

۶ – در قیمت رديف ( ساخت سكوي عملیاتي ) فقط ھزينه كارھاي فلزي شامل برشكاري ، جوشكاري میباشد ولي ھزينه بتون ريزي ، خاكبرداري ، رنگ
آمیزي جداگانه مطابق با نقشه اجرائي بايد محاسبه گردد .

۴۵



١۴٠٠خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سیزدھم - تکیه گاه و مھار لوله ھا و حصارکشی

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سیزدھم - تکیه گاه و مھار لوله ھا و حصارکشی

ساخت و نصب قطعات فلزی از قبیل ورق آھن ، نبشی ،تیرآھن ،١٣٠١٠٠١
پیچ و مھره و غیره شامل برشكاری و جوشكاری بدون تھیه مصالح

۶۵،۵۵٠کیلوگرم ۵۶

٢۶۶،٢١٠سر لولهاینچ جھت ساختمان تكیه گاه ھا با ھر ضخامت۴برش لوله  ١٣٠٢٠٠١ ۵۶

٢٩٠،۴١٠سر لولهاینچ جھت ساختمان تكیه گاه ھا با ھر ضخامت۶برش لوله  ١٣٠٢٠٠٢ ۵۶

٣١٩،۴۵٠سر لولهاینچ جھت ساختمان تكیه گاه ھا با ھر ضخامت٨برش لوله  ١٣٠٢٠٠٣ ۵۶

٣۵۴،٩۵٠سر لولهاینچ جھت ساختمان تكیه گاه ھا با ھر ضخامت١٠برش لوله  ١٣٠٢٠٠۴ ۵۶

٣٩٩،٣٢٠سر لولهاینچ جھت ساختمان تكیه گاه ھا با ھر ضخامت١٢برش لوله  ١٣٠٢٠٠۵ ۵۶

۶٨٢،۵٣٠سر لولهاینچ جھت ساختمان تكیه گاه ھا با ھر ضخامت۴جوشكاری  لوله  ١٣٠٢٠٠۶ ۵۶

٧۵٨،٣۶٠سرجوشاینچ جھت ساختمان تكیه گاه ھا با ھر ضخامت۶جوشكاری  لوله  ١٣٠٢٠٠٧ ۵۶

٨۵٣،١۶٠سرجوشاینچ جھت ساختمان تكیه گاه ھا با ھر ضخامت٨جوشكاری  لوله  ١٣٠٢٠٠٨ ۵۶

٩٧۵،٠۴٠سرجوشاینچ جھت ساختمان تكیه گاه ھا با ھر ضخامت١٠جوشكاری  لوله  ١٣٠٢٠٠٩ ۵۶

١،١٣٧،۵۴٠سرجوشاینچ جھت ساختمان تكیه گاه ھا با ھر ضخامت١٢جوشكاری  لوله  ١٣٠٢٠١٠ ۵۶

۴١۵،٢٩٠متربرشکاری  ساده  لوله بصورت  طولی  ١٣٠٢٠١١ ۵۶

٠مترجوشكاري  طولی جھت ورق با ھر ضخامت١٣٠٢٠١٢ ۵۶

٢١٢،٠٣٠عدداینچ پایه تكیه گاه۴ساخت و نصب در پوش محافظ جھت لوله  ١٣٠٣٠٠١ ۵۶

٢۴٢،٣٢٠عدداینچ پایه تكیه گاه۶ساخت و نصب در پوش محافظ جھت لوله  ١٣٠٣٠٠٢ ۵۶

٢٨٢،٧١٠عدداینچ پایه تكیه گاه٨ساخت و نصب در پوش محافظ جھت لوله  ١٣٠٣٠٠٣ ۵۶

٣٣٩،٢۵٠عدداینچ پایه تكیه گاه١٠ساخت و نصب در پوش محافظ جھت لوله  ١٣٠٣٠٠۴ ۵۶

۴٢۴،٠٧٠عدداینچ پایه تكیه گاه١٢ساخت و نصب در پوش محافظ جھت لوله  ١٣٠٣٠٠۵ ۵۶

٩٧۴،۴٩٠عدداینچ جھت شمع كوبی تكیه گاه ھا۴مخروطی كردن نوك لوله  ١٣٠۴٠٠١ ۵۶

١،٢١٨،١٢٠عدداینچ جھت شمع كوبی تكیه گاه ھا۶مخروطی كردن نوك لوله  ١٣٠۴٠٠٢ ۵۶

١،۶٢۴،١۵٠عدداینچ جھت شمع كوبی تكیه گاه ھا٨مخروطی كردن نوك لوله  ١٣٠۴٠٠٣ ۵۶

٢،۴٣۶،٢٣٠عدداینچ جھت شمع كوبی تكیه گاه ھا ١٠مخروطی كردن نوك لوله  ١٣٠۴٠٠۴ ۵۶

۴،٨٧٢،۴۶٠عدداینچ جھت شمع كوبی تكیه گاه ھا١٢مخروطی كردن نوك لوله  ١٣٠۴٠٠۵ ۵۶

٧٣۵،۵٧٠متراینچ  جھت تكیه گاه۴شمع كوبی لوله  ١٣٠۵٠٠١ ۵۶

٩١٩،۴٧٠متراینچ  جھت تكیه گاه۶شمع كوبی لوله  ١٣٠۵٠٠٢ ۵۶

١،٢٢۵،٩۶٠متراینچ  جھت تكیه گاه٨شمع كوبی لوله  ١٣٠۵٠٠٣ ۵۶

١،۴٧١،١۵٠متراینچ  جھت تكیه گاه١٠شمع كوبی لوله  ١٣٠۵٠٠۴ ۵۶

١،٨٣٨،٩۴٠متراینچ  جھت تكیه گاه١٢شمع كوبی لوله  ١٣٠۵٠٠۵ ۵۶

مطابق با نقشه  ١ساخت و تصب تكیه گاه لوله ای نوع ١٣٠۶٠٠١
S4L-6503/1 اینچ و۴متر از سطح زمین با لوله  ٣به ارتفاع حداكثر

فونداسیون بتونی وقتی تھیه آھن بعھده كارفرما باشد .

