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فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

۴ حمل به انبار پیمانکار

۶ جابحائی مصالح در محدوده سایت

٣ فصل اول. حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

٨ زانو ھای مایتر

١٢ نازل ھا

٢٨ )O_LETھا (

٣٠ اسپول ھا

٧ فصل دوم. پیش ساخت کارھای لوله کشی

٣٣ نصب و جوشکاری لوله ھا و اسپول ھا

۴٠ ساخت و نصب در محل

۴٣ نصب شیر آالت و سایر ملحقات

٣٢ فصل سوم. لوله کشی روزمینی

۴٧ لوله کشی

۵٢ نصب شیر در داخل چاھک

۴۶ فصل چھارم. لوله کشی زیرزمینی

۵٧ آزمایش ھای پرتو نگاری

۵٨ عملیات پیش گرم جوشکاری ھا

۶٠ )P.W.H.Tعملیات تنش زدائی جوشکاری ھا(

۶٣ آزمایشات ھیدرو استاتیک

۶۴ آزمایشات با ھوای فشرده

۵۶ فصل پنجم. عملیات تکمیلی لوله کشی



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

۶۶ شیرھای کنترل و اندازه گیرھا

۶٧ صافی ھا

۶٨ صفحات اریفیس

۶٩ شیرھای اطمینان

٧٠ خطوط لوله کشی

۶۵ فصل ششم. عملیات پیش راه اندازی لوله کشی

٧٢ اتصال فلنج جدا کننده

٧۵ نصب اتصال جدا کننده

٧۶ عملیات خم کاری لوله

٧١ فصل ھفتم. کارھای متفرقه لوله کشی

٧٨ تجھیزات بسته ای

٧٩ ظروف و درام ھا

٨١ دستگاه ھای پرتاب و ارسال توپک

٨٢ جرثقیل ھای سقفی

٨٣ باالبرھا

٨۴ آزمایشات ھیدرو استاتیکی

٧٧ فصل دھم. نصب تجھیزات

٨۶ ساخت قطعات

٩٠ نصب قطعات

٩۵ نصب ورق ھای سقف و دیوار

٩۶ کیلوگرم١٠ساخت و نصب تکیه گاه ھای زیر 

٨۵ فصل یازدھم. عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

٩٨ کارھای لوله کشی

٩٧ فصل دوازدھم. عملیات زنگ زدائی و رنگ آمیزی



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

١٠٣ تجھیزات

١٠٧ اسکلت فلزی

١١١ مصالح رنگ آمیزی

١١٣ عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق

١١٧ عایقکاری گرم تجھیزات

١١٩ عایقکاری ضد آتش

١٢١ پوشش و نوار پیچی لوله ھا

١٢۴ مصالح عایقکاری حرارتی

١١٢ فصل سیزدھم. عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

١٣١ بارگیری و تخلیه

١٣٢ حمل

١٣٠ فصل چھاردھم. حمل تجھیزات و مصالح تا انبار پیمانکار

١٣۴ کابل ھای قدرت و کنترل

١٣۵ کابل ھای تلفن

١٣۶ سیم ھا

١٣٧ کابل ھا و سیم ھای متفرقه

١٣٨ ماسه ریزی و آجرچینی داخل ترانشه

١٣٣ فصل بیست و یکم. کابل کشی و سیم کشی

١۴٠ سرسیم بندی کابل ھای کنترل

١۴١ سرسیم بندی کابل ھای فشار ضعیف

١۴٣ سرسیم بندی کابل ھای فشار متوسط

١۴٨ نصب گلندھا

١٣٩ فصل بیست و دوم. سرسیم بندی و اتصال کابل ھا



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

١۵١ نصب سینی ھا و نردبان ھای فوالدی

١۵٢ نصب کاندوئیت ھا

١۵٠ فصل بیست و سوم. نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

١۵۶ نصب پانل ھا

١۵٧ نصب ترانسفورماتورھا

١۵٨ نصب باسداکت ھا

١۵٩ نصب جعبه ھای تقسیم

١۶٠ نصب باتری ھا

١۶١ نصب ایستگاه ھای کنترل محلی موتور

١۵۵ فصل بیست و چھارم. نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

١۶٣ نصب نورافکن ھا و چراغ ھای صنعتی

١۶۴ نصب چراغ ھای رشته ای

١۶۵ نصب چراغ ھای فلوروسنت

١۶٢ فصل بیست و پنجم. نصب سیستم روشنایی

١۶٨ نصب سیستم حفاظت کاتدی

١۶٩ نصب سیستم اتصال زمین

١٧۶ نصب سیستم برق گیر

١۶٧ فصل بیست و ششم. نصب سیستم حفاظت کاتدی و اتصال زمین

١٧٨ نصب سیستم تلفن

١٨١ نصب سیستم فراخوان

١٧٧ فصل بیست و ھفتم. نصب تجھیزات ارتباطی



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

١٨٣ پانل ھای فشار متوسط

١٨۴ پانل ھای فشار ضعیف

١٨٧ ترانسفورمرھا

١٨٨ موتورھا

١٩١ پانل ھای خاص

١٨٢ فصل بیست و ھشتم. پیش راه اندازی و راه اندازی برق

١٩٣ کیلومتر۵حمل بیش از 

١٩٢ کیلومتر۵فصل بیست و نھم. حمل بیش از 

١٩۵ ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی

١٩٩ ادوات واقع در محوطه - ادوات نیوماتیکی

٢٠١ ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانیکی

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

٢٠٨ جعبه تقسیم ھا و پانل ھای محلی

٢١٠ خطوط فرآیندی ابزار دقیق

٢٢٠ شبکه ھوای ابزار دقیق

٢٢۵ کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا

٢٢٧ کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندھا

٢٢٩ کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی و اتصاالت

٢٣٠ مسیرھای عبور کابل - سینی ھا و نردبان ھای فوالدی

٢٣٢ مسیرھای عبور کابل - کاندوئیت ھا

١٩۴ فصل سی و یکم. عملیات نصب در محوطه

٢٣۶ پانل ھا

٢٣٧ ادوات نصب شده روی پانل ھا

٢٣٨ DCSتجھیزات جانبی 

٢٣۵ فصل سی و دوم. تجھیزات اتاق کنترل



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

٢٣٩ فصل سی و سوم. عملیات لوپ تست

٢۴١ - دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

٢۵٨ - ھزینه باالسری٣پیوست 

٢۵٩ - ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

دستورالعمل کاربرد

١– دامنه کاربرد 
بھای نصبشود. فھرستھا و پرداخت ھزینه اجرای آنھا استفاده میبھا برای برآورد ھزینه عملیات نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چندراھهاین فھرست

ھایھا و پیوستھا، شرح و بھای واحد ردیفواحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا شامل این دستورالعمل (دستورالعمل کاربرد)، کلیات، مقدمه فصل
باشد:بھا به شرح زیر میفھرست

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

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

جدید نحوه تعیین قیمتپیوست ۵ : دستورالعمل
بھا قیمت ندارد.٢– تعیین قیمت کارھایی که در این فھرست

بھا تطبیق ندارند، شرح الزم با کد مناسب تھیه و ھمراه باھای این فھرست٢–١ ھنگام تھیه بر آورد، برای تھیه ردیف اقالمی از کار که با ھیچ یک از ردیف
شود و بھای واحد آنھا به روش تجزیه قیمت و با استفاده از فھرست نرخ عوامل در کارھایبھا و مقادیر کار درج میعالمت ستاره در محل مربوط در فھرست

شود، در صورتی کهگفته نباشد، از نرخ متعارف استفاده میگردد. در صورتی که نرخ عوامل مورد نیاز در فھرست پیشاختصاصی صنعت نفت تعیین می
ھای ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نیاز تھیه و به انتھای مقدمه بخش مربوط با شماره جدید ھمراه بابینی دستورالعملی برای نحوه پرداخت ردیفپیش

بھا، ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه اضافهھای فھرست، مشابه ردیفشودشود. به اقالمی که بدین ترتیب قیمت آنھا تھیه میعالمت ستاره اضافه می
شود.می

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

٣– نحوھی تھیه برآورد ھزینه اجرای کار 
ھای زیر، مطابق روش تعیین شدهھا و ھزینهھای موضوع بند ٢، ضریببھا و ھمچنین ردیفھای این فھرست٣–١– ھنگام تھیه برآورد، به جمع بھای واحد ردیف

در بند ٣–٢ اعمال خواھد شد.
ھای غیر عمرانی برای كارھایی كه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۵٠ (پنجاه) درصد و كارھایی كه به صورت ترك٣–١–١– ھزینه باالسری طرح

شوند برابر ٣٧ (سی و ھفت) درصد می باشد. ھزینه باالسری طرح ھای عمرانی برایتشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می
كارھایی كه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ٣٧ (سی و ھفت) درصد و كارھایی كه به صورت ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری

شوند برابر ٢۶ (بیست و شش) درصد می باشد. شرح اقالم ھزینه باالسری به عنوان راھنما در پیوست ٣ درج شده است. مناقصه) واگذار می
ای مطابق پیوست ۴ .٣–١–٢– ضریب منطقه

٣–١–٣– ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه برابر ١٠(ده) درصد ھزینه اجرای کار بدون احتساب ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه (پیوست ٢)
ھای اینھای اجرایی و مشخصات فنی و برحسب ردیفگفته، براساس نقشه٣–٢– برای برآورد ھزینه اجرای ھر کار، ابتدا مقادیر اقالم ھر یک از کارھای پیش

شود.ھاست تھیه میشود. فھرستی که شامل کد، شرح، واحد، بھای واحد، مقدار و مبلغ ردیفگیری میھای موضوع بند ٢، اندازهبھا و ردیففھرست
ھا،ھای مربوط به ھر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصلضرب مقدار در  بھای واحد آن ردیف  است. از جمع مبلغ ردیف، حاصلدر این فھرست مبلغ ھر ردیف

ھا به صورت خطی ضرب شده وای به جمع مبلغ ردیفآید. ضریب باالسری و ضریب منطقهبھاء برای کار مورد نظر به دست میھای فھرستجمع مبلغ ردیف
بھا و مقادیر و برآورد ھزینه اجرایشود. مجموعه فھرستآورد ھزینه اجرای کار حاصل میشود. به این ترتیب، برھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، به آن افزوده می

گیرد.شود و با اعمال ضریب پیمان مبنای پرداخت قرار میکار به اسناد مناقصه الحاق می
بھا و مقادیر و بر آورد ھزینه اجرای کار، بھای اجزای متشکله کار محاسبه و برمبنای آنقلم واگذار شود، با استفاده از فھرستاگر در نظر باشد کار بصورت یک

گیرد.شود و مبنای پرداخت قرار میجدول درصد اجزای متشکله کار تھیه می شود. این جدول به اسناد مناقصه الحاق می
مشاور، آزمایشگاه و کارفرما بعھده پیمانکار گذاشته شود، ھزینه ھای مربوطھای غذا، مسکن و دفتر کار مھندستبصره: در مواردی که در نظر باشد ھزینه

گردد.شود، اضافه میگفته محاسبه میجداگانه محاسبه و به مبلغ ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه که به شرح پیش
بھا، نسبت به مبلغ برآورد ھزینه اجرای کار، بیشتر از سیھای فھرستھای ٢–١ و ٢–٢، با اعمال ضریب٣–٣ در کارھایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف

ھای یاد شده را، ھمراه با تجزیه قیمت مربوط، برای تصویب به معاونت(٣٠ ) درصد باشد واحدھای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بھای واحد ردیف
مھندسی، پژوھش و فناوری ارسال دارند تا پس از رسیدگی و تصویب، مالک عمل قرار گیرد. در کارھایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات

شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (١۵) و ده (١٠) درصد خواھد بود.مناقصه واگذار می

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

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

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

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

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

١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کلیات
بھا اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر ھستند. ھای این فھرستھای مختلف و شرح ردیفمفاد این کلیات و مقدمه فصل–١
)MANIFOLDSھا() نفت و گاز و چندراھهWELLHEADSبھا متوسط ھزینه اجرای کارھای نصب در واحدھای سرچاھی(ھای درج شده دراین فھرستقیمت–٢

) و به طور كلی، اجرایTOOLS & CONSUANBLESشدنی(آالت، ابزار و مواد مصرفھای نیروی انسانی(نیروھای مستقیم کار)، ماشیناست که شامل ھزینه
) و ھمچنین ھزینه  نگھداریاندازی(برحسب موردعمومی، ھزینه آزمایش و راهHSEكامل كار با رعایت مشخصات فنی و الزامات و رويه ھاي نظام مديريت 

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

کشی در محدوده کارگاه و ھمچنین حمل از انبار پیمانکار ازھای نصب منظور شده است. ھزینه حمل و جابحایی مصالح لولهکارگاه) تا محل نصب ردیف
ھای جداگانه منظور شده است.ردیف

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

پیمانکار در ضریب پیشنھادی منظور گردد.
ھای مربوط در گروهکشی، برق و ابزاردقیق، طبق ردیفھای لولهھا و سایر کارھای فلزی، رنگ و عایق برای گروهگاهھای ساخت و نصب تکیهھزینه–۶

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

شود.بھای رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی محاسبه میھای فھرستردیف
بھا منظور شده است.ھای این فھرستمشاور در مراحل مختلف، در قیمت ردیفھای الزم از مھندسھای تحویل کار و اخذ تاییدھزینه–٨
کشی:ھای مربوط به گروه لولهدر ردیف–٩
ھای موقت وگاهھای الزم برای اتصاالت تکیهGASKETآالت و ھا و اتصاالت به عھده کارفرماست. ھزینه آھن١ تامین الکترود جوشکاری دستگاه ھا و لوله–٩

باشد.رو، تامین آنھا بعھده پیمانکار میھای مربوط منظور شده است. از اینشدنی از قبیل گازھای مختلف و … در قیمت ردیفاقالم مشابه مصرف
دلیل ضخامت باالی جداره لولهکشی، فوالدھای با کمتر از ١% نیکل، در مواردی که بهھای گروه لولهدار درج شده و ردیفھای با مصالح فوالد کربن٢ لوله–٩

شود.گفته از فصل مربوط (عملیات تکمیلی لوله کشی) محاسبه مینیاز به عملیات حرارتی باشد، ھزینه عملیات پیش
شود.ھای فصل مربوط محاسبه میکشی، بطور جداگانه از ردیفاندازی لولهراه٣ ھزینه عملیات پیش–٩
ھایھا و یا کالسSCHو یا کالس فشار تفکیک نشده است، قیمت ارائه شده برای تمام ضخامتھا یا SCHھایی که بر حسب ضخامت جدار یا ۴ در ردیف–٩

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

بینی شده باشد.ھای یاد شده با عنوان « پیش راه اندازی و راه اندازی » در گروه مربوط پیشھای آزمایشمنظور شده است مگر اینکه ردیف
ھای گروه ابزاردقیق:در ردیف–١٢
١ برای انجام کارھای کالیبراسیون ادوات ابزاردقیق، پیمانکار باید یک کارگاه مجھز به تجھیزات مورد نیاز آزمایش داشته باشد و این تجھیزات باید دارای–١٢

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

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

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

لوله، توسطھای آزمایش ھیدروستاتیک خطوط) در زمانIN LINE INSTRUMENTSلوله ( ھای آزمایش و ادوات طول خطوط۴ باز کردن و نصب مجدد دستگاه–١٢
ھای سیگنال نیوماتیکی و یا اتصاالت کابل وشود و در این رابطه، در موارد نیاز، گروه ابزاردقیق باید اتصاالت جانبی مثل لوله)  انجام میPIPINGکشی(گروه لوله

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

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

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

٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول -  لوله کشی - حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

لوله کشی

فصل اول – حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

١–قیمت ھای این فصل مربوط به جابجایی و حمل مصالح لوله كشی( تحویلی از كارفرما به پیمانكار) از محل انبار كارفرما تا انبار پیمانكار و ھمچنین حمل و
.جابجایی مصالح و قطعات ساخته شده در محدوده محل اجرای كار می باشد

:٢–تقسیم بندی ردیف ھای این فصل به شرح زیر صورت گرفته است
الف: ھزینه جابجایی مصالح(شامل بارگیری، حمل، تخلیه) از انبار كارفرما تا انبار پیمانكار(انبار مركزی پیمانكار كه در فاصله مناسبی از چندین واحد

.سرچاھی قرار دارد) تحت ردیف ھای جداگانه ”بارگیری و تخلیه” و ”حمل” پرداخت می شود
ب: ھزینه جابحایی مصالح در حد فاصل انبار اصلی پیمانكار تا محل نصب و یا كارگاه ھای رنگ و سندبالست و یا پوشش تحت ردیف ”حمل و

.جابحایی مصالح در محدوده سایت” منظور شده است
٣–در قیمت ھای این فصل، بارگیری و یا باراندازی در انبار كارفرما، انبار پیمانكار، كارگاه پیش ساخت، كارگاه رنگ و سندبالست و یا پوشش و محل نصب
منظور شده است. ھزینه جابجایی و حمل اضافی مصالح لوله كشی و یا قطعات پیش ساخته شده در محدوده كارگاه ساخت و یا كارگاه رنگ و
سندبالست و پوشش و حمل لوله ھا و ملحقات و یا قطعات ساخته شده به محل نصب(یا داخل ترانشه) برحسب مورد در بخش ھای دیگر این

.فھرست بھا منظور شده است
۴–ردیف ھای این فصل، براساس وزن لوله ھا و سایر مصالح لوله كشی اندازه گیری می شود، و واحد آن ”تن” می باشد كه به تفكیك درج شده در بند ٢

.محاسبه می شود

٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول -  لوله کشی - حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

حمل به انبار پیمانکار - بارگیری و تخلیه M1HD0101
٠١٠١۶١

گروه کد

فصل اول -  لوله کشی - حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

ALL WEIGHTS ٠١١،٢٣۴،٠٧٠ تن

۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول -  لوله کشی - حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

حمل به انبار پیمانکار - حمل مصالح M1HD0102
٠١٠٢۶١

گروه کد

فصل اول -  لوله کشی - حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

ALL WEIGHTS AND

DISTANCES
٠١۶،٣٣٠ تن

۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل اول -  لوله کشی - حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

حمل و جابحائی مصالح در محدوده سایت M1HD02
٠١١١۶١

گروه کد

فصل اول -  لوله کشی - حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

ALL MATERIALS ٠١٨٢٨،۵٨٠ تن

۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

لوله کشی

فصل دوم– پیش ساخت کارھای لوله کشی

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

.فنی در آن مستقر شده است
FIT)٢–قیمت ھای عملیات پیش ساخت(براساس نقش ھای ایزومتریک) شامل: برش ، پخ زدن، (و یا آماده سازی لبه ھای پخ شده) ،  اتصال قطعات به یكدیگر

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

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

.است
،(NOZZLES)۴–ردیف ھای كارھای پیش ساخت شامل، پیش ساخت قطعات لوله كشی (اسپول )  و سایر كارھای خاص: ساخت انشعابات روی لوله ھا

)، می باشد كه براساس قطر، ضخامت جداره در ردیف ھای جداگانه، تفكیک شده است. در موردLETSو اتصاالت ((MITERING)ساخت زانوھای مایتر
ساخت انشعابات، طبقه بندی به تفكیک زاویه انشعاب و به تفكیک با صفحه تقویتی و بدون آن انجام شده است و قیمت ھای آنھا بر حسب ردیف ھای

.مربوط محاسبه می شود
) ھا اعم از اینكه در كارگاه پیش ساخت اجرا شوند و یا به  دلیل طبیعتLETSو یا((NOZZLES)۵–در مورد كارھای خاص پیش ساخت از قبیل اتصال انشعابات

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

.لوله كشی با عالئم مشخص تعیین شده و به تأیید مھندس مشاور رسیده است
.نیز تعداد سرجوش انجام شده می باشد. در این مورد، قطر لوله شاخه انشعاب مالک عمل می باشد(NOZZLES)واحد اندازه گیری ساخت انشعابات

واحد اندازه گیری ساخت زانوھای مایتر شده، تعداد سرجوش ھای اجرا شده برای ساخت زانو می باشد. مثًال ھرگاه یك زانو از سه قطعه متصل شده
.تشكیل شود، تعداد ٢ سرجوش محاسبه می شود

٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

THK<=0.375زانو ھای مایتر-   M1PFMIS1
٠٢٠١۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 4" ٠١٣،٢۴٧،٢٧٠ سرجوش

D= 5" ٠٢٣،٨٩۵،٠٣٠ سرجوش

D= 6" ٠٣۴،۵٠١،۵٠٠ سرجوش

D= 8" ٠۴۵،٨٩٠،٠٣٠ سرجوش

D= 10" ٠۵٧،٢٣٩،١٨٠ سرجوش

D= 12" ٠۶٨،١٨٧،٩٣٠ سرجوش

D= 14" ٠٧٩،٣۶۵،۶۴٠ سرجوش

D= 16" ٠٨١٠،۵٣٨،۶١٠ سرجوش

D= 18" ٠٩١١،٧١۵،٣۴٠ سرجوش

D= 20" ١٠١٢،٨٨٨،٠٩٠ سرجوش

D= 24" ١١١۵،٢٣٨،٧٧٠ سرجوش

D= 26" ١٢١۶،۴١۵،٩۴٠ سرجوش

D= 28" ١٣١٧،۵٩١،۶٢٠ سرجوش

D= 30" ١۴١٨،٧۶۵،۴٣٠ سرجوش

D= 32" ١۵١٩،٩٣٨،۴٠٠ سرجوش

D= 34" ١۶٢١،١١۶،١١٠ سرجوش

D= 36" ١٧٢٢،٢٨٩،٠٨٠ سرجوش

٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tزانو ھای مایتر 0.375"<THK<=0.625 M1PFMIS2
٠٢٠٢۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 4" ٠١٣،٧٠٠،١٩٠ سرجوش

D= 5" ٠٢۴،۴٢٧،٩٢٠ سرجوش

D= 6" ٠٣۵،١٠٧،٠١٠ سرجوش

D= 8" ٠۴۶،۶٧٧،١۴٠ سرجوش

D= 10" ٠۵٨،٩۴۶،١٧٠ سرجوش

D= 12" ٠۶٩،٣١٣،٠٢٠ سرجوش

D= 14" ٠٧١٠،۶٧٧،٨۵٠ سرجوش

D= 16" ٠٨١٢،٠٣٩،١٣٠ سرجوش

D= 18" ٠٩١٣،۴٠٢،٩٩٠ سرجوش

D= 20" ١٠١۴،٧۶۵،٢۴٠ سرجوش

D= 24" ١١١٧،۴٩١،٣۵٠ سرجوش

D= 26" ١٢١٨،٨۵۴،٢٣٠ سرجوش

D= 28" ١٣٢٠،٢١٨،۴۴٠ سرجوش

D= 30" ١۴٢١،۵٨٠،٣۴٠ سرجوش

D= 32" ١۵٢٢،٩٣٩،۶٧٠ سرجوش

D= 34" ١۶٢۴،٣٠۵،۴٧٠ سرجوش

D= 36" ١٧٢۵،۶۶۶،٧۶٠ سرجوش

٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tزانو ھای مایتر  0.625"<THK<1 M1PFMIS3
٠٢٠٣۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 4" ٠١۴،۴٢٨،٨۵٠ سرجوش

D= 5" ٠٢۵،٢٩٣،۴۶٠ سرجوش

D= 6" ٠٣۶،٠٩٧،٣٢٠ سرجوش

D= 8" ٠۴٧،٩۶۶،٣١٠ سرجوش

D= 10" ٠۵١٠،٧١٠،۶٧٠ سرجوش

D= 12" ٠۶١١،١٢٩،٨٧٠ سرجوش

D= 14" ٠٧١٢،٧٧٨،١۵٠ سرجوش

D= 16" ٠٨١۴،۴٢۴،٠٨٠ سرجوش

D= 18" ٠٩١۶،٠٧٢،۵٨٠ سرجوش

D= 20" ١٠١٧،٧١٨،٢٨٠ سرجوش

D= 24" ١١٢١،٠١٢،۴٩٠ سرجوش

D= 26" ١٢٢٢،۶۵٨،٨١٠ سرجوش

D= 28" ١٣٢۴،٣٠٧،۶۶٠ سرجوش

D= 30" ١۴٢۵،٩۵٣،٠١٠ سرجوش

D= 32" ١۵٢٧،۵٩۵،٢٢٠ سرجوش

D= 34" ١۶٢٩،٢۴۵،٠۵٠ سرجوش

D= 36" ١٧٣٠،٨٩٠،۴٠٠ سرجوش

١٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

: Tزانو ھای مایتر 1"<THK<=1.5 M1PFMIS4
٠٢٠۴۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 8" ٠١١٠،۴۶٣،٢٩٠ سرجوش

D= 10" ٠٢١۴،٢٣٢،٠٧٠ سرجوش

D= 12" ٠٣١۴،۶٧٠،٠٢٠ سرجوش

D= 14" ٠۴١۶،٨٩٠،٣٩٠ سرجوش

D= 16" ٠۵١٩،١٠۵،٨٣٠ سرجوش

D= 18" ٠۶٢١،٣٢۶،۴١٠ سرجوش

D= 20" ٠٧٢٣،۵۴٢،٨٢٠ سرجوش

D= 24" ٠٨٢٧،٩٧٨،۶٣٠ سرجوش

D=26" ٠٩٣٠،١٩٨،۴٠٠ سرجوش

D=28" ١٠٣٢،۴١٧،۵٧٠ سرجوش

D=30" ١١٣۴،۶٣۵،۴٠٠ سرجوش

D=32" ١٢٣۶،٨۴٧،۵٣٠ سرجوش

D=34" ١٣٣٩،٠۶٨،٠٧٠ سرجوش

D=36" ١۴۴١،٢٨۵،٢٨٠ سرجوش

١١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه-٩٠نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
THK<=0.375

M1PFNZNR01S1
٠٢١١۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 2 " ٠١٢،٠٧٩،٣۶٠ سرجوش

D= 3" ٠٢٢،٨۴٠،۴٠٠ سرجوش

D= 4" ٠٣٣،۴٣٠،١۴٠ سرجوش

D= 5" ٠۴۴،٠٢٣،٧٧٠ سرجوش

D= 6" ٠۵۴،۵۵٢،٨۵٠ سرجوش

D= 8" ٠۶۶،٠٧۵،٣۴٠ سرجوش

D= 10" ٠٧٧،١٢٨،٨٠٠ سرجوش

D= 12" ٠٨٨،٠٣٨،١٧٠ سرجوش

D= 14" ٠٩٩،٢١۶،٨۴٠ سرجوش

D= 16" ١٠١٠،٣٩۵،۵٢٠ سرجوش

D= 18" ١١١١،۶١۴،۴۵٠ سرجوش

D= 20" ١٢١٢،٨٣٣،٣٩٠ سرجوش

D= 24" ١٣١۵،٢٧١،٢۵٠ سرجوش

١٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tدرجه ٩٠نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  0.375
>THK <0.625

M1PFNZNR01S2
٠٢١٢۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 2 " ٠١٢،٢٧٣،٩٩٠ سرجوش

D= 3" ٠٢٣،١٠٨،٣۴٠ سرجوش

D= 4" ٠٣٣،٨٠٣،٨۶٠ سرجوش

D= 5" ٠۴۴،۴١٨،٨٨٠ سرجوش

D= 6" ٠۵۵،٠٠۴،٧٣٠ سرجوش

D= 8" ٠۶۶،۶٨۵،٢١٠ سرجوش

D= 10" ٠٧٧،٨۴٣،٧۶٠ سرجوش

D= 12" ٠٨٨،٨۴١،٩٨٠ سرجوش

D= 14" ٠٩١٠،١۵٩،۴٩٠ سرجوش

D= 16" ١٠١١،۴٣۵،٠٧٠ سرجوش

D= 18" ١١١٢،٧٨۴،٧٩٠ سرجوش

D= 20" ١٢١۴،٠۴٣،٩٧٠ سرجوش

D= 24" ١٣١۶،٧٩٨،٣٨٠ سرجوش

١٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tدرجه٩٠نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  0.625
>THK <1

M1PFNZNR01S3
٠٢١٣۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 4" ٠١۴،۶٣۶،۵٧٠ سرجوش

D= 5" ٠٢۵،٣٨٧،٢٢٠ سرجوش

D= 6" ٠٣۶،١٠٠،٩٣٠ سرجوش

D= 8" ٠۴٨،١۴۶،۶٧٠ سرجوش

D= 10" ٠۵٩،۵۶٣،١٨٠ سرجوش

D= 12" ٠۶١٠،٧٨٧،٢٩٠ سرجوش

D= 14" ٠٧١٢،٣٩٧،۴۶٠ سرجوش

D= 16" ٠٨١٣،٩۵٧،٧٢٠ سرجوش

D= 18" ٠٩١۵،۶٠٧،١١٠ سرجوش

D= 20" ١٠١٧،١۴۴،٣٧٠ سرجوش

D= 24" ١١٢٠،۵١٠،٩٠٠ سرجوش

١۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tدرجه٩٠نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  1=>
THK<=1.5

