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

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

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

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

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

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



  
ی دردا    و 

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

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

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

و ھای  ت  ن  دو ی و  نا وه کار ت و گازکار ی  ل   و ا   ط 
ی ی آ ل  -  ع عد ھا و  ت  ن  دو   ر اداره  

ن آبادی ی  یابا گ   و
ی ضا یاری ر  وز  
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رم ندگان  ی گاز  ما ر م ی  ی و ابیتشپ ور ھما   ا
ندگان  رما یرم  تا   ی گاز ا
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١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

١ دستورالعمل کاربرد

٢ کليات

٣ فصل اول - عمليات ریسه

۵ فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

١۴ فصل سوم - آزمایش های کنترل کيفيت جوش

١۶ فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

٣٢ فصل پنجم - نصب شير آالت

٣۴ فصل ششم - عبور از موانع

٣٨ فصل هفتم - آزمایش و راه اندازی

۴٠ فصل هشتم - حفاظت کاتدیک

۴۴ فصل نهم - برش و پخ سر لوله

۴۶ فصل دهم - خمکاری منفرد

۴٨ فصل یازدهم - جوشکاری منفرد

۵۵ فصل دوازدهم -  حمل و نقل

۵٧ فصل سيزدهم - عمليات خاکی

۵٩  (مصالح پای کار)١پيوست 

۶١  (دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه)٢پيوست 

۶۵  - شرح اقالم هزینه های باالسری٣پيوست 

۶۶ - جدول ضرایب منطقه ای۴پيوست 

۶٨ - دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید۴پيوست 

۶٩ - حمل و نقل۵پيوست 
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دستورالعمل کاربرد

١-  فهـــرست بهای واحــد عمليات خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز شامل این " دستور العمل کاربرد"، کليات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد
ردیف ها و پيوست های فهرست بها، به شرح زیر است:

پيوست ١ : مصالح پای کار.
پيوست ٢ : دستور العمل تجهيز و برچيدن کارگاه.

پيوست ٣ : شرح اقالم هزینه باالسری.
پيوست ۴ : ضریب های منطقه ای.

پيوست ۵ : دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید.
پيوست ۶ : حمل و نقل.

این فهرست بها برای خطوط لوله انتقال نفت و گاز و فرآورده در خارج از محدوده شهرها، از محل  تأمين یا محل ذخيره به نقاط مصرف شهرها، آبادی ها،
مناطق مسکونی و مناطق صنعتی در نظر گرفته شده است .

٢- نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهيه فهرست بها و مقادیر
٢ -١ شرح ردیف های این فهرست بها به نحوی تهيه شده است که اقالم عمومی کارهای رشته خطوط انتقال بين شهری نفت و گاز را زیر پوشش قرار
دهد، در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه ای مورد نياز کار باشد، که اقـالم کارهـای آن با شرح ردیف های این فهرست بها تطبيق نکند، شرح ردیف
مناسب  برای آن اقالم، تهيه و در انتهای گروه مربوط با شماره ردیف جدید درج می شود. این ردیف ها، با عالمت ستاره مشخص شده  و به عنوان "ردیف
ستاره دار" ناميده می شود. بهای واحد ردیف های ستاره  دار، با روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهای اختصاصی صنعت نفت
محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می شود. هرگاه دستورالعملی برای نحوه پرداخت ردیف های ستاره دار مورد نياز باشد، متن الزم تهيه و به انتهای

مقدمه فصل مربوط با شماره جدید اضافه می گردد.
٢-٢ در این فهرست بها به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نياز و همچنين امکان افزایش ردیف ها در آینده، ردیف های هر فصل با توجه به
ماهيت آنها، به گروه ها یا زیر فصل های جداگانه ای با شماره مشخص تفکيـک شده است. شماره ردیف های فهرست بها، شامل نه رقم است که به ترتيب
از سمت چپ دو رقم اول، به ترتيب شماره رسته و رشته فهرست بها، دو رقم دوم، شماره فصل، دو رقم سوم شماره گروه یا زیر فصل و سه رقم آخر به

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

یاد شده درج شود.
۴-٢ بهای واحد ردیف هایی که شرح آنها در این فهرست بها موجود است اما بدون بهای واحد هستند، به روش تعيين شده در بند ٢-١، تهيه می شود.

۵-٢ شرح و بهای واحد ردیف های موضوع بندهای ٢-١ و ٢-۴، باید هنگام تهيه برآورد هزینه اجرا کار، به تایيد واحد اجرایی مربوط برسد.
۶-٢ در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف های ٢-١ و ٢-۴، با اعمال ضریب های فهرست بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار، بيشتر از سی
(٣٠ ) درصد باشد واحدهای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد ردیفهای یاد شده را، همراه با تجزیه قيمت مربوط، برای تصویب به
معاونت امور مهندسی ارسال دارند تا پس از رسيدگی و تصویب، مالک عمل قرار گيرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات مناقصه

واگذار ميشوند، سقف یاد شده به ترتيب پانزده (١۵) و ده (١٠) درصد خواهد بود.
و هزینه زیر، مطابق روش ٧-٢ هنگام تهيه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و همچنين ردیف های موضوع بندهای ٢-١ و ٢-۴، ضریب 

تعيين شده در بند ٢-٨، اعمال خواهد شد.
١-٧-٢- ضریب طول خط مطابق بند ۴ کليات این فهرست بها

٢-٧-٢- هزینه باالسری که شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پيوست ٣ درج شده است، به ميزان ۴٠ (چهل) درصد برای آارهایی آه به صورت مناقصه و
برابر ٣٠ (سی) درصد برای آارهایی آه به صورت ترك تشریفات مناقصه واگذار می شوند.

٣-٧-٢- ضریب منطقه ای مطابق پيوست ۴ .
۴-٧-٢- هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه مطابق دستورالعمل پيوست ٢.

۵-٧-٢- ضریب هزینه تفاوت بيمه های تامين اجتماعی، به ميزان ١/٠۶٩، شامل بيمه سهم کارفرما و بيمه بيکاری.
٨-٢ برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر اقالم آن، بر اساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیف های این
فهرست بها و ردیف های موضوع بندهای ٢-١ و ٢-۴، اندازه گيری می شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف هاست،

تهيه می شود.
در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ
فصل ها، جمع مبلغ ردیف های فهرست بها برای کار مورد نظر، به دست می آید. ضریب طول خط، ضریب باالسری، ضریب منطقه ای و ضریب هزینه تفاوت
بيمه های تأمين اجتماعی به جمع مبلغ ردیف ها به صورت خطی ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن اضافه می شود. نتيجه، برآورد هزینه
اجرای کار خواهد بود. به مدارک یاد شده، کليات، مقدمه فصل ها و پيوست های ١، ٣ و ۵ ضميمه مجموعه تهيه شده، به عنوان فهرست بها و مقادیر، یا

برآورد هزینه اجرای کار، ناميده می شود.
تبصره) در موارد ضروری، استفاده کامل از این دفترچه، برای تهيه فهرست بها و مقادیر(برآورد هزینه اجرای کار)، با درج مقادیر مورد نظر در برابر ردیف های

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

٣- مهندس مشاور یا واحد تهيه کننده برآورد باید مشخصات کامل مصالح، تجهيزات و همچنين منبع تهيه آنها و به طور کلی هر نوع اطالعاتی درباره آنها را،
که از نظر قيمت موثر بوده و الزم است پيمانکار برای ارائه پيشنهاد قيمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، تهيه و در مشخصات فنی خصوصی پيمان درج

کند .

۴- برآورد کارهای سيویل خطوط لوله (به غير از ردیف هایی که شرح آنها در فصل سيزدهم این فهرست بها منظور گردیده است) از قبيل کارهای بتنی،
فوالدی، احداث حوضچه شيرآالت و مانند اینها بر اساس ردیف های فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه  انجام می شود.

 ( مسير خط لوله ) و همچنين عمليات سپرکوبی در زمين های ریزشی، در صورت ضرورت براساس فهرست بهای واحد پایه۵R.O.W- برآورد هزینه اجرای 
رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه انجام می شود. ردیف هایی که با این روش بهای آنها تعيين می شود، مشمول تصویب موضوع بند ٢-۶ نمی شود.

۶- هر گاه قطعاتی از خط لوله مورد نظر، به صورت رو زمينی اجرا شود، برآورد هزینه انجام آنها براساس فهرست بهای خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و
گاز انجام می شود.

٧- در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها بيش از یک رشته فهرست بها مورد نياز است، فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار
که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای رشته مربوط به طور جداگانه تهيه می شود. فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه
اجرای کار که به این ترتيب برای بخش های مختلف کار تهيه می شود، همراه با برگ خالصه برآورد که برآورد بخش های مختلف کار به تفکيک و به صورت
جمع نيز در آن منعکس است، به عنوان فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می شوند. در این نوع کارها، تنها یک فهرست

تجهيز و برچيدن کارگاه برای کل کار(تمام رشته ها) تهيه می شود.

٨- اگر در نظر باشد کار به صورت یک قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محاسبه و بر
مبنای آن جدول درصد اجزای متشکله کار(جدول تفکيکی) تهيه می شود. این جدول می بایست به اسناد مناقصه الحاق گردد.

١



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
معاونت امور مهندسی

آليات

١- مفاد آليات، مقدمه فصل ها و شرح ردیف ها، اجزای غيرقابل تفكيك ومكمل یكدیگر هستند. 

٢- شرح ردیف ها و شرح درج شده در مقدمه فصل ها و آليات، به تنهایی تعيين آننده مشخصات آامل آار نيست، بلكه بهای واحد هر یك از ردیف ها
درصورتی قابل پرداخت است آه آار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعيين شده دراین فهرست بها مطابقت داشته باشد. 

٣- قيمت های این فهرست بها ، متوسط هزینه اجرای آارهای مربوط به رشته خطوط لوله بين شهری انتقال  نفت و گاز با احتساب ضریب مذکور در بند ۴
بوده و شامل هزینه های تامين و به آارگيری نيـروی انسانی، ماشين آالت و ابزار و همچنيــن تامين مصالح مورد نيــاز (به استثنای مصالحی آه تامين آنها به
عهده آارفرماست)، بارگيری، حمل و باراندازی مصالح، جابجایی مصالح در آارگاه، اتالف مصالح  در بهای واحد ردیف های این فهرست بهاء پيش بينی شده و

 عمومی، هزینه آزمایش و راه اندازی(برحسب مورد ) وHSEبه طور آلی، اجرای آامل آار با رعایت مشخصات فنی و الزامات و رويه هاي نظام مديريت 
همچنين هزینه  نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت است. 

۴- قيمت های این فهرست بها برای پيمان های اجرای خطوط لوله بين شهری به طول ٨٠ کيلومتر و بيش از آن تعيين شده است. برای پيمان های اجرای
خطوط لوله با طول های کمتر از ٨٠ کيلومتر، ضریب حاصل از فرمول زیر تحت عنوان "ضریب طول خط" به روش یاد شده در بند ٢-٨ دستورالعمل کاربرد، به

جمع مبالغ ردیف های فهرست بها برای کار مورد نظر اعمال می شود.

 (طول خط به کيلومتر - ٨٠) ) + ١ X                     ضریب طول خط=( ٠/٠٠٢۵ 
ضریب حاصل ازفرمول فوق تا دورقم اعشار گرد می شود(چنانچه رقم سوم اعشار، ۵ و باالتر باشد، رقم دوم اعشار به یک رقم باالتر گرد می شود).

۵ - قيمت های این فهرست بها، قيمت های آاملی برای انجام آار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هيچ گونه اضافه بهایی بابت سختی زمين، عمق یا
ارتفاع، انحنا، دهانه های آم یا زیاد، تعبيه سوراخ، بارگيری، حمل، باراندازی و آيفيت دیگر آه اجرای آار را مشكل تر یا مخصوص آند، جز آنچه آه به

صراحت در این فهرست بها برای آن بها یا اضافه بها پيش بينی شده است، قابل پرداخت نيست.

۶ - مبالغ مربوط به ضریب طول خط و هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه و هزینه تفاوت بيمه های تامين اجتماعی در صورتی آه در برآورد هزینه اجرای آار منضم
به پيمان، منظور شده باشد، قابل  پرداخت است.

٧- با نتيجه گيری از مقایسه فصل های این فهرست بها با یكدیگر، یا مقایسه این فهرست بها با فهرست های دیگر، یا مقایسه  آن با قيمت های روز با استناد
به تجزیه قيمت، یا هر نوع  مقایسه دیگر، وجه اضافی بجز  آنچه به صراحت تعيين شده است قابل پرداخت نيست.  

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

 
٩- هزینه بارگيری، حمل و باراندازی مصالح در قيمت ردیف های این فهرست  بها منظور شده است. هزینه بارگيری، حمل و باراندازی جداگانه، تنها در

مواردی آه در مقدمه فصل حمل و نقل تعيين شده است، از ردیف های فصل یاد شده پرداخت می شود.

١٠ - نمونه یا آاتالوگ فنی مصالح و تجهيزات مورد نياز، باید از نظر تطبيق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تایيد آارفرما برسد.