٧،۶۵٢،٠٧٠عدد ۵۶

مطابق با نقشه  ١ساخت و تصب تكیه گاه لوله ای نوع ١٣٠۶٠٠٢
S4L-6503/1 اینچ و۶متر از سطح زمین با لوله  ٣به ارتفاع حداكثر

فونداسیون بتونی وقتی تھیه آھن بعھده كارفرما باشد .

٧،٩۶٧،٠٢٠عدد ۵۶

مطابق با نقشه  ١ساخت و تصب تكیه گاه لوله ای نوع ١٣٠۶٠٠٣
S4L-6503/1 اینچ و٨متر از سطح زمین با لوله  ٣به ارتفاع حداكثر

فونداسیون بتونی وقتی تھیه آھن بعھده كارفرما باشد .

٨،٣۴۶،٠۶٠عدد ۵۶

اینچ و۴با لوله  ١ساخت و نصب پایه الحاقی به تكیه گاه نوع ١٣٠٧٠٠١
فونداسیون بتونی وقتی تھیه آھن آالت بعھده كارفرما باشد.

۴،٩٢٨،٢٠٠عدد ۵۶

اینچ و۶با لوله  ١ساخت و نصب پایه الحاقی به تكیه گاه نوع ١٣٠٧٠٠٢
فونداسیون بتونی وقتی تھیه آھن آالت بعھده كارفرما باشد.

۵،١۶۵،٧٨٠عدد ۵۶

اینچ و٨با لوله  ١ساخت و نصب پایه الحاقی به تكیه گاه نوع ١٣٠٧٠٠٣
فونداسیون بتونی وقتی تھیه آھن آالت بعھده كارفرما باشد.

۵،۵٢٠،٧٩٠عدد ۵۶

۴۶



١۴٠٠خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سیزدھم - تکیه گاه و مھار لوله ھا و حصارکشی

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سیزدھم - تکیه گاه و مھار لوله ھا و حصارکشی

مطابق با نقشه  ١ساخت و تصب تكیه گاه لوله ای نوع ١٣٠٨٠٠١
S4L-6503/1  متر و٣اینچ  به عمق ۴با پایه شمع كوبی از لوله

)  وقتی تھیه آھن بعھده كارفرماOPEN  ENDEDبصورت ته باز (
باشد .

۶،۶٠۶،٧۴٠عدد ۵۶

مطابق با نقشه  ١ساخت و تصب تكیه گاه لوله ای نوع ١٣٠٨٠٠٢
S4L-6503/1  متر و٣اینچ  به عمق ۶با پایه شمع كوبی از لوله

)  وقتی تھیه آھن بعھده كارفرماOPEN  ENDEDبصورت ته باز (
باشد .

٧،٨٩٠،٧۵٠عدد ۵۶

مطابق با نقشه  ١ساخت و تصب تكیه گاه لوله ای نوع ١٣٠٨٠٠٣
S4L-6503/1  متر و٣اینچ  به عمق ٨با پایه شمع كوبی از لوله

)  وقتی تھیه آھن بعھده كارفرماOPEN  ENDEDبصورت ته باز (
باشد .

٩،٩١٣،٩٠٠عدد ۵۶

اینچ و۴با لوله  ١ساخت و نصب پایه الحاقی به تكیه گاه نوع  ١٣٠٩٠٠١
بصورت شمع كوبی وقتی آھن آالت بعھده كارفرما باشد.

۴،٣٧۴،١۵٠عدد ۵۶

اینچ و۶با لوله  ١ساخت و نصب پایه الحاقی به تكیه گاه نوع  ١٣٠٩٠٠٢
بصورت شمع كوبی وقتی آھن آالت بعھده كارفرما باشد.

۵،١۴٣،٧۵٠عدد ۵۶

اینچ و٨با لوله  ١ساخت و نصب پایه الحاقی به تكیه گاه نوع  ١٣٠٩٠٠٣
بصورت شمع كوبی وقتی آھن آالت بعھده كارفرما باشد.

۶،٣٢۴،١١٠عدد ۵۶

-S4Lمطابق با نقشه  ٢ساخت و نصب تكیه گاه لوله ای نوع  ١٣١٠٠٠١
اینچ و تو۶متر از سطح زمین با پایه ۶با ارتفاع حداكثر ۶۵٠٣/٢

اینچ و فونداسین بتونی وقتی تھیه آھن آالت بعھده كارفرما۴دلی  
باشد .

١٧،٣٠٨،٣٠٠عدد ۵۶

-S4Lمطابق با نقشه  ٢ساخت و نصب تكیه گاه لوله ای نوع  ١٣١٠٠٠٢
اینچ و تو١٠متر از سطح زمین با پایه ۶با ارتفاع حداكثر ۶۵٠٣/٢

اینچ و فونداسین بتونی وقتی تھیه آھن آالت بعھده كارفرما۴دلی  
باشد.

١٨،١١٣،١۶٠عدد ۵۶

-S4Lمطابق با نقشه  ٢ساخت و نصب تكیه گاه لوله ای نوع  ١٣١٠٠٠٣
اینچ و تو١٢متر از سطح زمین با پایه ۶با ارتفاع حداكثر ۶۵٠٣/٢

اینچ و فونداسین بتونی وقتی تھیه آھن آالت بعھده كارفرما۶دلی  
باشد .

١٩،۴۵١،٧٢٠عدد ۵۶

-S4Lمطابق با نقشه  ٢ساخت و نصب تكیه گاه لوله ای نوع  ١٣١٠٠٠۴
اینچ و تو۶متر از سطح زمین با پایه ۶با ارتفاع حداكثر ۶۵٠٣/٢

اینچ و فونداسین بتونی وقتی تھیه آھن آالت بعھده كارفرما۶دلی  
باشد .

١٨،٠٣۵،٨۴٠عدد ۵۶

-S4Lمطابق با نقشه  ٢ساخت و نصب تكیه گاه لوله ای نوع  ١٣١٠٠٠۵
اینچ و تو۴متر از سطح زمین با پایه ۶با ارتفاع حداكثر ۶۵٠٣/٢

اینچ و فونداسین بتونی وقتی تھیه آھن آالت بعھده كارفرما۴دلی  
باشد .