M1PFNZNR01S4
٠٢١۴۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 8" ٠١١٠،٧۵٩،٣٨٠ سرجوش

D= 10" ٠٢١٢،۶۶٩،١۶٠ سرجوش

D= 12" ٠٣١۴،٣٣٧،٧٢٠ سرجوش

D= 14" ٠۴١۶،۵٠٣،٢۶٠ سرجوش

D= 16" ٠۵١٨،۶٠۴،٠۵٠ سرجوش

D= 18" ٠۶٢٠،٨١۵،٨٨٠ سرجوش

D= 20" ٠٧٢٢،٨٧١،۵٩٠ سرجوش

D= 24" ٠٨٢٧،٣٩٢،٣١٠ سرجوش

١۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

=>THKنازل ھا -  بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب 0.375 M1PFNZNR02S1
٠٢١۵۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 2 " ٠١٢،٧٠٢،٩٧٠ سرجوش

D= 3" ٠٢٣،۶٩٢،۵٣٠ سرجوش

D= 4" ٠٣۴،۴۵٨،٩٩٠ سرجوش

D= 5" ٠۴۵،٢٣١،٢٩٠ سرجوش

D= 6" ٠۵۵،٩١٩،١٩٠ سرجوش

D= 8" ٠۶٧،٨٩٨،١۴٠ سرجوش

D= 10" ٠٧٩،٢۶٧،۴۴٠ سرجوش

D= 12" ٠٨١٠،۴۴٩،۶٢٠ سرجوش

D= 14" ٠٩١١،٩٨١،٩٠٠ سرجوش

D= 16" ١٠١٣،۵١۴،١٨٠ سرجوش

D= 18" ١١١۵،٠٩٨،٧٩٠ سرجوش

D= 20" ١٢١۶،۶٨٣،۴٠٠ سرجوش

D= 24" ١٣١٩،٨۵٢،۶٣٠ سرجوش

١۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tنازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب 0.375<THK
٠٫۶٢۵=>

M1PFNZNR02S2
٠٢١۶۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 2 " ٠١٢،٩۵۶،١٩٠ سرجوش

D= 3" ٠٢۴،٠۴٠،٨۵٠ سرجوش

D= 4" ٠٣۴،٩۴۵،٠٢٠ سرجوش

D= 5" ٠۴۵،٧۴۴،۵۴٠ سرجوش

D= 6" ٠۵۶،۵٠۶،١۵٠ سرجوش

D= 8" ٠۶٨،۶٩٠،٧٧٠ سرجوش

D= 10" ٠٧١٠،١٩۶،٨٩٠ سرجوش

D= 12" ٠٨١١،۴٩۴،۵٨٠ سرجوش

D= 14" ٠٩١٣،٢٠٧،٣۴٠ سرجوش

D= 16" ١٠١۴،٨۶۵،١٩٠ سرجوش

D= 18" ١١١۶،۶٢٠،٢٢٠ سرجوش

D= 20" ١٢١٨،٢۵٧،١۶٠ سرجوش

D= 24" ١٣٢١،٨٣٧،٨٩٠ سرجوش

١٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tنازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب 0.625< THK <1 M1PFNZNR02S3
٠٢١٧۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 4" ٠١۶،٠٢٧،۵۵٠ سرجوش

D= 5" ٠٢٧،٠٠٢،٣١٠ سرجوش

D= 6" ٠٣٧،٩٣١،۴١٠ سرجوش

D= 8" ٠۴١٠،۵٩١،۴٩٠ سرجوش

D= 10" ٠۵١٢،۴٣٢،۶٢٠ سرجوش

D= 12" ٠۶١۴،٠٢٣،٢٩٠ سرجوش

D= 14" ٠٧١۶،١١۶،۶٩٠ سرجوش

D= 16" ٠٨١٨،١۴۵،٢۴٠ سرجوش

D= 18" ٠٩٢٠،٢٨٧،٩۶٠ سرجوش

D= 20" ١٠٢٢،٢٨٨،٠٩٠ سرجوش

D= 24" ١١٢۶،۶۶۴،٨۵٠ سرجوش

١٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tنازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب 1<- THK<=1.5 M1PFNZNR02S4
٠٢١٨۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 8" ٠١١٣،٩٨٧،٧٠٠ سرجوش

D= 10" ٠٢١۶،۴۶٩،۵٢٠ سرجوش

D= 12" ٠٣١٨،۶۴٠،٠٢٠ سرجوش

D= 14" ٠۴٢١،۴۵۴،٩٢٠ سرجوش

D= 16" ٠۵٢۴،١٨۵،١۵٠ سرجوش

D= 18" ٠۶٢٧،٠۶١،۴۵٠ سرجوش

D= 20" ٠٧٢٩،٧٣٣،۴٧٠ سرجوش

D= 24" ٠٨٣۵،۶٠٨،۵٢٠ سرجوش

١٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

=>THKدرجه٩٠نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  0.375 M1PFNZRE01S1
٠٢١٩۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 2 " ٠١٣،٠٨٢،٠١٠ سرجوش

D= 3" ٠٢۴،٢٠٩،٨٢٠ سرجوش

D= 4" ٠٣۵،٠٨٣،٩۶٠ سرجوش

D= 5" ٠۴۵،٩۶۴،۵٢٠ سرجوش

D= 6" ٠۵۶،٧۴٩،۵٣٠ سرجوش

D= 8" ٠۶٩،٠٠٣،٣١٠ سرجوش

D= 10" ٠٧١٠،۵۶٨،۴٠٠ سرجوش

D= 12" ٠٨١١،٩١٩،۶۴٠ سرجوش

D= 14" ٠٩١٣،۶۶٩،۶۵٠ سرجوش

D= 16" ١٠١۵،۴١٨،۶۵٠ سرجوش

D= 18" ١١١٧،٢٢٨،٠٨٠ سرجوش

D= 20" ١٢١٩،٠٣۶،۵٠٠ سرجوش

D= 24" ١٣٢٢،۶۵۴،٩۴٠ سرجوش

٢٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tدرجه٩٠نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  0.375 >THK
٠٫۶٢۵ =>

M1PFNZRE01S2
٠٢٢٠۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 2 " ٠١٣،٣٧٠،۶۶٠ سرجوش

D= 3" ٠٢۴،۶٠٧،۴٧٠ سرجوش

D= 4" ٠٣۵،۶٣٧،٩۵٠ سرجوش

D= 5" ٠۴۶،۵۵٠،٠٠٠ سرجوش

D= 6" ٠۵٧،۴١٨،٣٢٠ سرجوش

D= 8" ٠۶٩،٩٠٨،۵٣٠ سرجوش

D= 10" ٠٧١١،۶٢٨،٠٣٠ سرجوش

D= 12" ٠٨١٣،١١١،۶١٠ سرجوش

D= 14" ٠٩١۵،٠۶۶،٩۴٠ سرجوش

D= 16" ١٠١۶،٩۶١،٢٢٠ سرجوش

D= 18" ١١١٨،٩۶٣،۶٠٠ سرجوش

D= 20" ١٢٢٠،٨٣٢،٠٣٠ سرجوش

D= 24" ١٣٢۴،٩١٩،۴۴٠ سرجوش

٢١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tدرجه٩٠نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  0.375 >THK
٠٫۶٢۵ =>

M1PFNZRE01S3
٠٢٢١۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 4" ٠١۶،٧٩٩،٢١٠ سرجوش

D= 5" ٠٢٧،٩٠٢،۶١٠ سرجوش

D= 6" ٠٣٨،٩۵٠،٠٢٠ سرجوش

D= 8" ٠۴١١،٩۴٧،١٨٠ سرجوش

D= 10" ٠۵١۴،٠٣٣،۴۵٠ سرجوش

D= 12" ٠۶١۵،٨٣۶،۶٣٠ سرجوش

D= 14" ٠٧١٨،٢٠۵،۵۶٠ سرجوش

D= 16" ٠٨٢٠،۵٠١،٣۶٠ سرجوش

D= 18" ٠٩٢٢،٩٢۵،۵۵٠ سرجوش

D= 20" ١٠٢۵،١٨۵،٨٠٠ سرجوش

D= 24" ١١٣٠،١٣۶،٠٠٠ سرجوش

٢٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tدرجه٩٠نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  1 <= THK
١٫۵ =>

M1PFNZRE01S4
٠٢٢٢۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 8" ٠١١۵،۶۴۴،٧٠٠ سرجوش

D= 10" ٠٢١٨،۴٣۶،۶۶٠ سرجوش

D= 12" ٠٣٢٠،٨٨٣،١٢٠ سرجوش

D= 14" ٠۴٢۴،٠۴۵،٨٠٠ سرجوش

D= 16" ٠۵٢٧،١١۴،٧٩٠ سرجوش

D= 18" ٠۶٣٠،٣۴٣،٣۶٠ سرجوش

D= 20" ٠٧٣٣،٣۴٢،٣۵٠ سرجوش

D= 24" ٠٨٣٩،٩۴١،٨۵٠ سرجوش

٢٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

THKنازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب  <=0.375 M1PFNZRE02S1
٠٢٢٣۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 2 " ٠١۴،٠٠۶،۴٢٠ سرجوش

D= 3" ٠٢۵،۴٧٣،١۵٠ سرجوش

D= 4" ٠٣۶،۶٠٩،٠٧٠ سرجوش

D= 5" ٠۴٧،٧۵٣،٣۵٠ سرجوش

D= 6" ٠۵٨،٧٧۴،۴٢٠ سرجوش

D= 8" ٠۶١١،٧٠۵،۵٢٠ سرجوش

D= 10" ٠٧١٣،٧٣٨،٩٣٠ سرجوش

D= 12" ٠٨١۵،۴٩۵،۵۴٠ سرجوش

D= 14" ٠٩١٧،٧٧٠،٩٣٠ سرجوش

D= 16" ١٠٢٠،٠۴۴،٣۴٠ سرجوش

D= 18" ١١٢٢،٣٩٧،٢٩٠ سرجوش

D= 20" ١٢٢۴،٧۴٧،۶٨٠ سرجوش

D= 24" ١٣٢٩،۴۵١،۶٠٠ سرجوش

٢۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tنازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب 0.375 <THK <=0.625 M1PFNZRE02S2
٠٢٢۴۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 2 " ٠١۴،٣٨٢،٣٣٠ سرجوش

D= 3" ٠٢۵،٩٩٠،٢٠٠ سرجوش

D= 4" ٠٣٧،٣٢٩،٨٠٠ سرجوش

D= 5" ٠۴٨،۵١۵،٣٠٠ سرجوش

D= 6" ٠۵٩،۶۴۴،٠٣٠ سرجوش

D= 8" ٠۶١٢،٨٨٠،٧٣٠ سرجوش

D= 10" ٠٧١۵،١١۶،۴۵٠ سرجوش

D= 12" ٠٨١٧،٠۴۵،٢٩٠ سرجوش

D= 14" ٠٩١٩،۵٨٧،۵۴٠ سرجوش

D= 16" ١٠٢٢،٠۴٩،١۶٠ سرجوش

D= 18" ١١٢۴،۶۵٣،۴٠٠ سرجوش

D= 20" ١٢٢٧،٠٨١،٣۵٠ سرجوش

D= 24" ١٣٣٢،٣٩۵،۶٠٠ سرجوش

٢۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tنازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب 0.625 <THK <1 M1PFNZRE02S3
٠٢٢۵۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 4" ٠١٨،٨۴١،۴٢٠ سرجوش

D= 5" ٠٢١٠،٢٧۴،۵٠٠ سرجوش

D= 6" ٠٣١١،۶٣٧،٢٢٠ سرجوش

D= 8" ٠۴١۵،۵٣١،٩٠٠ سرجوش

D= 10" ٠۵١٨،٢۴١،۵٧٠ سرجوش

D= 12" ٠۶٢٠،۵٨٨،٧٢٠ سرجوش

D= 14" ٠٧٢٣،۶۶٧،٣۵٠ سرجوش

D= 16" ٠٨٢۶،۶۵١،٨٢٠ سرجوش

D= 18" ٠٩٢٩،٨٠۴،٢٢٠ سرجوش

D= 20" ١٠٣٢،٧۴٠،٣۶٠ سرجوش

D= 24" ١١٣٩،١٧۶،۵٧٠ سرجوش

٢۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tنازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب 1 <= THK <= 1.5 M1PFNZRE02S4
٠٢٢۶۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 8" ٠١٢٠،٣٣٩،٢١٠ سرجوش

D= 10" ٠٢٢٣،٩۶٧،٢٩٠ سرجوش

D= 12" ٠٣٢٧،١۴٩،۴۵٠ سرجوش

D= 14" ٠۴٣١،٢۵٩،٧٣٠ سرجوش

D= 16" ٠۵٣۵،٢۴٩،۴١٠ سرجوش

D= 18" ٠۶٣٩،۴۴٨،۶۵٠ سرجوش

D= 20" ٠٧۴٣،٣۴۵،۵١٠ سرجوش

D= 24" ٠٨۵١،٩٢۵،١٣٠ سرجوش

٢٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS #3000CLASS #6000
رديف

(بھاي واحد (ريال

O_LETھا - کربن استیل M1PFOLCS
٠٢٣١۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D< 1" ٠١٨٣٣،٠٨٠٩٧٧،٩۶٠ عدد

1" <= D <2" ٠٢١،۵٨۵،٣٨٠١،٧٣٩،١٢٠ عدد

D=2" ٠٣١،٩۵٠،۵۴٠٢،١٣٣،١٠٠ عدد

D=3" ٠۴٢،۶۶٣،٢٩٠٠ عدد

D=4" ٠۵٣،٢١۶،٨٠٠٠ عدد

D=5" ٠۶٣،٧٧۴،٢٠٠٠ عدد

D=6" ٠٧۴،٢٧١،٠٧٠٠ عدد

D=8" ٠٨۵،۶٩٢،٩٣٠٠ عدد

D=10" ٠٩۶،۶٩٠،٠٣٠٠ عدد

D=12" ١٠٧،۵۵۵،١٢٠٠ عدد

٢٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS #3000CLASS #6000
رديف

(بھاي واحد (ريال

O_LETھا - فوالد ضد زنگ M1PFOLSS
٠٢٣٢۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D< 1" ٠١١،٣٩١،۵۴٠١،۵۴١،٣۶٠ عدد

1" <= D <2" ٠٢٢،۶٨۶،٧٠٠٢،٩۴٣،٩٩٠ عدد

٢٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

THK<=.375".375"<THK<=.625".625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ و باالتر٢اسپول ھا - کربن استیل -  M1PFSFCS
٠٢۴١۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D= 2 "٠ ٠١١،۴۵٧،٩٢٠١،۶٣٧،١٢٠٠ سرجوش

D= 3"٠ ٠٢٢،٠٠۴،۴٨٠٢،٢۴٣،٣۵٠٠ سرجوش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٣٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢اسپول ھا - کربن استیل - کوچکتر از  M1PFSFCT
٠٢۴٢۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پیش ساخت کارھای لوله کشی

D< 1" ٠١٣٩۵،٧٨٠ سرجوش

1" <= D <2" ٠٢۵٣١،۶٨٠ سرجوش

٣١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

لوله کشی

فصل سوم – لوله کشی روزمینی

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

.نصب و جوشكاری لوله ھا و اسپول ھا در محدوده واحدھای سرچاھی و چند راھه ھا١–١
ــ  ھزینه عملیات لوله كشی( نصب و جوشكاری) با قطر ٢ اینچ و باالتر اعم از بخش ھایی كه پیش ساخت شده باشد. ( اسپول ) و یا با استفاده از
قطعات از لوله مستقیم اجرا شود، بر اساس واحد ”سرجوش” اجرا شده در محل نصب محاسبه می شود. بدیھی است ھزینه سرجوش ھای

.اجرا شده در ساخت اسپول ھا، جداگانه و براساس ردیف ھای فصل دوم محاسبه می  شود
ــ  ھزینه بستن فلنج ھا كه قطعات مرتبط با آنھا قبًال در محل خود نصب شده اند، بصورت ردیف ھای جداگانه و براساس ”تعداد فلنج” محاسبه

.می شود
(FIELD FABRICATE & ERECT)ساخت و نصب لوله در محل كار١–٢

ــ  ھزینه لوله كشی با لوله ھای از جنس فوالد كربن دار و فوالد زنگ نزن با قطر كمتر از ٢ اینچ و ھمچنین لوله كشی گالوانیزه به قطرھای مختلف
.از ردیف ھای این فصل محاسبه می گردد

.ــ  واحد اندازه گیری ردیف ھای موضوع این بند برای تمامی مصالح مختلف ”مترطول” لوله كشی انجام شده می باشد
ــ  ھزینه نصب تمامی ملحقات واقع در مسیر لوله كشی ھای موضوع این بند(از قبیل شیرآالت، فلنج ھا، …)، در قیمت ردیف ھای لوله كشی

.منظور شده است و از بابت آنھا ھزینه اضافی محاسبه نمی شود
نصب ملحقات واقع در مسیر لوله كشی ھا١–٣

.ــ  ھزینه نصب اقالمی از قبیل انواع شیرآالت، شیرھای كنترل، … از ردیف ھای موضوع این بند محاسبه می شود
محاسبه می شود. ھزینه ھای(LIFTING & ERECTING)ــ قیمت ردیف ھای موضوع این بند، فقط برای باالبردن و استقرار در محل نصب

.جوشكاری و یا اتصال فلنج ھای این قبیل قطعات بصورت ”سرجوش” و یا ”تعداد فلنج”  از ردیف ھای موضوع بند ١–١ محاسبه می شود
ــ  ھزینه كالیبراسیون و یا كنترل مشخصات فنی وسایل ابزاردقیق(شیرھای كنترل ، اریفیس ھا و …)  براساس ردیف ھای مربوط در گروه كارھای

.ابزاردقیق و ھزینه نصب  آنھا، براساس ردیف ھای موضوع این بند محاسبه می شود
٢–ھزینه سایر عملیات تكمیلی لوله كشی شامل  آزمایش ھای رادیوگرافی، ھیدرواستاتیک و …، ھمچنین عملیات پیش گرم كردن و تنش زدایی

.جوشكاری ھا براساس ردیف ھای فصل ”كارھای تكمیلی لوله كشی” محاسبه می شود

٣٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

=>THKنصب و جوشکاری لوله ھا و اسپولھا - کربن استیل 0.375 M1AGFECSS1
٠٣٠١۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D= 2 " ٠١۴،٩١۵،٠٣٠ سرجوش

D= 3" ٠٢۶،١۵١،٨٠٠ سرجوش

D= 4" ٠٣٧،١۵١،٢٠٠ سرجوش

D= 5" ٠۴٨،٣١۴،٠٨٠ سرجوش

D= 6" ٠۵٩،٢٨١،٨٧٠ سرجوش

D= 8" ٠۶١١،۵٣٢،١٣٠ سرجوش

D= 10" ٠٧١۴،٣٨١،۴١٠ سرجوش

D= 12" ٠٨١٧،٠٢٩،٢۵٠ سرجوش

D= 14" ٠٩١٩،٨۶۵،٧٩٠ سرجوش

D= 16" ١٠٢٢،۴٢٣،٩٠٠ سرجوش

D= 18" ١١٢۴،٩٩٧،٨٨٠ سرجوش

D= 20" ١٢٢٧،۵۵۶،١۶٠ سرجوش

D= 24" ١٣٣٢،۶٨٨،۴٢٠ سرجوش

D= 26" ١۴٣۵،٢۶٢،۵۶٠ سرجوش

D= 28" ١۵٣٧،٨٢۴،٨۴٠ سرجوش

D= 30" ١۶۴٠،٣٩٨،٨٢٠ سرجوش

D= 32" ١٧۴٢،٩۵٢،٩٣٠ سرجوش

D= 34" ١٨۴۵،۵٣١،٠٨٠ سرجوش

D= 36" ١٩۴٨،٠٨٧،١٩٠ سرجوش

٣٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tنصب و جوشکاری لوله ھا و اسپولھا - کربن استیل 0.375"
>THK<=0.625

M1AGFECSS2
٠٣٠٢۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D= 2 " ٠١۵،۵١۶،۵٩٠ سرجوش

D= 3" ٠٢۶،٩۴٢،٠٣٠ سرجوش

D= 4" ٠٣٨،٢٧۴،٢۴٠ سرجوش

D= 5" ٠۴٩،۶٢۵،٣۵٠ سرجوش

D= 6" ٠۵١٠،٧۴٣،٢٣٠ سرجوش

D= 8" ٠۶١٣،٣۶٣،٨٣٠ سرجوش

D= 10" ٠٧١۶،٧٣٣،٧٢٠ سرجوش

D= 12" ٠٨١٩،٧٢٠،۶٠٠ سرجوش

D= 14" ٠٩٢٣،٠٠٨،٨۵٠ سرجوش

D= 16" ١٠٢۶،٠١٩،٧٧٠ سرجوش

D= 18" ١١٢٩،٠٣٧،۴۵٠ سرجوش

D= 20" ١٢٣٢،٠۴٩،۴۵٠ سرجوش

D= 24" ١٣٣٨،٠٨٢،٢١٠ سرجوش

D= 26" ١۴۴١،٠٩٣،١٣٠ سرجوش

D= 28" ١۵۴۴،١١۴،٠۶٠ سرجوش

D= 30" ١۶۴٧،١٢٣،٨٩٠ سرجوش

D= 32" ١٧۵٠،١٣٢،۴٨٠ سرجوش

D= 34" ١٨۵٣،١۵٢،۴٩٠ سرجوش

D= 36" ١٩۵۶،١۶۴،٣٢٠ سرجوش

٣۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tنصب و جوشکاری لوله ھا و اسپولھا - کربن استیل 0.625" < THK
١>

M1AGFECSS3
٠٣٠٣۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D= 4" ٠١١٠،٠۵۶،۴۵٠ سرجوش

D= 5" ٠٢١١،۶٩٧،۴٩٠ سرجوش

D= 6" ٠٣١٣،٠۵٩،١۶٠ سرجوش

D= 8" ٠۴١۶،٢۵٢،۶٩٠ سرجوش

D= 10" ٠۵٢١،۶٢۶،٢٣٠ سرجوش

D= 12" ٠۶٢٣،٩٧۴،۴٩٠ سرجوش

D= 14" ٠٧٢٧،٩۶٩،۴۴٠ سرجوش

D= 16" ٠٨٣١،۶٣۴،٨٢٠ سرجوش

D= 18" ٠٩٣۵،٣٠٧،١٢٠ سرجوش

D= 20" ١٠٣٨،٩٧۴،۶۶٠ سرجوش

D= 24" ١١۴۶،٣١۴،۵٠٠ سرجوش

D= 26" ١٢۴٩،٩٨٣،١٢٠ سرجوش

D= 28" ١٣۵٣،۶۵٧،۵٩٠ سرجوش

D= 30" ١۴۵٧،٣٢٠،٩۶٠ سرجوش

D= 32" ١۵۶٠،٩٨٣،٠٨٠ سرجوش

D= 34" ١۶۶۴،۶۵٨،۶۴٠ سرجوش

D= 36" ١٧۶٨،٣٢٢،٠٠٠ سرجوش

٣۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tنصب و جوشکاری لوله ھا و اسپولھا - کربن استیل 1"<= THK
١٫۵=>

M1AGFECSS4
٠٣٠۴۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D= 8" ٠١٢١،١۵٠،٧٠٠ سرجوش

D= 10" ٠٢٢۶،٢۶۴،٢۵٠ سرجوش

D= 12" ٠٣٣١،١١۶،٣٢٠ سرجوش

D= 14" ٠۴٣۶،٣٠٨،٢۴٠ سرجوش

D= 16" ٠۵۴١،٠٩٩،٧٢٠ سرجوش

D= 18" ٠۶۴۵،٨٩۵،٩۶٠ سرجوش

D= 20" ٠٧۵٠،۶٩٠،٧٠٠ سرجوش

D= 24" ٠٨۶٠،٢٨١،۵١٠ سرجوش

D=26" ٠٩۶۵،٠٧۶،٢۴٠ سرجوش

D=28" ١٠۶٩،٨٧۵،٧٣٠ سرجوش

D=30" ١١٧۴،۶۶۶،١٣٠ سرجوش

D=32" ١٢٧٩،۴۵٠،٠٢٠ سرجوش

D=34" ١٣٨۴،٢۵٢،٧٧٠ سرجوش

D=36" ١۴٨٩،٠۴۴،٢۵٠ سرجوش

٣۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

CLASSنصب و جوشکاری لوله ھا و اسپول ھا - بستن فلنج ھا  =<600 M1AGFEFGC1
٠٣٠۵۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D= 2 " ٠١١٢٢،٩۵٠ سرجوش

D= 3" ٠٢١٨٣،۵٠٠ سرجوش

D= 4" ٠٣٢۴۴،۶٧٠ سرجوش

D= 5" ٠۴٣٠۶،۴۵٠ سرجوش

D= 6" ٠۵٣۶٧،۶٢٠ سرجوش

D= 8" ٠۶۴٩٠،۵٧٠ سرجوش

D= 10" ٠٧۶١٢،٢٩٠ سرجوش

D= 12" ٠٨٧٣۴،۶٢٠ سرجوش

D= 14" ٠٩٨۵۶،٩۶٠ سرجوش

D= 16" ١٠٩٧٩،٢٩٠ سرجوش

D= 18" ١١١،١٠٢،٢۴٠ سرجوش

D= 20" ١٢١،٢٢۴،۵٨٠ سرجوش

D= 24" ١٣١،۴۶٩،٨٧٠ سرجوش

D= 26" ١۴١،۵٩٢،٢٠٠ سرجوش

D= 28" ١۵١،٧١۴،۵٣٠ سرجوش

D= 30" ١۶١،٨٣۶،٨٧٠ سرجوش

D= 32" ١٧١،٩۵٩،٨٢٠ سرجوش

D= 34" ١٨٢،٠٨٢،١۶٠ سرجوش

D= 36" ١٩٢،٢٠۴،۴٩٠ سرجوش

٣٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Cنصب و جوشکاری لوله ھا و اسپول ھا - بستن فلنج ھا 600 <CLASS
١۵٠٠>

M1AGFEFGC2
٠٣٠۶۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D= 2 " ٠١١۵٣،٢٣٠ سرجوش

D= 3" ٠٢٢٢٩،٢٢٠ سرجوش

D= 4" ٠٣٣٠۶،۴۵٠ سرجوش

D= 5" ٠۴٣٨٢،۴۵٠ سرجوش

D= 6" ٠۵۴۵٩،۶٨٠ سرجوش

D= 8" ٠۶۶١٢،٢٩٠ سرجوش

D= 10" ٠٧٧۶۵،۵٢٠ سرجوش

D= 12" ٠٨٩١٨،١٣٠ سرجوش

D= 14" ٠٩١،٠٧١،٣۵٠ سرجوش

D= 16" ١٠١،٢٢۴،۵٨٠ سرجوش

D= 18" ١١١،٣٧٧،٨١٠ سرجوش

D= 20" ١٢١،۵٣٠،۴٢٠ سرجوش

D= 24" ١٣١،٨٣۶،٨٧٠ سرجوش

D= 26" ١۴١،٩٩٠،١٠٠ سرجوش

D= 28" ١۵٢،١۴٣،٣٢٠ سرجوش

D= 30" ١۶٢،٢٩۶،۵۵٠ سرجوش

D= 32" ١٧٢،۴۴٩،١۶٠ سرجوش

D= 34" ١٨٢،۶٠٢،٣٩٠ سرجوش

D= 36" ١٩٢،٧۵۵،۶١٠ سرجوش

٣٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

CLASSنصب و جوشکاری لوله ھا و اسپول ھا - بستن فلنج ھا >1500 M1AGFEFGC3
٠٣٠٧۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D= 2 " ٠١١٨٣،۵٠٠ سرجوش

D= 3" ٠٢٢٧۶،١٨٠ سرجوش

D= 4" ٠٣٣۶٧،۶٢٠ سرجوش

D= 5" ٠۴۴۵٩،۶٨٠ سرجوش

D= 6" ٠۵۵۵١،١٢٠ سرجوش

D= 8" ٠۶٧٣۴،۶٢٠ سرجوش

D= 10" ٠٧٩١٨،١٣٠ سرجوش

D= 12" ٠٨١،٠٨٩،٨٩٠ سرجوش

٣٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢ساخت و نصب در محل - کربن استیل کوچکتر از  M1AGFFCS
٠٣١١۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D< 1" ٠١٩٩٢،٩٨٠ متر

1" <= D <2" ٠٢١،٣٣٩،٨٩٠ متر

۴٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب در محل - گالوانیزه M1AGFFGV
٠٣١٢۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D<= 1" ٠١٣٩١،١١٠ متر