) است آه در١١NOMINAL DIAMETER - منظور از قطر آه در این فهرست بها برای لوله ها، اتصاالت لوله و شيرها به آار برده شده است، قطر نامی( 
جدول های سازندگان و استانداردهای بين المللی درج شده است.

١٢ - اندازه گيری آارهـا براساس ابعاد آارهای انجـام شده، آه مطابق ابعاد درج شده در نقشه های اجرایی، دستور آارها و صورتجلسه هاست، با توجه
به مفاد آليات و مقدمه فصل ها صورت می گيرد.

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

برای قطرهای باالتر از ۵۶ اینچ، بهای واحد انجام کارها براساس نسبت قطر لوله مورد نظر به ۵۶ اینچ استفاده می شود.

١۴- چنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهای آن بر اساس اسناد مورد تایيد
آارفرما به عالوه  ١۴ درصد هزینه باالسری پرداخت می شود. به هزینه مصالح یاد شده ضریب  های پيمان اعمال نمی شود و مشمول تعدیل آحادبها نيز

نخواهند بود.

١۵- این فهرست بها بر مبنای قيمت های سه ماهه چهارم سال ١٣٩۴ محاسبه شده است.

٢



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل اول - عمليات ریسه

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

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

٢- تهيه و آاربرد مصالح الزم از قبيل چوب  (چاآی)، آيسه های پوشال برای زیر لوله ها، ميخ های آهنی برای جلوگيری از حرآت لوله ها در شيب و
.هزینه های مراعات نكات ایمنی مربوط به حمل ریسه طبق مشخصات فنی، در قيمت ردیف های این فصل دیده شده است

.، در قيمت ردیف مربوطه منظور شده است(R.O.W) ٣- محدودیت های وزنی بارگيری و حمل با تریلی یا لوله بر در مسير خط لوله

۴- هزینه جمع آوری لوله های ریسه شده در مسير خط و برگشت آنها تا محل انبار آارفرما (در صورت دستور کارفرما)، معادل ردیف های ریسه در طول
.خط محاسبه می شود

.۵- در صورت انجام عمليات در شرایط زیر به قيمت های ردیف های عمليات ریسه اضافه بهایی به شرح زیر تعلق می گيرد

 ٧ درصدریسه لوله های عایق شده١-۵ 
١۵ درصدردیف چيدن لوله در شيبی بيش از ٨ درصد تا ١۵ درصد٢-۵ 
٢۵ درصدردیف چيدن لوله در شيبی بيش از ١۵ درصد تا ٢٢ درصد٣-۵ 
۴٠ درصدردیف چيدن لوله در شيبی بيش از ٢٢ درصد۵-۴ 

٣



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل اول - عمليات ریسه

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل اول - عمليات ریسه

١٧،٠٣٠متر اینچ در کنار کانال۴ریسه لوله ٠١٠١٠٠١ ۵١

١٨،٠٨٠متر اینچ در کنار کانال۶ریسه لوله ٠١٠١٠٠٢ ۵١

١٩،٧۴٠متر اینچ در کنار کانال٨ریسه لوله ٠١٠١٠٠٣ ۵١

٢١،۶٨٠متر اینچ در کنار کانال١٠ریسه لوله ٠١٠١٠٠۴ ۵١

٢٣،٢۴٠متر اینچ در کنار کانال١٢ریسه لوله ٠١٠١٠٠۵ ۵١

٢۶،۴٨٠متر اینچ در کنار کانال١۴ریسه لوله ٠١٠١٠٠۶ ۵١

٢٨،٩٩٠متر اینچ در کنار کانال١۶ریسه لوله ٠١٠١٠٠٧ ۵١

٣١،۵۴٠متر اینچ در کنار کانال١٨ریسه لوله ٠١٠١٠٠٨ ۵١

٣۵،٠۶٠متر اینچ در کنار کانال٢٠ریسه لوله ٠١٠١٠٠٩ ۵١

٣٧،٧١٠متر اینچ در کنار کانال٢٢ریسه لوله ٠١٠١٠١٠ ۵١

۴٠،٨۵٠متر اینچ در کنار کانال٢۴ریسه لوله ٠١٠١٠١١ ۵١

۴۵،٠۵٠متر اینچ در کنار کانال٢۶ریسه لوله ٠١٠١٠١٢ ۵١

۴٨،٢١٠متر اینچ در کنار کانال٢٨ریسه لوله ٠١٠١٠١٣ ۵١

۵٢،۵۵٠متر اینچ در کنار کانال٣٠ریسه لوله ٠١٠١٠١۴ ۵١

۵٧،٢۶٠متر اینچ در کنار کانال٣٢ریسه لوله ٠١٠١٠١۵ ۵١

۶١،٠٧٠متر اینچ در کنار کانال٣۴ریسه لوله ٠١٠١٠١۶ ۵١

۶۶،٠٣٠متر اینچ در کنار کانال٣۶ریسه لوله ٠١٠١٠١٧ ۵١

٧٠،۶٩٠متر اینچ در کنار کانال٣٨ریسه لوله ٠١٠١٠١٨ ۵١

٧۴،٣٨٠متر اینچ در کنار کانال۴٠ریسه لوله ٠١٠١٠١٩ ۵١

٧٧،٧۶٠متر اینچ در کنار کانال۴٢ریسه لوله ٠١٠١٠٢٠ ۵١

٨٢،۵٩٠متر اینچ در کنار کانال۴۴ریسه لوله ٠١٠١٠٢١ ۵١

٨۵،٩٠٠متر اینچ در کنار کانال۴۶ریسه لوله ٠١٠١٠٢٢ ۵١

٨٩،۴٨٠متر اینچ در کنار کانال۴٨ریسه لوله ٠١٠١٠٢٣ ۵١

٩٣،٣٧٠متر اینچ در کنار کانال۵٢ریسه لوله ٠١٠١٠٢۴ ۵١

٩٧،۶١٠متر اینچ در کنار کانال۵۶ریسه لوله ٠١٠١٠٢۵ ۵١

۴



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

عمليات الزم برای انجام تمام خم های مورد نياز، جوشكاری لوله و اتصاالت فوالدی، (غير از شيرها و فلنج  جوشی) بازرسی لوله ها، تميز آردن١-
داخل لوله، آماده سازی لوله ها، برش و پخ زدن به تعداد الزم، جفت آردن لوله ها، پيش گرم آردن محل جوش ها (در صورت لزوم)، جوشكاری خط
لوله در آنار آانال و داخل آانال و تعمير جوش های معيوب،  سنگ زدن و پرداخت به تعداد الزم سطح جوشكاری، طبق مشخصات فنی مربوط در

.نرخ های این فصل منظور شده است

هزینه اصالح لوله های معيوب در مواردی آه پيمانكار لوله را طبق صورتجلسه، سالم تحویل گرفته است، به عهده پيمانكار است و در مواردی آه٢-
.لولهها طبق صورت جلسه تحویل، معيوب تحویل پيمانكار شده است، هزینه اصالح جداگانه از ردیف مربوط به پيمانكار پرداخت می شود

.تأمين نيروی انسانی، ماشين آالت، لوازم مصرفی (غير از لوله ها و اتصاالت و الكترود) در ردیف های این فصل منظور شده است٣-

هزینه آزمایش صالحيت جوشكاران و تهيه دستورالعمل جوشكاری  و  آزمایش های مخرب مربوط به تعيين روش جوشكاری، در قيمت های این فصل۴-
.منظور شده است

چنانچه لوله با ضخامتی مورد استفاده قرار گيرد آه در ردیف های این فصل قيمتی برای  آن منظور نشده باشد، به روش خطی دو ردیف مربوط به۵-
.نزدیك ترین ضخامت استفاده خواهد شد

می باشد. برای لوله های با مقاومت مکانيکی باالتر، LX65تا LX ۵و L  ۵قيمت ردیف های این فصل، برای انجام عمليات روی لوله های فوالدی ۶۵-
 .، سه درصد به قيمت ردیف های این فصل اضافه می شودLX65به ازای هر ١٠درصد افزایش تنش تسليم فوالد نسبت به لوله ۵

.هزینه سنگ زدن و آماده نمودن سرلوله های پخ شده، برای جوشكاری در قيمت ردیف های این فصل منظور شده است٧-

.هزینه جوشکاری شيرهای ميان مسيری جوشی، به طور جداگانه مطابق ردیف های فصل پنجم این فهرست بها محاسبه می شود٨-

.در صورت وجود هر یك از  شرایط زیر،  به نرخ های ردیف های عمليات این فصل اضافه بهایی بشرح زیر تعلق ميگيرد٩-
              ۵ درصد(R.O.W)احداث خط لوله در مجاورت لوله مواد نفتی، گاز یا گاز مایع و در یك مسير خط لوله ١-٩ 
١۵ درصد                                            شيب مسير خط لوله بيش از  ٨  درصد تا ١۵ درصد باشد٢-٩ 
 ٢۵ درصد                                            شيب مسير خط لوله بيش از ١۵ درصد تا ٢٢ درصد باشد٣-٩ 
۴٠ درصد                                                    شيب مسير خط لوله بيش از  ٢٢  درصد  باشد۴-٩ 

           
هر گاه در محلی شيب بيش از ٣۵ درصد و طول مسير با این شيب و به طور پيوسته بيش از ٢٠٠ متر باشد،  محاسبه هزینه اجرای آار به طور١٠-

مجزا توسط برآورد آننده، مشخص و به صورت ردیف ستاره دار منظور می گردد. در سایر موارد، از ردیف های مشخص شده در این فصل استفاده
.خواهد شد

۵
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فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

٣٧٨،٨٨٠سرجوش اینچ٠/١٨٨ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠١ ۵١

٣٩٩،٨۵٠سرجوش اینچ٠/٢١٩ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠٢ ۵١

۴٣١،٩٨٠سرجوش اینچ٠/٢۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠٣ ۵١

۴۶٧،٧۶٠سرجوش اینچ٠/٢٨١ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠۴ ۵١

۵١٢،۴۵٠سرجوش اینچ٠/٣١٢ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠۵ ۵١

۵۶٩،۶١٠سرجوش اینچ٠/٣٣٧ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠۶ ۵١

۶٣۵،۶٨٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠٧ ۵١

۶٨٨،٢٩٠سرجوش اینچ٠/۵٣١ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠٨ ۵١

٧۵۴،٣۵٠سرجوش اینچ٠/۶٧۴ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠١٠٠٩ ۵١

۵۴۵،٢۶٠سرجوش اینچ٠/١٨٨ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠١ ۵١

۵٧٨،٠٩٠سرجوش اینچ٠/٢١٩ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠٢ ۵١

۶٢٠،٩٣٠سرجوش اینچ٠/٢۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠٣ ۵١

۶۶٠،٧٧٠سرجوش اینچ٠/٢٨٠ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠۴ ۵١

۶٩٨،۴۶٠سرجوش اینچ٠/٣١٢ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠۵ ۵١

٧۴۶،٧١٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠۶ ۵١

٧٨۴،٣٩٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠٧ ۵١

٨٧٢،۴٨٠سرجوش اینچ٠/۴٣٢ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠٨ ۵١

٩۴٢،٩٩٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠٠٩ ۵١

١،٠٠٧،٣٢٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠١٠ ۵١

١،٠٩۵،۴١٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠١١ ۵١

١،١٧١،۶٢٠سرجوش اینچ٠/٧١٩ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠١٢ ۵١

١،٢۵٩،٧٠٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٢٠١٣ ۵١

٧۵۴،٧٩٠سرجوش اینچ٠/١٨٨ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠١ ۵١

٧٩٩،٨٩٠سرجوش اینچ٠/٢١٩ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠٢ ۵١

٨۴۴،٩٩٠سرجوش اینچ٠/٢۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠٣ ۵١

٨٧۴،۴٢٠سرجوش اینچ٠/٢٧٧ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠۴ ۵١

٩٢٢،٣۶٠سرجوش اینچ٠/٣١٢ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠۵ ۵١

٩٨٢،۵٠٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠۶ ۵١

١،٠٣٠،۴٢٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠٧ ۵١

١،١۴۴،٠٠٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠٨ ۵١

١،٢۴٨،٧٠٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠٠٩ ۵١

١،٣۵۵،٠٧٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠١٠ ۵١

١،۴۵٨،٧٧٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠١١ ۵١

١،۶١١،٢٩٠سرجوش اینچ٠/٧١٩ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠١٢ ۵١

١،٧١۴،٠٢٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٣٠١٣ ۵١

٨٢۵،۵۵٠سرجوش اینچ٠/١٨٨ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۴٠٠١ ۵١

٨٧۶،٠١٠سرجوش اینچ٠/٢١٩ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۴٠٠٢ ۵١

٩٣١،۵٢٠سرجوش اینچ٠/٢۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۴٠٠٣ ۵١

٩۶٢،٣٠٠سرجوش اینچ٠/٢٧٩ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۴٠٠۴ ۵١

١،٠٢۵،۵١٠سرجوش اینچ٠/٣١٢ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۴٠٠۵ ۵١

١،٠٨٨،۴١٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۴٠٠۶ ۵١

۶
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١،١٣٨،۵٣٠سرجوش اینچ٠/٣۶۵ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۴٠٠٧ ۵١