١٧،٠٢٧،٣٣٠عدد ۵۶

S4L-6503/2مطابق با نقشه ٢ساخت و نصب تكیه گاه لوله ای نوع ١٣١١٠٠١
متر بصورت ته باز و۴/۵اینچ به عمق ۴با پایه شمع كوبی از لوله  

اینچ وقتی تھیه آھن آالت بعھده كارفرما باشد.۴تو دلی 

١۵،٩٩۶،٧٨٠عدد ۵۶

S4L-6503/2مطابق با نقشه ٢ساخت و نصب تكیه گاه لوله ای نوع ١٣١١٠٠٢
متر بصورت ته باز و۴/۵اینچ به عمق ۶با پایه شمع كوبی از لوله  

اینچ وقتی تھیه آھن آالت بعھده كارفرما باشد.۶تو دلی 

١٨،۵۵٣،٨٧٠عدد ۵۶

S4L-6503/2مطابق با نقشه ٢ساخت و نصب تكیه گاه لوله ای نوع ١٣١١٠٠٣
متر بصورت ته باز و۴/۵اینچ به عمق ١٠با پایه شمع كوبی از لوله  

اینچ وقتی تھیه آھن آالت بعھده كارفرما باشد.۴تو دلی 

٢٢،۶١۶،٩٢٠عدد ۵۶

S4L-6503/2مطابق با نقشه ٢ساخت و نصب تكیه گاه لوله ای نوع ١٣١١٠٠۴
متر بصورت ته باز و۴/۵اینچ به عمق ١٢با پایه شمع كوبی از لوله  

اینچ وقتی تھیه آھن آالت بعھده كارفرما باشد.۶تو دلی 

٢۶،٩۶۴،۶۴٠عدد ۵۶

-S4Lمطابق با نقشه  ۴ساخت و نصب تكیه گاه لوله ای نوع  ١٣١٢٠٠١
اینچ و فونداسیون بتونی وقتی تھیه آھن۴با پایه  تو دلی  ۴/۶۵٠٣

آالت بعھده كارفرما باشد .

٣،٧۶١،۴۴٠عدد ۵۶

-S4Lمطابق با نقشه  ۴ساخت و نصب تكیه گاه لوله ای نوع  ١٣١٢٠٠٢
اینچ و فونداسین بتونی  وقتی تھیه آھن۶با پایه  تو دلی  ۴/۶۵٠٣

آالت بعھده كارفرما باشد .

۴،٠٩٧،۴٨٠عدد ۵۶

۴٧
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-S4Lمطابق با نقشه ۴ساخت و نصب تكیه گاه   لوله ای نوع  ١٣١٢٠٠٣
ایتچ و فونداسیون بتونی وقتی آھن آالت٨با پایه تودلی ۴/۶۵٠٣

بعھده كارفرما باشد. 

۴،۵٢٢،٣٠٠عدد ۵۶

اینچ و۴با لوله ۴ساخت و نصب پایه الحاقی به تكیه گاه نوع ١٣١٣٠٠١
فونداسیون بتونی وقتی تھیه آھن االت بعھده كارفرما باشد.

٢،٧٣۴،۴٣٠عدد ۵۶

اینچ و۶با لوله ۴ساخت و نصب پایه الحاقی به تكیه گاه نوع ١٣١٣٠٠٢
فونداسیون بتونی وقتی تھیه آھن االت بعھده كارفرما باشد.

٢،٩٩٣،٣٩٠عدد ۵۶

اینچ و٨با لوله ۴ساخت و نصب پایه الحاقی به تكیه گاه نوع ١٣١٣٠٠٣
فونداسیون بتونی وقتی تھیه آھن االت بعھده كارفرما باشد.

٣،٣١٨،٣٨٠عدد ۵۶

-S4Lمطابق با نقشه  ۵ساخت و نصب تكیه گاه لوله ای نوع  ١٣١۴٠٠١
متر از سطح٩/۵اینچ به ارتفاع حداكثر  ۴با پایه و تودلی ۵/۶۵٠٣

زمین فونداسیون  بتونی وقتی تھیه آھن آالت بعھده كارفرما باشد .

۴٨،٨٧٩،٣٢٠عدد ۵۶

-S4Lمطابق با نقشه  ۵ساخت و نصب تكیه گاه لوله ای نوع  ١٣١۴٠٠٢
متر از٩/۵اینچ به ارتفاع حداكثر  ۴اینچ و تودلی ۶با پایه ۵/۶۵٠٣

سطح زمین فونداسیون  بتونی وقتی تھیه آھن آالت بعھده كارفرما
باشد .

۴٩،٨۴٩،٠٢٠عدد ۵۶

-S4Lمطابق با نقشه  ۵ساخت و نصب تكیه گاه لوله ای نوع  ١٣١۴٠٠٣
متر از سطح٩/۵اینچ به ارتفاع حداكثر  ۶با پایه و تودلی ۵/۶۵٠٣

زمین فونداسیون  بتونی وقتی تھیه آھن آالت بعھده كارفرما باشد .

۵٢،٧۵٩،٢٠٠عدد ۵۶

۶با پایه شمع كوبی از لوله ۵ساخت و نصب تكیه گاه لوله ای نوع  ١٣١۵٠٠١
اینچ وقتی تھیه آھن۴متر  و تو دلی ۴/٨اینچ بصورت ته باز و عمق 
آالت بعھده كارفرما باشد.

۵١،٣٧٢،٢٨٠عدد ۵۶

طبق نقشه  X42یا Bاینچ درجه  ۶احداث مھار كننده جھت لوله  ١٣١۶٠٠١
S4L-6512بدون تھیه آھن آالت

١٧،۵٧١،۵٣٠عدد ۵۶

طبق نقشه  X42یا Bاینچ درجه  ٨احداث مھار كننده جھت لوله  ١٣١۶٠٠٢
S4L-6512بدون تھیه آھن آالت

١٧،٩۴٣،٢٨٠عدد ۵۶

طبق نقشهX42یا Bاینچ درجه  ١٠احداث مھار كننده جھت لوله  ١٣١۶٠٠٣
S4L-6512بدون تھیه آھن آالت

١٨،۴٣٨،٩٣٠عدد ۵۶

طبق نقشهX42یا Bاینچ درجه  ١٢احداث مھار كننده جھت لوله  ١٣١۶٠٠۴
S4L-6512بدون تھیه آھن آالت

١٨،۶٨۶،٧۶٠عدد ۵۶

طبق نقشهX42یا Bاینچ درجه  ١۶احداث مھار كننده جھت لوله  ١٣١۶٠٠۵
S4L-6512بدون تھیه آھن آالت