1" < D <=2" ٠٢۴۴٠،۶٣٠ متر

D=2.5" ٠٣۴۶٩،٨٣٠ متر

D=3" ٠۴۵۶٣،۵٠٠ متر

D=4" ٠۵٧٠۴،۵٠٠ متر

D=6" ٠۶٩٣٩،١۶٠ متر

۴١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢ساخت و نصب در محل - فوالد ضد زنگ کوچکتر از  M1AGFFSS
٠٣١٣۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D< 1" ٠١١،٢۵٧،٨٣٠ متر

1" <= D <2" ٠٢١،۶٩۴،٩٢٠ متر

۴٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

)D>=2نصب شیر آالت و سایر ملحقات - شیر/صافی/مفصل انبساط( M1AGIP01
٠٣٢١۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D= 2 " ٠١١٩٣،٣٩٠٢۴١،۵٨٠٢٩٠،٣٩٠ عدد

D= 3" ٠٢٢٩٠،٣٩٠٣۶١،۴۴٠۴٣۴،٣۵٠ عدد

D= 4" ٠٣٣٨۶،٧٧٠۴٨٣،١۶٠۵٧٩،۵۴٠ عدد

D= 5" ٠۴۴٨٣،١۶٠۶٠٣،۶۴٠٧٢۴،٧۴٠ عدد

D= 6" ٠۵۵٧٩،۵۴٠٧٢۴،٧۴٠٨۶٩،٩٣٠ عدد

D= 8" ٠۶١،٢٧٣،١٠٠١،۵٩١،٨١٠١،٩١٠،۵٢٠ عدد

D= 10" ٠٧١،۵٩١،٨١٠١،٩٩٢،٣٧٠٢،٣٨٧،٧١٠ عدد

D= 12" ٠٨١،٩١٠،۵٢٠٢،٣٨٧،٧١٠٢،٨٣٧،٠۴٠ عدد

D= 14" ٠٩٢،٢٣٠،٩٧٠٢،٧٨۶،۵٣٠٠ عدد

D= 16" ١٠٢،۵۴٩،۶٨٠٣،١٨۵،٣۵٠٠ عدد

D= 18" ١١٢،٨۶۶،۶۴٠٣،۵٨٢،۴٣٠٠ عدد

D= 20" ١٢٣،١٨۵،٣۵٠٣،٩٧٩،۵١٠٠ عدد

D= 24" ١٣٣،٨٢٢،٧٧٠۴،٧٧٧،١۶٠٠ عدد

D= 26" ١۴۵،٠٠١،٠٠٠۶،٢۵١،٢۵٠٠ عدد

D= 28" ١۵۵،٣٨٣،٠٨٠۶،٧٢٨،٨۵٠٠ عدد

D= 30" ١۶۵،٧۶٩،۴٠٠٧،٢١٠،۶٩٠٠ عدد

D= 32" ١٧۶،١۵٣،۶١٠٧،۶٩٠،۴١٠٠ عدد

D= 34" ١٨۶،۵٣۵،۶٩٠٨،١٧٢،٢۶٠٠ عدد

D= 36" ١٩١١،۵٨٢،٣۶٠١۴،۴٨١،۵٠٠٠ عدد

۴٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

نصب شیر آالت و سایر ملحقات - شیرھای کنترل - فلنجی M1AGIP03
٠٣٢٢۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D<2" ٠١٢٠۴،۵١٠٠٠ عدد

D=2" ٠٢٢٣٢،٣١٠٢٩٠،٣٩٠٣۴٨،۴٧٠ عدد

D=3" ٠٣٣۴٧،٨۵٠۴٣۴،٣۵٠۵٢١،۴٧٠ عدد

D=4" ٠۵۴۶۴،٠١٠۵٧٩،۵۴٠۶٩۵،٧٠٠ عدد

D=5" ٠۶۵٧٩،۵۴٠٧٢۴،٧۴٠٨۶٩،٣٢٠ عدد

D=6" ٠٧۶٩۵،٧٠٠٨۶٩،٣٢٠١،٠۴٣،۵۵٠ عدد

D=8" ٠٩١،۵٢٧،٣٧٠١،٩١٠،۵٢٠٢،٢٩١،٩٢٠ عدد

D=10" ١٠١،٩١٠،۵٢٠٢،٣٨٩،۴۵٠٢،٨۶۴،٩٠٠ عدد

D=12" ١١٢،٢٩١،٩٢٠٢،٨۶۴،٩٠٠٣،۴٠٣،٠۵٠ عدد

D=14" ١٢٢،۶٧۶،٨١٠٣،٣۴٣،٨۴٠٠ عدد

D=16" ١٣٣،٠۵٨،٢٢٠٣،٨٢٢،٧٧٠٠ عدد

D=18" ١۴٣،۴٣٩،۶٢٠۴،٢٩٩،٩٧٠٠ عدد

D=20" ١۵٣،٨٢٢،٧٧٠۴،٧٧۵،۴٢٠٠ عدد

D=24" ١۶۴،۵٨٧،٣٣٠۵،٧٣٣،٢٩٠٠ عدد

D=26" ١٧۶،٠٠٠،٧٧٠٧،۴٩٩،٣٨٠٠ عدد

D=28" ١٨۶،۴۵٩،٢٧٠٨،٠٧۴،۶٢٠٠ عدد

D=30" ١٩۶،٩٢٢،٠١٠٨،۶۵١،٩٨٠٠ عدد

D=32" ٢٠٧،٣٨۴،٧۵٠٩،٢٢٩،٣۵٠٠ عدد

D=34" ٢١٧،٨۴٣،٢۵٠١۶،۴١٧،٨٢٠٠ عدد

D=36" ٢٢١٣،٩٠٢،٣٨٠١٧،٣٨٠،۶۴٠٠ عدد

۴۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

TRAPنصب شیر آالت و سایر ملحقات - ارتفاع نما (سایت گالس) -  M1AGIP05
٠٣٢٣۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمینی

D<2" ٠١٢٢٣،٧۴٠ عدد

D=2" ٠٢٢٧٩،۵٢٠ عدد

D=3" ٠٣۴١٩،٨٩٠ عدد

D=4" ٠۴۵۵٩،۶۵٠ عدد

۴۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

لوله کشی

فصل چھارم – لوله کشی زیرزمینی

١–عملیات موضوع ردیف ھای این فصل، اجرای كامل لوله كشی در زیر زمین شامل مراحل مختلف برش، پخ زدن، سرھم كردن و جوشكاری و نصب در داخل
.ترانشه می باشد

و خاكریزی( خاك نرم و ماسه، زیر و اطراف لوله ھا) ، بطور جداگانه از فھرست بھای واحد(VALVE PIT)٢–ھزینه حفر ترانشه و ساختن محفظه نصب شیرآالت
پایه رشته ابنیه  محاسبه می شود لیكن ھزینه زیر سازی لوله ھا برای استقرار لوله ھا در داخل ترانشه، در قیمت ردیف ھای این فصل منظور شده

.است
.٣–ھزینه نصب شیرھا در داخل محفظه مربوط بطور جداگانه از ردیف ھای مربوط محاسبه می شود

مورد نیازSEAL WELD ۴–در قیمت ردیف ھای لوله كشی گالوانیزه، ھزینه ”جوشكاری آب بندی” منظور نشده است. ھرگاه طبق مشخصات فنی اجرای
.باشد، ھزینه آن جداگانه محاسبه می شود

۵–واحد اندازه گیری لوله كشی ھای با مصالح فوالد كربن دار به قطر ٢ اینچ و باالتر ، ”سرجوش” و در لوله كشی گالوانیزه و لوله كشی با مصالح فوالد كربن دار
.به قطر كمتر از ٢ اینچ ”مترطول” و در مورد شیرھا ”عدد” می باشد

۴۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

=> THKاینچ و باالتر ٢لوله کشی - کربن استیل  0.375 M1UGCSS1
٠۴٠١۶١

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D= 2 " ٠١۴،٣٠٢،٨۶٠ سرجوش

D= 3" ٠٢۵،۶۶٧،١۶٠ سرجوش

D= 4" ٠٣۶،٨١٨،٨٠٠ سرجوش

D= 5" ٠۴٧،٩٨٢،٨۴٠ سرجوش

D= 6" ٠۵٩،٨٣٩،۶١٠ سرجوش

D= 8" ٠۶١٢،٣٨٧،۵٣٠ سرجوش

D= 10" ٠٧١۵،٢٠١،٩٢٠ سرجوش

D= 12" ٠٨١٧،٢٧٨،۴٣٠ سرجوش

D= 14" ٠٩٢٠،۴۶٣،٣٠٠ سرجوش

D= 16" ١٠٢٢،٩٢۴،٨٢٠ سرجوش

D= 18" ١١٢۵،٣٩٩،۶٧٠ سرجوش

D= 20" ١٢٢٧،٨۶۶،٠۶٠ سرجوش

D= 24" ١٣٣٢،٨٠٣،۴١٠ سرجوش

D= 26" ١۴٣۵،٩٨٧،٠۵٠ سرجوش

D= 28" ١۵٣٨،۴۵١،٨٢٠ سرجوش

D= 30" ١۶۴٠،٩٢۴،٩۵٠ سرجوش

D= 32" ١٧۴٣،٣٨٨،١٧٠ سرجوش

D= 34" ١٨۴۵،٨۶۵،٠۶٠ سرجوش

D= 36" ١٩۴٨،٣٢٨،٢٨٠ سرجوش

۴٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tاینچ و باالتر٢لوله کشی - کربن استیل  0.375" < THK < 0.625 M1UGCSS2
٠۴٠٢۶١

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D= 2 " ٠١۴،٧٨٧،۵٩٠ سرجوش

D= 3" ٠٢۶،٣١۴،١٢٠ سرجوش

D= 4" ٠٣٧،٨٧۶،٢٠٠ سرجوش

D= 5" ٠۴٩،٢٢٣،٠۴٠ سرجوش

D= 6" ٠۵١١،٢۵١،١٧٠ سرجوش

D= 8" ٠۶١۴،٢١۶،٣٢٠ سرجوش

D= 10" ٠٧١٨،٩۴٨،٣١٠ سرجوش

D= 12" ٠٨١٩،٩٧٩،٧١٠ سرجوش

D= 14" ٠٩٢٣،۶٠٩،٣۵٠ سرجوش

D= 16" ١٠٢۶،۵٢۵،٨٧٠ سرجوش

D= 18" ١١٢٩،۴۴٧،٢٠٠ سرجوش

D= 20" ١٢٣٢،٣۶۶،۴٨٠ سرجوش

D= 24" ١٣٣٨،٢٠٧،۶٧٠ سرجوش

D= 26" ١۴۴١،٨٣۵،٨۴٠ سرجوش

D= 28" ١۵۴۴،٧۵۶،۵١٠ سرجوش

D= 30" ١۶۴٧،۶٧۵،٨٧٠ سرجوش

D= 32" ١٧۵٠،۵٨۵،۴٠٠ سرجوش

D= 34" ١٨۵٣،۵١٣،٢٣٠ سرجوش

D= 36" ١٩۵۶،۴٣١،۴۶٠ سرجوش

۴٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tاینچ و باالتر٢لوله کشی - کربن استیل  0.625" < THK <1 M1UGCSS3
٠۴٠٣۶١

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D= 4" ٠١٩،۴٣٠،٧٩٠ سرجوش

D= 5" ٠٢١١،٠۵۶،٩٩٠ سرجوش

D= 6" ٠٣١٣،٣٧۵،٨۶٠ سرجوش

D= 8" ٠۴١۶،٩۵۵،٨٢٠ سرجوش

D= 10" ٠۵٢٢،٧٢۴،۴۵٠ سرجوش

D= 12" ٠۶٢٣،٩٣۵،١٨٠ سرجوش

D= 14" ٠٧٢٨،٢٣١،١۴٠ سرجوش

D= 16" ٠٨٣١،٧٧۶،٩١٠ سرجوش

D= 18" ٠٩٣۵،٣٢۶،٣۵٠ سرجوش

D= 20" ١٠٣٨،٨٧۶،۵٢٠ سرجوش

D= 24" ١١۴۵،٩٧٩،۴٧٠ سرجوش

D= 26" ١٢۵٠،٢٧٢،٣٧٠ سرجوش

D= 28" ١٣۵٣،٨٢۶،۶٩٠ سرجوش

D= 30" ١۴۵٧،٣٧١،٨٩٠ سرجوش

D= 32" ١۵۶٠،٩١١،٨٩٠ سرجوش

D= 34" ١۶۶۴،۴٧٢،٣١٠ سرجوش

D= 36" ١٧۶٨،٠١٧،۶٠٠ سرجوش

۴٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Tاینچ و باالتر٢لوله کشی - کربن استیل  1" <= THK <=1.5 M1UGCSS4
٠۴٠۴۶١

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D= 8" ٠١٢٢،١٢۴،٧٨٠ سرجوش

D= 10" ٠٢٣٠،٠٣١،٧٩٠ سرجوش

D= 12" ٠٣٣١،٣٨١،۶٨٠ سرجوش

D= 14" ٠۴٣۶،٩٢۴،٣٠٠ سرجوش

D= 16" ٠۵۴١،۶٨٢،۵٨٠ سرجوش

D= 18" ٠۶۴۶،۴۴٢،٩٩٠ سرجوش

D= 20" ٠٧۵١،٢٠۴،٩۴٠ سرجوش

D= 24" ٠٨۶٠،٧٣۴،٠۴٠ سرجوش

D=26" ٠٩۶۶،٢٧۵،١۴٠ سرجوش

D=28" ١٠٧١،٠۴٠،٩١٠ سرجوش

D=30" ١١٧۵،٧٩۶،٩٣٠ سرجوش

D=32" ١٢٨٠،۵۴۶،٨۴٠ سرجوش

D=34" ١٣٨۵،٣٢٠،٠٩٠ سرجوش

D=36" ١۴٩٠،٠٧۶،٧۶٠ سرجوش

۵٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی - فوالد گالوانیزه M1UGGV
٠۴١١۶١

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D<= 1" ٠١۵١٨،۶۶٠ متر

1" < D <=2" ٠٢۵٨٣،٢۴٠ متر

D=2.5" ٠٣۶٢١،٩٨٠ متر

D=3" ٠۴٧۴۶،٣٨٠ متر

D=4" ٠۵٩٣٣،١٨٠ متر

D=6" ٠۶١،٢۴۴،٣٧٠ متر

۵١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

CLASSلوله کشی - نصب شیر در داخل چاھک  <=600 M1UGVIC1
٠۴٢١۶١

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D<2" ٠١۵۴٨،٨۵٠ عدد

D=2" ٠٢٧۶۴،٧٩٠ عدد

D=3" ٠٣١،١۴۶،٨٩٠ عدد

D=4" ٠۵١،۵٢٨،٩٩٠ عدد

D=5" ٠۶١،٩١٠،۴٨٠ عدد

D=6" ٠٧٢،٢٩٣،١٨٠ عدد

D=8" ٠٩٣،٨۴۵،٠٨٠ عدد

D=10" ١٠۴،٨٠۵،۶۶٠ عدد

D=12" ١١۵،٧۶٧،١۶٠ عدد

D=14" ١٢۶،٧٢٩،۵۶٠ عدد

D=16" ١٣٧،۶٩١،٠۶٠ عدد

D=18" ١۴٨،۶۵٢،۵۵٠ عدد

D=20" ١۵٩،۶١٣،١۴٠ عدد

D=24" ١۶١١،۵٣۶،١٣٠ عدد

D=26" ١٧١٢،٠۵١،٢٩٠ عدد

D=28" ١٨١٢،٩٧۵،۴۴٠ عدد

D=30" ١٩١٣،٩٠٢،٩٨٠ عدد

D=32" ٢٠١۴،٨٢٩،٣٩٠ عدد

D=34" ٢١١۵،٧۵۶،٩۴٠ عدد

D=36" ٢٢٢٢،۴١١،۵٠٠ عدد

۵٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Cلوله کشی - نصب شیر در داخل چاھک 600<CLASS<=150 M1UGVIC2
٠۴٢٢۶١

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D<2" ٠١۶٨۶،٢١٠ عدد

D=2" ٠٢٩۵۶،١۴٠ عدد

D=3" ٠٣١،۴٣٢،۴١٠ عدد

D=4" ٠۵١،٩١٠،۴٨٠ عدد

D=5" ٠۶٢،٣٨٧،٩۵٠ عدد

D=6" ٠٧٢،٨۶۶،۶٣٠ عدد

D=8" ٠٩۴،٨٠۵،۶۶٠ عدد

D=10" ١٠۶،٠١٠،٧٠٠ عدد

D=12" ١١٧،٢٠٩،۴٠٠ عدد

D=14" ١٢٨،۴١١،٧٢٠ عدد

D=16" ١٣٩،۶١٣،١۴٠ عدد

D=18" ١۴١٠،٨١۶،٣٧٠ عدد

D=20" ١۵١٢،٠١۵،٠٧٠ عدد

D=24" ١۶١۴،۴١٨،٨١٠ عدد

D=26" ١٧١۵،٠۶٣،٨٣٠ عدد

D=28" ١٨١۶،٢٢٠،١۴٠ عدد

D=30" ١٩١٧،٣٧٨،٧٣٠ عدد

D=32" ٢٠١٨،۵٣۶،١٨٠ عدد

D=34" ٢١١٩،۶٩٧،٠٢٠ عدد

D=36" ٢٢٢٨،٠١٣،٢۴٠ عدد

۵٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

< CLASSلوله کشی - نصب شیر در داخل چاھک 1500 M1UGVIC3
٠۴٢٣۶١

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D<2" ٠١٨٢٣،۵٨٠ عدد

D=2" ٠٢١،١۴٧،۴٩٠ عدد

D=3" ٠٣١،٧٢٠،٣۴٠ عدد

D=4" ٠۵٢،٢٩٣،١٨٠ عدد

D=5" ٠۶٢،٨۶۶،۶٣٠ عدد

D=6" ٠٧٣،۴٣٩،۴٧٠ عدد

D=8" ٠٩۵،٧۶٧،١۶٠ عدد

D=10" ١٠٧،٢٠٩،۴٠٠ عدد

D=12" ١١٨،۵۵۶،۵٨٠ عدد

۵۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢لوله کشی - کربن استیل زیر  M1UGLT
٠۴٣١۶١

گروه کد

فصل چھارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمینی

D< 1" ٠١١،٢٩٩،۶٩٠ متر

1" <= D <2" ٠٢١،۶٩۶،٢١٠ متر

۵۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

لوله کشی

فصل پنجم – عملیات تکمیلی لوله کشی

١–ردیف ھای موضوع این فصل ھزینه اجرای عملیاتی است كه پس از اتمام كامل كارھای ساخت، نصب و جوشكاری لوله ھا(بخش ھای اول تا چھارم) برای
تكمیل كارھا طبق مشخصات فنی كارھای لوله كشی مورد نیاز می باشد كه بسته به مورد و براساس مشخصات فنی و نظر مھندس مشاور انجام

.می شود
٢–ھزینه انجام  آزمایش ھای كنترل جوش ھا به روش ھای مافوق صوت، ذرات مغناطیسی و مایع نفوذی، براساس ردیف ھای فھرست بھای ژنوتكنیک و

.مقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی محاسبه می شود
.٣–تأمین اسید مورد نیاز در كارھای اسیدشوئی به عھده كارفرما می باشد

.۴–ھزینه ھای چشمه رادیوگرافی و تھیه تاریک خانه، در قیمت ردیف كنترل جوش ھا به روش پرتونگار منظور شده است
۵–ھزینه تأمین اب مورد نیاز آزمایش ھای ھیدرواستاتیک در محدوده محل اجرای كار و به فاصله حداكثر ۵ كیلومتر از محل مصرف به عھده كارفرماست ولی

.انتقال آن در داخل این محدوده به عھده پیمانكار است 
۶–واحد اندازه گیری در مورد ردیف ھای پرتونگاری و پیش گرم كردن و پس گرم كردن (تنش زدایی) ، جمع اینچ قطر محل ھای مورد آزمایش و در مورد ردیف ھای

.آزمایش ھای ھیدرواستاتیک، جمع اینچ متر شبكه ھای لوله كشی مورد آزمایش می باشد
٧–ھزینه ھای فیلم رادیوگرافی و داروی ظھور و ثبوت در قیمت ردیف ھا منظور نگردیده است.

۵۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای پرتو نگاری M1CWGR
٠۵٠١۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١۵٩٠،٧١٠ اینچ/قطر

۵٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات پیش گرم جوشکاری ھا - توسط شعله M1CWPH01
٠۵١١۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١١٩٨،٩۶٠ اینچ/قطر

۵٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات پیش گرم جوشکاری ھا - به روش الکتریکی M1CWPH02
٠۵١٢۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٧٠۶،٩٢٠ اینچ/قطر

۵٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - توسط شعلهP.W.H.Tعملیات تنش زدائی جوشکاری ھا( M1CWPW01
٠۵٢١۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

BELOW 2" ND ٠١١،٢۴۶،٠٧٠ سرجوش

۶٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - به روش الکتریکی درP.W.H.Tعملیات تنش زدائی جوشکاری ھا(
کارگاه

M1CWPW02SH
٠۵٢٢۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

D=0.5" ٠١۴،٨٢٣،٩٩٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢۴،٨٨۵،١٨٠ سرجوش

D=1" ٠٣۴،٩۴۶،٣۶٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴۵،٠٧٣،۶۵٠ سرجوش

D=2" ٠۵۵،١٩٣،۶۶٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶۵،٣٢۴،٠٩٠ سرجوش

D=3" ٠٧۵،۴۴۵،٠٠٠ سرجوش

D=4" ٠٨۵،۶٩۶،٣٣٠ سرجوش

D=5" ٠٩۵،٩۴۴،۴٢٠ سرجوش

D=6" ١٠۶،١٩۴،٨۶٠ سرجوش

D=8" ١١١٢،٢٠٧،٢١٠ سرجوش

D=10" ١٢١٢،٩١٠،٢۶٠ سرجوش

D=12" ١٣١٣،۶١١،٧٣٠ سرجوش

D=14" ١۴٢٠،٩۴٣،٩۵٠ سرجوش

D=16" ١۵٢١،٨۵١،٨۶٠ سرجوش

D=18" ١۶٢٢،٧۵٨،٠۶٠ سرجوش

D=20" ١٧٢٣،۶۶١،٢۶٠ سرجوش

D=24" ١٨٢۵،۴٧١،۴۴٠ سرجوش

D=26" ١٩٣۴،۶٢۶،۶٢٠ سرجوش

D=28" ٢٠٣۵،٧٣۵،٣٣٠ سرجوش

D=30" ٢١٣۶،٨۴٠،۴٨٠ سرجوش

D=32" ٢٢٣٧،٩۵٠،٧۶٠ سرجوش

D=34" ٢٣٣٩،٠۵٩،۴٧٠ سرجوش

D=36" ٢۴۴١،١١٢،٨٧٠ سرجوش

۶١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - به روش الکتریکی درP.W.H.Tعملیات تنش زدائی جوشکاری ھا(
محل نصب

M1CWPW02FL
٠۵٢٣۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

D=0.5" ٠١٧،١۵٧،٣٣٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢٧،٢٧٩،٧٠٠ سرجوش

D=1" ٠٣٧،۴٠٣،٧۴٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴٧،۶۵٧،۴٣٠ سرجوش

D=2" ٠۵٧،٨٩٩،٩١٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶٨،١۵٧،٣١٠ سرجوش

D=3" ٠٧٨،۴٠٠،۶٩٠ سرجوش

D=4" ٠٨٨،٨٩۵،٠٧٠ سرجوش

D=5" ٠٩٩،٣٩١،٨١٠ سرجوش

D=6" ١٠٩،٨٩۵،٨٣٠ سرجوش

D=8" ١١١٩،۴١۶،٧٨٠ سرجوش

D=10" ١٢٢٠،٨٠٨،٢۴٠ سرجوش

D=12" ١٣٢٢،٢٠۵،۶٢٠ سرجوش

D=14" ١۴٣۴،٠٨۴،۴۴٠ سرجوش

D=16" ١۵٣۵،٨٩٧،٢۶٠ سرجوش

D=18" ١۶٣٧،۶٩٢،٨٢٠ سرجوش

D=20" ١٧٣٩،۴٩١،٩٩٠ سرجوش

D=24" ١٨۴٣،٠٩۴،۴١٠ سرجوش

D=26" ١٩۵٨،٣٨٢،٣١٠ سرجوش

D=28" ٢٠۶٠،۵٩۶،۵٣٠ سرجوش

D=30" ٢١۶٢،٧٩٣،٣۶٠ سرجوش

D=32" ٢٢۶۴،٩٩٨،٨٨٠ سرجوش

D=34" ٢٣۶٧،٢٠٧،٩٧٠ سرجوش

D=36" ٢۴٧٠،٨٠٠،۴٧٠ سرجوش

۶٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات ھیدرو استاتیک M1CWHT
٠۵٣١۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٧٩،۴١٠ اینچ/متر

۶٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات با ھوای فشرده M1CWAT
٠۵۴١۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عملیات تکمیلی لوله کشی

D<2" ٠١٨٧،۴٨٠ اینچ/متر

D>=2" ٠٢۴٨،٣٣٠ اینچ/متر

۶۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

لوله کشی

فصل ششم – عملیات پیش راه اندازی لوله كشی

١–ھزینه عملیات پیش راه اندازی لوله كشی در گروه ھای پیش راه اندازی خطوط لوله كشی، پیش راه اندازی ملحقات لوله كشی( شیرھا، اریفیس ھا و صافی ھا) 
.طبقه بندی شده است

،(SPRING HANGER)٢–ھزینه تمامی كارھای مورد نیاز پیش راه اندازی خطوط لوله كشی از جمله: فالشینگ خطوط ، بازكردن تكیه گاه ھا و آویزھای موقت
و بطور كلی كارھای متعارف مورد نیاز پیش راه اندازی طبقTATEMENT)ھای مربوط(GASKET) ، بستن مجدد فلنج ھا و نصب TESTآزمایش نشت یابی(

.مشخصات فنی در قیمت ردیف ھا منظور شده است
٣–ھزینه تمامی عملیات پیش راه اندازی برای شیرھای كنترل و اطمینان، از جمله بازكردن، نصب قطعات موقت، جایگزین آنھا( به منظور انجام كارھای
پیش راه اندازی خطوط)، نصب مجدد و انجام كنترل ھای نھایی برای صافی ھا از جمله نصب توری ھای موقت و دائم و برای اریفیس ھا ، بازكردن

.)  و به طور كلی كارھای متعارف مورد نیاز پیش راه اندازی این گونه اقالم، در قیمت ردیف ھا منظور شده استBREAKINGTاریفیس ھا ، و اجرای (
۴–واحد اندازه گیری عملیات پیش راه اندازی خطوط لوله كشی ”اینچ –متر” كامل مسیرھای لوله كشی و برای شیرآالت، اریفیس ھا و صافی ھا جمع ”انیچ –

.قطر” آنھا می باشد

۶۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

شیرھای کنترل و اندازه گیرھا M1PRCV
٠۶٠١۶١

گروه کد

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

D<=12" ٠١۴٢٣،٣٣٠۵٢٩،٢٠٠۶٣۵،١۵٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢۵۴٩،۶٨٠۶٨٧،٢٧٠٠ اینچ/قطر

۶۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

صافی ھا M1PRST
٠۶١١۶١

گروه کد

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

CLASS<=600 ٠١١٣٩،٧٩٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢١٧۴،۶٠٠ اینچ/قطر

CLASS >1500 ٠٣٢٠٩،۵٧٠ اینچ/قطر

۶٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

صفحات اریفیس M1PROP
٠۶٢١۶١

گروه کد

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

CLASS<=600 ٠١١٠٧،٣٢٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢١٣۴،١٨٠ اینچ/قطر

CLASS >1500 ٠٣١۵٩،٢۶٠ اینچ/قطر

۶٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

شیرھای اطمینان M1PRSV
٠۶٣١۶١

گروه کد

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

D<=12" ٠١۴٠٨،٠٢٠۵٠٩،٩۴٠۶١١،٨٧٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢۵٢٧،۵٠٠۶۵٩،۵٩٠٠ اینچ/قطر

۶٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط لوله کشی M1PRPI
٠۶۴١۶١

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢٩،٠١٠ اینچ/متر

٧٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

لوله کشی

فصل ھفتم – کارھای متفرقه لوله کشی

.١–قیمت ردیف ھای خم كاری لوله ھا قیمت متوسط ھر متر لوله خم شده برای تمام شعاع ھا و زاویه ھای خم كاری می باشد
.٢–واحد اندازه گیری "فلنج و  اتصال جدا كننده" "عدد" می باشد