١،٢۶٩،١٣٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۴٠٠٨ ۵١

١،٣٨٠،٨٢٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۴٠٠٩ ۵١

١،۵٠٨،٩۴٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۴٠١٠ ۵١

١،۶۴٠،٠٧٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۴٠١١ ۵١

١،٨۴٣،٨٧٠سرجوش اینچ٠/٧١٩ اینچ تا ضخامت جدار ١٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۴٠١٢ ۵١

٩۵٩،۵٧٠سرجوش اینچ٠/١٨٨ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۵٠٠١ ۵١

١،٠٢٣،٣۶٠سرجوش اینچ٠/٢۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۵٠٠٢ ۵١

١،٠۵٧،۶۵٠سرجوش اینچ٠/٢٨١ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۵٠٠٣ ۵١

١،١٢١،٨۶٠سرجوش اینچ٠/٣١٢ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۵٠٠۴ ۵١

١،١٨٧،٨٠٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۵٠٠۵ ۵١

١،٢٣۴،٧٣٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۵٠٠۶ ۵١

١،٢٧٨،٢١٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۵٠٠٧ ۵١

١،٣۶٢،٧٠٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۵٠٠٨ ۵١

١،۴۶۵،٩٠٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۵٠٠٩ ۵١

١،۶٠٨،۴٢٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۵٠١٠ ۵١

١،٧۶٢،۴۵٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۵٠١١ ۵١

٢،٠٠٨،١٠٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۵٠١٢ ۵١

٢،١۵٩،٠٢٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ١٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۵٠١٣ ۵١

١،١٠٧،۶١٠سرجوش اینچ٠/١٨٨ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۶٠٠١ ۵١

١،١۴٧،۴٠٠سرجوش اینچ٠/٢۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۶٠٠٢ ۵١

١،٢٠۵،۵۵٠سرجوش اینچ٠/٢٨١ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۶٠٠٣ ۵١

١،٢۶٩،٢۵٠سرجوش اینچ٠/٣١٢ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۶٠٠۴ ۵١

١،٣٣٨،۵١٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۶٠٠۵ ۵١

١،٣٨٧،٨١٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۶٠٠۶ ۵١

١،۴۵٢،۵۶٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۶٠٠٧ ۵١

١،۵٢۶،۴٩٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۶٠٠٨ ۵١

١،۶٠٣،۶٢٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۶٠٠٩ ۵١

١،۶٨٣،١٩٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۶٠١٠ ۵١

١،٧٩٩،٧٨٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۶٠١١ ۵١

١،٩٨۶،٧۶٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۶٠١٢ ۵١

٢،٢١٣،۶٠٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۶٠١٣ ۵١

٢،۴١۶،٢۵٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠ اینچ تا ضخامت جدار ١۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠۶٠١۴ ۵١

١،٢۵٢،١٢٠سرجوش اینچ٠/١٨٨اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠١ ۵١

١،٣٠٣،۶٩٠سرجوش اینچ٠/٢۵٠اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠٢ ۵١

١،٣۵۵،٢٧٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠٣ ۵١

١،۴٢٢،٣۵٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠۴ ۵١

١،۴٩۵،٣٠٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠۵ ۵١

١،۵۴٧،٢٢٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠۶ ۵١

١،۵٩۵،٣٣٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠٧ ۵١

١،۶۵٣،١١٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠٨ ۵١

٧
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١،٧٣۴،٣۵٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠٠٩ ۵١

١،٨۵۴،۵١٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠١٠ ۵١

٢،٠١٨،۵٧٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠١١ ۵١

٢،٢٢١،۶٧٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠١٢ ۵١

٢،۴۶٧،٩٠٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠١٣ ۵١

٢،۶۴٢،١٨٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ١۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٧٠١۴ ۵١

١،۴٢٠،٧٩٠سرجوش اینچ٠/١٨٨اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠١ ۵١

١،۵٠٩،٣٠٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠٢ ۵١

١،۵٨٠،١۶٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠٣ ۵١

١،۶۵٧،٢٠٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠۴ ۵١

١،٧١٢،٠۴٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠۵ ۵١

١،٧۶٢،٨۵٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠۶ ۵١

١،٨٢٣،٨٨٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠٧ ۵١

١،٩٠٩،۶٨٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠٨ ۵١

٢،٠٣٨،١۵٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠٠٩ ۵١

٢،٣١٩،٣٩٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠١٠ ۵١

٢،۵۴٢،٩٢٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠١١ ۵١

٢،٧۶۶،٢٨٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠١٢ ۵١

٢،٩۵۵،۶۵٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ١٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٨٠١٣ ۵١

١،۶٨۵،٩۵٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠١ ۵١

١،٧۶١،٠١٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠٢ ۵١

١،٨۴٢،۶۴٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠٣ ۵١

١،٩٠٠،٧۵٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠۴ ۵١

١،٩۵۴،۵٨٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠۵ ۵١

٢،٠١٩،٢۵٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠۶ ۵١

٢،١١٠،١۵٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠٧ ۵١

٢،٢۴٨،٠١٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠٨ ۵١

٢،۴٣۴،٩٩٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠٠٩ ۵١

٢،۶٧٠،٧٣٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠١٠ ۵١

٣،٠۵٨،۴٢٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠١١ ۵١

٣،٢۶٢،٧٠٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٠٩٠١٢ ۵١

١،٩٢٧،۴٧٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠١ ۵١

٢،٠٠٧،٢٩٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠٢ ۵١

٢،٠٩۴،٠٨٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠٣ ۵١

٢،١۵۵،٨۶٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠۴ ۵١

٢،٢١٣،١١٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠۵ ۵١

٢،٢٨١،٨۶٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠۶ ۵١

٢،٣٧٨،۵٢٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠٧ ۵١

٢،۵٢٧،٨٠٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠٨ ۵١

٢،٧٢٩،٣١٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠٠٩ ۵١

٢،٩٨۶،٧١٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠١٠ ۵١

٨



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

٣،۴١١،٠٧٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠١١ ۵١

٣،۶٠٢،٣١٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٠٠١٢ ۵١

٢،١١۶،٨٠٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠١ ۵١

٢،٢٠٢،٠٢٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠٢ ۵١

٢،٢٩۴،۶٨٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠٣ ۵١

٢،٣۶٠،۶٣٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠۴ ۵١

٢،۴٢١،٧۵٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠۵ ۵١

٢،۴٩۵،١۵٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠۶ ۵١

٢،۵٩٨،٣۴٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠٧ ۵١

٢،٧۵٨،٨٨٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠٨ ۵١

٢،٩٧۵،١٩٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠٠٩ ۵١

٣،٢۵٢،٩۴٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠١٠ ۵١

٣،۶٧٩،٨۴٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠١١ ۵١

٣،٩١۶،۶٣٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٢۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١١٠١٢ ۵١

٢،٣٢٨،۴٩٠سرجوشاینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠١ ۵١

٢،۴١٩،٨٨٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠٢ ۵١

٢،۵١٩،٢۵٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠٣ ۵١

٢،۵٨٨،٧٨٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠۴ ۵١

٢،۶۵۴،٣٢٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠۵ ۵١

٢،٧٣٣،٠۴٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠۶ ۵١

٢،٨۴٣،٧٠٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠٧ ۵١

٣،٠١٧،٠٣٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠٨ ۵١

٣،٢۵٠،١۵٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠٠٩ ۵١

٣،۵۵٠،٨٨٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠١٠ ۵١

٣،٩١٠،٣٨٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠١١ ۵١

۴،١۶٢،٢٢٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٢۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٢٠١٢ ۵١

٢،۴٢٠،١٨٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠١ ۵١

٢،۵٣٧،۵٠٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠٢ ۵١

٢،۶۶٣،۴۴٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠٣ ۵١

٢،٧۵٨،۴٩٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠۴ ۵١

٢،٨٨١،۵٨٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠۵ ۵١

٣،٠١٨،٨٧٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠۶ ۵١

٣،١٩٠،۶١٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠٧ ۵١

٣،٣٧٩،٩٧٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠٨ ۵١

٣،۶٣٣،٨٠٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠٠٩ ۵١

٣،٩۶۴،٢۵٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠١٠ ۵١

۴،٢٨١،۶٢٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠١١ ۵١

۴،۵۵۴،١۴٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٢٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٣٠١٢ ۵١

٢،۶٩٢،٠۴٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠١ ۵١

٢،٨١٩،٣١٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠٢ ۵١

٢،٩۵۵،٩١٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠٣ ۵١

٩
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٣،٠٢٨،٧۴٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠۴ ۵١

٣،١٣١،٩٨٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠۵ ۵١

٣،٢١۴،١۵٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠۶ ۵١

٣،٣٣٣،۶٨٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠٧ ۵١

٣،۴٨٢،۶٠٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠٨ ۵١

٣،٧٣٩،٩١٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠٠٩ ۵١

۴،٠۴٨،٩٠٠سرجوش اینچ٠/۶٢۶اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠١٠ ۵١

۴،۴۶۴،۵٧٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠١١ ۵١

۴،٧٩١،۶٨٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۴٠١٢ ۵١

٣،٠٣۴،۶٢٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠١ ۵١

٣،١٧٣،۶٧٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠٢ ۵١

٣،٣٢٢،٩٢٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠٣ ۵١

٣،٣٩١،۶٩٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠۴ ۵١

٣،۵۴٨،٣٨٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠۵ ۵١

٣،۶۶۴،۴۶٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠۶ ۵١

٣،٨٧۴،٧٧٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠٧ ۵١

۴،١٧۵،۴٧٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠٨ ۵١

۴،۴۴۵،٢٣٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠٠٩ ۵١

۴،٨٠٠،٠٩٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠١٠ ۵١

۵،۴٢٧،٣٣٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠١١ ۵١

۵،٧٧٢،٢٧٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۵٠١٢ ۵١

٣،۴١۴،٢٨٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠١ ۵١

٣،۵۶١،۵٠٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠٢ ۵١

٣،٧١٩،۵۴٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠٣ ۵١

٣،٧٩٢،٣۵٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠۴ ۵١

٣،٩۵٨،٢۵٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠۵ ۵١

۴،١٣٠،۵۴٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠۶ ۵١

۴،٣۴۶،٠۶٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠٧ ۵١

۴،۵٩٠،۵٣٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠٨ ۵١

۴،٩١۵،٩١٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠٠٩ ۵١

۵،٣۴٧،٧٠٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠١٠ ۵١

۵،٧۵۶،٢٣٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠١١ ۵١

۶،١۴٨،٧۶٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٣۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١۶٠١٢ ۵١

٣،۶٣۴،٠٢٠سرجوش اینچ٠/٢٨١اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠١ ۵١

٣،٧٨٧،٢۵٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠٢ ۵١

٣،٩۵١،٧۴٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠٣ ۵١

۴،٠٢٧،۵٢٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠۴ ۵١

۴،٢٠٠،٢٠٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠۵ ۵١

۴،٣٧٩،۵٢٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠۶ ۵١

۴،۶٠٣،٨٣٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠٧ ۵١

۴،٨۵٩،٨٩٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠٨ ۵١
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۵،٢٠٠،١۵٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠٠٩ ۵١

۵،۶۵٣،۵٩٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠١٠ ۵١

۶،٠٨١،٢١٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠١١ ۵١

۶،۴٩٢،١٧٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٣۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٧٠١٢ ۵١

۴،١٢٨،١۶٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠١ ۵١

۴،٢٩٩،۶۵٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠٢ ۵١

۴،٣٧٨،۶۵٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠٣ ۵١

۴،۵۵٨،۶٨٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠۴ ۵١

۴،٧۴۵،۶٣٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠۵ ۵١

۴،٩٧٩،۴٨٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠۶ ۵١

۵،٢۵٠،٠٣٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠٧ ۵١

۵،۶٠٨،٣٧٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠٨ ۵١

۶،٠٩٠،١٠٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠٠٩ ۵١

۶،۵۴١،٣٠٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠١٠ ۵١

۶،٩٧۵،١۵٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ٣٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٨٠١١ ۵١

۴،٢٧٧،٠٨٠سرجوش اینچ٠/٣١٢اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠١ ۵١

۴،۴۵۴،٢٢٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠٢ ۵١

۴،۵٣۵،٨٣٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠٣ ۵١

۴،٧٢١،٧٩٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠۴ ۵١

۴،٩١۴،٩١٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠۵ ۵١

۵،١۵۶،۴٧٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠۶ ۵١

۵،۵١١،۴١٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠٧ ۵١

۵،٨٨٣،٢٩٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠٨ ۵١

۶،٣٨۵،٢٣٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠٠٩ ۵١

۶،٨۵٣،٩٠٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠١٠ ۵١

٧،٣٠۴،۶۵٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٠خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢١٩٠١١ ۵١

۴،۶٩۵،۵٨٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠١ ۵١

۴،٧٩٣،٢۴٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠٢ ۵١

۴،٩٧٢،٢٨٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠٣ ۵١

۵،١٧١،٩٨٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠۴ ۵١

۵،۴٢١،٧٨٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠۵ ۵١

۵،٧٩٠،۶٠٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠۶ ۵١

۶،١٧۶،٩۶٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠٧ ۵١

۶،٧٠٠،۴٨٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠٨ ۵١

٧،١٨٧،٨١٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠٠٩ ۵١

٧،۶۵۶،۶١٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٠٠١٠ ۵١

۴،٩٧١،۴۶٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠١ ۵١

۵،٠٧٢،۵۶٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠٢ ۵١

۵،٢۵٧،٩٢٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠٣ ۵١

۵،۴۶۴،۶٧٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠۴ ۵١

۵،٧٢٣،٢٨٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠۵ ۵١
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۶،١٠٧،٣٣٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠۶ ۵١

۶،۵٠٩،۵٢٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠٧ ۵١

٧،٠۵٧،٠٢٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠٨ ۵١

٧،۵۶۴،٨۶٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠٠٩ ۵١

٨،٠۵٣،۵١٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۴۴خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢١٠١٠ ۵١

۵،٣٨٠،۶۴٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠١ ۵١

۵،۴٨٨،٠٧٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠٢ ۵١

۵،۶٨۵،٠٠٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠٣ ۵١

۵،٩٠۴،۶٨٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠۴ ۵١

۶،١٧٩،۴۵٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠۵ ۵١

۶،۵٨٩،۴٧٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠۶ ۵١

٧،٠١٨،٧٧٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠٧ ۵١

٧،۶٠۵،۴٢٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠٨ ۵١

٨،٨٠٢،٧٠٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠٠٩ ۵١

٩،٣۴٨،۶٣٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۴۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٢٠١٠ ۵١

۵،٩٢٣،٣۶٠سرجوش اینچ٠/٣۴۴اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠١ ۵١

۶،٠٣٩،۵٠٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠٢ ۵١

۶،٢۵٢،۴٠٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠٣ ۵١

۶،۴٨٩،٨٩٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠۴ ۵١

۶،٧٨۶،٩۴٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠۵ ۵١

٧،٢٣٢،٣۴٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠۶ ۵١

٧،۶٩٨،۵٧٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠٧ ۵١

٨،٣٣٨،١١٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠٨ ۵١

٩،١۶۶،٩۶٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠٠٩ ۵١

٩،٧۴٣،٢١٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۴٨خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢٣٠١٠ ۵١

٧،٠٩٢،٠٢٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠١ ۵١

٧،٢٨٨،٣٣٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠٢ ۵١

٧،۵١١،٣٩٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠٣ ۵١

٧،٨٣۴،۶۶٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠۴ ۵١

٨،٣٣۵،٩٣٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠۵ ۵١

٨،٩۵۵،٠۶٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠۶ ۵١

٩،۶٧٨،٧٧٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠٧ ۵١

١٠،٣٣٧،١٧٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠٨ ۵١

١٠،٩٧١،۵٩٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۵٢خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۴٠٠٩ ۵١

٧،۴٢۶،٢٨٠سرجوش اینچ٠/٣٧۵اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠١ ۵١

٧،۵۶٣،٣٢٠سرجوش اینچ٠/۴٠۶اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠٢ ۵١

٧،٧٩٣،١۴٠سرجوش اینچ٠/۴٣٨اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠٣ ۵١

٨،١٢۶،٢١٠سرجوش اینچ٠/۴۶٩اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠۴ ۵١

٨،۶٧٣،١٠٠سرجوش اینچ٠/۵٠٠اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠۵ ۵١

٩،٣۵٠،۵۵٠سرجوش اینچ٠/۵۶٢اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠۶ ۵١

١٠،١٠٢،١٧٠سرجوش اینچ٠/۶٢۵اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠٧ ۵١

١٢



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

١٠،٧٨۴،١٠٠سرجوش اینچ٠/۶٨٨اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠٨ ۵١

١١،۴۴١،٣٢٠سرجوش اینچ٠/٧۵٠اینچ تا ضخامت جدار ۵۶خم زدن و جوشکاری لوله به قطر ٠٢٢۵٠٠٩ ۵١

١٣



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم - آزمایش های کنترل کيفيت جوش

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

.ردیف های این فصل، برای  آزمایش هایی آه توسط پيمانكار انجام شود، پيش بينی شده است و استفاده از  آن در سایر موارد مجاز نيست١-
پيمانكار باید با یكی از شرآت های متخصص پرتونگاری  صنعتی، با آسب مجوز از آارفرما قرارداد منعقد نماید؛ ليكن مسئوليت در قبال آارفرما و

.اشخاص ثالث، به عهده خود پيمانكار خواهد بود

، ظهور( Source ) در نرخ های پرتونگاری این فصل، هزینه های عمليات آماده سازی فيلم، عكسبرداری از جوش ها با اشعه، تهيه چشمه متناسب٢-
.و ثبوت فيلم و رعایت موارد ایمنی، ازجمله مراقبت از نزدیك شدن عابران و افراد متفرقه به محل پرتونگاری منظور شده است

هزینه تامين و استقرار آزمایشگاه و تاریك خانه با تجهيزات آن وتاسيسات حرارتی، برودتی، آب و جز اینها، و همچنين هزینه های مربوط به آماده٣-
.نمودن دستگاه ها، تامين وسيله نقليه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی و مانند آن در هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه، منظور شده است

.هزینه تهيه فيلم و تفسير رادیوگرافی، به عهده  آارفرما می باشد و در نرخ های این فصل منظور نشده است۴-

.تفاوت ضخامت جدار لوله، شير و اتصال ها باعث تغيير بها در نرخ پرتونگاری نخواهد شد۵-

بهای ردیف های آنترل آيفيت جوش، برای روزهای عادی است. در صورتی آه با درخواست و تایيد آارفرما یا مهندس مشاور، آار در شب انجام۶-
.شود، بهای آن بر اساس ردیف های پيشگفته، با اعمال ضریب ١/٢٠ پرداخت می شود

بهای انجام کنترل کيفيت جوشکاری به روش های ماوراء صوت، ذرات مغناطيسی، و رنگ های نافذ، براساس "تعرفه خدمات ژئوتکنيک و مقاومت٧-
مصالح " تعيين می شود. به قيمت های این تعرفه، هيچگونه هزینه و یا ضرایب اضافی عالوه بر آنچه که در تعرفه پيش بينی شده است تعلق

.نمی گيرد

١۴



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم - آزمایش های کنترل کيفيت جوش

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم - آزمایش های کنترل کيفيت جوش

٢٨١،٩٣٠سرجوش اینچ۴پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠١ ۵١

٣۵۵،٨٣٠سرجوش اینچ۶پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٢ ۵١

۴٣٢،٩٩٠سرجوش اینچ٨پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٣ ۵١

۴٩۵،٧٠٠سرجوشاینچ١٠پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۴ ۵١

۵۴٨،۶٨٠سرجوش اینچ١٢پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۵ ۵١

۶٢۵،٠٢٠سرجوش اینچ١۴پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۶ ۵١

٧٠۴،۶٧٠سرجوش اینچ١۶پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٧ ۵١

٧٨١،٢٧٠سرجوش اینچ١٨پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٨ ۵١

٨۵۶،٨٣٠سرجوش اینچ٢٠پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٩ ۵١

٩٣٣،٧٣٠سرجوش اینچ٢٢پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٠ ۵١

٩٩٧،۶٨٠سرجوش اینچ٢۴پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١١ ۵١

١،٠٧١،٠۴٠سرجوش اینچ٢۶پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٢ ۵١

١،١٣٧،٩٨٠سرجوش اینچ٢٨پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٣ ۵١

١،١٩٣،٩۵٠سرجوش اینچ٣٠پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١۴ ۵١

١،٢۵۵،٧١٠سرجوش اینچ٣٢پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١۵ ۵١

١،٣٢۴،٢٠٠سرجوش اینچ٣۴پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١۶ ۵١

١،٣٧۴،١٧٠سرجوش اینچ٣۶پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٧ ۵١

١،۴٢٨،٠۶٠سرجوش اینچ٣٨پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٨ ۵١

١،۴٨۶،٣۵٠سرجوش اینچ۴٠پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٩ ۵١

١،۵١٧،٣١٠سرجوش اینچ۴٢پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢٠ ۵١

١،۵٨٣،٢٨٠سرجوش اینچ۴۴پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢١ ۵١

١،۶١٨،۴٧٠سرجوش اینچ۴۶پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢٢ ۵١

١،۶٩٣،٧۴٠سرجوش اینچ۴٨پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢٣ ۵١

١،٧٧۶،٣۶٠سرجوش اینچ۵٢پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢۴ ۵١

١،٨۶٧،۴۶٠سرجوش اینچ۵۶پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٢۵ ۵١

١۵



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

هزینه استقرار، جابجایی های الزم،تامين و به آارگيری نيروی انسانی،ماشين آالت، ابزار آار و مواد مصرفی مورد نياز، در قيمت ردیف های این١-
.فصل منظور شده است

بهای تهيه مصالح اندود (پرایمر)، قطران جامد و نوارها، ضد زنگ و رنگ (مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرماست)، در قيمت ردیف ها منظور٢-
های انبار آردن این اجناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب، خرد آردن قطران، حمل مصالح فوق از انبارنشده است، ليكن هزینه

.های مربوط، در قيمت ردیف های این فصل منظورشده استآارگاه به پای آار، و تمامی هزینه

تهيه مصالح و تجهيزات مربوط به زنگ زدایی، شامل ماسه یا ساچمه یا سر باره مورد نياز، حمل تا انبار یا پای آار، و تمامی هزینه های مربوط، در٣-
.قيمت ردیف های این فصل منظور شده است

هزینه عمليات آماده سازی و آب پاشی مسير، تميزآردن مسير، و اصالح آانال حفر شده در محل خم ها، آه ممكن است بنا به ضرورت قبل از۴-
.عایقكاری انجام شود، در قيمت ردیف های این فصل منظور شده است و برای این موارد، اضافه بها پرداخت نمی شود

، اندازه گيری ضخامت پوشش و هزینه(BOND TEST)، چسبندگی(HOLYDAY DETECTOR) هزینه های مربوط به انجام آزمایش های منفذیابی۵-
.تعميرات بعد از آزمایش، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است

و (Tie – in) های مربوط به عایق سرجوش ها در محل اتصاالت منطقه ایدر تمام ردیف های اندود آردن و عایقكاری با ماشين در طول خط، هزینه۶-
.تعميرات عایق، منظور شده است

در صورت انجام عمليات تميز آاری و عایقكاری در آارگاه های ثابت، هزینه های مربوط به جابجائی داخل آارگاه، دپو آردن و آماده سازی برای٧-
.حمل به مسير خط لوله، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است

، و همچنين معایب ایجاد شده در اثر حمل یا(TIE-IN) های از پيش عایق شده، عایقكاری سرجوش ها، منطقه ای منظور از تكميل عایقكاری لوله٨-
.خم زدن لوله ها و نظایر آن است

در مواردی آه نوار پيچی سرد با آسب موافقت مهندس مشاور با ماشين دستی انجام شود، قيمت ردیف مربوط به پوشش عایق سرد دستی٩-
.پرداخت ميگردد

در تمام موارد عایقكاری گرم، به جز مواردی آه در شرح ردیف ذآر شده باشد، ضخامت قير مذاب ٢/۴ميليمتر و با استفاده از یك الیه نوار داخلی و١٠-
.، حدود ١ اینچ مورد نظر است ( OVER LAP) یك الیه نوار خارجی با لبه روی هم

.در صورت استفاده از ردیف هایی آه تميزآاری جزو شرح ردیف عایقكاری منظور شده است، پرداخت ردیف مربوط به تميز آردن لوله منتفی است١١-

.در نظر گرفته شده است  SIS 055900 عمليـات زنگزدایی و تميزآردن لوله در ردیف های این فصل، طبق استـاندارد١٢-

.به ردیف های این فصل، اضافه بها به شرح زیر تعلق می گيرد١٣-

١۵ درصد                                   باشد. C ردیف گروه های ١و٢، در صورتی آه درجه زنگ زدگی از نوع١-١٣ 
١٠ درصد                              باشد. C ردیف های گروه ٣، در صورتی آه درجه زنگ زدگی لوله از نوع٢-١٣ 
٢٠ درصد                              باشد. D ردیف های گروه ٣، در صورتی آه درجه زنگ زدگی لوله از نوع٣-١٣ 
ردیف گروه های ۵، ۶، و ٧، در صورتی  آه ضخامت آلی پوشش دست آم ۴ ميليمتر باشد، شامل پيچيدن دو الیه نوار داخلی و یا یك۴-١٣ 

۵ درصد                                                                                         الیه نوار خارجی
۵درصد   ردیف گروه های ٨، ٩،١٠، در صورتی آه هم پوشانی نوارها۵٠ درصد عرض نوار یا بيشتر باشد.۵-١٣ 
تمام ردیف های عایقكاری سرد و گرم در طول خط لوله، با قرار دادن لوله در آانال، در صورتی آه عمليات در شيب بيش از ٨ تا ١۵ ۶-١٣ 

 ١۵ درصد                                                                                         درصد اجرا شود.
تمام ردیف های عایقكاری سرد و گرم در طول خط لوله، با قرار دادن در آانال، در صورتی آه عمليات در شيب بيش از ١۵ تا ٢٢ درصد٧-١٣ 

٢۵ درصد                                                                                                       اجرا شود.
تمام ردیف های عایقكاری سرد و گرم در خط لوله، با قراردادن لوله در آانال، در صورتی آه عمليات در شيب بيشتر از ٢٢ درصد تا ٨٣۵-١٣ 

۴٠ درصد                                                                                        درصد اجرا شود.