٢٩،١٩٢،١٢٠عدد ۵۶

طبق نقشهX42یا Bاینچ درجه  ٢٠احداث مھار كننده جھت لوله  ١٣١۶٠٠۶
S4L-6512بدون تھیه آھن آالت

۵٨،٨٨٠،۴۵٠عدد ۵۶

طبق نقشهX42یا Bاینچ درجه  ٢۴احداث مھار كننده جھت لوله  ١٣١۶٠٠٧
S4L-6512بدون تھیه آھن آالت

۶٠،۶٠۶،٩٢٠عدد ۵۶

طبق نقشهX42یا Bاینچ درجه  ٢۶احداث مھار كننده جھت لوله  ١٣١۶٠٠٨
S4L-6512بدون تھیه آھن آالت

۶١،۶٨۵،٩۶٠عدد ۵۶

طبق نقشهX42یا Bاینچ درجه  ٣٠احداث مھار كننده جھت لوله  ١٣١۶٠٠٩
S4L-6512بدون تھیه آھن آالت

۶۶،۶۴٩،۵۶٠عدد ۵۶

یا طبقX60و X52اینچ درجه ٣احداث مھار كننده جھت لوله ١٣١٧٠٠١
بدون تھیه آھن آالت .S4L-6538نقشه 

١٩،٢۴٢،۴٩٠عدد ۵۶

طبق نقشهX60و X52اینچ درجه ۴احداث مھار كننده جھت لوله ١٣١٧٠٠٢
S4L-6538. بدون تھیه آھن آالت

١٩،٣۶۶،۴٠٠عدد ۵۶

طبق نقشهX60و X52اینچ درجه ۶احداث مھار كننده جھت لوله ١٣١٧٠٠٣
S4L-6538. بدون تھیه آھن آالت

٣٠،٣۵٨،٣١٠عدد ۵۶

طبق نقشهX60و X52اینچ درجه ٨احداث مھار كننده جھت لوله ١٣١٧٠٠۴
S4L-6538. بدون تھیه آھن آالت

٣٠،٩٣۴،۵۶٠عدد ۵۶

طبق نقشهX60و X52اینچ درجه ١٠احداث مھار كننده جھت لوله ١٣١٧٠٠۵
S4L-6538. بدون تھیه آھن آالت

٣١،۵٢۴،٢٨٠عدد ۵۶

طبق نقشهX60و X52اینچ درجه ١٢احداث مھار كننده جھت لوله ١٣١٧٠٠۶
S4L-6538. بدون تھیه آھن آالت

٣٣،٨٩۶،۶۵٠عدد ۵۶

طبق نقشهX60و X52اینچ درجه ١۶احداث مھار كننده جھت لوله ١٣١٧٠٠٧
S4L-6538. بدون تھیه آھن آالت

۴۴،۴۴١،٨۵٠عدد ۵۶
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طبق نقشهX60و X52اینچ درجه ٢٠احداث مھار كننده جھت لوله ١٣١٧٠٠٨
S4L-6538. بدون تھیه آھن آالت

٩٧،٩۵۴،٧٨٠عدد ۵۶

طبق نقشهX60و X52اینچ درجه ٢۴احداث مھار كننده جھت لوله ١٣١٧٠٠٩
S4L-6538. بدون تھیه آھن آالت

١٠٢،٢٩٩،٩٨٠عدد ۵۶

طبق نقشهX60و X52اینچ درجه ٢۶احداث مھار كننده جھت لوله ١٣١٧٠١٠
S4L-6538. بدون تھیه آھن آالت

١٠٣،٨٠۴،١٢٠عدد ۵۶

طبق نقشهX60و X52اینچ درجه ٣٠احداث مھار كننده جھت لوله ١٣١٧٠١١
S4L-6538. بدون تھیه آھن آالت

١٠٧،٩٠١،۴٩٠عدد ۵۶

-S4Lاینچ طبق نقشه  ۴احداث مھار كننده كوھستانی جھت لوله  ١٣١٨٠٠١
بدون تھیه آھن آالت۶۵١٠

٢۶،۶٩٧،٨٣٠عدد ۵۶

-S4Lاینچ طبق نقشه  ۶احداث مھار كننده كوھستانی جھت لوله ١٣١٨٠٠٢
بدون تھیه آھن آالت۶۵١٠

٢٧،١٢٩،۴۵٠عدد ۵۶

-S4Lاینچ طبق نقشه  ٨احداث مھار كننده كوھستانی جھت لوله ١٣١٨٠٠٣
بدون تھیه آھن آالت۶۵١٠

٢٧،٣۴۵،٢۵٠عدد ۵۶

-S4Lاینچ طبق نقشه  ١٠احداث مھار كننده كوھستانی جھت لوله ١٣١٨٠٠۴
بدون تھیه آھن آالت۶۵١٠

٢٧،٩٩٢،۶٨٠عدد ۵۶

-S4Lاینچ طبق نقشه  ١٢احداث مھار كننده كوھستانی جھت لوله ١٣١٨٠٠۵
بدون تھیه آھن آالت۶۵١٠

٣٠،٨٣۴،٢٣٠عدد ۵۶

-S4Lاینچ طبق نقشه  ١۴احداث مھار كننده كوھستانی جھت لوله ١٣١٨٠٠۶
بدون تھیه آھن آالت۶۵١٠

۴٠،٠٣٢،٢١٠عدد ۵۶

-S4Lاینچ طبق نقشه  ١۶احداث مھار كننده كوھستانی جھت لوله ١٣١٨٠٠٧
بدون تھیه آھن آالت۶۵١٠

۴٠،۶٢١،٣١٠عدد ۵۶

-S4Lاینچ طبق نقشه  ٢٠احداث مھار كننده كوھستانی جھت لوله ١٣١٨٠٠٨
بدون تھیه آھن آالت۶۵١٠

۴١،۶۴٢،٠٢٠عدد ۵۶

-S4Lاینچ طبق نقشه  ٢۴احداث مھار كننده كوھستانی جھت لوله ١٣١٨٠٠٩
بدون تھیه آھن آالت۶۵١٠

۵۵،٠٣١،٨٣٠عدد ۵۶

-S4Lاینچ طبق نقشه  ٢۶احداث مھار كننده كوھستانی جھت لوله ١٣١٨٠١٠
بدون تھیه آھن آالت۶۵١٠