٧١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

>= CLASSاتصال فلنج جدا کننده 600 M1MSIFC1
٠٧٠١۶١

گروه کد

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

D= 2 " ٠١٢٨٨،١١٠ سرجوش

D= 3" ٠٢۴٣٢،١٧٠ سرجوش

D= 4" ٠٣۵٧۶،٢٢٠ سرجوش

D= 5" ٠۴٧٢٠،٢٨٠ سرجوش

D= 6" ٠۵٨۶۴،٣٣٠ سرجوش

D= 8" ٠۶١،١۵٢،۴۴٠ سرجوش

D= 10" ٠٧١،۴۴٠،۵۶٠ سرجوش

D= 12" ٠٨١،٧٢٨،۶٧٠ سرجوش

D= 14" ٠٩٢،٠١۶،٧٨٠ سرجوش

D= 16" ١٠٢،٣٠۴،٨٩٠ سرجوش

D= 18" ١١٢،۵٩٣،٠٠٠ سرجوش

D= 20" ١٢٢،٨٨١،١١٠ سرجوش

D= 24" ١٣٣،۴۵٧،٣٣٠ سرجوش

D= 26" ١۴٣،٧۴۵،۴۵٠ سرجوش

D= 28" ١۵۴،٠٣٣،۵۶٠ سرجوش

D= 30" ١۶۴،٣٢١،۶٧٠ سرجوش

D= 32" ١٧۴،۶١٠،٣٨٠ سرجوش

D= 34" ١٨۴،٨٩٨،۴٩٠ سرجوش

D= 36" ١٩۵،١٨۶،۶٠٠ سرجوش

٧٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

:Cاتصال فلنج جدا کننده 600 < CLASS =< 1500 M1MSIFC2
٠٧٠٢۶١

گروه کد

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

D= 2 " ٠١٣۶١،٠۴٠ سرجوش

D= 3" ٠٢۵۴٠،۶۶٠ سرجوش

D= 4" ٠٣٧٢٠،٢٨٠ سرجوش

D= 5" ٠۴٨٩٩،٩٠٠ سرجوش

D= 6" ٠۵١،٠٨١،٣٢٠ سرجوش

D= 8" ٠۶١،۴۴٠،۵۶٠ سرجوش

D= 10" ٠٧١،٨٠١،۶٠٠ سرجوش

D= 12" ٠٨٢،١۶٠،٨٣٠ سرجوش

D= 14" ٠٩٢،۵٢٢،۴٨٠ سرجوش

D= 16" ١٠٢،٨٨١،١١٠ سرجوش

D= 18" ١١٣،٢۴٢،٧۶٠ سرجوش

D= 20" ١٢٣،۶٠١،٣٩٠ سرجوش

D= 24" ١٣۴،٣٢١،۶٧٠ سرجوش

D= 26" ١۴۴،۶٨٣،٣١٠ سرجوش

D= 28" ١۵۵،٠۴٢،۵۵٠ سرجوش

D= 30" ١۶۵،۴٠٣،۵٩٠ سرجوش

D= 32" ١٧۵،٧۶٢،٨٣٠ سرجوش

D= 34" ١٨۶،١٢٣،٨٧٠ سرجوش

D= 36" ١٩۶،۴٨٣،١٠٠ سرجوش

٧٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

< CLASSاتصال فلنج جدا کننده 1500 M1MSIFC3
٠٧٠٣۶١

گروه کد

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

D= 2 " ٠١۴٣٢،١٧٠ سرجوش

D= 3" ٠٢۶۴٩،١۵٠ سرجوش

D= 4" ٠٣٨۶۴،٣٣٠ سرجوش

D= 5" ٠۴١،٠٨١،٣٢٠ سرجوش

D= 6" ٠۵١،٢٩۶،۵٠٠ سرجوش

D= 8" ٠۶١،٧٢٨،۶٧٠ سرجوش

D= 10" ٠٧٢،١۶٠،٨٣٠ سرجوش

D= 12" ٠٨٢،۵۶۴،۶٧٠ سرجوش

٧۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب اتصال جدا کننده M1MSIJ
٠٧١١۶١

گروه کد

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

D= 2 " ٠١۴٠٢،۶٣٠ عدد

D= 3" ٠٢۶٠٣،٣۵٠ عدد

D= 4" ٠٣٨٠۴،۶۶٠ عدد

D= 5" ٠۴١،٠٠۶،۵٨٠ عدد

D= 6" ٠۵١،٢٢۴،٧٧٠ عدد

D= 8" ٠۶٢،۴١٩،٢۶٠ عدد

D= 10" ٠٧٣،٠٢٨،٣٣٠ عدد

D= 12" ٠٨٣،۶٣١،٢١٠ عدد

D= 14" ٠٩۴،٢٣۵،۶۴٠ عدد

D= 16" ١٠۴،٨۴٣،١۶٠ عدد

D= 18" ١١۵،۴۴٧،۵٩٠ عدد

D= 20" ١٢۶،٠۵٠،۴۶٠ عدد

D= 24" ١٣٧،٢۶٢،۴٢٠ عدد

D= 26" ١۴٧،٨۶۶،٨۴٠ عدد

D= 28" ١۵٨،۴٧٢،٨٢٠ عدد

D= 30" ١۶٩،٠٨٠،٣۵٠ عدد

D= 32" ١٧٩،۶٨۴،٧٧٠ عدد

D= 34" ١٨١٠،٢٩٠،٧۵٠ عدد

D= 36" ١٩١٠،٨٩۵،١٨٠ عدد

٧۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات خم کاری لوله M1MSBN
٠٧٢١۶١

گروه کد

فصل ھفتم -  لوله کشی -  کارھای متفرقه لوله کشی

D= 2 " ٠١۴٠٠،٢٢٠ متر

D= 3" ٠٢۵٢٠،٢٧٠ متر

D= 4" ٠٣٧٢٠،٢٨٠ متر

D= 5" ٠۴٩٢۶،٣۶٠ متر

D= 6" ٠۵١،٠٨٠،٨٨٠ متر

٧۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

(PACKAGED)فصل دھم – نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

)، مجموعه ای از دستگاه ھا و تجھیزات مختلف اعم از(ثابت و دوار)  می باشد كه ھمراه لوله كشی ھا و١PACKAGED–منظور از تجھیزات بسته ای(
كابل كشی ھای مربوط روی یك شاسی قرار دارند. پیمانكار مسئولیت نصب و تراز كردن مجموعه را روی تكیه گاه(فونداسیون) مربوط بعھده دارد.

در مواردی كه طبق نظر كارفرما عملیات پیش راه اندازی برای تجھیزاتی مانند كمپرسور ھوا و دیزل ژنراتور، الزامی باشد، ھزینه این عملیات معادل %۵
.ھزینه مجموعه كامل بسته مربوط محاسبه می شود

.٢–ھزینه كارھایی كه در دوره پیش راه اندازی تجھیزات ثابت صورت می گیرد، در قیمت ردیف ھای مربوط پیش بینی شده است
.٣–ھزینه تأمین گروت در قیمت ھای این فصل منظور نشده است

۴–دستگاه تفكیک گر(با قطر و طول معین بھمراه سكوھا و اتصاالت و متعلقات آن)  و با مجموعه وزن آن بعنوان یك مخزن كه بر روی فونداسیون بتونی نصب
.می شود محسوب می گردد و از این ردیف برای محاسبه قیمت نصب استفاده می شود

۵–ھزینه نصب جرثقیل ھای سقفی، شامل ھزینه تمامی عملیات از قبیل نصب و تراز ریل ھای دو طرف، مجموعه موتورھا و گیربكس ھا و درام و
.ساپورت ھای كابل و انجام كارھای برقی و … ، براساس ردیف ھای این بخش محاسبه می شود

.الزم برای اجرای آزمایش ھیدرواستاتیک ، اضافه بھایی محاسبه نمی شودBLIND FLANGE ۶–برای ساخت انواع
٧–برای آزمایش ھیدرواستاتیک، ھزینه تأمین آب در محدوده محل اجرای كار (به شعاع حداكثر ۵ كیلومتر از محل مصرف ) بعھده كارفرماست ولی انتقال آن در

.داخل این محدوده بعھده پیمانكار می باشد
.٨–تأثیر تعداد نازل ھا در آزمایش ھای ھیدرواستاتیک تجھیزات نادیده گرفته می شود و قیمت یكسان برای آنھا منظور می شود

٧٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات بسته ای M2EQPK
١٠٠١۶١

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات

W: UP TO 2000 KG ٠١٣٣،٨٨٠ کیلوگرم

W: >2000-5000 KG ٠٢٢٩،۵۴٠ کیلوگرم

W:  >5000 KG ٠٣٢٢،٨٧٠ کیلوگرم

٧٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ظروف و درام ھا - نوع افقی روی پی بتنی M2EQVS01
١٠١١۶١

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات

ALL WEGHITS ٠١١٧،٩٧٠ کیلوگرم

٧٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ظروف و درام ھا - نوع عمودی روی پی بتنی M2EQVS02
١٠١٢۶١

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات

ALL WEGHITS ٠١٢۴،٢٨٠ کیلوگرم

٨٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

دستگاه ھای پرتاب و ارسال توپک M2EQLR
١٠٢١۶١

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات

W: UP TO 5 TO ٠١٢۵،١۶۴،٣۴٠ تن

W: >5 TON ٠٢٣٣،٨٧٨،٨١٠ تن

٨١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

جرثقیل ھای سقفی M2EQCR
١٠٣١۶١

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات

CAPACITY: UP TO 10 TON ٠١٢٧،١۵۶،١۵٠ تن

CAPACITY:  >10TON ٠٢٢٣،٢٨۶،١۴٠ تن

٨٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

باالبرھا M2EQHO
١٠۴١۶١

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات

ALL SIZES ٠١٣٩،۶٢۴،٨٩٠ تن

٨٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات ھیدرو استاتیکی M2EQHS
١٠۵١۶١

گروه کد

فصل دھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  نصب تجھیزات

ALL SIZES ٠١۶٩٧،٨٣٠ متر مکعب

٨۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

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

.١–تأمین الكترود بعھده كارفرماست و قیمت آنھا در ردیف ھای این فصل منظور نشده است
.٢–تأمین پیچ و مھره ھای اتصاالت اسكلت فلزی بعھده كارفرماست و قیمت آنھا در قیمت ھای این فصل منظور نشده است

.٣–ھزینه ھای بارگیری مصالح فلزی از انبار كارفرما و حمل و تخلیه و ھرگونه جابجایی ھای بعدی  آنھا در قیمت ھای این فصل منظور شده است
.۴–قیمت مصالح فلزی، در قیمت ھای این بخش منظور نشده است. ھرگاه تأمین مصالح فلزی بعھده پیمانكار باشد، بصورت جداگانه محاسبه می شود

.محاسبه می شود,SUPPORTS ,STANCHION، … ۵–ھزینه ھای ساخت و نصب پالنفرم ھای اطراف ظروف، براساس قیمت ھای ساخت و نصب
.۶–ھزینه ھای ساخت و نصب پالتفرم ھای عملیاتی و پله ھا، براساس  قیمت ھای ساخت و نصب اسكلت فلزی محاسبه می شود

٧–معیار انتخاب ردیف ھای ساخت و یا نصب تكیه گاه ھا كه براساس دامنه وزنی تفكیک شده است، مجموع وزن قطعات تشكیل دھنده یك تكیه گاه
.می باشد

٨–ساخت و نصب ساپورت ھای زیر ١٠ كیلوگرم، انواع ساپورت ھای روی زمین و اطراف بدنه برج ھا ، مخزن ھا، تیرھا، ستون ھای اصلی فلزی و بتنی و
.و …) در بر می گیرد.F.Sلوله ھا را از ھر نوع (گاید، شو، آویزھای ساده، دامی، 

٨۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت قطعات - تکیه گاه، پایه چراغ، چھارچوب ھا ... M2STSF01
١١٠١۶١

گروه کد

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W : 10-50 KG ٠١۴٣،١۵٠ کیلوگرم

W: >50 KG ٠٢٣٢،٣۶٠ کیلوگرم

٨۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت قطعات - نردبان، کیج، جان پناه ... M2STSF02
١١٠٢۶١

گروه کد

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١۵١،٧٨٠ کیلوگرم

٨٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت قطعات - اسکلت فلزی با مقاطع ساده M2STSF03
١١٠٣۶١

گروه کد

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١١٩،۴٠٠ کیلوگرم

٨٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت قطعات - اسکلت فلزی - تیر ورق / خرپا M2STSF04
١١٠۴۶١

گروه کد

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١۴٢،٠٣٠ کیلوگرم

٨٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب قطعات - تکیه گاه، پایه چراغ، چارچوب ھا ... M2STFE01
١١١١۶١

گروه کد

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W : 10-50 KG ٠١٧۵،۴۶٠ کیلوگرم

W: >50 KG ٠٢۵۶،۴٩٠ کیلوگرم

٩٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب قطعات - نردبان، کیج، جان پناه M2STFE02
١١١٢۶١

گروه کد

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١٨٨،۵١٠ کیلوگرم

٩١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب قطعات - صفحات مشبک M2STFE03
١١١٣۶١

گروه کد

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١٣٠،۴٠٠ کیلوگرم

٩٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب قطعات - صفحات آج دار M2STFE04
١١١۴۶١

گروه کد

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١٢١،٠٧٠ کیلوگرم

٩٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب قطعات - اسکلت فلزی M2STFE05
١١١۵۶١

گروه کد

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES ٠١۶۵،١١٠ کیلوگرم

٩۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب ورق ھای سقف و دیوار M2STSH
١١٢١۶١

گروه کد

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ورق کاری دیوار ھای جانبی ٠١١٣١،١٣٠ متر مربع

ورق کاری سقف ھا ٠٢٩١،٣٣٠ متر مربع

٩۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوگرم١٠ساخت و نصب تکیه گاه ھای زیر  M2STFF
١١٣١۶١

گروه کد

فصل یازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W: UP TO 5 KG ٠١۶۴٢،٢٩٠ عدد

W:  >5-10 KG ٠٢١،٣٨٧،٧۶٠ عدد

٩۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و رنگ آمیزی

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل دوازدھم – عملیات زنگ زدائی و رنگ آمیزی

.١–قیمت ردیف ھای این فصل برای یكدست رنگ آمیزی با انواع رنگ ھا و با ھر ضخامت یكسان می باشد
.كشور سوئد می باشد½SA 2 ٢–مشخصات فنی سندبالست در حد استاندارد

.٣–زنگ زدایی سطوح لوله ھا، با دستگاه شات بالست یا سندبالست، به یك قیمت می باشد
.۴–به سندبالست و پرایمر لوله ھا و اسكلت فلزی، چه قبل از پیش ساخت انجام شود و چه پس از پیش ساخت، یك قیمت تعلق می گیرد

، بصورت اقالم ستاره دار منظور شده است و در ھر مورد باید براساس آنالیز ردیف مربوطSHOP ۵–سندبالست و رنگ آمیزی تجھیزات سنگین تر از ١۵ تن در
.ارزیابی شود

.۶–ھزینه احداث سردخانه (اتاق خنک) برای نگھداری رنگ، اعم از این كه تأمین رنگ با پیمانكار یا كارفرما باشد، بعھده پیمانكار است 
.٧–قیمت رنگ آمیزی، برای ابزارھای مختلف برقی، بادی یا دستی، یكسان است 

.٨–قیمت رنگ آمیزی برای لوله ھای درون واحدھای عملیاتی و خارج از آنھا، یكسان است
.محاسبه می شودTOUCH UP ٩–بھای لكه گیری ھا در مراحل مختلف، فقط یك بار براساس قیمت ردیف

.١٠–تأمین ماسه سندبالست بعھده پیمانكار بوده و ھزینه  آن در قیمت ھا منظور شده است
.١١–چنانچه رنگ توسط پیمانكار تأمین شود، ھزینه آن براساس الیه ھای رنگ آمیزی، از ردیف ھای مربوط محاسبه می شود

منظور از اسکلت فلزی سنگین در این فصل، قطعات فلزی اصلی سازه شامل تیرھا، ستون ھا، بادبندھا و اتصاالت مربوط می باشد ١٢- 
١٣-   منظور از اسکلت فلزی سبک در این فصل، سایر ملحقات نصب شده در پروژه از قبیل نردبان، نرده محافظ، راه پله و موارد مشابه می باشد. 

٩٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کارھای لوله کشی - سند بالست M2PAPI01
١٢٠١۶١

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERS ٠١٣١٢،۵٣٠ متر مربع

٩٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کارھای لوله کشی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAPI02
١٢٠٢۶١

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERS ٠١٩۴،٣١٠ متر مربع

٩٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ٢کارھای لوله کشی - رنگ در محل نصب - قطرھای زیر  M2PAPI03
١٢٠٣۶١

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERS <2" ٠١٢۶٨،١٨٠ متر مربع

١٠٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ و بیشتر٢کارھای لوله کشی - رنگ در محل نصب - قطرھای  M2PAPI04
١٢٠۴۶١

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERS >=2" ٠١٢٢٨،٠٣٠ متر مربع

١٠١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کارھای لوله کشی - لکه گیری M2PAPI05
١٢٠۵۶١

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERS ٠١١٢٠،۶٨٠ متر مربع

١٠٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات - ماسه پاشی M2PAEQ01
١٢١١۶١

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و
رنگ آمیزی

ALL SIZES ٠١٣٧۶،٣١٠ متر مربع

١٠٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات - رنگ در کارگاه رنگ M2PAEQ02
١٢١٢۶١

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و
رنگ آمیزی

ALL SIZES ٠١٧٠،٧٣٠ متر مربع

١٠۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات - رنگ در محل نصب M2PAEQ03
١٢١٣۶١

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و
رنگ آمیزی

ALL SIZES ٠١١۵٧،٩٨٠ متر مربع

١٠۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات - لکه گیری M2PAEQ04
١٢١۴۶١

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و
رنگ آمیزی

ALL SIZES ٠١۶٠،٣۴٠ متر مربع

١٠۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسکلت فلزی - سند بالست M2PAST01
١٢٢١۶١

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و
رنگ آمیزی

LIGHT STEEL STRUCTUER ٠١٢۵،۵١٠ کیلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢١٢،٧۵٠ کیلوگرم

١٠٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسکلت فلزی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAST02
١٢٢٢۶١

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و
رنگ آمیزی

LIGHT STEEL STRUCTUER ٠١۶،٧٩٠ کیلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢٢،٧٢٠ کیلوگرم

١٠٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسکلت فلزی - رنگ در محل نصب M2PAST03
١٢٢٣۶١

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و
رنگ آمیزی

LIGHT STEEL STRUCTUER ٠١١٢،۴١٠ کیلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢۵،۶٠٠ کیلوگرم

١٠٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسکلت فلزی - لکه گیری M2PAST04
١٢٢۴۶١

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و
رنگ آمیزی

LIGHT STEEL STRUCTUER ٠١۴،٨٣٠ کیلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢٣،٠٢٠ کیلوگرم

١١٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و رنگ آمیزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح رنگ آمیزی M2PAMT
١٢٣١۶١

گروه کد

فصل دوازدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدائی و
رنگ آمیزی

INORGANIC ZINC

SILICATE (P1)
٠١٣٠٩،٢٠٠ کیلوگرم

ALKYD RED LEAD

PRIMER(P2)
٠٢١٧٣،۵۵٠ کیلوگرم

ZINC RICH EPOXY(P3) ٠٣٣۵١،٠٠٠ کیلوگرم

WASH PRIMER(P4) ٠۴٢٢٣،١٢٠ کیلوگرم

PURE SILICONE

PRIMER(P5 )
٠۵۶۵۴،٣٩٠ کیلوگرم

MODIFIED SIKICONE

PRIMER (P6)
٠۶٣٩٨،۶١٠ کیلوگرم

EPOXY PRIMER(P7) ٠٧٢٩٢،۵٠٠ کیلوگرم

MOD, ACRYLIC

SILICONE(P8)
٠٨٣٨٨،۴٣٠ کیلوگرم

PURE SILICONE PRIMER

(P9)
٠٩۵۴١،۵١٠ کیلوگرم

ALKYD ENAMEL FINISH

(F1)
١٠١٨٨،٠٢٠ کیلوگرم

MOD. SILICONE

ALUMINIUM(F2)
١١٣۴۴،٠٠٠ کیلوگرم

POLYAMIDE EPOXYN

FINISH (F3)
١٢٢٢١،٨٧٠ کیلوگرم

PURE SILICONE

FINISH(F4)
١٣۵۴١،۵١٠ کیلوگرم

تینر رنگ اپوکسی ١۴١٩٠،٠٠٠ کیلوگرم

١١١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل سیزدھم – عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق و خوردگی

١–برای عایقكاری شیرھای كنترل، اندازه گیری ھای مقدار جریان و ھر نوع ابزار دقیق دیگر كه در امتداد محور لوله ھا نصب می شوند، قیمت یكسان و معادل
.شیرھای مكانیكی منظور می شود

.در ھر طولی كه باشند، با قیمت یكسان محاسبه می گردد(LEVEL GAGES)٢–عایقكاری تمام سطح سنج ھا
.در قیمت ھا، منظور شده استINSULATION SUPPORT RING ٣–ھزینه ساخت و نصب

.۴–به ازای ھر الیه عایقكاری اضافی، در مواردی كه ضخامت عایق زیاد باشد، ٢۵% قیمت ردیف مربوط منظور می شود
.۵–قیمت عایقكاری با پشم سنك یا  سیلیكات كلیسم یكسان منظور می شود

.سیلیكات كلیسم استفاده شود، ١٠% به قیمت عایقكاری گرم اضافه می شود(BOARD)۶–ھرگاه به جای سلیكات كلسیم پیش ساخته ، از صفحات
.٧–ھزینه عایقكاری لوله ھای بزرگتر از ٣۶ اینچ، براساس قیمت ھای عایقكاری تجھیزات، محاسبه می شود

٨–برای عایقكاری تجھیزاتی كه پوشش ورق روی آنھا، بصورت پیش ساخته توسط سازنده دستگاه تأمین شود، ٢٠ % از قیمت ردیف مربوطه كسر
.می شود

.لوله ھا در كارگاه ھای ثالث، ھیچگونه اضافه بھایی محاسبه نمی شودCOATING & WRAPPING ٩–برای
.شده كارفرما، فقط ھزینه نوار پیچی سرجوش ھا و اتصاالت طبق قیمت ھای این بخش محاسبه می شود١٠COAT & WRAP–برای لوله ھای

محاسبه نمی شود ولی برای لوله ھای عایق شده توسطHOLIDAY TEST می شوند، ھزینه ای بابتCOAT & WRAP ١١–برای لوله ھایی كه توسط پیمانكار
.برای آزمایش منفذیابی و ترمیم عیوب محاسبه می گرددCOAT & WRAPكارفرما، ۵% قیمت

.، می باشدSINGLE COAT & SINGLE WRAP بیشتر از قیمت١٢DOUBLE COAT & DOUBLE WRAP ،25%–قیمت عایقكاری رطوبتی
، در شرایطی كه مصالحSINGLE COAT & DOUBLE WRAP ، با عایقكاری رطوبتیSINGLE COAT & SINGLE WRAP ١٣–قیمت ھای عایقكاری با عایقكاری

.آن توسط كارفرما تأمین شود، یكسان است
.١۴–نگھداری از مصالح عایقكاری رطوبتی گرم یا سرد در انبارھای سرد بعھده پیمانكار است و ھزینه آن در قیمت ھای این فصل منظور شده است

.١۵–به عایقكاری رطوبتی گرم سرجوش ھا و اتصاالت پس از نصب، اضافه بھایی معادل ٨٠% عایقكاری رطوبتی سرد آنھا تعلق می گیرد
١۶–قیمت عایقكاری رطوبتی اتصاالت تا ١٠ اینچ ، معادل دو برابر عایقكاری سرجوش برای زانوھا و سه برابر عایقكاری سرجوش ھم اندازه برای سه راھه ھا

.می باشد 

١١٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - لوله کشی راسته (افقی و
عمودی)

M2ISPH01
١٣٠١۶١

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

DIA: <2 INCH ٠١٢٩٩،۶۶٠ متر

DIA: 2-6 INCH ٠٢۴٠٨،۶٢٠ متر

DIA: 8-12 INCH ٠٣۵٠١،٨٧٠ متر

DIA: 14_16 INCH ٠۴۵٩۶،١٨٠ متر

DIA: 18-24 INCH ٠۵٧٢٧،٨١٠ متر

DIA: 26 -36 INCH ٠۶٨۵٨،١۶٠ متر

١١٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - شیر آالت و فیتینگ ھا M2ISPH02
١٣٠٢۶١

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

DIA: <2 INCH ٠١۴۶۶،٣١٠ عدد

DIA: 2-6 INCH ٠٢٩٢٨،۴٣٠ عدد

DIA: 8-12 INCH ٠٣١،٣٩٠،۵۶٠ عدد

DIA: 14_16 INCH ٠۴١،۶۶٩،١٩٠ عدد

DIA: 18-24 INCH ٠۵١،٨۵۵،٨٢٠ عدد

DIA: >24 INCH ٠۶٢،٣٢١،٠٨٠ عدد

١١۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - فلنج ھا M2ISPH03
١٣٠٣۶١

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

DIA: <2 INCH ٠١٢٣٣،١۵٠ عدد

DIA: 2-6 INCH ٠٢۴۶۴،٢٢٠ عدد

DIA: 8-12 INCH ٠٣۶٩۵،٢٨٠ عدد

DIA: 14_16 INCH ٠۴٨٣۴،٨۶٠ عدد

DIA: 18-24 INCH ٠۵٩٢٧،٩١٠ عدد

DIA: >24 INCH ٠۶١،١۶٠،۵۴٠ عدد

١١۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - سطح سنج ھا - ادوات در طول
خط

M2ISPH0401
١٣٠۴۶١

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL TYPES ٠١٢،٠٣٣،۵٣٠ عدد

١١۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - سر و ته مبدل ھا و ظروف M2ISEH01
١٣١١۶١

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL SIZES ٠١۴،٢۴۶،٢٨٠ متر مربع

١١٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - دیواره مبدل ھا و ظروف M2ISEH02
١٣١٢۶١

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL SIZES ٠١٧٧۵،٠١٠ متر مربع

١١٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری ضد آتش - لبه ھای پائینی ظروف M2ISFP01
١٣٢١۶١

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL TYPES ٠١۵٧،٢۴۴،٣٢٠ متر مکعب

١١٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری ضد آتش - اسکلت فلزی M2ISFP02
١٣٢٢۶١

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL TYPES ٠١٨٢،٨٣٣،٩١٠ متر مکعب

١٢٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش و نوار پیچی لوله ھا - پوشش و نوار پیچی گرم M2ISWR01
١٣٣١۶١

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١۵٢،۵۴٠ اینچ/متر

DIA:     >10 INCH ٠٢۴۵،٩٣٠ اینچ/متر

١٢١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش و نوار پیچی لوله ھا - نوارپیچی سرد M2ISWR02
١٣٣٢۶١

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١۶٢،٣٢٠ اینچ/متر

DIA:     >10 INCH ٠٢۵٨،٢٢٠ اینچ/متر

١٢٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش و نوار پیچی لوله ھا - نوار پیچی و تعمیر اتصاالت M2ISWR03
١٣٣٣۶١

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١١٩٩،١٢٠ اینچ/قطر

DIA:     >10 INCH ٠٢١۴٧،۶٨٠ اینچ/قطر

١٢٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - لوله
ھای راسته (افقی و عمودی)

M2ISMT0101
١٣۴١۶١

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL DIAMETERS ٠١١١٧،۵١٠ اینچ/متر

١٢۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - شیر
آالت و فیتینگ ھا

M2ISMT0102
١٣۴٢۶١

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL SIZES ٠١٢۴٩،١٨٠ اینچ/قطر

١٢۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق -
فلنج ھا

M2ISMT0103
١٣۴٣۶١

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL SIZES ٠١۵٢،٢٨٠ اینچ/قطر

١٢۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - لوله
حرارتیTRACERھای دارای 

M2ISMT0104
١٣۴۴۶١

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL DIAMETERS ٠١١۴۵،٩٠٠ اینچ/متر

١٢٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - ابزار
دقیق

M2ISMT0105
١٣۴۵۶١

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

ALL SIZES ٠١١،٣۵۴،٨٣٠ دستگاه

١٢٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم تجھیزات M2ISMT02
١٣۴۶۶١

گروه کد

فصل سیزدھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  عملیات عایقکاری
حرارتی، رطوبتی و ضد حریق

سر و ته ظروف ٠١٣،٣٣۵،۵٧٠ متر مربع

دیواره ظروف ٠٢١،٣١٩،٩٢٠ متر مربع

١٢٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  حمل تجھیزات و مصالح تا انبار پیمانکار

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل چھاردھم - حمل تجھیزات و مصالح تا انبار پیمانکار

ردیف ھای این فصل ھزینه ھای تحویل تجھیزات و مصالح از كارفرما، بارگیری، حمل تا محل كارگاه (محل انبار پیمانكار) و باراندازی آنھا می باشد كه بصورت
.ردیف ھای جداگانه تحت عنوان "بارگیری و تخلیه" و ھمچنین"حمل" محاسبه می شود

.ھزینه ھای بارگیری و حمل باراندازی از انبار پیمانكار تا محل نصب و یا كارگاه ھای جانبی دیگر پیمانكار در قیمت ردیف ھای نصب منظور شده است

١٣٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  حمل تجھیزات و مصالح تا انبار پیمانکار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