هرگاه در محلی شيب بيش از ٣۵% و طول مسير با این شيب به طور پيوسته بيش از ٢٠٠ متر باشد، محاسبه هزینه اجرای آار به طور مجزا١۴-
.توسط برآورد آننده مشخص و به صورت ردیف ستاره دار منظور می شود

١۶



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش  اینچ۴ لوله  زدایی خط زنگ٠۴٠١٠٠١
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

٨،٩٩٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش  اینچ۶ لوله  زدایی خط زنگ٠۴٠١٠٠٢
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

١٠،۵۴٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش  اینچ٨ لوله  زدایی خط زنگ٠۴٠١٠٠٣
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

١٢،۵۵٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ١٠ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠٠۴
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

١۴،۵٠٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ١٢ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠٠۵
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

١۶،٠١٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ١۴ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠٠۶
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

١٧،٨۵٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ١۶ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠٠٧
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی

١٩،٧٠٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ١٨ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠٠٨
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی

٢۴،٧٣٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٢٠ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠٠٩
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

٢٨،٠٠٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٢٢ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠١٠
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

٣٣،٢٢٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٢۴ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠١١
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

٣٨،٩٣٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٢۶ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠١٢
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

۴۵،١٠٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٢٨ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠١٣
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

۵٠،٨۴٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٣٠ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠١۴
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

۵۶،٠۶٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٣٢ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠١۵
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

۶١،٢۴٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٣۴ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠١۶
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

۶۵،٧٢٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٣۶ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠١٧
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

۶٩،٩٨٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٣٨ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠١٨
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

٧۵،۵٩٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ۴٠ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠١٩
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

٨٣،٨١٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ۴٢ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠٢٠
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

٨٩،۶۶٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ۴۴ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠٢١
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

٩٨،٣٣٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ۴۶ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠٢٢
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

١٠٢،۵١٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ۴٨ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠٢٣
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

١٠٨،٢١٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ۵٢ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠٢۴
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

١١٧،٢۶٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ۵۶ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠١٠٢۵
 و اندود آستر با ماشين.BST2تميزی 

١٢٣،۴٠٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش  اینچ۴ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠٠١
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

١٠،٠٧٠متر ۵١

١٧



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش  اینچ۶ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠٠٢
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

١٢،٠٨٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش  اینچ٨ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠٠٣
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

١٢،۶۶٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ١٠ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠٠۴
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

١۴،۶٢٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ١٢ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠٠۵
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

١۶،١۴٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ١۴ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠٠۶
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

١٨،۵٧٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ١۶ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠٠٧
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

٢٠،٠۴٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ١٨ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠٠٨
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی

٢۴،٧٩٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٢٠ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠٠٩
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

٢٧،٢٠٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٢٢ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠١٠
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

٣٢،٢٢٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٢۴ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠١١
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

٣٨،۶۵٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٢۶ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠١٢
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

۴٣،۵٧٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٢٨ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠١٣
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

۴٩،٢۶٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٣٠ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠١۴
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

۵۴،٣٢٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٣٢ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠١۵
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

۶٠،٢٠٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٣۴ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠١۶
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

۶۴،۶٠٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٣۶ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠١٧
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

۶٨،٧٨٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ٣٨ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠١٨
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

٧۴،۵١٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ۴٠ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠١٩
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

٧٧،٧٠٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ۴٢ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠٢٠
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

٨٣،۵١٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ۴۴ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠٢١
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

٩١،٩٩٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ۴۶ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠٢٢
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

١٠٠،۵۵٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ۴٨ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠٢٣
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

١٠۶،١۴٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ۵٢ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠٢۴
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

١١۵،٣۶٠متر ۵١

 تا حدBداده شده با زنگ از درجه جوش اینچ۵۶ لوله زدایی خط زنگ٠۴٠٢٠٢۵
 و اندود آستر با ماشين.BST3تميزی 

١٢١،۴٠٠متر ۵١

   باSA2½ حد B یا A اینچ با زنگ نوع ۴زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠٠١
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

٣٨،۴۵٠متر ۵١

  باSA½٢  حدB یا A اینچ با زنگ نوع ۶زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠٠٢
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

۵۵،١٩٠متر ۵١

١٨



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

   باSA2½ تاحد B یاA اینچ بازنگ نوع ٨زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠٠٣
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

٧١،٨١٠متر ۵١

    باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ١٠زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠٠۴
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

٨۶،٩٢٠متر ۵١

   باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ١٢زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠٠۵
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

١٠٣،٠۶٠متر ۵١

  باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ١۴زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠٠۶
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

١١٩،٩۶٠متر ۵١

  باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ١۶زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠٠٧
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

١٣۶،۵٩٠متر ۵١

   باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ١٨زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠٠٨
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

١۵٢،٨٨٠متر ۵١

   باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ٢٠زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠٠٩
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

١٧٣،٨٣٠متر ۵١

   باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ٢٢زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠١٠
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

١٩٠،٢٨٠متر ۵١

   باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ٢۴زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠١١
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

٢٠۶،١٢٠متر ۵١

   باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ٢۶زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠١٢
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

٢٢٣،۴۵٠متر ۵١

  باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ٢٨زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠١٣
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

٢٣٩،٩٣٠متر ۵١

  باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ٣٠زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠١۴
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

٢۵۵،٩٣٠متر ۵١

  باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ٣٢زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠١۵
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

٢٧٢،٣٨٠متر ۵١

  باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ٣۴زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠١۶
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

٢٨٧،٢٩٠متر ۵١

  باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ٣۶زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠١٧
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

٣٠١،٧٨٠متر ۵١

    باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ٣٨زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠١٨
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

٣١۵،۴٧٠متر ۵١

   باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ۴٠زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠١٩
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

٣٣٠،٣١٠متر ۵١

    باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ۴٢زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠٢٠
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

٣۴۶،۴۵٠متر ۵١

  باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ۴۴زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠٢١
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

٣۶۴،١٠٠متر ۵١

   باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ۴۶زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠٢٢
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

٣٨٠،٣٨٠متر ۵١

  باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ۴٨زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠٢٣
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

٣٩۴،٧٠٠متر ۵١

  باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ۵٢زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠٢۴
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

۴٣٠،٣٠٠متر ۵١

  باSA2½ تاحد B یاAاینچ بازنگ نوع ۵۶زدائی و پرایمرزنی لوله زنگ٠۴٠٣٠٢۵
ماسه پاشی در آارگاه ثابت .

۴۵٨،۵١٠متر ۵١

 اینچ جوش داده شده۴روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠٠١
آه لوله قبال تميز واندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

٨،۴٠٠متر ۵١

 اینچ جوش داده شده۶روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠٠٢
آه لوله قبال تميز واندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

٩،٨۵٠متر ۵١

 اینچ جوش داده شده٨روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠٠٣
آه لوله قبال تميز واندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

١٠،٨۶٠متر ۵١

١٩



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

 اینچ جوش داده شده١٠روی خط لوله تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠٠۴
آه لوله قبال تميز واندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

١٢،۶۶٠متر ۵١

 اینچ جوش داده شده١٢روی خط لوله تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠٠۵
آه لوله قبال تميز واندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

١٣،٩٨٠متر ۵١

 اینچ جوش داده شده١۴روی خط لوله تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠٠۶
آه لوله قبال تميز واندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

١۶،١٨٠متر ۵١

داده شده  اینچ جوش١۶ لوله  روی خط تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠٠٧
آه لوله قبال تميزواندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

١٧،۴۶٠متر ۵١

داده شده جوش  اینچ١٨روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠٠٨
لوله قبال تميز واندود آستر(پرایمر ) شده باشد . آه 

٢١،٩٢٠متر ۵١

اینچ جوش داده شده٢٠روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠٠٩
آه لوله قبال تميز واندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

٢۴،٧٩٠متر ۵١

جوش داده شده  اینچ٢٢روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠١٠
آه لوله قبال تميزواندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

٢٨،٧۴٠متر ۵١

جوش داده شده  اینچ٢۴روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠١١
آه لوله قبال تميزواندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

٣۵،٩٩٠متر ۵١

جوش داده شده  اینچ٢۶روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠١٢
آه لوله قبال تميزواندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

٣٩،٧۵٠متر ۵١

جوش داده شده  اینچ٢٨روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠١٣
آه لوله قبال تميزواندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

۴۴،٩٠٠متر ۵١

جوش داده شده  اینچ٣٠روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠١۴
آه لوله قبال تميزواندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

۴٩،۵١٠متر ۵١

جوش داده شده  اینچ٣٢روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠١۵
آه لوله قبال تميزواندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

۵۵،١١٠متر ۵١

جوش داده شده  اینچ٣۴روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠١۶
آه لوله قبال تميزواندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

۶٠،١٠٠متر ۵١

جوش داده شده  اینچ٣۶روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠١٧
آه لوله قبال تميزواندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

۶٣،٩٩٠متر ۵١

جوش داده شده  اینچ٣٨روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠١٨
آه لوله قبال تميزواندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

۶٩،١٨٠متر ۵١

جوش داده شده  اینچ۴٠روی خط لوله تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠١٩
آه لوله قبال تميزواندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

٧٢،١۶٠متر ۵١

جوش داده شده  اینچ۴٢روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠٢٠
آه لوله قبال تميزواندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

٧٧،۵۵٠متر ۵١

جوش داده شده  اینچ۴۴روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠٢١
آه لوله قبال تميزواندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

٨۵،٠٣٠متر ۵١

جوش داده شده  اینچ۴۶روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠٢٢
آه لوله قبال تميزواندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

٩۴،۶٧٠متر ۵١

جوش داده شده  اینچ۴٨روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠٢٣
آه لوله قبال تميزواندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

٩٩،٩٣٠متر ۵١

جوش داده شده  اینچ۵٢روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠٢۴
آه لوله قبال تميزواندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

١٠٨،٣۶٠متر ۵١

جوش داده شده  اینچ۵۶روی خط لوله  تميزآردن واندودآسترباماشين٠۴٠۴٠٢۵
آه لوله قبال تميزواندود آستر( پرایمر ) شده باشد .

١١۴،٠۴٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری  اینچ۴قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۵٠٠١
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

٢۵،۴١٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری  اینچ۶قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۵٠٠٢
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

٣٢،٧۴٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری  اینچ٨قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۵٠٠٣
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

۴٢،٨٨٠متر ۵١

٢٠



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ١٠قيراندودآردن خط لوله٠۴٠۵٠٠۴
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

۴٧،١۵٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ١٢قيراندودآردن خط لوله٠۴٠۵٠٠۵
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

۵۴،١٩٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ١۴قيراندودآردن خط لوله٠۴٠۵٠٠۶
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

۵٩،٢١٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ١۶قيراندودآردن خط لوله٠۴٠۵٠٠٧
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

۶٩،١٠٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ١٨قيراندودآردن خط لوله٠۴٠۵٠٠٨
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

٨١،١٧٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ٢٠قيراندودآردن خط لوله٠۴٠۵٠٠٩
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

٩٠،٢۶٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ٢٢قيراندودآردن خط لوله٠۴٠۵٠١٠
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

١٠٠،٣٨٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ٢۴قيراندودآردن خط لوله٠۴٠۵٠١١
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

١١٢،٠٢٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ٢۶قيراندودآردن خط لوله٠۴٠۵٠١٢
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

١٣٢،٧۶٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ٢٨قيراندودآردن خط لوله٠۴٠۵٠١٣
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

١۴٨،٢۴٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ٣٠قيراندودآردن خط لوله٠۴٠۵٠١۴
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

١٧٢،٧٣٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ٣٢قيراندودآردن خط لوله٠۴٠۵٠١۵
گرم اشينی و واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

قراردادن خط لوله در آانال .

١٨۵،٠٣٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ٣۴قيراندودآردن خط لوله٠۴٠۵٠١۶
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

١٩٧،١١٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ٣۶قيراندودآردن خط لوله٠۴٠۵٠١٧
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

٢١۶،۴٢٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ٣٨قيراندودآردن خط لوله٠۴٠۵٠١٨
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

٢٣٩،۵۶٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ۴٠قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۵٠١٩
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

٢۵٠،۴٣٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ۴٢قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۵٠٢٠
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

٢۶٩،٣٠٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری اینچ۴۴قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۵٠٢١
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

٣٠٠،٩۴٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری  اینچ۴۶قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۵٠٢٢
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

٣١۶،١٧٠متر ۵١

٢١
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جوش داده شده آه قبال تميزآاری  اینچ۴٨قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۵٠٢٣
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

٣٣٣،۵۴٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری  اینچ۵٢قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۵٠٢۴
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

٣٨٠،٣٢٠متر ۵١

جوش داده شده آه قبال تميزآاری  اینچ۵۶قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۵٠٢۵
گرم ماشينی واندود پرایمرشده باشد با قطران مذاب ، پوشش عایق

و قراردادن خط لوله در آانال .