۵۵،۴۶٣،۴۵٠عدد ۵۶

-S4Lاینچ طبق نقشه  ٣٠احداث مھار كننده كوھستانی جھت لوله ١٣١٨٠١١
بدون تھیه آھن آالت۶۵١٠

۵۶،١۴٢،٨٩٠عدد ۵۶

تھیه و اجرای حصار فلزی (فنس) از نوع تور سیمی طبق نقشه١٣١٩٠٠١
-۶٠١۴s4sبه طور کامل

٠متر ۵۶

) طبق نقشهpaleتھیه و اجرای حصار فلزی (فنس) از نوع تیزه ای (١٣١٩٠٠٢
-۶٠١۴s4sبه طور کامل

٠متر ۵۶

تھیه و اجرای حصار فلزی (فنس) از نوع ورق گالوانیزه طبق نقشه١٣١٩٠٠٣
-۶٠١۴s4sبه طور کامل

٠متر ۵۶

ساخت و نصب قطعات فلزی از قبیل :نبشی، تیر آھن، ورق جھت١٣١٩٠٠۴
احداث فنس بدون تھیه مصالح.

٢،١٧٢،٧٣٠متر ۵۶

تھیه و اجرای حصار فلزی (فنس) از نوع تور سیمی طبق نقشه١٣١٩٠٠۵
-۶٠١۴s4sبدون تھیه آھن آالت

٠متر ۵۶

) طبق نقشهpaleتھیه و اجرای حصار فلزی (فنس) از نوع نیزه ای (١٣١٩٠٠۶
-۶٠١۴s4sبدون تھیه آھن آالت

٠متر ۵۶

تھیه و اجرای حصار فلزی (فنس) از نوع ورق گالوانیزه طبق نقشه١٣١٩٠٠٧
-۶٠١۴s4sبدون تھیه آھن آالت

٠متر ۵۶

ساخت ونصب قطعات فلزی شامل برشکاری و جوشکاری جھت١٣١٩٠٠٨
احداث سکو ھای عملیاتی بدون تھیه مصالح طبق نقشه

s4L-6007a

۵٩،٠۶٠کیلوگرم ۵۶

١۵،٨۴٠متراينچ بر روی تکیه گاه  ۴استقرارلوله ١٣٢٠٠٠١ ۵۶

١۶،۴٧٠متراينچ بر روی تکیه گاه  ۶استقرارلوله ١٣٢٠٠٠٢ ۵۶

١٧،٠١٠متراينچ بر روی تکیه گاه  ٨استقرارلوله ١٣٢٠٠٠٣ ۵۶

١٧،۴۵٠متراينچ بر روی تکیه گاه  ١٠استقرارلوله ١٣٢٠٠٠۴ ۵۶

١٧،٩٠٠متراينچ بر روی تکیه گاه  ١٢استقرارلوله ١٣٢٠٠٠۵ ۵۶
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١٨،٧٢٠متراينچ بر روی تکیه گاه  ١۴استقرارلوله ١٣٢٠٠٠۶ ۵۶

١٩،۶١٠متراينچ بر روی تکیه گاه  ١۶استقرارلوله ١٣٢٠٠٠٧ ۵۶

٢۵،٨٢٠متراينچ بر روی تکیه گاه  ٢٠استقرارلوله ١٣٢٠٠٠٨ ۵۶

٢٧،٠۶٠متراينچ بر روی تکیه گاه  ٢٢استقرارلوله ١٣٢٠٠٠٩ ۵۶

٣٢،١٣٠متراينچ بر روی تکیه گاه    ٢۴استقرارلوله ١٣٢٠٠١٠ ۵۶

٣٣،٧٢٠متراينچ بر روی تکیه گاه   ٢۶استقرارلوله ١٣٢٠٠١١ ۵۶

٣۵،۴٧٠متراينچ بر روی تکیه گاه  ٢٨استقرارلوله ١٣٢٠٠١٢ ۵۶

٣۶،٩١٠متراينچ بر روی تکیه گاه  ٣٠استقرارلوله ١٣٢٠٠١٣ ۵۶

٣٨،۴٧٠متراينچ بر روی تکیه گاه  ٣٢استقرارلوله ١٣٢٠٠١۴ ۵۶

٣٩،۵٨٠متراينچ بر روی تکیه گاه   ٣۴استقرارلوله ١٣٢٠٠١۵ ۵۶

۴٢،٣۴٠متراينچ بر روی تکیه گاه  ٣۶استقرارلوله ١٣٢٠٠١۶ ۵۶

۴٩،۶۶٠متراينچ بر روی تکیه گاه  ۴٢استقرارلوله ١٣٢٠٠١٧ ۵۶

۶٠،٠٢٠متراينچ بر روی تکیه گاه  ۴٨استقرارلوله ١٣٢٠٠١٨ ۵۶

۵٠
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(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- مصالح پای کار١پیوست 

٠مصالح پای کار۴١٠١٠٠١ ۵۶
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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 موضوع١–١

.پیمان، مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پیمان، میسر شود

١– ٢ ساختمان ھای پشتیبانی،  به ساختمان ھایی گفته می شود كه برای پشتیبانی عملیات اجرایی، مورد بھره برداری قرار می گیرند، مانند
كارگاه ھای سرپوشیده، شامل كارگاه ھای تاسیساتی، آھنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافكاری، نقاشی، ساخت قطعات پیش
ساخته و مانند آن، 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، مانند١– ٣
دفاتر 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 دیگر١– ۴
برای 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 یك 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 رعایت١– ۶
. دستورالعمل ھای مربوط، از  آنھا استفاده می شود

. راه دسترسی، راھی است كه یكی از راه ھای موجود كشور را به كارگاه متصل كند١– ٧

. ١– ٨ راه ھای سرویس، راه ھایی است كه برای دسترسی به محل اجرای عملیات احداث می شود

١– ٩ 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 ھای دیگر، به محل اجرای عملیات متصل می كند

١– ١٠ راه انحرافی، راھی است كه برای تامین تردد وسایل نقلیه عمومی كه قبال از مسیر موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عملیات موضوع
.پیمان قطع شده است، احداث شود