بارگیری و تخلیه M2TR01
١۴٠١۶١

گروه کد

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  حمل تجھیزات و مصالح
تا انبار پیمانکار

W: UP TO 10 TON ٠١١،٢٣۴،٠٧٠ تن

W:   >10 -20 TON ٠٢١،٠٧١،۴٩٠ تن

W:   >20-50 TON ٠٣٧۵۶،٨٢٠ تن

١٣١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  حمل تجھیزات و مصالح تا انبار پیمانکار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

حمل M2TR02
١۴١١۶١

گروه کد

فصل چھاردھم -  نصب تجھیزات، رنگ و عایق -  حمل تجھیزات و مصالح
تا انبار پیمانکار

W: UP TO 20 TON ٠١۶،٣٣٠ تن/کیلومتر

W:   >20 -50 TON ٠٢١،۵۵٠ تن/کیلومتر

١٣٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم -  کارھای برق -  کابل کشی و سیم کشی

كارھای برق

فصل بیست و یکم – کابل کشی و سیم کشی

١–بھای ردیف ھای این فصل براساس مترطول كابل یا سیم محاسبه می شود. در ردیف ھای مربوط به ماسه ریزی و آجرچینی واحد اندازه گیری مترمربع
.است

، می باشد. در صورت استفاده از سطوح ولتاژ غیر مذكور در این استاندارد (بهIPS–M–EL–270 ٢–دسته بندی كابل ھا از لحاظ سطح ولتاژ منطبق براستاندارد
.) ، از ردیف مربوط به اولین سطح ولتاژ باالی سطح مورد نظر ( برای ٢۴ كیلو ولت ) استفاده می شودKV 24عنوان مثال 

برایSمجموع سطح مقطع ھادی ھای بكار رفته در كابل می باشد. بعنوان مثال، S محاسبه شده است. منظور ازS ٣–قیمت ھا برحسب سطح مقطع
.كابل ٣×۴ میلیمترمربع، معادل ١٢ میلیمترمربع و برای كابل٧٠+٩۵×٣ میلیمتر مربع ، معادل ٣۵۵ میلیمتر مربع است

و غیره) در قیمت ھا منظور شده است و ھیچگونه تغییر قیمت از۴XLPE , PE, PVC–عایق و پوشش تمامی كابل ھا در این فصل، بدون توجه به جنس آنھا(
.این بابت محاسبه نمی شود

.۵–كابل كشی و سیم كشی به ھر روش و در ھر محل یكسان فرض شده و از تفاوت ھای اجرایی جزیی چشم پوشی شده است
۶–تمامی كارھای تكمیلی مربوط به كابل كشی شامل مرتب كردن، مھار كردن ، نصب شماره كابل ، آزمایش طبق نقشه و مشخصات فنی و تحویل به

.كارفرما، در قیمت ھا منظور شده است
.، ھزینه آن باید جدگانه محاسبه شودHIGH POT TEST )  و تلفن چک در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به٧TESTER–آزمایش كابل با مگر تستر (

.٨–كابل ھای قدرت و كنترل از نوع زره دار فرض شده است
:٩–در محاسبه بھای ردیف ھا مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  حمل قرقره از انبار پیمانكار به محل اجرا و قراردادن آن روی خرک كابل
ــ  خواباندن كابل یا سیم در محل تعیین شده طبق نقشه و مشخصات فنی

)ــ  مرتب كردن، مھار كردن و نصب شماره كابل یا سیم(در صورت نیاز
ــ  آزمایش ھای عایقی و صحت اتصال و تحویل به كارفرما

١٠–قیمت ردیف ھا بر مبنای ھادی مسی محاسبه شده است. در صورتی كه ھادی كابل آلومینیومی باشد، ضریب ٠/٧ به ردیف ھای مربوط اعمال
.می شود 

.١١–در كابل كشی تلفن، سرسیم بندی جزو مراحل اجرایی و ھزینه آن در قیمت ھا منظور شده است
.١٢–قطرھای مختلف ھادی در كابل ھای تلفن یكسان فرض شده است و قیمت ھا تنھا بر اساس تعداد روج ھای ھر كابل محاسبه گردیده است

١٣٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم -  کارھای برق -  کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TOواحدسطح مقطع 1.0 KV

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04 [5] 05

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل ELCW01
٢١٠١۶١

گروه کد

فصل بیست و یکم -  کارھای برق -  کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٩٢،۵١٠٩۶،٠٣٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢١٠۵،۶۶٠١٠٩،٢٣٠١٣٧،٩۴٠ متر

40 < S <= 64 MM2٢٠٠،١۵٠٢٣۵،٩٩٠ ٠٣١٣٢،٠٩٠١٣۵،٢٨٠١٧١،١٧٠ متر

64 < S <= 100 MM2٢٣٨،١٨٠٢٧٣،٧٠٠ ٠۴١۵٨،۴٩٠١۶١،۴٧٠٢٠٨،۶۶٠ متر

100 < S <= 140 MM2٢٩٠،٣٩٠٣٣٢،۴٣٠ ٠۵١٩۶،۶١٠٢٠۵،٩٧٠٢۵۵،۵١٠ متر

140 < S <= 190 MM2٣١٨،۴۵٠٣۵٨،۴٣٠ ٠۶٢٣٣،۴۵٠٢۴٣،۵۴٠٢٨۵،٠٢٠ متر

190 < S <= 240 MM2٣٣٩،٩٠٠٣٨٠،٨١٠ ٠٧٢۵٨،٠٣٠٢۶۵،٨٧٠٣٠۵،٧٠٠ متر

240 < S <= 300 MM2٣٧٨،۵۵٠۴١٨،۶۴٠ ٠٨٢٩۴،٨١٠٣٠١،۴٣٠٣۴۴،٨٢٠ متر

300 < S <= 450 MM2۵٣٨،۴١٠۵٩٣،٢۴٠ ٠٩۴٣٣،٠٨٠۴۴۴،۶۵٠۴٩١،٣١٠ متر

450 < S <= 500 MM2٧٧٨،٩۵٠٨٣٩،٢٨٠ ١٠۶۴٩،٣٩٠۶۶۶،٩٢٠٧٢۶،٧٧٠ متر

500 < S < = 650 MM2٨۵١،٣۵٠٩١٠،٧١٠ ١١٧٢١،۶۶٠٧٣٧،۵۶٠٨٠٠،٣٠٠ متر

650 < S < =800 MM2١،٠١۵،٧١٠١،٠٧۴،٧٧٠ ١٢٨٩۴،٨١٠٩٢٠،۶٩٠٩۶۵،١٧٠ متر

800 < S < = 1000 MM2١،٢۵۶،۵۶٠١،٣٠۵،٢۴٠ ١٣١،١۵۴،۵٣٠١،١٨٧،٩٧٠١،٢١۶،۴٣٠ متر

1000 < S < 1200 MM2١،۴۵٨،٠٨٠١،۵٠٠،٣١٠ ١۴١،٣٧١،٠٠٠١،۴٢۴،٠١٠١،۴٢۴،٨١٠ متر

S> 1200 MM2١،۶٢۴،٩۵٠١،۶۴٠،۶٩٠ ١۵١،۵٨٧،۵١٠١،۶۴٨،٧٧٠١،۶١٨،۴٠٠ متر

١٣۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم -  کارھای برق -  کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای تلفن ELCW02
٢١١١۶١

گروه کد

فصل بیست و یکم -  کارھای برق -  کابل کشی و سیم کشی

N<=12 PAIRS ٠١١٧٨،٠٩٠ متر

12< N < 60 PAIRS ٠٢٢۴٨،٧٢٠ متر

60< N < 100 PAIRS ٠٣٣٢٠،۴٩٠ متر

100< N   PAIRS ٠۴٣٩١،۵٩٠ متر

١٣۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم -  کارھای برق -  کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیم ھا ELCW03
٢١٢١۶١

گروه کد

فصل بیست و یکم -  کارھای برق -  کابل کشی و سیم کشی

S < = 0.5  MM2 ٠١٢۶،٧۶٠ متر

0.5 <S <= 1.5 MM2 ٠٢٣۵،۶٧٠ متر

1.5 < S <=6 MM2 ٠٣۴۴،۶۴٠ متر

6 < S <= 16 MM2 ٠۴۵٨،٠٣٠ متر

١٣۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم -  کارھای برق -  کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھا و سیم ھای متفرقه ELCW04
٢١٣١۶١

گروه کد

فصل بیست و یکم -  کارھای برق -  کابل کشی و سیم کشی

ELEC. HEAT TRACING

CABLE
٠١٢٣۶،٠۴٠ متر

COAXIAL CABLE ٠٢٢٨٢،١٨٠ متر

١٣٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم -  کارھای برق -  کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ماسه ریزی و آجرچینی داخل ترانشه ELCW05
٢١۴١۶١

گروه کد

فصل بیست و یکم -  کارھای برق -  کابل کشی و سیم کشی

ماسه ریزی زیر و روی کابلھا ٠١٢٢۶،٧۵٠ متر مربع

آجرچینی روی مسیر کابلھا ٠٢٣٢١،٣۵٠ متر مربع

١٣٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

كارھای برق

فصل بیست و دوم – سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

.سیم است. واحد اندازه گیری گلند عدد می باشد(CORE)١–واحد اندازه گیری ردیف ھای این فصل ، سر یا انتھای كابل شامل یك یا چند رشته 
.می باشدHEAT SHRINK ٢–بھای ردیف ھای سرسیم بندی كابل ھای فشار ضعیف و كنترل شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای كابل شو و سرسیم و

٣–بھای ردیف ھای سرسیم بندی كابل ھای فشار متوسط (بیش از ١٠٠٠ ولت تا ۶۶ كیلو ولت) شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای كابل شو و سر
.، می باشد(CONNECTION KIT)كابل

.ھزینه  آن جداگانه محاسبه می شودHIGH POT TEST ۴–آزمایش ھای الزم با مگر تستر و تلفن چک در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به
۵–بھای اتصال (مفصل بندی) كابل ھای فشار متوسط ، ٢/۴ برابر بھای ردیف ھای سرسیم بندی ھمان كابل ھاست. ھرگاه در موارد خاص و با نظر مھندس

.مشاور نیاز به اتصال سایر انواع كابل ھا، باشد بھای ھر ردیف ٢/١۵ برابر ردیف سرسیم بندی كابل مربوط می باشد
:۶–در محاسبه بھای ردیف ھای سرسیم بندی، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  فرم دادن كابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی
ــ  جدا كردن پوسته و عایق و نصب كابل شو یا سر سیم

ــ  نصب شماره سیم و كابل
ــ  پوشاندن قسمت ھای برق دار ھادی با استفاده از نوار چسب یا روش ھای مشابه طبق مشخصات فنی

ــ  بستن سرسیم در محل مشخص شده طبق مشخصات فنی
ــ   آزمایش ھای عایقی و صحت اتصال (در صورت نیاز) و تحویل به كارفرما

: ٧–در محاسبه بھای ردیف ھای مفصل بندی، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
ــ  فرم دادن كابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  جدا كردن پوسته و عایق
ــ  مفصل بندی طبق مشخصات فنی

ــ  آزمایش ھای عایقی و صحت اتصال و تحویل به كارفرما

١٣٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
CORES 12-5واحدسطح مقطع

 [1] 04 [2] 12 [3] 17 [4] 27 [5] 37 [6] 38

2-4 CORES13-17 CORES18-27 CORES28-37 CORESMORE THAN 37
CORE رديف

(بھاي واحد (ريال

سرسیم بندی کابل ھای کنترل ELTJ01
٢٢٠١۶١

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=1 MM2٣۴١،١٩٠۴٧٩،٢۵٠ ۴۴٩،٩٢٠ ٠١۶۶،۴١٠١٧١،٨٠٠٢۵۴،٣۵٠ سر

1< S <= 2.5 MM2۶٣١،٨٣٠٨٨٧،۵٣٠ ٨٣٣،١٨٠ ٠٢١٢٣،٠٠٠٣١٨،١۶٠۴٧١،٠٢٠ سر

2.5< S <= 4 MM2٨٠٨،٧۴٠١،١٣۶،٠٢٠ ١،٠۶۶،۴۶٠ ٠٣١۵٧،۴١٠۴٠٧،٢٢٠۶٠٢،٩٢٠ سر

١۴٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

(بھاي واحد (ريال

سرسیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - بدون زره ELTJ02UA
٢٢١١۶١

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=2.5 MM2١٣٣،٣٢٠ ٠١۴٢،١۵٠۶۶،٣۴٠٩۵،٠٠٠ سر

2.5< S <=10 MM2١۶۶،۶۴٠ ٠٢۵٢،۶٩٠٨٢،٩۴٠١١٨،٧٧٠ سر

10< S <=35 MM2٢۴٩،٩۵٠ ٠٣٧٩،٠١٠١٢۴،٣٩٠١٧٨،١۵٠ سر

35< S <=95 MM2۴١۶،۶١٠ ٠۴١٣١،٧٢٠٢٠٧،٣٢٠٢٩۶،٩١٠ سر

95< S < 185 MM2۶۶۶،۵۶٠ ٠۵٢١٠،٧٣٠٣٣١،٧٢٠۴٧۵،٠٧٠ سر

185< S <=300 MM2٩١۶،۴٩٠ ٠۶٢٨٩،٧٧٠۴۵۶،١٠٠۶۵٣،٢٢٠ سر

300< S <500 MM2١،٢۴٩،٧٩٠ ٠٧٣٩۵،١٣٠۶٢١،٩۶٠٨٩٠،٧۴٠ سر

500<S MM2١،۶۶۶،٣۶٠ ٠٨۵٢۶،٨۴٠٨٢٩،٢٩٠١،١٨٧،۶۶٠ سر

١۴١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 4

1 CORE2 CORES3 CORES4,5 CORES
رديف

(بھاي واحد (ريال

سرسیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - زره دار ELTJ02AR
٢٢١٢۶١

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=2.5 MM2٠ ٠١۴٧،٢٩٠٧۴،٢۵٠١٠۵،٧١٠ سر

2.5< S <=10 MM2٠ ٠٢۵٩،١١٠٩٢،٨١٠١٣٢،١٣٠ سر

10< S <=35 MM2٠ ٠٣٨٨،۶۶٠١٣٩،٢١٠١٩٨،٢٠٠ سر

35< S <=95 MM2٠ ٠۴١۴٧،٧۵٠٢٣٢،٠٣٠٣٣٠،٣١٠ سر

95< S <= 185 MM2٠ ٠۵٢٣۶،۴١٠٣٧١،٢٣٠۵٢٨،۵١٠ سر

185< S <=300 MM2٠ ٠۶٣٢۵،٠۵٠۵١٠،۴٣٠٧٢۶،٧٠٠ سر

300< S <=500 MM2٠ ٠٧۴۴٣،٢٧٠۶٩۶،٠۶٠٩٩٠،٩۵٠ سر

500<S MM2٠ ٠٨۵٩١،٠٢٠٩٢٨،٠٨٠١،٣٢١،٢٩٠ سر

١۴٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت۶٫۶سرسیم بندی کابل ھای فشار متوسط - تا  ELTJ0301
٢٢٢١۶١

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2٢،٣٩٢،١٩٠ ٠١١،١٨١،٧٧٠١،٧٩٣،۴١٠٢،٣۴٢،۴٧٠ سر

35< S <=95 MM2٣،٨٢۵،٨٨٠ ٠٢١،٨٩١،٨۵٠٢،٨۶٩،۶۵٠٣،٧۴۵،٣١٠ سر

95< S <= 185 MM2۵،٧۴١،٨٨٠ ٠٣٢،٨٣۴،٨٨٠۴،٣٠۴،٧٧٠۵،۶١٩،٠۵٠ سر

185< S <=300 MM2٧،۶۵٣،۶٩٠ ٠۴٣،٧٧٨،٩٣٠۵،٧٣٧،١۶٠٧،۴٩٢،۵۴٠ سر

300< S <=500 MM2٩،۵۶٧،٧۶٠ ٠۵۴،٧٢۵،٠٢٠٧،١٧٣،۴١٠٩،٣۶۵،۴٩٠ سر

500<S MM2١١،۴٨٠،۶٩٠ ٠۶۵،۶٧١،٣٧٠٨،۶٠۶،٨٢٠١١،٢٣٩،۵٧٠ سر

١۴٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت١١سرسیم بندی کابل ھای فشار متوسط -  ELTJ0302
٢٢٢٢۶١

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2٢،٧۴٩،٩٠٠ ٠١١،٣۴٩،٢٢٠٢،٠۵٨،٠٩٠٢،۶٨٨،٨٧٠ سر

35< S <=95 MM2۴،٣٩۶،٧۵٠ ٠٢٢،١۵٨،٩٣٠٣،٢٩٢،۵٩٠۴،٣٠١،۴٨٠ سر

95< S < 185 MM2۶،۵٩٧،۴۶٠ ٠٣٣،٢٣٨،۴٠٠۴،٩۴١،٢١٠۶،۴۵۴،٢٧٠ سر

185< S <=300 MM2٨،٧٩۵،۴۴٠ ٠۴۴،٣١۵،٣۵٠۶،۵٨٨،٠٣٠٨،۶٠٣،٧۵٠ سر

300< S <=500 MM2١٠،٩٩۴،٢١٠ ٠۵۵،٣٩٣،۶٩٠٨،٢٣٣،٢۵٠١٠،٧۵۵،٧۵٠ سر

500<S MM2١٣،١٩٣،٣٢٠ ٠۶۶،۴٧٣،٧۴٠٩،٨٧٩،٨٢٠١٢،٩٠٨،٠٨٠ سر

١۴۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت٢٠سرسیم بندی کابل ھای فشار متوسط -  ELTJ0303
٢٢٢٣۶١

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2٣،١٩٠،٣٢٠ ٠١١،۵۵۶،٧٣٠٢،٣٨۶،٢۵٠٣،١٢٠،٢۵٠ سر

35< S <=95 MM2۵،١٠۵،١٠٠ ٠٢٢،۴٨٩،۵٠٠٣،٨١٨،۶٠٠۴،٩٩٠،۶٠٠ سر

95< S <= 185 MM2٧،۶۵٨،٠۶٠ ٠٣٣،٧٣۴،٨١٠۵،٧٢٩،١۶٠٧،۴٨٧،٧٢٠ سر

185< S <=300 MM2١٠،٢٠٩،٨٨٠ ٠۴۴،٩٧٧،۶١٠٧،۶٣٧،۴۵٠٩،٩٨٢،٠٠٠ سر

300< S <=500 MM2١٢،٧۶٣،٩۶٠ ٠۵۶،٢٢٣،٧٢٠٩،۵۴٧،٢١٠١٢،۴٧٩،١٢٠ سر

500<S MM2١۵،٣١۶،١١٠ ٠۶٧،۴۶٨،٨٢٠١١،۴۵۶،٨۵٠١۴،٩٧۴،٣١٠ سر

١۴۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت٣٣سرسیم بندی کابل ھای فشار متوسط -  ELTJ0304
٢٢٢۴۶١

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2٣،٩٧٢،۶٣٠ ٠١١،٩٢۶،۴۶٠٢،٩۶٨،٢٣٠٣،٨٨٠،٩٣٠ سر

35< S <=95 MM2۶،٣۵۶،۵۴٠ ٠٢٣،٠٨٣،۶٧٠۴،٧۴٧،۶۶٠۶،٢٠٩،۶٠٠ سر

95< S <= 185 MM2٩،۵٣۴،۵٢٠ ٠٣۴،۶٢١،٢٨٠٧،١٢١،٢۴٠٩،٣١٢،٩٨٠ سر

185< S <=300 MM2١٢،٧١١،٣٧٠ ٠۴۶،١۶٣،۶٨٠٩،۴٩۵،۶۶٠١٢،۴١٧،۴٨٠ سر

300< S <=500 MM2١۵،٨٨٩،٣۵٠ ٠۵٧،٧٠۴،۴١٠١١،٨۶٩،٧٠٠١۵،۵٢١،٩٩٠ سر

500<S MM2١٩،٠۶٩،٨۵٠ ٠۶٩،٢۴٧،٩۴٠١۴،٢۴٢،٩۵٠١٨،۶٢٩،٠٢٠ سر

١۴۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 04

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت۶۶سرسیم بندی کابل ھای فشار متوسط -  ELTJ0305
٢٢٢۵۶١

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM2۴،٨١٢،١۴٠ ٠١٢،٣٢١،٩۴٠٣،۵٩٠،۴۶٠۴،۶٩٨،٧٧٠ سر

35< S <=95 MM2٧،٧٠۴،٠١٠ ٠٢٣،٧١٧،٠٧٠۵،٧۴٣،۶۴٠٧،۵١٣،٢٣٠ سر

95< S <= 185 MM2١١،۵۴٩،۵٠٠ ٠٣۵،۵٧۴،٣۴٠٨،۶١۵،٠٠٠١١،٢٧٨،٣٧٠ سر

185< S <=300 MM2١۵،۴٠١،٧٢٠ ٠۴٧،۴٣٨،۶۵٠١١،۵٠٠،۴١٠١۵،٠٣۵،۴٩٠ سر

300< S <=500 MM2١٩،٢٨٧،٢١٠ ٠۵٩،٢٩٨،١٩٠١۴،٣۵١،۵٨٠١٨،٨١۴،۶٧٠ سر

500<S MM2٢٣،٠۴۵،۵٧٠ ٠۶١١،١۴٨،١۶٠١٧،٢٣٨،٩١٠٢٢،۵۵٣،۶٢٠ سر

١۴٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] PL [2] ST

PLASTICMETALLIC
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب گلندھا - ضد گرد و غبار ELTJ04WP
٢٢٣١۶١

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

M6 (1/4 " DIA.) ٠١١۶٠،٨۵٠١٨٧،٠٩٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢١٩٢،٧۴٠٢٢٢،۶۶٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٢٢۵،۵٧٠٢۶١،۴٧٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٢۵٧،۴۵٠٢٩٨،۴٢٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٣٨۶،۴٢٠۴۴٨،۵۶٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶۴٨٣،٠٢٠۵۵٩،٨٩٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٩٣٣،۶٨٠١،٠٨١،٩٠٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨١،۵۴۵،۶۶٠١،٧٩٠،٠٨٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٢،۵١٠،٣٠٠٢،٩٠٨،۴٧٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٣،٣۴۶،٩١٠٣،٨٧٨،۵٧٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١۴،١٨۴،۴۶٠۴،٨۴٨،٢٢٠ عدد

M73 (3" DIA.) ١٢۴،٨٢٧،٨۶٠۵،۵٩۴،٢٧٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣۵،۴٧١،٧٣٠۶،٣٣٩،٨٧٠ عدد

١۴٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب گلندھا - ضد انفجار ELTJ04EX
٢٢٣٢۶١

گروه کد

فصل بیست و دوم -  کارھای برق - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

M6 (1/4 " DIA.) ٠١٢٢٠،٢٣٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢٢۶٣،۶٢٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٣٠٩،٣۴٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٣۵٢،٢٨٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵۵٣٠،٠۴٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶۶۶١،۶٢٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧١،٢٧٩،٣٧٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨٢،١١٧،٣۶٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٣،۴٣٩،۶۶٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠۴،۵٨۶،٠۶٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١۵،٧٣٢،٩٣٠ عدد

M73 (3" DIA.) ١٢۶،۶١۴،٧٧٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣٧،۴٩٧،٠٨٠ عدد

١۴٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

كارھای برق

فصل بیست و سوم – نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

١–بھای ردیف ھای نصب سینی و نردبان كابل( قطعات مستقیم و درپوش) و كاندوئیت برحسب مترطول و بھای ردیف ھای نصب قطعات خاص سینی و
.نردبان كابل(زانو ، سه راه و چھارراه) برحسب تعداد محاسبه شده است

.٢–در ردیف ھای مربوط به كاندوئیت، ھزینه نصب انواع بست به تعداد الزم و طبق مشخصات فنی منظور شده است
٣–ھزینه ساخت و نصب تكیه گاه ھا (ساپورت ھا)، در ردیف ھای این فصل منظور نشده است و برای تعیین بھای آنھا، باید به ردیف ھای فصل ھای مربوط

.مراجعه شود
.۴–نصب سینی و كاندوئیت روی انواع  تكیه گاه ھا بصورت یكسان در نظر گرفته شده است

۵–در ردیف ھای مربوط به سینی و نردبان و كابل و كاندوئیت، ھزینه تھیه پیچ، مھره، پرچ، رولپالگ و امثال آنھا منظور نشده است. این قبیل لوازم، توسط
.كارفرما تھیه می شود یا ھزینه تھیه آن جداگانه محاسبه نمی شود

، نصب اتصاالت مربوط جزو ھزینه نصب مترطول خطوط منظور شده است و بابت اتصاالت،(CLOSED TYPE)۶–در ردیف ھای مربوط به كاندوئیت از نوع بسته 
.ھزینه جداگانه  ای محاسبه نمی شود

٧–زانو، سه راه، چھارراه و بطور كلی قطعات خاص سینی یا نردبان كابل در این فصل بصورت پیش ساخته فرض شده است و ردیف ھای مربوط تنھا شامل
.ھزینه نصب می باشد. در صورتی كه این قطعات در كارگاه توسط پیمانكار ساخته شود، ھزینه ساخت آن جداگانه محاسبه می شود

.٨–در محاسبه بھای ردیف ھای نصب سینی و نردبان كابل، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
ــ  حمل قطعات از انبار پیمانكار به محل نصب

ــ  نصب قطعات روی تكیه گاه ھا شامل: برش در طول ھای الزم و نصب
ــ  تثبیت مكانیكی و تنظیم و تراز كردن قطعات نصب شده

طبق مشخصات فنی(Warth BONDENG )ــ  نصب اتصاالت زمین 
ــ  لكه گیری محل ھای برش در صورت نیاز

ــ  تحویل به كارفرما
:٩–در محاسبه بھای ردیف ھای نصب كاندوئیت، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  حمل قطعات از انبار پیمانكار به محل نصب
ــ  برش و رزروه كردن سر كاندوئیت ھا (در صورت نیاز)

ــ  نصب اتصاالت
ــ  نصب بست ھا و كاندوئیت ھا

ــ  نصب بوشینگ ھا(در صورت نیاز)
ــ  تنظیم و تراز كردن خطوط و تحویل به كارفرما

١۵٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CR [2] LT [3] SP

COVEREL,TEE,CROSSSTRAIGHT PART
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سینی ھا و نردبان ھای فوالدی ELTC01
٢٣٠١۶١

گروه کد

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

W<= 10 CM ٠١۴٨،٧٩٠۵٢٢،٠٠٠٢۶۴،۵٠٠ متر

10< W <=30 CM ٠٢۶١،٠۵٠٧٨٣،٨٠٠٣۵٢،١٠٠ متر

30< W <= 60 CM ٠٣٧٩،٢٧٠٩٧٩،٧٨٠٣٩۵،٩۴٠ متر

60< W <=80 CM ٠۴٩١،۶١٠١،١٧۵،٢١٠۴٣٩،٧٨٠ متر

80 < W CM ٠۵١٢٢،٠٩٠١،٣٠۴،٧۶٠۵٢٧،٣۴٠ متر

١۵١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CL [2] OP

CLOSED TYPEOPEN TYPE/WITH PLASTIC BUSH.
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب کاندوئیت ھا - فوالدی سخت ELTC02RS
٢٣١١۶١

گروه کد

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

1/2" diam ٠١٢٢٣،٣٧٠١٣۴،٠۵٠ متر

3/4" diam ٠٢٢۶٨،۴۴٠١۶٢،٢٣٠ متر

1" diam ٠٣٣۵٨،۴٩٠٢١٩،۶۶٠ متر

1 1/4" diam ٠۴۴١٢،٣۶٠٢۴٣،٧۶٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵۴۶٣،۴۴٠٢٨١،٠٨٠ متر

2" diam ٠۶۴٨٩،٩٩٠٣٠١،٣٢٠ متر

2 1/2" diam ٠٧۵٣۶،٢٩٠٣٢٢،۶۶٠ متر

3" diam ٠٨۵٨٠،٠٠٠٣۴٢،۴۵٠ متر

3 1/2" diam ٠٩۶۴٣،٣۶٠٣٨۶،٠٧٠ متر

4" diam ١٠٧۶٠،٧٠٠۴۶٢،٧٨٠ متر

5" diam ١١٨٩٣،۴٧٠۵۴١،۴٩٠ متر

6" diam ١٢٩٧٠،۶٨٠۵٨٧،۵٣٠ متر

١۵٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب کاندوئیت ھا - فوالد قابل انعطاف ELTC02FS
٢٣١٢۶١

گروه کد

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

3/4" diam ٠١٣١۶،٧٢٠ متر

1 1/2" diam ٠٢۵٠٩،١۴٠ متر

١۵٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب کاندوئیت ھا - پی وی سی ELTC02PV
٢٣١٣۶١