٣٩٩،٩٠٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ۴قيراندودآردن  خط لوله ٠۴٠۶٠٠١
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

١٣،۶٢٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ۶قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠٠٢
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

١۵،٩٨٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ٨قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠٠٣
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

١٧،٠٧٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ١٠قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠٠۴
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

١٩،٨٠٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ١٢قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠٠۵
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

٢١،٨٨٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ١۴قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠٠۶
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

٢۵،٣۶٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ١۶قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠٠٧
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

٣٢،٨٩٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ١٨قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠٠٨
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

٣۶،١۵٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ٢٠قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠٠٩
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

٣٩،٧١٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ٢٢قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠١٠
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

۴٢،۶۴٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ٢۴قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠١١
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

۴۶،٠٣٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ٢۶قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠١٢
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

۴٧،٩۴٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ٢٨قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠١٣
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

۵٢،۶٨٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ٣٠قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠١۴
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

۵۵،۶۶٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ٣٢قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠١۵
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

۵٩،٩۴٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ٣۴قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠١۶
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

۶١،۵۶٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ٣۶قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠١٧
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

۶٣،٣٩٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ٣٨قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠١٨
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

۶۵،٢٠٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ۴٠قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠١٩
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

۶٧،٢۶٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ۴٢قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠٢٠
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

۶٩،٣٠٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ۴۴قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠٢١
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

٧١،۴٨٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ۴۶قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠٢٢
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

٧٣،٩۵٠متر ۵١

٢٢
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 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ۴٨قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠٢٣
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

٧۶،۴۴٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ۵٢قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠٢۴
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

٨٠،۵٨٠متر ۵١

 آه قبال تميزآاری وپرایمرشده باشد با  اینچ۵۶قيراندودآردن خط لوله ٠۴٠۶٠٢۵
قطران مذاب و پوشش عایق گرم درآارگاه ثابت.

٨۵،٢٠٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠٠١
 اینچ.۴آانال به قطر 

٢١،٧٠٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠٠٢
 اینچ.۶آانال به قطر 

٢۵،۴۶٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠٠٣
 اینچ.٨آانال به قطر 

٣٢،٣٠٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠٠۴
 اینچ.١٠آانال به قطر 

٣۶،٢١٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠٠۵
 اینچ.١٢آانال به قطر 

۴٠،٠٢٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠٠۶
 اینچ.١۴آانال به قطر 

۴۵،٧٩٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠٠٧
 اینچ.١۶آانال به قطر 

۴٩،۶۴٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠٠٨
 اینچ.١٨آانال به قطر 

۵٧،۵٧٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠٠٩
 اینچ.٢٠آانال به قطر 

۶٣،٧٠٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠١٠
 اینچ.٢٢آانال به قطر 

٧٧،١٠٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠١١
 اینچ.٢۴آانال به قطر 

٨٧،١۴٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠١٢
 اینچ.٢۶آانال به قطر 

٩٨،٠٩٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠١٣
 اینچ.٢٨آانال به قطر 

١٠٨،۶٣٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠١۴
 اینچ.٣٠آانال به قطر 

١١٧،٧٢٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠١۵
 اینچ.٣٢آانال به قطر 

١٢۵،٩٠٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠١۶
 اینچ.٣۴آانال به قطر 

١٣۵،٧٨٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠١٧
 اینچ.٣۶آانال به قطر 

١۴٩،٠۶٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠١٨
 اینچ.٣٨آانال به قطر 

١۶٧،۵١٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠١٩
 اینچ.۴٠آانال به قطر 

١٧٩،٨٢٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠٢٠
 اینچ.۴٢آانال به قطر 

١٩٣،٣٧٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠٢١
 اینچ.۴۴آانال به قطر 

٢١٠،١٣٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠٢٢
 اینچ.۴۶آانال به قطر 

٢٢٠،۴۶٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠٢٣
 اینچ.۴٨آانال به قطر 

٢٣٢،٧٧٠متر ۵١

٢٣
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تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠٢۴
 اینچ.۵٢آانال به قطر 

٢۶٢،٩٧٠متر ۵١

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و قراردادن ان در٠۴٠٧٠٢۵
 اینچ.۵۶آانال به قطر 

٢٧۴،٠۶٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠٠١
 اینچ۴ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال. برای لوله به قطر

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

١٩،۶١٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠٠٢
 اینچ۶ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال. برای لوله به قطر

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

٢٣،۵۵٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠٠٣
 اینچ٨ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال. برای لوله به قطر

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

٢٧،۵١٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠٠۴
 اینچ١٠ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

٣٠،٣٣٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠٠۵
اینچ١٢ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

٣۴،٢٨٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠٠۶
اینچ١۴ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

٣٩،۵٧٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠٠٧
اینچ١۶ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

۵٠،۴٣٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠٠٨
اینچ١٨ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

۵۶،٠۶٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠٠٩
اینچ٢٠ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

۶۴،٩٣٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠١٠
 اینچ٢٢ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

٧٢،۵۴٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠١١
اینچ٢۴ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

٨٣،٢٠٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠١٢
اینچ٢۶ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

٩٠،٨۵٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠١٣
اینچ٢٨ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

١٠١،٧۴٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠١۴
اینچ٣٠ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

١٠٨،٢١٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠١۵
اینچ٣٢ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

١٢٠،٣١٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠١۶
اینچ٣۴ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

١٣۴،۶١٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠١٧
اینچ٣۶ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

١۵١،۶٠٠متر ۵١

٢۴
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پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠١٨
اینچ٣٨ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

١۶٢،۵٩٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠١٩
اینچ۴٠ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

١٧٩،٣٢٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠٢٠
اینچ۴٢ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

١٨٩،٨٨٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠٢١
اینچ۴۴ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

١٩٨،٩٩٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠٢٢
اینچ۴۶ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

٢١٨،٠٣٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠٢٣
اینچ۴٨ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

٢٣٠،۶٢٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠٢۴
اینچ۵٢ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

٢٧٣،٨٢٠متر ۵١

پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده و پرایمر خورده با٠۴٠٨٠٢۵
اینچ۵۶ماشين نوارپيچی وقراردادن لوله در آانال.برای لوله به قطر 

شامل تميز آردن و اندود پرایمر مجدد

٢٨٧،۴٨٠متر ۵١

 اینچ شامل۴پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠٠١
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

٢٢،٢٣٠متر ۵١

 اینچ شامل۶پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠٠٢
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

٢۶،٠٨٠متر ۵١

 اینچ شامل٨پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠٠٣
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

٣٠،٠۵٠متر ۵١

 اینچ شامل١٠پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠٠۴
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

٣٢،۴٨٠متر ۵١

 اینچ شامل١٢پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠٠۵
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

٣۶،۶۵٠متر ۵١

 اینچ شامل١۴پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠٠۶
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

۴٢،٢٠٠متر ۵١

 اینچ شامل١۶پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠٠٧
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

۵٢،۴١٠متر ۵١

 اینچ شامل١٨پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠٠٨
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

۵٧،۵۶٠متر ۵١

 اینچ شامل٢٠پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠٠٩
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

۶٣،٢۵٠متر ۵١

 اینچ شامل٢٢پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠١٠
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

٧۶،٠٠٠متر ۵١

 اینچ شامل٢۴پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠١١
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

٩١،۶٨٠متر ۵١

 اینچ شامل٢۶پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠١٢
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

٩٧،۵٩٠متر ۵١

 اینچ شامل٢٨پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠١٣
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

١١٠،٠۵٠متر ۵١

 اینچ شامل٣٠پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠١۴
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

١٢١،٢۴٠متر ۵١

 اینچ شامل٣٢پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠١۵
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

١٣٠،٠١٠متر ۵١

٢۵
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 اینچ شامل٣۴پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠١۶
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

١۴۶،۵۵٠متر ۵١

 اینچ شامل٣۶پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠١٧
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

١٧٧،٢۶٠متر ۵١

 اینچ شامل٣٨پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠١٨
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

٢٠٠،٣۴٠متر ۵١

 اینچ شامل۴٠پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠١٩
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

٢١٣،٢١٠متر ۵١

 اینچ شامل۴٢پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠٢٠
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

٢٣٩،۴۵٠متر ۵١

 اینچ شامل۴۴پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠٢١
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

٢۵٩،١٨٠متر ۵١

 اینچ شامل۴۶پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠٢٢
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

٢٨١،٩۵٠متر ۵١

 اینچ شامل۴٨پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠٢٣
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

٣٠٢،١٩٠متر ۵١

 اینچ شامل۵٢پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠٢۴
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

٣٣۶،٨۵٠متر ۵١

 اینچ شامل۵۶پوشش عایق سرد خط لوله جوش داده شده با قطر ٠۴٠٩٠٢۵
 و اندود پرایمر با قراردادن لوله در آانال .BST 3تميز آاری تا حد

٣۵۴،١٩٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠٠١
 اینچ .۴صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١۵،٣٣٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠٠٢
 اینچ .۶صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١٧،٩٩٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠٠٣
 اینچ .٨صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٢٢،٩٩٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠٠۴
 اینچ .١٠صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٢٣،٩٩٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠٠۵
 اینچ .١٢صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٢٧،۴٧٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠٠۶
 اینچ .١۴صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٣١،٩۴٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠٠٧
 اینچ .١۶صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای  لوله به قطر 

۴٠،٧٧٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠٠٨
 اینچ .١٨صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

۴۴،۶٩٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠٠٩
 اینچ .٢٠صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

۵۵،١۴٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠١٠
 اینچ .٢٢صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

۶١،۵١٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠١١
 اینچ .٢۴صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

۶٨،٠٩٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠١٢
 اینچ .٢۶صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٧۴،٩٢٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠١٣
 اینچ .٢٨صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٨٢،٩۶٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠١۴
 اینچ .٣٠صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٩۵،١٨٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠١۵
 اینچ .٣٢صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١٠٢،٣١٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠١۶
 اینچ .٣۴صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١٠٨،٨۴٠متر ۵١
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سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠١٧
 اینچ .٣۶صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای  لوله به قطر 

١١٧،٨٨٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠١٨
 اینچ .٣٨صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١٣١،٩١٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠١٩
 اینچ .۴٠صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١۴٧،٢۶٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠٢٠
 اینچ .۴٢صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١۵٨،٣۵٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠٢١
 اینچ .۴۴صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١۶۴،٩١٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠٢٢
 اینچ .۴۶صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١٧٣،۵۴٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠٢٣
 اینچ .۴٨صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١٨٣،٠٨٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠٢۴
 اینچ .۵٢صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٢١۴،۶٩٠متر ۵١

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴١٠٠٢۵
 اینچ .۵۶صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٢٢٢،٠۴٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠٠١
 اینچ .۴قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٢٠،٩٠٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠٠٢
 اینچ .۶قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٢۴،۵١٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠٠٣
 اینچ .٨قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٣١،٢٩٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠٠۴
 اینچ .١٠قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٣۵،١۴٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠٠۵
 اینچ .١٢قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٣٨،٨٣٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠٠۶
 اینچ .١۴قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

۴۴،۵٠٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠٠٧
 اینچ .١۶قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

۴٨،٢۶٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠٠٨
 اینچ .١٨قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

۵۶،١١٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠٠٩
 اینچ .٢٠قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٧٠،٢٣٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠١٠
 اینچ .٢٢قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٧۴،٣٢٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠١١
 اینچ .٢۴قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٨۴،١٠٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠١٢
 اینچ .٢۶قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٩۶،٣٠٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠١٣
 اینچ .٢٨قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١٠۶،۶٧٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠١۴
 اینچ .٣٠قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١١٣،۶۵٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠١۵
 اینچ .٣٢قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١١٨،۶۵٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠١۶
 اینچ .٣۴قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١٢۵،٧٠٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠١٧
 اینچ .٣۶قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١۴۶،١١٠متر ۵١
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تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠١٨
 اینچ .٣٨قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١۶١،۶٩٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠١٩
 اینچ .۴٠قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١٧٨،١۵٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠٢٠
 اینچ .۴٢قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١٩١،٧٠٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠٢١
 اینچ .۴۴قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١٩۶،٧٠٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠٢٢
 اینچ .۴۶قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٢١٨،۴٢٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠٢٣
 اینچ .۴٨قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٢٣٠،٧۵٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠٢۴
 اینچ .۵٢قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٢۶٠،۵۶٠متر ۵١

تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده باپلی اتيلن  و٠۴١١٠٢۵
 اینچ .۵۶قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٢٧٠،٩٨٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠٠١
 اینچ ۴به قطر 

١۵،٣٩٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠٠٢
 اینچ ۶به قطر 

١٨،٠٩٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠٠٣
 اینچ ٨به قطر 

٢١،١۴٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠٠۴
 اینچ ١٠به قطر 

٢۴،١٢٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠٠۵
 اینچ ١٢به قطر 

٢٨،۵۴٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠٠۶
 اینچ ١۴به قطر 

٣١،١٣٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠٠٧
 اینچ ١۶به قطر 

٣٣،٨۴٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠٠٨
 اینچ ١٨به قطر 

٣٧،٩٨٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠٠٩
 اینچ ٢٠به قطر 

٣٩،٨٨٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠١٠
 اینچ ٢٢به قطر 

۴١،٩٨٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠١١
 اینچ ٢۴به قطر 

۴٢،٩۶٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠١٢
 اینچ ٢۶به قطر 

۴٣،٩٩٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠١٣
 اینچ ٢٨به قطر 

۴۵،٣٠٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠١۴
 اینچ ٣٠به قطر 

۴۶،۴۴٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠١۵
 اینچ ٣٢به قطر 

۴٩،٩٧٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠١۶
 اینچ ٣۴به قطر 

۵١،١۵٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠١٧
 اینچ ٣۶به قطر 

۵٢،٠٠٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠١٨
 اینچ ٣٨به قطر 

۵٢،۶٣٠متر ۵١

٢٨
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عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠١٩
 اینچ ۴٠به قطر 