١– ١١ منظور از تأمین در شرح ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه ، فراھم كردن ساختمان ھا، تأسیسات و ھمچنین ماشین آالت، به روش احداث یا 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

١– ١٢ برچیدن كارگاه، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسیسات و ساختمان ھای موقت، خارج كردن مصالح ، تجھیزات، ماشین آالت و دیگر 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 ،٢– ١ 

اقتصادی ترین 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 ویژھای برای تجھیز و برچیدن كارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و
پیمان ، پیش بینی كند. برای ساختمان ھایی كه احداث میشود، 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، استھالك 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 یك فھرست تجھیز و برچیدن كارگاه برای كل كار تھیه می

. گردد

ساختمان ھا، تأسیسات و راه ھایی كه در برآورد ھزینھھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور میگردد، به صورت موقت و برای دوره اجرا در٢– ٢ 
نظر 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 مدارك 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، برق٢– ٣ 

، گاز و 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 تدارك برق رسانی تا ورودی كارگاه را به عھده بگیرد، كه كارھای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و٢– ۴ 
متعلقات آن ،نصب تیرھای برق ، كابل كشی از برق شبكه تا ورودی كارگاه، پرداخــت تعرفه ھای ثابت برق( دیماند ) و ھزینه ھای انشعاب
و اشتراك 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 تدارك برق تا ورودی كارگاه به عھده كارفرما نباشد ، ھزینه  آن

. برآورد و پس از كسر ھزینه ھای قابل برگشت در پایان كار ، باقیمانده جزو ھزینھھای تجھیز و برچیدن كارگاه پیش بینی می شود

۵٢
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در صورتی كه كارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی كارگاه یا احداث چاه آب رابه عھده بگیرد، در حالت استفاده از  شبكه لوله٢– ۵ 
كشی 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 ھزیـنه ای از این بابت در تجھیــز و برچیدن كارگاه منظور نمی شود
چنانچه تدارك 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 پیش٢– ۶ 

بینی شود . 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 تمام٢– ٧ 

یا قسمتی از زمین تجھیز كارگاه توسط پیمانكار تامین شود ، باید تأمین زمین ازسوی 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 واحد٢– ٩ 
. ردیف ھای فصل ھای مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف ھای تجھیز وبرچیدن كارگاه ، ھزینه ای منظور نمی شود

٢– ١٠ ھزینه تجھیز تعمیرگاه ھای ماشین آالت در ھزینه ساعتی ماشین آالت ، در ردیف ھای فصل ھای مربوط در نظر گرفته شده است و از این
.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 ای٢– ١١ 
.در ردیف ھای تجھیز وبرچیدن كارگاه ، منظور نمی شود

٢– ١٢ ھزینه غذای كارمندان و كارگران پیمانكار در كارگاه ، در ھزینه باالسری (ھزینه مستمر كارگاه) این فھرست بھا پیش بینی شده است. در
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 میشود
پیش بینی ھزینه تأمین وسیله نقلیه مورد نیاز كارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانكار، در برآورد ھزینه اجرای عملیات مجاز٢– ١۴ 

. نیست
٢– ١۵ ھزینه راه ھای انحرافی، جزو ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور نخواھد شد . حجم عملیات  مربوط به راه ھای انحرافی ، براساس

. 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
٢– ١٧ جمع مبالغ مقطوع ھزینه تجھیز وبرچیدن كارگاه، بدون احتساب ھزینه ھای مربوط به ردیف ھای ۴٢٠٣٠٠١ و ۴٢١٣٠٠١ و  ۴٢١۴٠٠١
فھرست 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 ترك مناقصه به تصویب معاونت امور

.مھندسی برسد
كارھای مربوط به فھرست بھای پایه رشته خطوط لوله بین شھری انتقال نفت و گاز ، به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد٢– ١٧– ١ 

.ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه
كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز  ، به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد٢– ١٧– ٢ 

.ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه
٢– ١٧– ٣ كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته خطوط لوله كمربندی و تغذیه نفت و گاز  ، به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد

.ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه
٢– ١٧– ۴ كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته گاز رسانی به صنایع ، به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد ھزینه اجرای كار

.بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه
كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته خطوط لوله گاز شھری فوالدی ۵ درصد / پلی اتیلن ۶ درصد مبلغ برآورد٢– ١٧– ۵ 

.ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه
در كارھایی كه برای برآورد ھزینه اجرای آنھا بیش از یك رشته فھرست بھا استفاده می شود ، ھرگاه حد مبلغ تجھیز٢– ١٧– ۶ 

برچیدن كارگاه رشتھھای بكار رفته كه طبق بندھای ٢–١٧–١ تا ٢–١٧–۵ ، تعیین می شود یكسان نباشد ، عددی بین ۵ درصد تا
. ۶ درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به ھر یك از رشته ھا محاسبه میشود

شرایط كلی٣–

پیمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجھیز كارگاه و قبل از آغاز عملیات تجھیز ، طرح جانمایی تجھیز كارگاه را تھیه٣– ١ 
. كرده و پس 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 ھای٣– ٢ 
اجرایی و 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 متعارف٣– ٣ 

به انجام 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 مدارك پیمان پیش بینی شده است، انجام می شود، تجھیز مازاد بر٣– ۴ 
موارد 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 یك از ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه ، با توجه به مفاد بند ۴ ، تا سقف مبلغ پیش٣– ۵ 

. بینی 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 ،٣– ۶ 
. مانند آتش 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 برچیده٣– ٧ 
شوند. 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
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- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

. تأسیسات یادشده، به كارفرما واگذار می شود

نحوه پرداخت۴–

در پیمان ھایی كه برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا به روش یك قلم در اسناد و مدارك پیمان پیش بینی شده است ھزینه ھر یك۴– ١ 
. از 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 میشود ، چنانچه مربوط به بخشی از كار باشد ، به تناسب
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

. ۴– ١– ١ ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه ، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنھادی پیمانكار ، در صورت وضعیت ھا منظور می شود

۴– ١– ٢ ھزینه برچیدن كارگاه ، پس از اتمام عملیات برچیدن كارگاه ، در صورت وضعیت منظور و پرداخت می شود.