گروه کد

فصل بیست و سوم -  کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

1/2" diam ٠١۵٠،١٩٠ متر

3/4" diam ٠٢۶٠،۶٧٠ متر

1" diam ٠٣٨٠،۵٢٠ متر

1 1/4" diam ٠۴٩٢،۶۴٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵١٠۵،٢٣٠ متر

2" diam ٠۶١١١،٣۴٠ متر

2 1/2" diam ٠٧١٢١،٢۵٠ متر

3" diam ٠٨١٣١،٢۶٠ متر

3 3/2" diam ٠٩١۴۵،٠٧٠ متر

4" diam ١٠١٧١،۴۴٠ متر

5" diam ١١٢٠٢،١٧٠ متر

6" diam ١٢٢٢١،۶٣٠ متر

١۵۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم–  فصل بیست و چھارم 

كارھای برق

فصل بیست و چھارم – نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداكت، باتری و جعبه تقسیم

١–بھای ردیف ھای نصب پانل، ترانسفورماتور و باطری، برحسب كیلوگرم و بھای ردیف ھای نصب باسداكت، برحسب مترطول و بھای ردیف ھای نصب جعبه
.تقسیم، پریزھای صنعتی و ایستگاه كنترل محلی بر حسب تعداد محاسبه شده است

٢–ھزینه ساخت و نصب فریم ھا، راک ھا، تكیه گاه ھا و امثال آنھا در ردیف ھای این بخش محاسبه نشده است و برای این گونه فعالیت ھا، از ردیف ھای
.فصل ھای مربوط استفاده می شود

.٣–ردیف ھای این بخش، شامل نصب تجھیزات و تثبیت  آنھا به انواع تكیه گاه ھا  (فریم، ساپورت و غیره) می باشد
۴–در صورتی كه جعبه تقسیم از نوع پانل روشنایی باشد بھای نصب آن شامل ھزینه سرسیم بندی تمام سیم ھا و كابل ھای خروجی است. در سایر انواع

.جعبه تقسیم، برای سرسیم بندی باید از ردیف ھای فصل مربوط استفاده كرد
:۵–در محاسبه بھای نصب پانل ھا، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  حمل پانل ھا از انبار پیمانكار به محل نصب(در صورت نیاز)، نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی
ــ  تثبیت مكانیكی شامل بستن پیچ ھای پانل ھا به كف و پیچ ھای رابط بین پانل ھای مجاور

ــ  تنظیم و تراز كردن پانل ھا از لحاظ افقی و عمودی
ــ  تكمیل ارتباط الكتریكی بین پانل ھا(در صورت نیاز)

ــ  آزمایش عایقی و تحویل به كارفرما
:۶–در محاسبه بھای نصب ترانسفورماتورھا، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی
ــ  تثبیت مكانیكی و تنظیم و تراز كردن

ــ  بازدید نھایی و تحویل به كارفرما
:٧–در محاسبه بھای نصب باسداكت، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  حمل از انبار پیمانكار به محل نصب
ــ  نصب ساپورت خاص باسداكت به تكیه گاه ھای موجود

ــ  نصب قطعات به ساپورت ھا و برقراری اتصال الكتریكی و مكانیكی بین قطعات طبق مشخصات فنی
ــ  تنظیم و تراز كردن افقی و عمودی
ــ  آزمایش عایقی و تحویل به كارفرما

:٨–در محاسبه بھای نصب باتری، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
ــ حمل از انبار پیمانكار به محل نصب، جاگذاری و نصب در محل مقرر

ــ  تكمیل اتصاالت الكتریكی و مكانیكی و تحویل به كارفرما
:٩–در محاسبه بھای نصب جعبه ھای تقسیم، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  حمل از انبار پیمانكار به محل نصب
ــ  جاگذاری و نصب در محل مقرر

ــ  آزمایش و تحویل به كارفرما

١۵۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم–  فصل بیست و چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب پانل ھا ELPTPN
٢۴٠١۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،–  فصل بیست و چھارم 
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <= 25     KG ٠١٩۵،٣٧٠ کیلوگرم

25 < W <= 50  KG ٠٢٧٩،١٧٠ کیلوگرم

50 < W <=100 KG ٠٣۶۶،٠۶٠ کیلوگرم

100 < W <=250 KG ٠۴۶٠،٠٢٠ کیلوگرم

250 < W <=500 KG ٠۵۵٣،۴۴٠ کیلوگرم

W    > 500   KG ٠۶۴۴،٣٧٠ کیلوگرم

١۵۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم–  فصل بیست و چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب ترانسفورماتورھا ELPTTR
٢۴١١۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،–  فصل بیست و چھارم 
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <= 1000     KG ٠١٣۵،۵٨٠ کیلوگرم

1000 < W <= 2500 ٠٢٢٨،۴۶٠ کیلوگرم

2500 < W <= 5000 KG ٠٣٢٢،٠٣٠ کیلوگرم

5000 < W <= 10000 KG ٠۴١٨،٣٠٠ کیلوگرم

10000 < W <= 30000 KG ٠۵١٣،٨٠٠ کیلوگرم

W    > 30000  KG ٠۶١١،٨۶٠ کیلوگرم

١۵٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم–  فصل بیست و چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب باسداکت ھا - با اتصاالت پیچ و مھره ای ELPTBD01
٢۴٢١۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،–  فصل بیست و چھارم 
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <= 50  KG/M ٠١۶،۵٨٨،٨٩٠ متر

50 < W <100 KG/M ٠٢١٣،٠۴٧،٣٣٠ متر

W  > 100 KG/M ٠٣١۶،۴٧۶،٨٣٠ متر

١۵٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم–  فصل بیست و چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب جعبه ھای تقسیم ELPTJB
٢۴٣١۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،–  فصل بیست و چھارم 
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <= 2   KG ٠١١،٠۴١،۶٠٠ عدد

2 < W <= 10  KG ٠٢١،٢٢٣،٧١٠ عدد

10 < W <=25 KG ٠٣٣،۴٠٩،٠١٠ عدد

25 < W <=50 KG ٠۴۶،٨۴۵،۵۶٠ عدد

50 < W <=100 KG ٠۵١٢،٢٨٨،۶٠٠ عدد

W    > 100   KG ٠۶١۵،٠٩۶،١٨٠ عدد

١۵٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم–  فصل بیست و چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب باتری ھا ELPTRY
٢۴۴١۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،–  فصل بیست و چھارم 
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <= 5   KG ٠١٧٨،٩٠٠ کیلوگرم

5 < W <= 15  KG ٠٢۶٧،٢٢٠ کیلوگرم

W   > 15  KG ٠٣۵١،۵٠٠ کیلوگرم

١۶٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم–  فصل بیست و چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] WP [2] EX

ضد انفجارضد گرد و غبار
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب ایستگاه ھای کنترل محلی موتور ELPTCS
٢۴۵١۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،–  فصل بیست و چھارم 
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

ALL TYPES ٠١٣،۶٣٧،١٢٠۴،٣۴١،۵۴٠ عدد

١۶١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب سیستم روشنایی–  فصل بیست و پنجم 

كارھای برق

فصل بیست و پنجم – نصب سیستم روشنایی

.١–بھای ردیف ھای این فصل براساس تعداد محاسبه می شود
٢–بھای ردیف ھای نصب چراغ شامل ھزینه  ھای پیش مونتاژ چراغ نمی شود. در صورت نیاز به پیش مونتاژ چراغ در كارگاه، ھزینه آن جداگانه محاسبه

.می شود
.٣–بھای ردیف ھای نصب چراغ شامل ھزینه سرسیم بندی داخل چراغ نیز می باشد

.۴–ھزینه ساخت و نصب ھر نوع پایه و تكیه گاه برای تجھیزات این فصل، با استفاده از ردیف ھای فصل ھای مربوط محاسبه می شود
.۵–ردیف ھای این فصل، شامل نصب و تثبیت تجھیزات روی پایه، تكیه گاه، براكت و غیره می باشد

:۶–در محاسبه بھای نصب چراغ ھا، ھزینه تمام مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
ــ  حمل از انبار پیمانكار به محل نصب

ــ  آماده سازی و نصب چراغ طبق نقشه و مشخصات فنی
ــ  كارھای تكمیلی مانند نصب المپ، اتصال زمین

ــ آزمایش، روشن كردن و تحویل به كارفرما

١۶٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب سیستم روشنایی–  فصل بیست و پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] WP [2] EX

ضد انفجارضد گرد و غبار
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب نورافکن ھا و چراغ ھای صنعتی ELIL01
٢۵٠١۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب سیستم روشنایی–  فصل بیست و پنجم 

P <= 1000 WATT ٠١۴،٢٧۶،۶۵٠۴،٧٨٩،۶٧٠ عدد

P   > 1000 WATT ٠٢۵،١١٣،۶٣٠۵،۶۵٧،۴٣٠ عدد

١۶٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب سیستم روشنایی–  فصل بیست و پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] WP [2] EX

ضد انفجارضد گرد و غبار
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای رشته ای ELIL02
٢۵١١۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب سیستم روشنایی–  فصل بیست و پنجم 

P  <= 100 WATT ٠١٣،۴١٩،٨۶٠٣،٩٣٣،١٢٠ عدد

P    > 100 WATT ٠٢۴،٢٧۶،۶۵٠۴،٧٨٩،۶٧٠ عدد

١۶۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب سیستم روشنایی–  فصل بیست و پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CS [2] CF

توکارروکار
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای فلوروسنت - ضد گرد و غبار ELIL03WP
٢۵٢١۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب سیستم روشنایی–  فصل بیست و پنجم 

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١٣،٧٠۶،٠٢٠٣،١٠١،٠۶٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢٣،٩۵٩،٩۴٠٣،٣۴۶،٠۴٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣۴،٣۵٣،۵۵٠٣،٧٠۵،۶٧٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴۴،۵٧۶،۶٨٠٣،٩۶١،٩٣٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵۵،٠٨٣،٠١٠۴،۴۶۶،٧٢٠ عدد

١۶۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب سیستم روشنایی–  فصل بیست و پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CS [2] CF

توکارروکار
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای فلوروسنت - ضد انفجار ELIL03EX
٢۵٢٢۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب سیستم روشنایی–  فصل بیست و پنجم 

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١۴،١٠٠،٧۴٠٣،۴٧۶،٠١٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢۴،٣۵٣،۵۵٠٣،٧٠۵،۶٧٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣۴،٧١٨،۵٩٠۴،١٠٣،٢٨٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴۴،٩٧١،۴٠٠۴،٣۵٣،۶۴٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵۵،۴٢٢،۶١٠۴،٨٣۶،٨٣٠ عدد

١۶۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و اتصال زمین–  فصل بیست و ششم 

كارھای برق

فصل بیست و ششم – نصب اتصال زمین و حفاظت كاتدی

.١–بھای ردیف ھای این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود، به استثنای ذغال ریزی داخل چاه كه برحسب كیلوگرم است
.٢–برای اجرای كابل و سیم سیستم ھای این فصل، از بھای ردیف ھای فصل كابل كشی و سیم كشی استفاده می شود

٣–بھای نصب میله ارت تا طول ٢/۵ متر و با روش ضربه ای دستی(فرو كردن میله داخل زمین)، محاسبه شده است. در صورتی كه طول بیش از ٢/۵متر
باشد، بابت ھر مترطول اضافی معادل ۵٠% به بھای ردیف اضافه می شود. ھرگاه برای فروكردن میله از دریل واگن یا وسیله مشابه آن استفاده شود

. ، ھزینه مربوط باید جداگانه محاسبه شود
:۴–در محاسبه بھای نصب تجھیزات این فصل، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  حمل از انبار پیمانكار به محل نصب
ــ  نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  آزمایش و تحویل به كارفرما

١۶٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و اتصال زمین–  فصل بیست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم حفاظت کاتدی ELER01
٢۶٠١۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و–  فصل بیست و ششم 
اتصال زمین

TEST & BOND BOX-EXP

TYPE
٠١۴،٩٢١،۴٠٠ دستگاه

TEST & BOND

BOX(INDUST.TYPE)
٠٢۴،١٢٧،٢٩٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-EXP TYPE
٠٣۴،۶۶٠،٢٣٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-IND.TYPE
٠۴٣،٨۶۶،١٢٠ دستگاه

HIGH SILICON CAST IRON

ANODE
٠۵١،٠٩٠،٨٣٠ دستگاه

MAGNESIUM ANODE ٠۶٩١١،٩۵٠ دستگاه

SPLICING KIT & LINE TAP ٠٧٩٨٨،۴٠٠ دستگاه

REFERENCE CELL ٠٨۴،٩١۴،٠٧٠ دستگاه

١۶٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و اتصال زمین–  فصل بیست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - دیسپاچر ELER02DP
٢۶١١۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و–  فصل بیست و ششم 
اتصال زمین

W <= 2 KG ٠١٩٧٩،٧٨٠ دستگاه

W  > 2 KG ٠٢١،۶٣٣،٢۶٠ دستگاه

١۶٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و اتصال زمین–  فصل بیست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - کدولد ( مسی ) ELER02CW
٢۶١٢۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و–  فصل بیست و ششم 
اتصال زمین

S <= 35 MM2 ٠١٧٠۶،١٣٠ عدد

35 < S <= 70 MM2 ٠٢٨٨۴،٨٧٠ عدد

S  > 70  MM2 ٠٣١،٠۵۶،۵٨٠ عدد

١٧٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و اتصال زمین–  فصل بیست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - الکترود (میله) زمین ELER02GR
٢۶١٣۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و–  فصل بیست و ششم 
اتصال زمین

ALL TYPES ٠١۵،٣٢٣،٣٩٠ عدد

١٧١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و اتصال زمین–  فصل بیست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - اتصال به تجھیزات ELER02CE
٢۶١۴۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و–  فصل بیست و ششم 
اتصال زمین

S <= 35 MM2 ٠١٣١٢،١٢٠ عدد

35 < S <= 70 MM2 ٠٢۴٣۶،٧٢٠ عدد

S  > 70  MM2 ٠٣۵۶١،٣۵٠ عدد

١٧٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و اتصال زمین–  فصل بیست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - تسمه مسی ELER02TC
٢۶١۵۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و–  فصل بیست و ششم 
اتصال زمین

ALL SIZES ٠١٢۶٢،۶٣٠ عدد

١٧٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و اتصال زمین–  فصل بیست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - مخلوط زغال ELER02CK
٢۶١۶۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و–  فصل بیست و ششم 
اتصال زمین

ALL TYPES ٠١٧٨،٩٨٠ کیلوگرم

١٧۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و اتصال زمین–  فصل بیست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - صفحه اتصال به زمین ELER02EL
٢۶١٧۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و–  فصل بیست و ششم 
اتصال زمین

ALL TYPES ٠١١،١١١،٠٩٠ عدد

١٧۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و اتصال زمین–  فصل بیست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم برق گیر ELER03
٢۶٢١۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب سیستم حفاظت کاتدی و–  فصل بیست و ششم 
اتصال زمین

LIGHTING TERMINAL(500

mm)
٠١١،٧٠۵،۶٣٠ دستگاه

ARRESTER ٠٢٣،٢٩١،۶۴٠ دستگاه

DISCONNECTION KIT ٠٣٣۶۵،٢١٠ دستگاه

١٧۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی–  فصل بیست و ھفتم 

كارھای برق

فصل بیست و ھفتم – نصب تجھیزات ارتباطی

.١–بھای ردیف ھای این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود
.٢–ھرگونه سرسیم بندی كابل ھا و سیم ھا ورودی به تجھیزات این فصل، جزو ھزینه نصب منظور شده است

.٣–ھزینه ساخت و نصب ھر نوع پایه و تكیه گاه برای تجھیزات این فصل، با استفاده از ردیف ھای فصل ھای مربوط محاسبه می شود
.۴–ردیف ھای این بخش، شامل سرسیم بندی و برقراری اتصال الكتریكی الزم می باشد

.۵–ردیف ھای این فصل، شامل نصب و تثبیت تجھیزات روی پایه، تكیه گاه، براكت و غیره می باشد
:۶–در محاسبه بھای نصب تجھیزات ارتباطی، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  حمل از انبار پیمانكار به محل نصب
ــ  نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  آزمایش و تحویل به كارفرما

١٧٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی–  فصل بیست و ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلفن - دستکاه گوشی تلفن ELCOTP01
٢٧٠١۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی–  فصل بیست و ھفتم 

ALL TYPES ٠١۴،١٨١،٧۵٠ دستگاه

١٧٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی–  فصل بیست و ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلفن - جعبه ترمینال ELCOTP02
٢٧٠٢۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی–  فصل بیست و ھفتم 

1 TO10-PAIR ٠١٣،٠٨٨،١٨٠ دستگاه

10 TO 20-PAIR ٠٢٣،۴٧۵،۵۵٠ دستگاه

20 TO 50-PAIR ٠٣٣،٨۵٩،۵۶٠ دستگاه

50 TO 100-PAIR ٠۴۴،۶٢۶،۶٩٠ دستگاه

MORE THAN 100-PAIR ٠۵۵،٧٧٩،۶۴٠ دستگاه

١٧٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی–  فصل بیست و ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلفن - اکوستیک ھود ELCOTP03
٢٧٠٣۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی–  فصل بیست و ھفتم 

ALL TYPES ٠١٣،٩٢٨،۴٢٠ دستگاه

١٨٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی–  فصل بیست و ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم فراخوان ELCOPG
٢٧١١۶١

گروه کد

کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی–  فصل بیست و ھفتم 

MICROPHONE ON WALL

OR STAND
٠١١،٨۶۴،۶٧٠ دستگاه

MICROPHONE ON DESK ٠٢١،۵۵٣،١٧٠ دستگاه

LOUDSPEAKER (INDOOR) ٠٣٢،١٧۶،۴٩٠ دستگاه

LOUDSPEAKER

(OUTDOOR)
٠۴٢،۴٨٩،۶۵٠ دستگاه

١٨١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

كارھای برق

فصل بیست و ھشتم - پیش اندازی و راه اندازی برق

١-با توجه به اینكه پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم برق، بخش تفكیک ناپذیری از كار نصب تجھیزات برقی می باشد از این رو، برای ھر سیستم،
آزمایش ھا و بازبینی ھای الزم قبل از برقدار كردن سیستم، بشرح پیوست١ مندرج در انتھای دفترچه، فھرست شده است. ھرگاه الزم باشد

.آزمایش ھایی اضافه بر موارد فھرست شده انجام شود، ھزینه آنھا جداگانه محاسبه می شود
٢-تأمین دستگاه ھا و ابزار الزم برای آزمایش ھای پیش راه اندازی و راه اندازی، بعھده پیمانكار است و از این بابت ھزینه جداگانه ای محاسبه نمی شود. در
مواردی كه از تجھیزات ویژه در كار استفاده شود و این تجھیزات نیاز یه دستگاه ھا یا ابزار خاص پیش راه اندازی داشته باشد، كارفرما این دستگاه ھا و

.ابزار آالت را در سفارش خرید منظور نموده و در اختیار پیمانكار قرار می دھد. تعیین این گونه موارد بعھده مھندس مشاور است
، ھزینه آنHIGH POT TEST ٣-آزمایش ھای مربوط به عایق تجھیزات با استفاده از مگر تستر در نظر گرفته شده است و در صورت نیاز به استفاده از

.جداگانه محاسبه می شود
، پانل ھای مربوط بهVSDS ۴-در این فصل پانل ھای عمومی مورد نظر قرار گرفته است. در مواردی كه پیش راه اندازی و راه اندازی پانل ھای خاص(مانند

.بسته ھای یكجا خرید و غیره) مورد نظر باشد، ھزینه ھای مربوط باید جداگانه محاسبه شود

١٨٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

 V <= 6 KV6 < V <= 20 KV20 < V <= 63 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار متوسط ELPC01
٢٨٠١۶١

گروه کد

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

I <= 2000 A ٠١۶،۵۴٠٧،٠٧٠۶،١٨٠ کیلوگرم

2000 < I <= 5000 A ٠٢۴،۴٢٠۴،٧١٠۴،٢٩٠ کیلوگرم

I > 5000 A ٠٣٢،٧۵٠٢،٩۴٠٢،٨١٠ کیلوگرم

١٨٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار ضعیف - پانل ھای قدرت ELPC0201
٢٨١١۶١

گروه کد

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

I <=2000 A ٠١۶،۴۴٠ کیلوگرم

2000 < I <=5000 A ٠٢۵،٨٣٠ کیلوگرم

I > 5000 A ٠٣۵،۵٢٠ کیلوگرم

١٨۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار ضعیف - پانل ھای ام-سی-سی ELPC0202
٢٨١٢۶١

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١١،۴٧٢،١٢٠ خروجی

١٨۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار ضعیف - پانل ھای روشنایی ELPC0203
٢٨١٣۶١

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٣۴،٣۵٠ کیلوگرم

١٨۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

 V <= 6 KV6 < V <= 20 KV20 < V <= 63 KV
رديف

(بھاي واحد (ريال

ترانسفورمرھا ELPC03
٢٨٢١۶١

گروه کد

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

S <=1 MVA ٠١۴،٩١٠۵،٨٩٠٠ کیلوگرم

1 < S< 2.5 MVA ٠٢٣،٣٠٠۴،٠٠٠٣،٩٢٠ کیلوگرم

2.5 <S <=10 MVA ٠٣٢،۶۵٠٢،٩۴٠٢،٩۶٠ کیلوگرم

S > 10 MVA ٠۴١،۴٩٠١،۶٧٠١،۶٣٠ کیلوگرم

١٨٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت١موتورھا - تا  ELPC0401
٢٨٣١۶١

گروه کد

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

UP TO 50 KW ٠١١،١١۵،۵١٠ دستگاه

> 50 KW ٠٢١،٧٨۴،٨٢٠ دستگاه

١٨٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت۶/۶تا ١موتورھا - بزرگتر از  ELPC0402
٢٨٣٢۶١

گروه کد

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

UP TO 500 KW ٠١٢،١۶٩،٠۵٠ دستگاه

> 500 KW ٠٢٣،٧١٨،٣٧٠ دستگاه

١٨٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت١١تا ۶/۶موتورھا - بزرگتر از  ELPC0403
٢٨٣٣۶١

گروه کد

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

UP TO 2000 KW ٠١٢،۴٧٨،٩١٠ دستگاه

2000 < P <= 4000 KW ٠٢۴،٣٣٨،١٠٠ دستگاه

> 4000 KW ٠٣۵،۵٧٧،۵۵٠ دستگاه

١٩٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای خاص ELPC05
٢٨۴١۶١

گروه کد

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

UP TO 25 KW ٠١٩،۴٢٠ کیلوگرم

25 < P <= 50 KW ٠٢۶،٨٧٠ کیلوگرم

P > 50 KW ٠٣۵،٨٩٠ کیلوگرم

١٩١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کیلومتر۵کارھای برق - حمل بیش از –  فصل بیست و نھم 

كارھای برق

فصل بیست و نھم - حمل بیش از ۵ کیلومتر تجھیزات کارھای برقی

ردیف ھای این فصل بابت اضافه بھا حمل تجھیزات و مصالح تحویلی به پیمانكار در مواردی است كه فاصله انبار كارفرما تا محل نصب بیش از ۵ كیلومتر می باشد.
ھزینه ھای تحویل مصالح، بارگیری و تخلیه و حمل تا ۵ كیلومتر در قیمت ھای نصب منظور شده است و فقط ھزینه حمل مازاد بر ۵ كیلومتر از ردیف ھای این فصل

.بر اساس "تن - كیلومتر" محاسبه می شود

١٩٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کیلومتر۵کارھای برق - حمل بیش از –  فصل بیست و نھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلومتر۵حمل بیش از  ELTR
٢٩٠١۶١

گروه کد

کیلومتر۵کارھای برق - حمل بیش از –  فصل بیست و نھم 

FOR ALL WEIGHTS AND

DISTANCES
٠١۶،٣٣٠ تن/کیلومتر

١٩٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

كارھای ابزاردقیق

فصل سی و یكم – عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

١–دستگاه ھای ابزاردقیق در محوطه
٢–در ھر یك از ردیف ھای این فصل، ھزینه عملیات نصب ادوات ابزاردقیق شامل تحویل گیری از كارفرما، كالیبراسیون، بازرسی محل نصب، نصب و  آزمایش

.و تحویل كار انجام شده در مقاطع مختلف، طبق استاندارد صنعت نفت و براساس دستورالعمل ھای اجرایی منظور شده است
, MASTER  ORIFICE , ULTRASONICمانند فرستنده ھای جریان از انواع مغناطیسی(IN LINE INSTRUMENTS)٣–در ادوات مستقر در امتداد خطوط لوله

CORIOLIS , VORTEXتوربینی ، انواع شیرھای كنترل و قطع و وصلی و فرستنده ھا و جمع كننده مقادیر جریان(INTEGRAL ORIFICE FLOW)و یا
FLOW TOTALEZERSلوله ھای ونتوری، شیرھای اطمینان و غیره كه دارای جھت مشخصی می باشند و نصب آنھا توسط گروه لوله كشی ،(PIPING)

انجام می شود، تمامی فعالیت ھایی كه باید توسط گروه ابزاردقیق صورت گیرد، از جمله تست ھای عملكرد، كالیبراسیون، تطبیق با مشخصات
فنی(بسته به مورد) بازرسی و نظارت نصب، ارائه گزارش ھای بازرسی و تحویل كارھای انجام شده، طبق دستورالعمل ھای اجرایی، منظور شده

.است
.۴–ھزینه نصب ادوات درج شده بند ٢، از گروه لوله كشی محاسبه می شود

.۵–ھزینه نصب برای كالس ھای مختلف فشار در اتصاالت فلنجی ادوات ابزاردقیق یكسان منظور شده است
.۶–در صورتی كه ادوات ابزاردقیق روی پكیج ھا نصب شده باشد، قیمت ھر یك از ردیف ھای مربوط، در ضرایبی طبق جدول زیر ضرب می شود

TRANSMITTERS ( P/DP/LT,TT) ضریب ٠/۴      نوع دستگاه
SWITCHES ( F.P.L.T) ضریب ٠/۵      نوع دستگاه
SOV/LOCAL INDICATORS/PG/TGضریب ٠/٣۵    نوع دستگاه
T/C& RTDضریب ٠/٣      نوع دستگاه
CV/HV/PSV/FE/PDMERER     ضریب ٠/٧۵    نوع دستگاه

باشد، بابت ھزینه نصب(PROTECTION BOX OR  HEATING  BOX)٧–در مواردی  كه نیاز به نصب ادوات ابزاردقیق در داخل جعبه محافظ و یا گرم كننده
.جعبه و اضافه كاری مربوط به اتصاالت ادوات در داخل جعبه،  معادل ۵۵% قیمت ردیف مربوط(ردیف ھای نصب ادوات) اضافه محاسبه می شود

١٩۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - فرستنده ھا INFEFIEL01
٣١٠١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

P/DP/T TR WITH

CAPILLARY
٠١٧،۶٧۴،٣٣٠ دستگاه

P/DP/T TR WITHOUT

CAPILLARY
٠٢۶،۴٩٨،٢٢٠ دستگاه

INTEGRAL ORIFICE FLOW

TRANS.
٠٣۶،۶٧۵،٢۶٠ دستگاه

DP TRANS. FLANGED( UP

TO 4")
٠۴٧،٣٨٢،٩٠٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۵١۴،۴٢۶،٣٢٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32"- 72"
٠۶١۵،۴٧١،٧٧٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >72" ٠٧١٧،١١٢،٢۵٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP TO

32"
٠٨١٢،١٧٣،١۵٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32"-72"
٠٩١٢،٧٨۵،۵٣٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >72" ١٠١٣،٩٠۴،١۶٠ دستگاه

١٩۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - نمایشگرھا و سوئیچ ھا INFEFIEL02
٣١٠٢۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

LEVEL SWITCHE

EXT.FLOAT TYPE
٠١١١،۴٩۶،۶٠٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT.FLOAT

TYPE
٠٢٩،٨٩١،٧٢٠ دستگاه

LEVEL SWITCH

VIBRATION TYPE
٠٣۴،٧۴١،٧٠٠ دستگاه

FLOW,PRESS.,TEMP.SWIT

CHES
٠۴۵،٧١١،۴٠٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۵۴،٠۴١،٧٣٠ دستگاه

١٩۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - شیرھای مغناطیسی و
حسگرھا

INFEFIEL03
٣١٠٣۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

SOLENOID VALVES ٠١٢،۴۵٢،٨١٠ دستگاه

GAS DETECTOR ٠٢۵،٩٧٧،٣۴٠ دستگاه

HEAT DETECTOR(RATE OF

RISE)
٠٣۵،۴۵٨،١٧٠ دستگاه

SMOKE DETECTOR ٠۴٢،٨٢٢،۵١٠ دستگاه

FLAME DETECTOR(UV/IR) ٠۵٣،١۴٠،٨٧٠ دستگاه

FLAME DETECTOR (BEAM) ٠۶٩،۵۵٧،۴٧٠ دستگاه

LINEAR HEAT

DETECTOR(LHD)
٠٧٩،٧١١،۶٨٠ دستگاه

MAN.CALL

POINT,PB,BREAKING
٠٨٢،۴۵٧،٨٣٠ دستگاه

HORN,BEACON,FLASH

LIGHT
٠٩۴،٠٧۵،٢۵٠ دستگاه

SIREN ١٠۴،۵٠١،۵۵٠ دستگاه

١٩٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

RTDادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - ترموکوبل ھا و  INFEFIEL04
٣١٠۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

THERMOCOUPE  L=<60

CM
٠١١،٩٣٠،٣١٠ دستگاه

THERMOCOUPE  L > 60 CM ٠٢٢،۶٣٨،٣۶٠ دستگاه

RESISTANCE

THERMOCOUPLES
٠٣١،٧٨۶،١۴٠ دستگاه

THERMOWELL  L=<60 CM ٠۴١،٨۵٠،٨٢٠ دستگاه

THERMOWELL  L>60 CM ٠۵٢،٣۵۴،٧٧٠ دستگاه

١٩٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات نیوماتیکی - فرستنده ھا INFEFIPN01
٣١٠٧۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

P/DP/T TR. WITH

CAPILLARY
٠١٨،۶۴٩،۵۵٠ دستگاه

P/DP/T TR. WITHOUT

CAPILLARY
٠٢٧،٩۵۴،٢٧٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٣١۶،٢۵٨،۴٢٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32-72"
٠۴١٧،٣۶٢،۴١٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE > 72" ٠۵١٩،٠٩۴،٧٧٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP TO

32"
٠۶١٣،٨٧٩،٠٣٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32-72"
٠٧١۴،۵٢۵،٧٠٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE > 72" ٠٨١۵،٧٠۶،٩۵٠ دستگاه

DP TR.FLANGED (UP TO

4")
٠٩٨،٧۵١،۴٧٠ دستگاه

١٩٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات نیوماتیکی - نمایشگرھا و سوئیچ ھا INFEFIPN02
٣١٠٨۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

LEVEL SWITCH EXT.FLOAT

TYPE
٠١١٢،٧٨٨،٨۴٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT. FLOAT

TYPE
٠٢١٠،۶٨۴،١٩٠ دستگاه

FLOW, PRESS, TEMP.