۵٣،۴١٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠٢٠
 اینچ ٢۴به قطر 

۵۴،٧۵٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠٢١
 اینچ ۴۴به قطر 

۵٨،١٢٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠٢٢
 اینچ ۴۶به قطر 

۵٩،٢٠٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠٢٣
 اینچ ۴٨به قطر 

۵٩،٨٩٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠٢۴
 اینچ ۵٢به قطر 

۶٠،۶٠٠متر ۵١

عایقكاری گرم دستی با هر ضخامت قير در محل تقاطع ها برای لوله٠۴١٢٠٢۵
 اینچ ۵۶به قطر 

۶١،٣٣٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠٠١
 اینچ .۴تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

٧،٩٧٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠٠٢
 اینچ .۶تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

٩،٩٧٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠٠٣
 اینچ .٨تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

١٢،٢٧٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠٠۴
 اینچ .١٠تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

١۴،٧٢٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠٠۵
 اینچ .١٢تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

١۶،٣٧٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠٠۶
 اینچ .١۴تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

١٨،۴١٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠٠٧
 اینچ .١۶تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

١٩،٢٧٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠٠٨
 اینچ .١٨تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

٢٢،٠٢٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠٠٩
 اینچ .٢٠تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

٢٣،٠١٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠١٠
 اینچ .٢٢تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

٢۵،٨۵٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠١١
 اینچ .٢۴تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

٢۶،٨٣٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠١٢
 اینچ .٢۶تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

٢٧،٨٨٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠١٣
 اینچ .٢٨تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

٢٩،٠٨٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠١۴
 اینچ .٣٠تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

٣٠،٧٨٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠١۵
 اینچ .٣٢تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

٣٢،٩۴٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠١۶
 اینچ .٣۴تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

٣۴،٠۶٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠١٧
 اینچ .٣۶تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

٣۵،١٩٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠١٨
 اینچ .٣٨تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

٣٧،١٠٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠١٩
 اینچ .۴٠تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

٣٩،٢۴٠متر ۵١

٢٩
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درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠٢٠
 اینچ .۴٢تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

۴٠،٨۴٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠٢١
 اینچ .۴۴تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

۴١،٩۶٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠٢٢
 اینچ .۴۶تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

۴٣،۴٣٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠٢٣
 اینچ .۴٨تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

۴۵،١٢٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠٢۴
 اینچ .۵٢تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

۴۶،٩۴٠متر ۵١

درصد۵٠عایقكاری سرد دستی با روی هم پيچيدگی٠۴١٣٠٢۵
 اینچ .۵۶تقـــاطع ها برای لوله به قطر  درمحل

۴٨،٩٢٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠٠١
 اینچ.۴های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق(

١٨،٨٠٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠٠٢
 اینچ.۶های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق(

٢٠،۵۵٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠٠٣
 اینچ .٨های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق(

٢٢،۵٩٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠٠۴
 اینچ.١٠های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق(

٢۵،٠٩٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠٠۵
 اینچ.١٢های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق(

٢٨،٢٠٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠٠۶
 اینچ.١۴های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق(

٢٩،٠٩٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠٠٧
 اینچ.١۶های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق(

٣١،٩٨٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠٠٨
 اینچ.١٨های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق(

٣۵،۵١٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠٠٩
 اینچ.٢٠های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق(

٣٨،۵٨٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠١٠
 اینچ.٢٢های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق(

۴١،٢۵٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠١١
 اینچ.٢۴های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق(

۴۵،٠٣٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠١٢
 اینچ.٢۶های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق(

۴٨،٢٠٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠١٣
 اینچ.٢٨های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق(

۵١،٧٠٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠١۴
 اینچ.٣٠های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق(

۵۵،٩٨٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠١۵
 اینچ.٣٢های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق(

۶٢،٩٩٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠١۶
 اینچ.٣۴های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق(

۶٨،١۴٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠١٧
 اینچ.٣۶های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق (

٧٠،٩٧٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠١٨
 اینچ.٣٨های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق (

٧۵،٨٧٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠١٩
 اینچ.۴٠های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق (

٨١،۵٠٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠٢٠
 اینچ.۴٢های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق (

٨۵،٧٠٠متر ۵١

٣٠
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پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠٢١
 اینچ.۴۴های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق (

٩۴،٢٣٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠٢٢
 اینچ.۴۶های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق (

٩٨،٩٠٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠٢٣
 اینچ.۴٨های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق (

١٠۴،٧٠٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠٢۴
 اینچ.۵٢های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق (

١١٧،٠١٠متر ۵١

پيچيدن نوار محافظ عایق با هر تعداد الیه یا بستن صفحات محافظ٠۴١۴٠٢۵
 اینچ.۵۶های عایق شده   ) دور لولهROCKSHIELDعایق (

١٢١،٠٧٠متر ۵١

٣١
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:مقدمه

.قيمت های این فصل برای نصب شير و اتصاالت خط لوله محاسبه شده است١-

هزینه مربوط به لوازم و مواد مصرفی غير از الكترود، استقرار نفرات و ماشين آالت، همچنين انتقال دستگاه ها و لوازم از محل نصب هر شير تا محل٢-
.بعدی، در قيمت ردیف های این فصل منظور شده است

قيمت ردیف های نصب شيرهای ميان مسيری شامل بارگيری، حمل شير و اتصال ها از انبار پيمانكار به حل نصب، بریدن خط لوله، پخ زدن و آماده٣-
سازی دو سر لوله، نصب شير و جوشكاری آن و یا نصب و جوشكاری فلنج های الزم و نصب شير در صورت استفاده از شير فلنجی و همچنين

قسمت هایی از لوله آه عایق آن صدمه دیده است، می باشد. به عبارتی تمام هزینه های مربوط به عمليات مكانيكال، با توجه به زمان های تلف
.شده در قيمت ردیف منظور شده و به هيچ عنوان پرداخت دیگری به آن تعلق نمی گيرد

قيمت ردیف نصب شيرهای هواگيری شامل بارگيری و حمل شيرآالت و اتصاالت از محل انبار آارگاه، سوراخ آردن لوله اصلی و آماده سازی آن۴-
اتصاالت الزم، شير و فلنج و نصب فلنج آور و عایقكاری های الزم است و هيچگونه (WELDOLET)برای جوشكاری، نصب و جوشكاری ولدولت،

.پرداخت دیگری به آن تعلق نمی گيرد

.هزینه خاآبرداری از روی لوله و برگرداندن مجدد خاك روی لوله در قيمت ردیف ها منظور شده است۵-

هزینه ساخت قطعات بتنی یا فلزی و حمل آنها و همچنين عمليات ساختمانی در صورت لزوم بجز آنچه در بند ۵ آمده در قيمت ردیف ها منظور۶-
.نشده و مطابق ردیف های فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه و بر آورد می شود

چنانچه شيرها و اتصال ها در موقع تحویل به پيمانكار، دارای نواقصی بوده آه در صورتجلسه تحویل درج شده باشد، هزینه اصالح و رفع نواقص با٧-
.تعيين قيمت جدید محاسبه و به پيمانكار پرداخت می شود

.در صورت نصب شير ميان مسيری با آالس ٩٠٠ به باال، اضافه بهایی معادل ١٠ درصد به ردیف های مربوطه تعلق می گيرد٨-

:در صورت نصب شير ميان مسيری یك طرفه، آسر بهایی به شرح زیر به ردیف های مربوط تعلق می گيرد٩-

٣٠ درصد          شير یك طرفه با قطر ۴ تا ٨ اینچ١-٩ 
٢۵ درصدشير یك طرفه با قطر ١٠ تا ١۴ اینچ٢-٩ 
٢٠ درصدشير یك طرفه با قطر ١۶ تا ٢٢ اینچ٣-٩ 
١۵ درصدشير یك طرفه با قطر ٢۴ تا ٣۶ اینچ۴-٩ 
١٠ درصدشير یك طرفه با قطر ٣٨ تا ۵۶ اینچ۵-٩ 
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بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - نصب شير آالت

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠٠١
 اینچ.۴لوله به قطر 

۶،٨٩٣،٠٧٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠٠٢
 اینچ.۶لوله به قطر 

٨،۵٢٠،٠۵٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠٠٣
 اینچ.٨لوله به قطر 

١٠،٨٩۵،۶٨٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠٠۴
 اینچ.١٠لوله به قطر 

١٢،٩۵٧،٩٨٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠٠۵
 اینچ.١٢لوله به قطر 

١۴،۶٧٣،٨٧٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠٠۶
 اینچ.١۴لوله به قطر 

١۶،٨٣۴،١۶٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠٠٧
 اینچ.١۶لوله به قطر 

١٩،۶٧٢،۶۵٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠٠٨
 اینچ.١٨لوله به قطر 

٢٢،٢٩۵،٠٣٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠٠٩
 اینچ.٢٠لوله به قطر 

٢۴،۶٨١،٧٣٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠١٠
 اینچ.٢٢لوله به قطر 

٢۶،١۶١،۵٠٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠١١
 اینچ.٢۴لوله به قطر 

٢٧،٨۶٧،۶٩٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠١٢
 اینچ.٢۶لوله به قطر 

٣٠،٧٩٠،۶۴٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠١٣
 اینچ.٢٨لوله به قطر 

٣٢،٨۵٧،١۵٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠١۴
 اینچ.٣٠لوله به قطر 

٣۶،٠٢۵،۴۵٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠١۵
 اینچ.٣٢لوله به قطر 

٣۶،۶٠۴،٨٠٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠١۶
 اینچ.٣۴لوله به قطر 

٣٩،٢۵٩،٠١٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠١٧
 اینچ.٣۶لوله به قطر 

۴۴،٣٨۵،٨٠٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠١٨
 اینچ.٣٨لوله به قطر 

۵٠،٨۵١،۶٢٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠١٩
 اینچ.۴٠لوله به قطر 

۶١،٣٠۵،١٣٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠٢٠
 اینچ.۴٢لوله به قطر 

۶٨،٩٧٠،١٢٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠٢١
 اینچ.۴۴لوله به قطر 

٧٧،۵٩۴،٧١٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠٢٢
 اینچ.۴۶لوله به قطر 

٩٠،۴۵٢،٢٣٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠٢٣
 اینچ.۴٨لوله به قطر 

٩٩،٧۶۵،۴٣٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠٢۴
 اینچ.۵٢لوله به قطر 

١٠۴،۵١۶،١٧٠عدد ۵١

 در مسير خط۶٠٠نصب شيرهای ميان مسيری جوشی تا کالس ٠۵٠١٠٢۵
 اینچ.۵۶لوله به قطر 

١٠٩،٧۴١،٩٨٠عدد ۵١

٢،۵٠١،٠٠٠عدد٩٠٠ اینچ تا کالس ٢نصب شير هواگيری در طول مسير خط لوله تا ٠۵٠٢٠٠١ ۵١
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معاونت امور مهندسی

:مقدمه

با سرعت متعارف گردد و به علت تفاوت طبيعت (MAIN SPREAD) عوامل طبيعی یا مصنوعی که مانع اجرای عمليات خط لوله توسط گروه اصلی١-
.کار، عمليات اجرایی در محدوده این عوامل توسط گروه دیگری غير از گروه های کاری اصلی و به طور جداگانه انجام شود، مانع محسوب می شود

 

در دو طرف باالی رودخانه، طبق مشخصات فنی و نقشه های (S.BEND) مبنای محاسبه عرض رودخانه در این فصل، محل شروع خم مضاعف٢-
و فقط با ایجاد عمق بيشتر ار زیر رودخانه یا نهر عبور داده می شود، (S.BEND)اجرایی است و در مورد رودخانه هایی که لوله بدون خم مضاعف

 .طول لوله در عميق ترین حالت عبور از زیر رودخانه است

عبور خط لوله از مسيل ها(در فصول خشک)، نهرها، کانال های آب و جوی هایی که بتوان آب را بوسيله لوله آبرو از باالی کانال خط لوله عبور داده و٣-
در زیر آن عمليات لوله گذاری را انجام داد و همچنين عبور از جاده های فرعی (که اجرای عمليات وحفر کانال در آنها نياز به پيش بينی مسير موقت
و یا تمهيدات دیگری نداشته باشد)، بعنوان عبور از موانع محسوب نميگردد، ليکن بابت صعوبت اجرای این کارها، عالوه بر پرداخت ردیف های مرتبط