روش پرداخت ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا، بصورت درصدی پیش بینی شده است برای كارھای مربوط به فھرست ھای بھای۴– ٢ 
واحد پایه رشته خطوط لوله بین شھری انتقال نفت و گاز، خطوط لوله كمربندی و تغذیه نفت و گاز، خطوط لوله گاز رسانی شھری، گاز

: رسانی به صنایع و خطوط لوله روزمینی جریانی نفت

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 پیمانھایی كه برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا به روش یك قلم بوده لیكن در اسناد و مدارك پیمان نحوه پرداخت آن
.پیش بینی نشده باشد نیز مطابق این بند منظور می گردد
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(بھاي كل  (ريالمقداربھاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

٠مقطوعتامین و تجھیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار۴٢٠١٠٠١ ۵۶

٠مقطوعتامین و تجھیز محل سکونت کارگران پیمانکار۴٢٠١٠٠٢ ۵۶

٠مقطوعتامین و تجھیز ساختمان ھای اداری و دفاتر کار پیمانکار۴٢٠١٠٠٣ ۵۶

٠مقطوعتامین لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران۴٢٠٢٠٠١ ۵۶

تامین و تجھیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مھندس مشاور و۴٢٠٣٠٠١
آزمایشگاه

٠مقطوع ۵۶

تامین و تجھیز ساختمان ھای اداری و دفاتر کار کارفرما، مھندس۴٢٠٣٠٠٢
مشاور و آزمایشگاه

٠مقطوع ۵۶

تامین ساختمان ھای پشتیبانی به انضمام ھزینه تجھیز انبارھای۴٢٠۴٠٠١
سرپوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه

٠مقطوع ۵۶

٠مقطوعتامین و تجھیز انبار مواد منفجره۴٢٠۴٠٠٢ ۵۶

٠مقطوعتامین و تجھیز ساختمان ھای عمومی۴٢٠۴٠٠٣ ۵۶

٠مقطوعمحوطه سازی۴٢٠۴٠٠۴ ۵۶

٠مقطوعاحداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق۴٢٠۵٠٠١ ۵۶

٠مقطوعتامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠١ ۵۶

٠مقطوعتامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠٢ ۵۶

٠مقطوعتامین سیستم ھای مخابراتی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠٣ ۵۶

٠مقطوعتامین سیستم گازرسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠۴ ۵۶

٠مقطوعتامین سیستم سوخت رسانی کارگاه۴٢٠۶٠٠۵ ۵۶

٠مقطوعتامین راه ھای دسترسی۴٢٠٧٠٠١ ۵۶

٠مقطوعتامین راه ھای سرویس۴٢٠٧٠٠٢ ۵۶

٠مقطوعتامین راه ھای ارتباطی۴٢٠٧٠٠٣ ۵۶

٠مقطوعتامین ایاب و ذھاب کارگاه۴٢٠٨٠٠١ ۵۶

تامین پی و سکو برای نصب ماشین آالت و تجھیزات سیستم تولید۴٢٠٩٠٠١
مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، مولدھای برق و مانند

آنھا

٠مقطوع ۵۶

نصب ماشین آالت و تجھیزات راه اندازی آنھا، یا تامین آنھا از راه خرید۴٢٠٩٠٠٢
خدمات با خرید مصالح

٠مقطوع ۵۶

بارگیری، حمل و باراندازی ماشین آالت و تجھیزات به کارگاه و۴٢٠٩٠٠٣
برعکس

٠مقطوع ۵۶

تھیه، نصب و برچیدن داربست فلزی در کارھای مربوط به  مخزن ھای۴٢١٣٠٠١
نفت

٠مقطوع ۵۶

تامین آزمایشگاه و تاریکخانه با تجھیزات مربوط و تجھیز کارگاه برای۴٢١۴٠٠١
انجام آزمایش ھای پرتو نگاری، در کارھای رشته خطوط لوله بین

شھری انتقال گاز و نفت و خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز و
مخزن ھای نفت

٠مقطوع ۵۶

٠مقطوعحفظ یا انحراف موقت نھرھای زراعی موجود در محدوده کارگاه۴٢١۵٠٠١ ۵۶

٠مقطوعبیمه تجھیز کارگاه۴٢١۶٠٠١ ۵۶

٠مقطوعبرچیدن کارگاه۴٢١٧٠٠١ ۵۶
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معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

ضریب
منطقه ای نام شھرستان ھا نام استان ھا ردی

ف

1 تبریز-مراغه-مرند-شبستر-اسكوه-آذرشھر-عجب شیر-
بناب آذربایجانشرقی ١

1/03 سایر شھرستان ھای استان آذربایجانشرقی

1/05 ارومیه-خوی

آذربایجانغربی ٢1/12 چالدران-تكاب-سردشت

1/07 سایر شھرستان ھای استان آذربایجانغربی

1/03 خلخال-گرمی-كوثر
اردبیل ٣

١ سایر شھرستان ھای استان اردبیل

1/10 سمیرم (دناكوه) - خوروبیابانك
اصفھان ۴

١ سایر شھرستان ھای استان اصفھان

1/05 طالقان-آسارا
البرز ۵

١ سایر شھرستان ھای استان البرز

1/18 مھران و دھلران 
ایالم ۶

1/13 سایر شھرستان ھای استان ایالم

1/20 جزایر خارگ و فارسی

بوشھر ٧1/10 دیر-جم-كنگان

1/04 سایر شھرستان ھای استان بوشھر

1/08 فیروزكوه

تھران ٨1/04 شمیرانات- دماوند

١ سایر شھرستان ھای استان تھران

1/13 كوھرنگ چھارمحال و
بختیاری ٩

1/06 سایر شھرستان ھای استان چھار محال و بختیاری

1/20 نھبندان

خراسان جنوبی ١٠1/10 بیرجند

1/13 سایر شھرستان ھای استان خراسان جنوبی

1/14 درگز-كالت - خواف

خراسان رضوی ١١
1/10 بردسكن- تایباد- رشتخوار

١ مشھد

1/06 سایر شھرستان ھای استان خراسان رضوی

1/06 بجنورد
خراسان شمالی ١٢

1/10 سایر شھرستان ھای استان خراسان شمالی

1/06 اللی-مسجدسلیمان- ایذه - باغ ملك

خوزستان ١٣١ اھواز- دزفول- اندیمشك- رامھرمز-شوش- شوشتر

1/03 سایر شھرستان ھای استان خوزستان

1/09 ماه نشان- طارم

زنجان ١۴1/04 زنجان

1/06 سایر شھرستان ھای استان زنجان

1/04 تمامی شھرھای استان سمنان سمنان ١۵
1/22 ایرانشھر-سراوان-میرجاوه-ھامون - ھیرمند