SWITCHES
٠٣۶،٨٠٣،٧۴٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۴۴،٠۴١،٧٣٠ دستگاه

INDDICATING/

CONVERTOLLER
٠۵١٠،٧٢٠،١۴٠ دستگاه

LOCAL PRES/FLOW/TEM

RECORDER
٠۶١٢،۵٢٩،٨۶٠ دستگاه

AIR FILTER REGULATOR ٠٧١،۶٧۴،٩۵٠ دستگاه

٢٠٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانیکی INFEFIME
٣١١١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

LEVEL GAUGES ٠١٧،٠۶۶،۵۴٠ دستگاه

PRESS.GAUGES THREADED

CONN.
٠٢٣،٨٢٧،٢٧٠ دستگاه

PRESSURE GAUGE

FLANGED CONN.
٠٣۴،۵١١،۵۶٠ دستگاه

PRESS.GAUGE WITH

CAPILLARY
٠۴۴،٩٣٨،٣٩٠ دستگاه

TEMPERTURE

GAUGES(BIMETAL)
٠۵٣،٨٢۶،۶۴٠ دستگاه

GAS ACTUATED

THERMOMETER
٠۶۴،٨٧٧،٨٢٠ دستگاه

ROTAMETERS ٠٧۵،٠۴١،۵۵٠ دستگاه

٢٠١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

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

INFEFICA01
٣١١۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١۵،٧٧۶،٢٣٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۶،۴۶۴،٨٣٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۶،٩۵٨،١۵٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٩،۴٣۶،١٢٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵١٣،٣٠٩،٨٠٠ عدد

OVER 32" ٠۶٢٢،٣٣٠،٣٨٠ عدد

٢٠٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات -
شیرھای موتوری

INFEFICA02
٣١١۵۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١۵،٠۵١،٩٣٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۶،٠٣٠،۴۶٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۶،۶۶٨،٢٢٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٧،٢۶٣،٢٣٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵١٠،۴١٣،۶٧٠ عدد

OVER 32" ٠۶١۶،۵٣٧،٠٧٠ عدد

٢٠٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات -
شیرھای قطع و وصل

INFEFICA03
٣١١۶۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١۵،٠۵١،٩٣٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۵،٧۴١،۵٨٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۶،٢٣٣،٨۵٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٨،٧١١،٨٢٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵١٢،۵٨۵،۵١٠ عدد

OVER 32" ٠۶٢٠،٨٨١،٧٩٠ عدد

٢٠۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات -
شیرھای اطمینان

INFEFICA04
٣١١٧۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١۴،٨۵۴،٢۴٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۵،٧٨١،٩٢٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۶،۶٠٧،٩١٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٧،۴٨۴،٧۵٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵١٠،١٠۶،٩٩٠ عدد

OVER 32" ٠۶١۶،٣٨٨،٠٧٠ عدد

٢٠۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات - صفحات
اوریفیس

INFEFICA05
٣١١٨۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١١،٨۴٨،٧٧٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٢،١٢٩،۶٩٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٢،۴٢۵،٣٢٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٢،٧۵٧،٧٣٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٣،۶٢۵،٠٨٠ عدد

OVER 32" ٠۶۴،٧١٢،٢٠٠ عدد

٢٠۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات - انواع
جریان سنج ھا در طول خط

INFEFICA06
٣١١٩۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١٢،٩٢۴،٠۶٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٣،۶٠۵،٩١٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۴،١۵٢،۵٨٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴۴،۶٩٨،٢۶٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵۵،٢۴۴،٩٣٠ عدد

OVER 32" ٠۶۵،۶۵۴،۴٣٠ عدد

٢٠٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عملیات نصب در محوطه

جعبه تقسیم و تابلوھاي كنترل محلي.2
ھزينه نصب تجھیزات اين فصل، بر مبناي وزن و شامل وزن جعبه تقسیم و يا تابلوھاي محلي با تمامي متعلقات و ادوات ابزار دقیق نصب شده روي١-

.آن مي باشد
. براي نصب جعبه تقسیم ھاي محلي از نوع فیلدباس حداقل وزن مبنا ١٢ كیلو گرم منظور میشود٢-
در صورتي كه در تابلوھاي محلي، ادوات ابزار دقیق تعبیه شده باشد كه نیاز به آزمايش و تنظیم داشته باشد، ھزينه مربوط به كالیبراسیون آنھا، از٣-

.رديفھاي كالیبراسیون ادوات ابزار دقیق نصب شده تابلوھاي كنترل (از بخش نصب تجھیزات اتاق كنترل) محاسبه مي شود
براي نصب تجھیزات با وزن باالتر از ١٠٠ كیلوگرم تا ارتفاع ١١ متر، از رديف مربوط و در ارتفاع ھاي باالتر تا ٣٠ متر، يا ضريب ١/٠۶ و باالتر از ٣٠ متر، با۴-

.ضريب ١/١٢ نسبت به قیمت رديف مربوط، محاسبه مي شود

٢٠٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

جعبه تقسیم ھا و پانل ھای محلی INFEJB
٣١٢۵۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

W: UP TO 25 KG ٠١١٢٣،٣۵٠ کیلوگرم

W 26-50 KG ٠٢٩٩،١٩٠ کیلوگرم

W 51-100 KG ٠٣٧۶،٢٣٠ کیلوگرم

W: 101-250 KG ٠۴٧۴،۶۵٠ کیلوگرم

W: 251-500 KG ٠۵۴٩،۵٠٠ کیلوگرم

W: >500 ٠۶٣٩،٩۶٠ کیلوگرم

٢٠٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عملیات نصب در محوطه

خطوط  فرآيندي ابزار دقیق.3
ھزينه مربوط به نصب خطوط فرآيندي، با پیش فرض استفاده از مانیفلد پیش ساخته محاسبه شده اند در صورت ساخت و نصب مانیفلد در كارگاه،١-

.ھزينه آن از رديف مربوط به خطوط فرآيندي جداگانه محاسبه مي شود
.، در صورت نیاز، فقط ھزينه ساخت و نصب مانیفلد محاسبه مي شودCAPILLARY براي برخي ادوات ابزار دقیق با خطوط٢-
براي حالت ھايي كه خطوط فرآيندي بصورت تركیبي طراحي شده باشند، در صورتي كه بیش از ٨٠% تعداد اتصاالت از يك جنس باشند، ھزينه نصب٣-

از رديف مربوط به ھمان جنس محاسبه مي شود، در غیر اينصورت به نسبت درصد تعداد اتصاالت از ھر جنس، از رديف ھاي متناظر محاسبه مي
.گردد

براي جداسازي سیال فرآيند از ادوات ابزار دقیق، ھزينه نصب آن از رديف مربوط براي ھر عدد جداگانه محاسبه ميSEAL POT در صورت استفاده از۴-
.شود

.در تمام رديفھاي خطوط فرآيندي، اجراي آزمايش فشار و تحويل خطوط منظور شده است۵-
.، ھزينه انجام آن از رديف متناظر در گروه لوله كشي، محاسبه مي شودPWHT در صورت نیاز به عملیات حرارتي۶-
.در ھر يك از رديف ھاي اين فصل، نصب تمام اتصاالت (فیتینگ ھا، شیرھا و ساير متعلقات مورد نیاز) منظور شده است٧-

٢١٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)DPخطوط فرایند ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) ادوات ( INFEPP01
٣١٣١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١١٩،٩٢٧،۶۵٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٢۴،٨٩۵،۵٧٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٢۴،٣٨٢،۶٠٠ مجموعه

٢١١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)Pخطوط فرایند ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) ادوات ( INFEPP02
٣١٣٢۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١١۴،٠١٢،۴۶٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١٧،۶٩٩،٢١٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١٧،٣۵١،٠١٠ مجموعه

٢١٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط فرایند ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) فشار سنج ھا INFEPP03
٣١٣٣۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١٧،۵۶٨،٢٩٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٩،۵۴٨،٩٨٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٩،٣٧٧،٢١٠ مجموعه

٢١٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)DPخطوط فرایند ابزار دقیق - تیوبینگ (ھوک آپ) ادوات ( INFEPP04
٣١٣۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١٧،٨٣۴،۵۴٠ مجموعه

٢١۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)Pخطوط فرایند ابزار دقیق - تیوبینگ (ھوک آپ) ادوات ( INFEPP05
٣١٣۵۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١۴،۵٠٣،۵۶٠ مجموعه

٢١۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط فرایند ابزار دقیق - تیوبینگ (ھوک آپ) فشار سنج ھا INFEPP06
٣١٣۶۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١۴،٢٨٩،٨٣٠ مجموعه

٢١۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط فرایند ابزار دقیق - پیش ساخت سه راھه INFEPP07
٣١٣٧۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١۶،٢٠۵،۶٧٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٩،۴٨۶،٨٨٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٨،٩۵٠،٩٢٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴٢،٩٩۶،٧٣٠ مجموعه

٢١٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط فرایند ابزار دقیق - پیش ساخت پنج راھه INFEPP08
٣١٣٨۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١١٠،٣۴٣،٣٠٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١۵،٠٢٠،۶۴٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١۴،۵١۴،١٠٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴٣،٩١٨،١۵٠ مجموعه

٢١٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط فرایند ابزار دقیق - محفظه ھای جدا کننده INFEPP09
٣١٣٩۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١۵،٠۴٩،٩١٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٧،۴١٧،۵٢٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٧،٢۴٣،۶١٠ مجموعه

٢١٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عملیات نصب در محوطه

شبكه خطوط ھوايي ابزار دقیق.4
.در ھر يك از رديف ھاي اين فصل، ھزينه نصب تمامي فیتینگ ھا، شیرھا و ساير متعلقات مربوط در مسیر لوله كشي، منظور شده است١-
.در ھر يك از رديف ھا، تمامي آزمايش ھاي تكمیلي عملیات نصب و تحويل كار به كارفرما ، طبق مشخصات فني، منظور شده است٢-
در رديف ھاي مربوط به لوله ھاي فوالدي زنگ نزن و مسي قطرھاي از ١/۴ تا ١/٢ اينچ، نصب تمامي فیتینگ ھا و متعلقات مورد نیاز، منظور٣-

.شده است
در زمان ھاي آزمايش خطوط ھوايي ابزار دقیق، ادوات ابزار دقیق بايد از خطوط ايزوله شود و ھزينه ھاي بازكردن اتصاالت و اتصال مجدد آنھا۴-

.پس از آزمايش خطوط، در رديف ھاي مربوط منظور شده است

٢٢٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - لوله کشی گالوانیزه INFEAP01
٣١۴١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

D: 1/2" ٠١۴۵٨،۶۴٠ متر

D: 3/4" ٠٢۵۶٨،۶٨٠ متر

D: 1" & 1 1/2" ٠٣۶٧٨،٧٢٠ متر

٢٢١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - نصب تیوب ھای مسی INFEAP02
٣١۴٢۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١۴۴۵،٩١٠ متر

٢٢٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - نصب تیوب ھای فوالد زنگ نزن INFEAP03
٣١۴٣۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١۵٣٠،٢٩٠ متر

٢٢٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - مخزن ھای ھوا INFEAP04
٣١۴۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١٢،٢۴٢،١٩٠ دستگاه

٢٢۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عملیات نصب در محوطه

كابل كشي ھا و اتصاالت.5
در ھر يك از رديف ھاي اين فصل ، عملیات تكمیلي نصب شامل زدن شماره كابل ، بستن كمربند پالستیكي و يا فلزي براي مھار كابل و نصب عالئم١-

. ، منظور شده است(CABLE MARKER) مشخصه مسیر كابل در موارد نیاز 
. در ھر يك از رديف ھاي اين فصل ، تمامي بازرسي ھا و آزمايش ھا و تحويل كار انجام شده در مقاطع مختلف ، منظور شده است٢-
. در رديف ھاي مربوط به كابل كشي اين بخش ، عملیات خاكي ترانشه ھا منظور نشده است٣-
ھزينه كابل كشي براي كابل ھاي فیلد باس عینا" از رديف ھاي متناظر كابل كشي (با توجه به مجموع سطح مقطع) پرداخت میشود۴-
و نصب كابلشو ، آرايش سیم ھا و(WIRE  NUMBRING ) در ھر يك از رديف ھاي سر سیم بندي و اتصاالت ، عملیات شماره گذاري سیم ھا۵-

. آزمايش ھاي مورد نیاز منظور شده است

٢٢۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا INFECB01
٣١۵١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

S  <=16 MM2 ٠١٨٣،۶۴٠ متر

16 < S <=40 MM2 ٠٢٩۵،۵۶٠ متر

40 < S <=64 MM2 ٠٣١١٩،۵٢٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴١۴٣،٣۵٠ متر

100 < S <140 MM2 ٠۵١٧٧،٨٧٠ متر

140< S <=190   MM2 ٠۶٢١١،٢٣٠ متر

٢٢۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

METALICPLASTIC
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندھا - ضد گرد و غبار INFECB0201
٣١۵۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١١٢٠،٩١٠١٠٢،٠۶٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢١۴۴،٩١٠١٢٢،١١٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣١۶٩،٣۴٠١۴٢،١۶٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴١٩٣،٣٩٠١۶٢،٧٠٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٢٩٠،٣١٠٢۴٣،٨٣٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶٣۶٢،٧۴٠٣٠۵،٣٠٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٧٠٠،۶۶٠۵٨٩،٧٢٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨١،١۶٠،٣١٠٩٧۶،۵٩٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩١،٨٨۵،۴۶٠١،۵٨۶،٨۶٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٢،۵١۴،۴۵٠٢،١١۵،۴۴٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١٣،١۴٣،٠٧٠٢،۶۴۴،۵٢٠ عدد

٢٢٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندھا - ضد انفجار فلزی INFECB020201
٣١۵۵۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١٢١٧،٣٨٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢٢۶١،٩٨٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٣٠۵،٢٧٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٣۴٨،١٨٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵۵٢٣،۵٢٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶۶۵۴،٣٢٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧١،٢۶۴،٠٩٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨٢،٠٩٢،۵٠٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٣،۴٠٠،٣٨٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠۴،۵٣۴،٠۶٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١۵،۶۶٧،٣۵٠ عدد

٢٢٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی و اتصاالت INFECB03
٣١۵٨۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

2-4 CORES ٠١١۴۵،٨٧٠ سر

5-10 CORES ٠٢٣۶۶،٨١٠ سر

12-20 CORES ٠٣۵٣١،٧٠٠ سر

22-30 CORES ٠۴٧٠٣،۵٢٠ سر

32-40 CORES ٠۵٩١۴،٧٨٠ سر

>40 CORES ٠۶١،١٢۶،٠٣٠ سر

٢٢٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عملیات نصب در محوطه

مسیرھاي كابل.6
بصورت پیش ساخته فرض شده است(CROSS , TEE, ELBOW ,…) در تمام رديف ھاي اين فصل ، اتصاالت مورد نیاز میاني سیني و نردبان١-

. . در غیر اين صورت ، ھزينه ساخت قطعات پیش گفته بايد جداگانه محاسبه شود
ھزينه نصب پیچ و مھره و مانند آنھا كه در اتصال سیني ھا و نردبان ھاي كابل مصرف مي شود بطور متعارف در رديف ھاي مربوط منظور٢-

. شده است
. در ھر يك از رديف ھاي اين فصل ، بازرسي كار انجام شده و تحويل آن طبق مشخصات فني منظور شده است٣-
در ھر يك از رديف ھاي مربوط به سیني و نردبان كابل ، برحسب نیاز بايد ، در فواصل مشخصي طبق نظر سازنده و يا مشخصات فني ،۴-

. در صورتي كه بصورت آماده تأمین شده باشد ، توسط پیمانكار نصب شود(EARTH  BOUNDING STRAP ) تسمه ھاي ھم ارتباطي ارت
. ھزينه نصب سیني ھا و اتصاالت اعم از فلزي و غیر فلزي بصورت يكسان محاسبه میگردد۵-

٢٣٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

STARAIGHT PARTEL, TEE, CROSSCOVER
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیرھای عبور کابل - سینی ھا و نردبان ھای فوالدی INFETR01
٣١۶١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

W <= 10 CM ٠١٢۴٠،٧٩٠۶١۵،۵٩٠۶٠،٠۵٠ متر

10 < W<=30 CM ٠٢٣٢٠،۵٣٠٩٢٣،٢٣٠٧۵،١٧٠ متر

30 < W <=60 CM ٠٣٣۶٠،۴۴٠١،١۵٣،۵٢٠٩٧،۶٢٠ متر

60< W <= 80 CM ٠۴۴٠٠،٣۵٠١،٣٨۴،٧۵٠١١٢،٨٢٠ متر

80 < W CM ٠۵۴٨٠،٠٧٠١،۵٣٧،١۴٠١۵٠،٣٩٠ متر

٢٣١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

CLOSE TYPEOPEN TYPE
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیرھای عبور کابل - کاندوئیت ھا - فوالدی سخت INFETR02RS
٣١۶۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

1/2" DIAM. ٠١١٩٩،٨٢٠١٢۴،٣٣٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢٢۴٠،۴۵٠١۵١،٣٧٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣٣٢١،۶٣٠٢٠۴،۶٠٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴٣٧٠،١۴٠٢٢٧،٣٧٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵۴١۴،٢٧٠٢۶٢،١٠٠ متر

2" DIAM. ٠۶۴۴٠،۶۴٠٢٧٩،٨٠٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧۴٨٠،۴٢٠٣٠٠،٧٢٠ متر

3" DIAM. ٠٨۵١٩،٧٩٠٣٢٠،۴٢٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩۵٧۶،۶۴٠٣۵٩،٧۶٠ متر

4" DIAM. ١٠۶٨٢،۴٨٠۴٣١،١٣٠ متر

5" DIAM. ١١٨٠٢،٠٩٠۵٠۴،۶٠٠ متر

6" DIAM. ١٢٨٨٢،۵٠٠۵۴٨،١٩٠ متر

٢٣٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیرھای عبور کابل - کاندوئیت ھا - فوالدی قابل انعطاف INFETR02FS
٣١۶۵۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

D: 3/4 " ٠١٣۶٢،٩۶٠ متر

D: 1  " ٠٢۵٨۴،۵۵٠ متر

٢٣٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیرھای عبور کابل - کاندوئیت ھا - پی-وی-سی INFETR02PV
٣١۶۶۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه

1/2" DIAM. ٠١۶٢،۶٠٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢٧۵،۴١٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣١٠٠،۵٣٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴١١۵،٨٧٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵١٣١،١٨٠ متر

2" DIAM. ٠۶١٣٨،٩٢٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧١۵١،۶٨٠ متر

3" DIAM. ٠٨١۶٣،۶٣٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩١٨١،٠٧٠ متر

4" DIAM. ١٠٢١٣،٨۵٠ متر

5" DIAM. ١١٢۵١،۶٩٠ متر

6" DIAM. ١٢٢٧۶،۴۴٠ متر

٢٣۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

كارھای ابزاردقیق

فصل سی و دوم – تجھیزات اتاق کنترل

١–در ھر یك از ردیف ھای این فصل، منظور از وزن تابلو ، وزن آن با  احتساب وزن ادوات نصب شده روی آن برای انواع تابلوھای سیستم ھای كنترل(مانند
.، اعالم حریق ، ...) می باشدFCS, ESD, DCSتابلو مارشالینگ، 

٢–ھزینه بستن پیچ و مھره و مانند آنھا كه در نصب تجھیزات این بخش به روی فریم ھا، ساپورت ھا و امثال آنھا بكار می رود، در ردیف مربوط منظور شده
.است

.٣–در ھر یك از ردیف ھا، تمامی آزمایش ھای جاری مورد نیاز در تكمیل عملیات نصب و تحویل كار به كارفرما منظور شده است
۴–كالیبراسیون ادواتی كه روی تابلوھای كنترل نصب می شود، حتی در صورتی كه بطور جداگانه بسته بندی شده باشند، در ردیف ھای جداگانه و با در نظر

.گرفتن جابجایی ھای الزم در محدوده كارگاه و در صورت نیاز بازكردن و بستن مجدد روی تابلو محاسبه شده است
۵–در ردیف ھای نصب تابلوھای اتاق كنترل، اجرای كابل ھای میانی از یك تابلو به تابلوی دیگر و اتصاالت آنھا منظور نشده است و برای برآورد آنھا، از

.ردیف ھای متناظر در كابل كشی و اتصاالت استفاده می شود
۶–در صورت نیاز به اجرای كارھای اضافی روی تابلوھا(مثًال نصب تجھیزات اضافی روی تابلو شامل ادوات ابزاردقیق، یا مسیر كابل و …)، ھزینه عملیات

.اضافی مانند برشكاری، سوراخكاری، سیم كشی داخل تابلو و غیره در زمان اجرا تعیین محاسبه می شود

٢٣۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھا INCRPN
٣٢٠١۶١

گروه کد

کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

W: UP TO 100 KG ٠١١۶٢،٢٧٠ کیلوگرم

W: 101-250 KG ٠٢١٣٩،۵٩٠ کیلوگرم

W: 251-500 KG ٠٣١٣٩،۵٩٠ کیلوگرم

W: >500 KG ٠۴١٣٣،۶٣٠ کیلوگرم

٢٣۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات نصب شده روی پانل ھا INCRPI
٣٢١١۶١

گروه کد

کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

ELEC.

IND./SWITCH/SELECTOR
٠١۵،٢٧٠،٨۵٠ دستگاه

ELEC.

IND.CONTROLLER/RECOR

DR

٠٢٩،٠۶١،٠۵٠ دستگاه

TRANSFORMER/POWER

UNITES
٠٣۵،۴١۶،۶٣٠ دستگاه

PENU.IND./SWITCH/SELE

CTOR
٠۴۵،٧٠٨،١٨٠ دستگاه

PENU.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠۵٩،۴٩٨،٣٨٠ دستگاه

TRANSDUCER &

CONVERTER
٠۶۵،۴١۶،۶٣٠ دستگاه

٢٣٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

DCSتجھیزات جانبی  INCRAX
٣٢٢١۶١

گروه کد

کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

PRINTER/

PLOTER/PCS/ETC.
٠١۵،٠٩٧،٣١٠ دستگاه

٢٣٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای ابزاردقیق - عملیات لوپ تست– فصل سی و سوم 

كارھای ابزار دقیق

فصل سی و سوم – عملیات لوپ تست

.١–ردیف ھای این فصل، تمامی لوپ ھای فیلد باس الكترونیكی و نیوماتیكی را شامل می شود
٢–منظور از لوپ باز، حلقه ای است كه از عنصر اندازه گیر متغیر فرآیندی شروع می شود و به یك نمایشگر در اتاق كنترل و یا روی تابلوی محلی ختم

.می گردد
٣–منظور از لوپ بسته، حلقه ای است كه از عنصر اندازه گیر متغیر فرآیندی شروع می شود و تا كنترل كننده روی تابلوی محلی و یا در اتاق كنترل ادامه

.كه معموًال یك شیر كنترل است ادامه می یابد(FINAL ELEMENT OR ACTUATOR)می یابد و از آنجا تا محرک نھایی
۴–تمامی عناصر میانی از جمله نمایشگرھای محلی، سوئیچ ھا، عناصر محاسبه گر و غیره كه در مسیر یك لوپ قرار دارند باید كنترل شده و در قیمت

.ھمان لوپ منظور شود
۵–اگر خروجی یك كنترل كننده ورودی كنترل كننده دیگری قرار گیرد، از عنصر اندازه گیر تا خروجی كنترل كننده اول یك لوپ بسته و از ورودی كنترل كننده دوم

.تا محرک نھایی نیز یك لوپ محاسبه می شود
۶–سیستم ھای كنترل ترتیبی تا ١٠ عنصر، معادل یك لوپ بسته محاسبه می گردد و از آن بیشتر نیز به ازای ھر ١٠ عنصر، معادل یك لوپ بسته اضافه

.می شود

٢٣٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کارھای ابزاردقیق - عملیات لوپ تست– فصل سی و سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات لوپ چک INLP
٣٣٠١۶١

گروه کد

کارھای ابزاردقیق - عملیات لوپ تست– فصل سی و سوم 

CLOSED LOOPS ٠١٩،٧٩٠،۶٧٠ لوپ

OPEN LOOPS ٠٢۵،۴٣٩،٢۶٠ لوپ

٢۴٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

پیوست ٢ – دستورالعمل تجھیز و برچیدن كارگاه

این دستورالعمل ، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته ھای مختلف تھیه شده است ، از این رو ، برای كارھای مربوط به ھر رشته ، باید به تناسب
.ماھیت و نیاز آن كار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد

١–تعاریف
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 زمان بندی شده  پیمان، میسر شود

ساختمان ھای پشتیبانی، به ساختمان ھایی گفته می شود كه برای پشتیبانی عملیات اجرایی ، مورد بھره برداری قرار می گیرند، مانند كارگاه ھای١–٢
پیش ساخته و مانندسرپوشیده، شامل كارگاه ھای تاسیساتی، آھنگری ، نجاری ، آرماتوربندی ، باطری سازی ، صافكاری، نقاشی، ساخت قطعات

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 آب ھای سطحی و فاضالب، ایجاد خاكریز و كانالھای ھدایت آب و تمھیدات دیگر برای١–۴
حفاظت كارگاه در مقابل سیل، فضای سبز، انبارھای روباز، زمین ھای ورزشی، پاركینگ ھای روباز، حصار كشی، تامین روشنایی محوطه، تامین

. تجھیزات ایمنی و حفاظت و كارھای مشابه است

منظور از ورودی كارگاه، محل یا محل ھایی از كارگاه است كه در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای كار، از سوی كارفرما تامین و تحویل١–۵
.پیمانكار می شود. مشخصات ورودی كارگاه برای تامین ھر یک از نیازھای پیش گفته، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می شود

انبار كارگاه، محل یا محل ھایی از كارگاه است كه با توجه به طرح جانمایی تجھیز كارگاه، برای نگھداری و حفاظت مصالح با رعایت دستورالعمل ھای١–۶
. مربوط، از  آنھا استفاده می شود

. راه دسترسی، راھی است كه یكی از راه ھای موجود كشور را به كارگاه متصل كند١–٧

. راه ھای سرویس، راه ھایی است كه برای دسترسی به محل اجرای عملیات احداث می شود١–٨

راه ھای ارتباطی، راه ھایی است كه معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه مصالح، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقیم یا با واسطه راه ھای١–٩
.دیگر، به محل اجرای عملیات متصل می كند

١–١٠راه 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

١–١١منظور 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

١–١٢برچیدن 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

٢–روش تھیه برآورد

مھندس مشاور یا واحد تھیه كننده برآورد، باید  با توجه به شرایط و نیاز ھر كار و ھمچنین، روش انتخاب شده برای اجرای آن، اقتصادی ترین٢–١
روش برای تجھیز كارگاه را تعیین و بر مبنای آن، ھزینه ھای مربوط را طبق ردیف ھای پیش بینی شده در فھرست تجھیز و برچیدن كارگاه این
پیوست، برحسب قیمــت ھای محل اجرای عملــیات و با منظـور نمودن ھزینه ھای باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد كرده و در برابر ردیف ھای
مورد نظر،  درج نماید و چنانچه مشخصات ویژه ای برای تجھیز و برچیدن كارگاه الزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیش بینی كند. برای
ساختمان ھایی كه احداث می شود، ارزش مصالح بازیافتی، از ھزینه احداث كسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنھا منظور می شود. در مورد
ساختمان ھای پیش ساخته، مانند كاروانھا و قطعات پیش ساخته ساختمان ھا، مانند قابھای فلزی، ھزینه حمل و نصب، استھالک و
سرمایه گذاری آنھا، در طول اجرای كار محاسبه شده و جزو برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور می شود. در پیمان ھایی كه از چند

. رشته فھرست بھای واحد استفاده می شود، تنھا یك فھرست تجھیز و برچیدن كارگاه برای كل كار تھیه می گردد
ساختمان ھا، تأسیسات و راه ھایی كه در برآورد ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور می گردد، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر٢–٢

گرفته می شود. به منظور تقلیل ھزینه ھای تجھیز كارگاه، با اولویت دادن به اجرای تأسیسات جنبی یا زیربنایی كه در طرح برای دوره بھره برداری
پیش بینی شده است و در دوره اجرا نیاز خواھد بود، از تأسیسات یاد شده به عنوان تجھیز كارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد و مدارک
پیمان درج شود . در این حالت ، ھزینه آنھا با استفاده از فھرست ھای بھای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد ھزینه اجرای كار منظور
می شود. چنانچه برای تأمین آب، برق، گاز، مخابرات و راه ھای كارگاه یا تأمین ساختمان ھای مسكونی، اداری، پشتیبانی و عمومی یا سایر
موارد، از تأسیسات جنبی یا زیربنایی كه  برای دوران بھره برداری از طرح پیش بینی می شود استفاده گردد، با توجه به اینكه ھزینه آنھا در
ردیف ھای فصل ھای مربوط پیش بینی شده است، ھزینه ای برای ایجاد تأسیسات یاد شده در تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور نمی گردد و صرفا”

.ھزینه نگھداری و بھره برداری آنھا در دوران اجرا، در ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور خواھد شد
نحوه تأمین آب، برق، گاز و مخابرات كارگاه در دوران اجرا، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود، چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و٢–٣

برقراری ارتباط مخابراتی، از شبكه سراسری یا محلی تا ورودی كارگاه، لوله كشی، كانال كشی، و كابل كشی،  برای دوران اجرا الزم باشد،
.باید انجام آن در شرایط خصوصی پیمان، پیش بینی شود

چنانچه كارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی كارگاه را به عھده بگیرد، كه كارھای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات٢–۴
آن، نصب تیرھای برق، كابل كشی از برق شبكه تا ورودی كارگاه، پرداخــت تعرفه ھای ثابت برق ( دیماند ) و ھزینه ھای انشعاب و 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 تدارک برق تا ورودی كارگاه به عھده كارفرما نباشد، ھزینه آن برآورد و پس از كسر

.ھزینه ھای قابل برگشت در پایان كار، باقیمانده جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه پیش بینی می شود
در صورتی كه كارفرما در نظر دارد تدارک آب رسانی تا ورودی كارگاه یا احداث چاه آب رابه عھده بگیرد، در حالت استفاده از شبكه لوله كشی آب٢–۵

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

٢۴١
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- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

.ھزیـنه ای از این بابت در تجھیــز و برچیدن كارگاه منظور نمی شود

چنانچه تدارک آب رسانی تا ورودی كارگاه یا احداث چاه  آب، به عھـده كارفرما نباشد، ھزینه آن پس از كسر ھزینه ھای قابل برگشت در پایان
.كار،  جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور خواھد شد

چنانچه برای دسترسی به كارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود.٢–۶
در صورتی كه براساس شرایط خصوصی پیمان احداث راه دسترسی به عھده كارفرما باشد،  ھزینه ای از این بابت در ردیف ھای تجھیز و بر چیدن
كارگاه منظور نخواھد شد. در حالتی كه احداث راه دسترسی به عھده كارفرما نباشد، ھزینه آن با استفاده از فھرست بھای واحد پایه رشته راه،

.باند فرودگاه و زیرسازی راه آھن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه پیش بینی می شود
با وجود این طبق شرایط عمومی پیمان تأمین زمین برای تجھیز كارگاه به عھده كارفرماست، چنانچه كارفرما در نظر داشته باشد تمام یا٢–٧

قسمتی از زمین تجھیز كارگاه توسط پیمانكار تامین شود، باید تأمین زمین ازسوی پیمانكار را در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی كرده و ھزینه
.اجاره آن را جزو برآورد ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور نماید

به استثنای تعھداتی كه در این فھرست بھا و شرایط عمومی پیمان در مورد تجھیز كارگاه به عھده كارفرما گذاشته شده است، ھر نوع٢–٨
.تسھیالت دیگری كه كارفرما در نظر دارد برای تجھیز كارگاه در اختیار پیمانكار قراردھد، باید آنرا در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی كند

ھزینه تجھیز كارگاه ھایی مانند تاسیسات، آھنگری، تراشكاری، نجاری، آرماتوربندی و ساخت قطعات پیش ساخته، درب ھای واحد ردیف ھای٢–٩
.فصل ھای مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، در ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، ھزینه ای منظور نمی شود

ھزینه تجھیز تعمیرگاه ھای ماشین آالت در ھزینه ساعتی ماشین آالت، در ردیف ھای فصل ھای مربوط در نظر گرفته شده است و از این٢–١٠
.بابت، ھزینه ای در ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور نمی شود

ھزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عملیات، درب ھای واحد ردیف ھای فصل ھای مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، ھزینه ای در٢–١١
.ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور نمی شود

ھزینه غذای كارمندان و كارگران پیمانكار در كارگاه، در ھزینه باالسری (ھزینه مستمر كارگاه) این فھرست بھا پیش بینی شده است. در٢–١٢
کارھایی که الزم است پیمانکار ھزینه یا کمک ھزینه ھایی برای تامین غذای کارکنان پرداخت کند، این ھزینه جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن

.کارگاه منظور می شود
در كارھایی كه تأمین غذای كارمندان كارفرما ، مھندس مشاور و آزمایشگاه، در كارگاه ضروری است، شمار استفاده كننده از غذا،٢–١٣

.درشرایط خصوصی پیمان تعیین شده و ھزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور می شود
.پیش بینی ھزینه تأمین وسیله نقلیه مورد نیاز كارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانكار، در برآورد ھزینه اجرای عملیات مجاز نیست٢–١۴
ھزینه راه ھای انحرافی، جزو ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور نخواھد شد. حجم عملیات  مربوط به راه ھای انحرافی، براساس٢–١۵

. فھرست بھــای پایه رشتـه راه، راه آھن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فھرست بھا و مقادیر كار، منظور و برآورد می شود
نقشه و مشخصات ساختمان ھای دفاتر و محل سكونت كاركنان كارفرما، مھندسی مشاور و آزمایشگاه، در اسناد  مناقصه درج شده،٢–١۶

.ھزینه اجرای آنھا، با توجه به نقشه ھای اجرایی و مشخصات تعیین شده و به صورت مقطوع برآورد می شود
جمع مبالغ مقطوع ھزینه تجھیز وبرچیدن كارگاه، بدون احتساب ھزینه ھای مربوط به ردیف ھای ۴٢٠٣١٠١ و ۴٢١٣١٠١ و  ۴٢١۴١٠١ فھرست٢–١٧

تجھیز وبرچیدن كارگاه، نباید از میزان تعیین شده در زیر بیشتر شود. در صورتی كه در موارد استثنایی، این ھزینه از حد تعیین شده، بیشتر
. باشد، ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع كار به صورت ترک مناقصه به تصویب معاونت امور مھندسی برسد

٢–١٧–١كارھای مربوط به فھرست بھای پایه رشته نصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات
.، به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه(NGL) گازی

٢–١٧–٢كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز، به میزان ۵/٧
.درصد مبلغ برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه

٢–١٧–٣كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای، به میزان ٩ درصد مبلغ
.برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه

٢–١٧–۴كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا، به میزان ١٠ درصد مبلغ
.برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه

٣–شرایط كلی

پیمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجھیز كارگاه و قبل از آغاز عملیات تجھیز، طرح جانمایی تجھیز كارگاه را تھیه كرده و پس از٣–١
.تأیید مھندس مشاور، آن را مبنای تجھیز كارگاه قرار دھد

كارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان برای تأمین آب، برق، گاز و تلفن، پیمانكار را به دستگاه ھای اجرایی و سازمان ھای٣–٢
دولتی برای گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا  نیمه عمیق و موارد مشابه، برای استفاده موقت در دوران

. ساختمان، معرفی می نماید
پیمانكار موظف است عملیات تجھیز كارگاه را، در مدت زمان تعیین شده برای تجھیز كارگاه و ھمچنین شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام برساند.٣–٣

در مواردی كه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای، برای عملیات تجھیز و برچیدن كارگاه در اسناد و مدارك پیمان درج شده باشد، پیمانكار ملزم به رعایت
.آن است

تعھدات كارفرما در زمینه تجھیز و برچیدن كارگاه، در حدی كه اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده است، انجام می شود، تجھیز مازاد بر موارد یا٣–۴
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 پیش بینی شده در٣–۵

. ردیف ھای مربوط، پرداخت خواھد شد

پیمانكار، موظف است به ھزینه خود، ابنیه و ساختمان ھای كارگاه را برای تجھیز كارگاه احداث می كند، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوزی و٣–۶
.سیل، بیمه كند

ساختمان ھا و تأسیسات مربوط به تجھیز كارگاه كه در زمین ھای تحویلی كارفرما احداث شده است، باید پس از انجام كار برچیده شوند. تجھیزات و٣–٧
مصالح بازیافتی تجھیز كارگاه ( به استثنای تجھیز انجام شده توسط كارفرما ) ، متعلق به پیمانكار است. به جز ساختمان ھا و قطعات پیش ساخته،
چنانچه ساختمان ھا و تأسیسات تجھیز كارگاه كه توســط پیمانكار در زمین كارفرما اجرا شده است، مورد نیاز كارفرما باشد، بھای مصالح بازیافتی

.آنھا، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانكار، ساختمان ھا و تأسیسات یادشده، به كارفرما واگذار می شود

نحوه پرداخت۴–

در پیمان ھایی كه برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا به روش یك قلم در اسناد و مدارك پیمان پیش بینی شده است ھزینه ھر یك از۴–١
.ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه ، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنھا، محاسبه شده و در صورت وضعیت ھا درج می شود

تبصره : ھزینه ردیف ھایی كه تأمین آنھا به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می شود ، چنانچه مربوط به بخشی از كار باشد، به تناسب
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

٢۴٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

.ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنھادی پیمانكار، در صورت وضعیت ھا منظور می شود۴–١–١

.ھزینه برچیدن كارگاه، پس از اتمام عملیات برچیدن كارگاه، در صورت وضعیت منظور و پرداخت می شود۴–١–٢

روش پرداخت ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا، بصورت درصدی پیش بینی شده است برای كارھای مربوط به فھرست ھای بھای واحد پایه۴–٢
، نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و(NGL) رشته نصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی

:ایستگاه ھای تراکم گاز، نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای و نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا

. ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه، پس از تجھیز كارگاه در حدی كه برای شروع عملیات پیمان الزم است
.ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان

.ــ  ١٠ درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه، پس از برچیدن كارگاه

تبصره: در پیمان ھایی كه برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا به روش یك قلم بوده لیكن در اسناد و مدارك پیمان نحوه پرداخت آن پیش بینی
.نشده باشد نیز مطابق این بند منظور می گردد

٢۴٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین و تجھیز محل سکونت کارمندان ١
۴٢٠١۶١

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین و تجھیز محل سکونت

کارمندان و افراد متخصص

پیمانکار

٠١٠ مقطوع

تامین و تجھیز محل سکونت

کارگران پیمانکار
٠٢٠ مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

اداری و دفاتر کار پیمانکار
٠٣٠ مقطوع

٢۴۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین لباس کار, کفش و کاله حفاظتی کارگران ٢
۴٢٠٢۶١

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین لباس کار، کفش و کاله

حفاظتی کارگران
٠١٠ مقطوع

٢۴۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین و تجھیز تسھیالت کارکنان کارفرما, مھندسان مشاور ٣
۴٢٠٣۶١

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین و تجھیز محل سکونت

کارکنان کارفرما، مھندس

مشاور و آزمایشگاه

٠١٠ مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

اداری و دفاتر کار کارفرما،

مھندس مشاور و آزمایشگاه

٠٢٠ مقطوع

تامین غذای کارمندان،

کارفرما، مھندس مشاور و

آزمایشگاه

٠٣٠ مقطوع

٢۴۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین ساختمان ھای پشتیبانی, انبار مواد منفجره, محوطه سازی و
ساختمان ھای عمومی

۴
۴٢٠۴۶١

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین ساختمان ھای

پشتیبانی به انضمام ھزینه

تجھیز انبارھای سر پوشیده،

آزمایشگاه پیمانکار و موارد

مشابه

٠١٠ مقطوع

تامین و تجھیز انبار مواد

منفجره
٠٢٠ مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

عمومی
٠٣٠ مقطوع

محوطه سازی ٠۴٠ مقطوع

٢۴٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

احداث چاه آب ۵
۴٢٠۵۶١

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

احداث چاه آب عمیق یا نیمه

عمیق
٠١٠ مقطوع

٢۴٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی, مخابراتی, برق, گازرسانی و
سوخت

۶
۴٢٠۶۶١

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین آب کارگاه و شبکه

آبرسانی داخل کارگاه
٠١٠ مقطوع

تامین برق کارگاه و شبکه

برق رسانی داخل کارگاه
٠٢٠ مقطوع

تامین سیستم ھای مخابراتی

داخل کارگاه
٠٣٠ مقطوع

تامین سیستم گازرسانی

داخل کارگاه
٠۴٠ مقطوع

تامین سیستم سوخت

رسانی کارگاه
٠۵٠ مقطوع

٢۴٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین راه ھای دسترسی و ارتباطی ٧
۴٢٠٧۶١

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین راھھای دسترسی ٠١٠ مقطوع

تامین راه ھای سرویس ٠٢٠ مقطوع

تامین راه ھای ارتباطی ٠٣٠ مقطوع

٢۵٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

ایاب و ذھاب ٨
۴٢٠٨۶١

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین ایاب و ذھاب کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢۵١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین پی و سکو برای ماشین آالت و بارگیری و حمل باراندازی و نصب
ماشین آالت

٩
۴٢٠٩۶١

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین پی و سکو برای نصب

ماشین آالت و تجھیزات

سیستم تولید مصالح،

سیستم تولید بتن، کارخانه

آسفالت، مولدھای برق و

مانند آنھا

٠١٠ مقطوع

نصب ماشین آالت و تجھیزات

و راه اندازی آنھا، یا تامین آنھا

از راه خرید خدمت یا خرید

مصالح

٠٢٠ مقطوع

بارگیری، خمل و باراندازی

ماشین آالت و تجھیزات به

کارگاه و برعکس

٠٣٠ مقطوع

٢۵٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

داربست فلزی ١٣
۴٢١٣۶١

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تھیه، نصب و برچیدن داربست

فلزی در کارھای مربوط به

مخزنھای نفت

٠١٠ مقطوع

٢۵٣



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشگاه و تاریکخانه ١۴
۴٢١۴۶١

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

تامین آزمایشگاه و تاریک خانه

با تجھیزات مربوط و

تجھیزکارگاه برای انجام

آزمایش ھای پرتونگاری

٠١٠ مقطوع

٢۵۴



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

انحراف موقت نھرھا ١۵
۴٢١۵۶١

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

حفظ یا انحراف موقت نھرھای

زراعی موجود در محدوده

کارگاه

٠١٠ مقطوع

٢۵۵



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

بیمه ١۶
۴٢١۶۶١

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

بیمه تجھیز کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢۵۶



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

برچیدن کارگاه ١٧
۴٢١٧۶١

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه٢پیوست 

برچیدن کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢۵٧



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- شرح اقالم ھزینه باالسری٣پیوست 

ھزینه ھای باالسری به طور کلی به ھزینه باالسری عمومی و ھزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکیک می شود:

١ – ھزینه باالسری عمومی.
این ھزینه از نوع ھزینه  ھایی است که نمی توان آنھا را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند ھزینه  ھای درج شده در زیر:

١–١ ھزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
١–٢ ھزینه بیمه ھای عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سھم کارفرما)،  به انضمام ھزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.

١–٣  ھزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و ھزینه ھای ایاب و ذھاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.
١–۴   ھزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

١–۵   ھزینه نگھداری دفتر مرکزی.
١–۶   ھزینه استھالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.
١–٧   ھزینه  آب و برق، گاز و سوخت دفتر مرکزی.

١–٨   ھزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.
١–٩   ھزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

١–١٠ ھزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.
١–١١ ھزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

١–١٢ ھزینه تھیه اسناد، برای شرکت در مناقصه ھا.
١–١٣ ھزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ھا.

١–١۴ ھزینه ھای متفرقه،شامل ھزینه ھای حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنھا.
١–١۵ ھزینه عوارض شھرداری برای دفتر مرکزی.

١–١۶ ھزینه سرمایه گذاری یا اجاره و ھزینه ھای نگھداری و بھره برداری از انبار مرکزی.
١–١٧ ھزینه دستگاه ھا و تجھیزات رایانه ای دفتر مرکزی

٢ – ھزینه باالسری کار.
این ھزینه، از نوع ھزینه  ھایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند ھزینه ھای درج شده در زیر:

٢–١ ھزینه ھای سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:
٢–١–١ ھزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.

٢–١–٢ ھزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
٢– ٢ ھزینه ضمانت نامه ھا، که شامل موارد زیر است:

٢–٢–١ ھزینه ضمانت نامه انجام تعھدات.
٢–٢–٢ ھزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.

٢–٢–٣ ھزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.
٢–٣ ھزینه مالیات.

٢–۴ ھزینه صندوق کارآموزی.
٢–۵ سود پیمانکار.

٢–۶ ھزینه  ھای مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است :
٢–۶–١ ھزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات و حفاظت و حراست. ھمچنین،

ھزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف ھای فھرست بھا و ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.
٢–۶–٢ ھزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه قرارمی گیرد.

٢–۶–٣ ھزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.
٢–۶–۴ ھزینه تھیه نسخه ھای اضافی اسناد و مدارک پیمان.

٢–۶–۵ ھزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار .
٢–۶–۶ ھزینه پذیرایی کارگاه.

٢–۶–٧ ھزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و ھزینه  ھای متفرقه.
٢–۶–٨ ھزینه تأمین وسیله ایاب و ذھاب کارگاه و وسیله نقلیه تدارکات کارگاه.

٢–۶–٩ ھزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.
٢–۶–١٠ ھزینه آزمایش ھای پیمانکار.

٢–٧  ھزینه ھای تھیه مدارک فنی و تحویل کار.
٢–٧–١ ھزینه ھای تھیه عکس و فیلم.

).٢Shop Drawings–٧–٢ ھزینه تھیه نقشه ھای کارگاھی (
).٢As Built Drawings–٧–٣ ھزینه تھیه نقشه ھای چون ساخت  (
٢–٧–۴ ھزینه ھای برنامه ریزی و کنترل پروژه.

٢–٧–۵ ھزینه نگھداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
٢–٧–۶ ھزینه ھای مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

توضیح  ١. ھزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آالت، جزو ھزینه ساعتی ماشین آالت پیش بینی شده است و از این بابت ھزینه  ای در
ھزینه  ھای باالسری در نظر گرفته نشده است.

توضیح ٢. در طرح ھای عمرانی  (تملک دارایی ھای سرمایه ای ) چون ھزینه ھای بیمه سھم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش افزوده و
ھمچین ھزینه ھای عوارض شھرداری (برای پیمان ھای مشمول)، توسط دستگاه ھای اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، ھزینه ای از بابت  آن ھا  در

ھزینه ھای باالسری، در نظر گرفته نشده است.

توضیح ٣.در طرح ھای غیر عمرانی(غیر سرمایه ای) چون ھزینه ھای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شھرداری (برای پیمان ھای مشمول)، توسط دستگاه ھای
اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، ھزینه ای از بابت  آن ھا در ھزینه ھای باالسری، در نظر گرفته نشده است.

٢۵٨



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

ضریب
منطقه ای نام شھرستان ھا نام

استان ھا ردیف

1/04 تبریز - آذرشھر - مراغه
آذربایجان
شرقی 11/10 خدا آفرین - جلفا - چاراویماق - كلیبر - ورزقان

1/07 سایر شھرستان ھای استان آذر بایجان شرقی

1/07 ارومیه و خوی
آذربایجان

غربی 21/16 تكاب - چالدران - سردشت

1/10 سایر شھرستان ھای استان آذر بایجان غربی

1/11 بیله سوار
اردبیل 3

1/08 سایر شھرستان ھای استان اردبیل

1/04 اصفھان - مباركه

اصفھان 41/15 (دناكوه) - خور و بیابانكسمیرم

1/07 سایر شھرستان ھای استان اصفھان

1/05 اشتھارد

البرز 51/07 طالقان - آسارا

1 سایر شھرستان ھای استان البرز

1/21 مھران - دھلران

ایالم 61/14 ایالم - ایوان

1/16 سایر شھرستان ھای استان ایالم

1/20 جزیره خارگ- فارسی

بوشھر 71/15 جم - دیر- عسلویه - كنگان

1/08 سایر شھرستان ھای استان  بوشھر

1/08 فیروزكوه

تھران 81/04 شمیرانات - دماوند

1 سایر شھرستان ھای استان تھران

1/08 شھركرد

چھار محال و
بختیاری 91/16 اردل - كوھرنگ - لردكان - كیار

1/10 سایر شھرستان ھای استان چھار محال و بختیاری 

1/10 بیرجند

خراسان
جنوبی 10

1/22 نھبندان

1/18 بشرویه - درمیان - زیر كوه - طبس

1/14 سایر شھرستان ھای استان خراسان جنوبی 

٢۵٩



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

1/05 مشھد

خراسان
رضوی 11

1/17 درگز - خواف - بجستان - باخزر

1/20 تربت جام (صالح آباد) - درگز(لطف آباد) - قوچان(باجگیران) - كالت

1/11 سایر شھرستان ھای استان خراسان رضوی

1/07 بجنورد - اسفراین - شیروان خراسان
شمالی 12

1/08 سایر شھرستان ھای استان خراسان شمالی

1/08 اھواز - باوی - حمیدیه - دزفول - كارون

خوزستان 13
1/18 دشت آزادگان(بستان) - ھویزه(نیسان)

1/09 اندیمشك - بندرماھشھر - بھبھان - رامشیر - رامھرمز  -شوش -
شوشتر - گتوند

1/13 سایر شھرستان ھای استان خوزستان

1/09 زنجان

زنجان 141/14 طارم - ماه نشان

1/11 سایر شھرستان ھای استان زنجان

1/10 شاھرود(بیارجمند) - میامی
سمنان 15

1/08 سایر شھرستان ھای استان سمنان

1/14 زاھدان

سیستان و
بلوچستان 16

1/19 چاه بھار - خاش - زابل

1/22 ایرانشھر - زھك - میر جاوه - نیمروز - ھامون - ھیرمند - سراوان

1/27 سایر شھرستان ھای استان سیستان و بلوچستان

1/05 شیراز

فارس 17

1/17 الرستان(بیرم)

1/15 المرد - مھر

1/12 اقلید - خنج - جھرم - گراش

1/08 سایر شھرستان ھای استان فارس

1/07 قزوین - البرز

قزوین 181/13 الموت - طارم - آوج - كوھین

1/08 سایر شھرستان ھای استان قزوین

1/08 قم  
قم 19

1/10 سایر شھرستان ھای استان قم

1/16 مریوان - سروآباد - سقز(زیویه - سرشیو)
كردستان 20

1/13 سقز - دیواندره(سارال - كرفتو) - بیجار(كرانی - چنگ الماس)

٢۶٠



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

1/19 بانه
كردستان 20

1/10 سایر شھرستان ھای استان كردستان

1/19 رودبار جنوب - فاریاب - قلعه گنج - كھنوج - منوجان

كرمان 211/10 رفسنجان - كرمان

1/14 سایر شھرستان ھای استان كرمان

1/10 كرمانشاه

كرمانشاه 22
1/20 پاوه(نوسود) - ثالث باباجانی(ازگله) - قصرشیرین(سومار)

1/18 پاوه(باینگان) - ثالث باباجانی -جوانرود(كالشی) - قصرشیرین -
گیالن غرب

1/13 سایر شھرستان ھای استان  كرمانشاه

1/12 بویراحمد  - كھگیلویه (سوق) - گچساران
كھگیلویه و
بویر احمد 231/20 بھمنی(گرمسیری)-  كھگیلویه(دیشموك - چاروسا)

1/16 سایر شھرستان ھای استان كھگیلویه و بویراحمد

1/18 بندر تركمن(جزیره آشوراده)

گلستان 24
1/13 گنبد كاووس(داشلی برون) - مراوه تپه - ومناطقی از سطح

استان كه در ارتفاعات بیش از ۵٠٠ متر واقع اند

1/12 كالله - گالیكش - گمیشان - آق قال(وشمگیر)

1/09 سایر شھرستان ھای استان گلستان

1/08 رشت

گیالن 25
1/19 رودسر(رحیم آباد)

1/16 رودبار(عمارلو) - سیاھكل(دیلمان) - فومن(سردار جنگل) -
لنگرود(اطاقور)

1/11 سایر شھرستان ھای استان گیالن

1/10 خرم آباد - بروجرد - دوره

لرستان 261/15 پلدختر - رومشكان

1/13 سایر شھرستان ھای استان لرستان

1/12
ساری(چھاردانگه - دودانگه - كلیجان) -آمل(الریجان) - بابل(بند
پی) - كالردشت - نكا (ھزا رجریب) - نوشھر (كجور) - بھشھر

(یانه سر) - نور(بلده)
مازندران 27

1/13 مناطقی از سطح استان كه در ارتفاعات بیش از ۵٠٠ متر واقعند

1/09 سایر شھرستان ھای استان مازندران

1/04 اراك - ساوه - زرندیه

مركزی 281/12 تفرش - شازند

1/09 سایر شھرستان ھای استان مركزی

1/10 بندر عباس  ھرمزگان 29

٢۶١



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای۴پیوست 

1/24 ابوموسی - بشاگرد

ھرمزگان 291/21 پارسیان - جاسك

1/16 سایر شھرستان ھای استان ھرمزگان

1/11 تویسركان(قلقل رود)- رزن(سردرود) - كبودرآھنگ(شیرین سو) -
نھاوند(زرین دشت) ھمدان 30

1/07 سایر شھرستان ھای استان ھمدان

1/18 ابركوه(بھمن) - بھاباد(آسفیج)

یزد 31
1/09 یزد - اشكذر

1/15 ابركوه - بھاباد - خاتم

1/12 سایر شھرستان ھای استان یزد

٢۶٢



١۴٠٠نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا - سال فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید۵پیوست 

بھا استفاده شده است، چنانچه در چارچوب موضوع پیمان، اجرای كارھایی الزم شود كهھایی كه برای تھیه برآورد ھزینه اجرای آنھا، از این فھرستدر پیمان
:برای آنھا مقدار در برآورد ھزینه اجرای كار موجود نباشد، برای تعیین بھای واحد این نوع كارھا به شرح زیر عمل خواھد شد

بھا( كه برآورد ھزینه اجرای كار با استفاده از آن تھیه شده است) موجوددر صورتی كه ردیف كارھای یاد شده( شرح و بھای واحد) در این فھرست١-
ھا، نباید از ٢۵ درصد مبلغ اولیهبھا، به عنوان قیمت جدید استفاده خواھد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیفھای موجود این فھرستباشد، از ردیف

.پیمان بیشتر شود

تبصره: چنانچه برای اجرای كارھای موضوع این بند، تجھیزات جدید و در نتیجه تجھیز كارگاه اضافی نسبت به تجھیز كارگاه پیش بینی شده در اسناد و
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

.پرداخت خواھد بودفناوری، قابل

ھای مندرج در پیمان(مانند ضریببھا، مشمول اعمال تمام ضریبھای این فھرستشود، مشابه ردیفھایی كه قیمت آنھا طبق بند ١ تعیین میردیف٢-
. می گرددھای مربوط)پیشنھادی پیمانكار و برحسب مورد سایر ضریب

.در تعیین قیمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعیین شده برای تغییر مقادیر كار در شرایط عمومی پیمان رعایت شود٣-
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