سیستان و
بلوچستان ١۶

1/17 خاش-چاه بھار - زابل

1/12 زاھدان

1/25 سایر شھرستان ھای استان سیستان و بلوچستان 
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- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

1/09 قیروكازرین-خنج-المرد-مھر-الرستان - زرین دشت

فارس ١٧١ شیراز- آباده-مرودشت-كازرون-فسا

1/04 سایر شھرستان ھای استان فارس

1/10 الموت
قزوین ١٨

1/05 سایر شھرستان ھای استان قزوین

1/06 خلجستان-نوفل لوشاتو
قم ١٩

1/04 سایر شھرستان ھای استان قم

1/17 بانه

كردستان ٢٠1/13 سقز -مریوان-سرو آباد

1/10 سایر شھرستان ھای استان كردستان

1/13 كھنوج-منوجان

كرمان ٢١
1/08 جیرفت-عنبرآباد

١ كرمان-رفسنجان

1/04 سایر شھرستان ھای استان كرمان

1/15 ثالث باباجانی-گیالن غرب-قصرشیرین
كرمانشاه ٢٢

1/09 سایر شھرستان ھای استان كرمانشاه

1/11 تمامی شھرھای استان كھگیلویه و بویراحمد كھگیلویه و
بویراحمد ٢٣

1/12 مناطقی كه در ارتفاعات بیش از ۵٠٠ متر واقع ھستند

گلستان ٢۴1/12 مراوه تپه

1/06 سایر شھرستان ھای استان گلستان

1/03 آستارا - طوالش - ماسال-سیاھكل- رودبار - املش
گیالن ٢۵

١ سایر شھرستان ھای استان گیالن

1/12 الیگودرز-پلدختر-دلفان
لرستان ٢۶

1/08 سایر شھرستان ھای استان لرستان

1/10 مناطقی كه در ارتفاعات بیش از ۵٠٠ متر واقع ھستند

مازندران ٢٧1/06 رامسر-تنكابن-سوادكوه-گلوگاه 

1/04 سایر شھرستان ھای استان مازندران

١ اراك-ساوه-محالت-دلیجان-زرندیه
مركزی ٢٨

1/03 سایر شھرستان ھای استان مركزی

1/20 جزیره ایوموسی

ھرمزگان ٢٩1/15 جاسك و جزیره قشم

1/04 بندر عباس

1/04 تمامی شھرستان ھای استان ھمدان ھمدان ٣٠
1/08 بافق-ابركوه-خاتم

یزد ٣١
1/05 سایر شھرستان ھای استان یزد
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١۴٠٠خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

- دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید۵پیوست 

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

در پیمان ھایی كه برای تھیه برآورد ھزینه اجرای آنھا، از این فھرست بھا استفاده شده است، چنانچه در چھارچوب موضوع پیمان، اجرای كارھایی الزم شود
:كه برای آنھا مقدار در برآورد ھزینه اجرای كار موجود نباشد، برای تعیین بھای واحد این نوع كارھا به شرح زیر عمل خواھد شد

در صورتی كه ردیف كارھای یاد شده (شرح و بھای واحد) در این فھرست بھا (كه برآورد ھزینه اجرای كار با استفاده از آن تھیه شده است) موجود١-
باشد، از ردیف ھای موجود این فھرست بھا، به عنوان قیمت جدید استفاده خواھد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیف ھا، نباید از ٢۵ درصد مبلغ

.اولیه 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 مدارك 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 فناوری قابل پرداخت خواھد بود

ردیف ھایی كه قیمت آنھا طبق بند ١ تعیین می شود، مشابه ردیف ھای این فھرست بھا، مشمول اعمال تمام ضریب ھای مندرج در پیمان (مانند٢-
.ضریب پیشنھادی پیمانكار و برحسب مورد سایر ضریب ھای مربوط)   می گردد 

.در تعیین قیمت جدید طبق این دستورالعمل ، باید حد تعیین شده برای تغییر مقادیر كار در شرایط عمومی پیمان رعایت شود ٣-
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١۴٠٠خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال فھرست بھای

وزارت نفت

- حمل و نقل۶پیوست 

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

جدول ١ . ظرفیت تریلی برحسب تعداد شاخه استاندارد لوله

ضخامت  لوله (میلیمتر)

قطراسمی (اینچ) ٢١٩ ٢۵٠ ٣١٢ ٣۴۴ ٣٧۵ ۴٣٨ ۵٠٠ ۵۶٢ ۶٢۵ ۶٨٨ ٧۵٠

۴ ١٣٣ ١١٧ ٩۶ ٨٩ ــ ٧٠ ۵٩ ۵٩ ۴٨ ۴٨ ــ

۶ ٨٩ ٧٨ ۶۴ ۵٨ ۵٣ ۴۶ ۴١ ٣۶ ٣٣ ٢٩ ٢٨

٨ ۶۵ ۵٩ ۴٨ ۴۴ ۴٠ ٣۵ ٣٠ ٢٧ ٢۵ ٢٢ ٢١

١٠ ۴۴ ۴۴ ٣٩ ٣۵ ٣٣ ٢٧ ٢۴ ٢١ ١٩ ١٧ ١۶

١٢ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢٢ ٢٠ ١٨ ١۶ ١۵ ١٣

١۴ ٢٧ ٢٧ ٢٧ ٢۵ ٢۴ ٢٠ ١٨ ١۶ ١۵ ١٣ ١٢

١۶ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٨ ١۵ ١۴ ١٣ ١١ ١٠

١٨  ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١۵ ١۴ ١٢ ١١ ١٠ ٩

٢٠ ١٩ ١٩ ١٩ ١٧ ١٧ ١۴ ١٢ ١١ ١٠ ١٠ ٨

٢٢ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧

٢۴ ـــ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٨ ٧

٢۶ ـــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ۶ ۶ ۶

٢٨ ـــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ۶ ۶ ۶

٣٠ ـــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ۶ ۶ ۶ ۵

٣٢ ـــ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵

٣۴ تا ۵۶ ـــ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣
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