در سایر فصل های این فهرست بها، اضافه هزینه ای معادل ٢٠% بهای ردیف های ٠۶٠٣٠١٠-٠۶٠٣٠٠١ ( برای عبور از جاده ها) و ٠۶٠۴٠١٣-
.٠۶٠۴٠٠١ (برای عبور از مسيل ها، جوی ها و کانال ها)، محاسبه و پرداخت می شود

هزینه تامين، استقرار و جابجایی نفرات، وسایل هشدار دهنده، شيرآالت و مواد مصرفی مورد نياز( بجز مصالحی که تامين آنها در تعهد۴-
کارفرماست)، برای اجرای عمليات خمکاری، جوشکاری، آزمایش، جا گذاری لوله و عمليات تکميلی، مكانيكال، در قيمت ردیف های مربوط منظور

.شده است

در ردیف های نقب زنی، حفاری در زمين غير سنگی منظور شده است. چنانچه حفاری در زمين سنگی انجام شود، اضافه هزینه نسبت به زمين۵-
 .غير سنگی، با استفاده از فهرست بهای واحد پایه راه، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن محاسبه و پرداخت می شود

در جا گذاری لوله های اصلی داخل غالف، هزینه آزمایش های الکتریکی عدم اتصال لوله با غالف، وهمچنين در نصب لوله غالف، هزینه عمليات۶-
مربوط به ساخت و نصب هواکش ها، و به طور آلی هزینه های آل عمليات مورد نياز برای عبور از موانع، در قيمت هر ردیف منظور شده است و به

.هيچ عنوان به استناد این آه شرح ردیف و یا توضيحات آافی نيست، اضافه بهایی جز موارد یاد شده به ردیف های این فصل تعلق نمی گيرد

 .هزینه عمليات عایقكاری عبور از موانع، متناسب با نوع پوشش، طبق ردیف های پوشش دستی فصل عایقكاری، محاسبه و پرداخت خواهد شد٧-

.هزینه آزمایش های رادیو گرافی بر اساس ردیف های فصل سوم این فهرست بها پرداخت ميشود٨-

انجام نمی شود، (MAIN SPREAD) تمام رودخانه ها و نهرهای پر آب با عرض تا ٢۵ متر آه عمليات جوشكاری و لوله گذاری آنها توسط گروه اصلی٩-
.٢۵ متر محسوب و بر اساس ردیف رودخانه های آم عمق با عرض ٢۵ تا ۴٠ متر محاسبه می گردد

رودخانه های قابل انحراف با عرض بيش از ٢٠٠ متر و رودخانه های با جریان تند و غير قابل انحراف با عرض بيش از ۶٠ متر (از دو طرف خم١٠-
مضاعف)، رودخانه های خاص فرض می شوند. برآورد آننده در هر مورد باید با توجه به شرایط آاری، قيمت ردیف مربوط را محاسبه آرده و به

.صورت ردیف ستاره دار پيش بينی نماید

.در صورت متفاوت بودن شرایط آار نسبت به شرح ردیف های این فصل، قيمت ردیف های این فصل به تناسب شرایط آار به نحو زیر تغيير می آند١١-

.اضافه بها به ردیف های ٠۶٠١٠٠١ الی ٠۶٠١٠٠٨، به ازای هر یك متر طول بيشتر از ١٢ متر،       ۴ درصد ١-١١ 
.۵ درصد        ٢-١١ اضافه بها به ردیف های ٠۶٠٢٠٠١ الی ٠۶٠٢٠٠٣، به ازای هر یك متر طول بيشتر از ٢۴ متر،
٣-١١ اضافه بها به ردیف های.٠۶٠٣٠٠١ الی ٠۶٠٣٠١٠، به ازای هر۶ متر طول اضافه بر ٣٨ متر، 

در صورتی آه با توجه به عرض و حریم جاده مهندس مشاور ضروری تشخيص دهد 
.٧ درصد                                                                                                  (آسر ۶ متر محاسبه نمی شود)،

۴-١١ اضافه بها به ردیف های ٠۶٠٣٠٠١ الی ٠۶٠٣٠١٠ به ازای هر ١٠ درصد اضافه ضخامت 
.۵ درصد                                                                                                            لوله نسبت به ٠/۵٠٠ اینچ،

۵-١١ آسر بها به ردیف های ٠۶٠۴٠٠١ الی ٠۶٠۴٠١٣ در صورتی آه عرض رودخانه بين
.١ درصد                                               ۴٠ تا ٧٠ متر باشد، به ازای هر ١ متر آسر عرض نسبت به ٧٠ متر،

۶-١١ آسر بها به ردیف های ٠۶٠۴٠٠١ الی ٠۶٠۴٠١٣ در صورتی آه عرض رودخانه بين
.٣٠ درصد                                                                                                                    ٢۵ تا ۴٠ متر باشد،

٧-١١ اضافه بها به ردیف های ٠۶٠۴٠٠١ الی ٠۶٠۴٠١٣ در صورتی آه عرض رودخانه
.٧ درصد                                          بيشتر از ١٠٠ متر و تا ٢٠٠ متر باشد، به ازای هر ١٠ متر اضافه عرض،

.٢/۵ درصد      ٨-١١ اضافه بها به ردیف های ٠۶٠۶٠٠١ الی ٠۶٠۶٠١٠، به ازای هر متر طول بيشتر از ٢٠ متر 

.چنانچه نقب زنی در زیر آزاد راه ها انجام شود، ردیف های مربوط در این فصل به اضافه ۵ درصد پرداخت می شود١٢-
.، طبق ردیف های مربوط در فصل عایقكاری پرداخت می شود(ROCK SHEILD) ١٣- هزینه عمليات بستن محافظ پوشش
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احداث نقب در زیر خطوط راه آهن و جاده های آسفالتی اصلی به٠۶٠١٠٠١
) و جاگذاری غالفR.BORING.G متر با ماشين نقب زنی (١٢طول تا 

 اینچ(غالف١٠قرار دادن لوله در داخل غالف برای لوله های با قطر تا 
 اینچ).١۴تا 

٨٢،۵۵۵،۵٣٠یک قلم ۵١

احداث نقب در زیر خطوط راه آهن و جاده های آسفالتی اصلی به٠۶٠١٠٠٢
) و جاگذاری غالفR.BORING.G متر با ماشين نقب زنی (١٢طول تا 

٢۴تا ١٢قرار دادن لوله در داخل غالف برای لوله های با قطر 
 اینچ).٣٠تا ١۶اینچ(غالف 

٩٨،٩٧۶،٧٩٠یک قلم ۵١

احداث نقب در زیر خطوط راه آهن و جاده های آسفالتی اصلی به٠۶٠١٠٠٣
) و جاگذاری غالفR.BORING.G متر با ماشين نقب زنی (١٢طول تا 

٣٨تا ٢۶قرار دادن لوله در داخل غالف برای لوله های با قطر 
 اینچ). ۴۴تا ٣٢اینچ(غالف 

١٢٨،٩٣٨،٢٧٠یک قلم ۵١

احداث نقب در زیر خطوط راه آهن و جاده های آسفالتی اصلی به٠۶٠١٠٠۴
) و جاگذاری غالفR.BORING.G متر با ماشين نقب زنی (١٢طول تا 

 اینچ).۶۴تا ۴۶ اینچ(غالف ۵۶تا ۴٠برای لوله های با قطر 

١٧٧،١۴٢،١٢٠یک قلم ۵١

انجام عمليات عبور لوله از زیر موانع به روش پایپ جکينگ برای لوله٠۶٠١٠٠۵
 متر در زمين دج.١٢اینچ به طول ١٠با قطر تا

١٠١،٩۶١،١٩٠یک قلم ۵١

انجام عمليات عبور لوله از زیر موانع به روش پایپ جکينگ برای لوله٠۶٠١٠٠۶
 متر در زمين دج.١٢ اینچ به طول ٢۴اینچ تا ١٢با قطر 

١١۴،١٢۶،١۶٠یک قلم ۵١

انجام عمليات عبور لوله از زیر موانع به روش پایپ جکينگ برای لوله٠۶٠١٠٠٧
 متر در زمين دج.١٢ اینچ به طول ٣۶ اینچ تا ٢۶با قطر 

١٣٠،۵٩٧،۴۵٠یک قلم ۵١

انجام عمليات عبور لوله از زیر موانع به روش پایپ جکينگ برای لوله٠۶٠١٠٠٨
 متر در زمين دج.١٢ اینچ به طول ۵۶ اینچ تا ۴٠با قطر 

٢٣٩،۴١۵،۶١٠یک قلم ۵١

احداث نقب دستی در زیر خطوط راه آهن و جاده های آسفالتی در٠۶٠٢٠٠١
 متر، کول گذاری، جاگذاری لوله غالف و قرار دادن لوله در٢۴طول 

 اینچ.١۴داخل غالف برای لوله های به قطر تا 

۴١،۴۵١،۴٨٠یک قلم ۵١

احداث نقب دستی در زیر خطوط راه آهن و جاده های آسفالتی در٠۶٠٢٠٠٢
 متر، کول گذاری، جاگذاری لوله غالف و قرار دادن لوله در٢۴طول 

 اینچ.٣٠ تا ١۶داخل غالف برای لوله های به قطر 

۵۴،٠١۶،۵۴٠یک قلم ۵١

احداث نقب دستی در زیر خطوط راه آهن و جاده های آسفالتی در٠۶٠٢٠٠٣
 متر، کول گذاری، جاگذاری لوله غالف و قرار دادن لوله در٢۴طول 

 اینچ.٣۶ تا ٣٢داخل غالف برای لوله های به قطر 

٧٣،١۵٧،۴٩٠یک قلم ۵١

 متر از طرفين محور جاده٣٨اجرای خط لوله در زیر جاده و تا محدوده ٠۶٠٣٠٠١
 اینچ.۶ تا ۴ اینچ و با قطر ٠/۵٠٠برای لوله های با ضخامت تا 

٢٨،٩۶۵،۵٨٠یک قلم ۵١

 متر از طرفين محور جاده٣٨اجرای خط لوله در زیر جاده و تا محدوده ٠۶٠٣٠٠٢
 اینچ.١٠ تا ٨ اینچ و با قطر ٠/۵٠٠برای لوله های با ضخامت تا 

٣٧،۶۵۵،٢۶٠یک قلم ۵١

 متر از طرفين محور جاده٣٨اجرای خط لوله در زیر جاده و تا محدوده ٠۶٠٣٠٠٣
 اینچ.١۴ تا ١٢ اینچ و با قطر ٠/۵٠٠برای لوله های با ضخامت تا 

۴۶،٨۴٢،۶١٠یک قلم ۵١

 متر از طرفين محور جاده٣٨اجرای خط لوله در زیر جاده و تا محدوده ٠۶٠٣٠٠۴
 اینچ.١٨ تا ١۶ اینچ و با قطر ٠/۵٠٠برای لوله های با ضخامت تا 

۵۴،٠۴٩،١۶٠یک قلم ۵١

 متر از طرفين محور جاده٣٨اجرای خط لوله در زیر جاده و تا محدوده ٠۶٠٣٠٠۵
 اینچ.٢۶ تا ٢٠ اینچ و با قطر ٠/۵٠٠برای لوله های با ضخامت تا 

٧٢،٠۶۵،۵۵٠یک قلم ۵١

 متر از طرفين محور جاده٣٨اجرای خط لوله در زیر جاده و تا محدوده ٠۶٠٣٠٠۶
 اینچ.٣٢ تا ٢٨ اینچ و با قطر ٠/۵٠٠برای لوله های با ضخامت تا 

١٠٨،٠٩٨،٣٣٠یک قلم ۵١

 متر از طرفين محور جاده٣٨اجرای خط لوله در زیر جاده و تا محدوده ٠۶٠٣٠٠٧
 اینچ.٣٨ تا ٣۴ اینچ و با قطر ٠/۵٠٠برای لوله های با ضخامت تا 

١۴۴،٧١٢،٣٠٠یک قلم ۵١

 متر از طرفين محور جاده٣٨اجرای خط لوله در زیر جاده و تا محدوده ٠۶٠٣٠٠٨
 اینچ.۴۴ تا ۴٠ اینچ و با قطر ٠/۵٠٠برای لوله های با ضخامت تا 

١۶۴،۶٧٢،۶٢٠یک قلم ۵١

 متر از طرفين محور جاده٣٨اجرای خط لوله در زیر جاده و تا محدوده ٠۶٠٣٠٠٩
 اینچ.۴٨ تا ۴۶ اینچ و با قطر ٠/۵٠٠برای لوله های با ضخامت تا 

١٩١،٨۶۵،٩١٠یک قلم ۵١

 متر از طرفين محور جاده٣٨اجرای خط لوله در زیر جاده و تا محدوده ٠۶٠٣٠١٠
 اینچ.۵۶ تا ۵٢ اینچ و با قطر ٠/۵٠٠برای لوله های با ضخامت تا 

٢٠٣،۴٩۴،١۵٠یک قلم ۵١

 متر، با١٠٠ تا ٧٠عبور خط لوله از رودخانه قابل انحراف به عرض از ٠۶٠۴٠٠١
 اینچ.۶ تا ۴ اینج و قطرهای ٠/۵٠٠ضخامت تا 

٢٢١،۴٢٧،١٣٠یک قلم ۵١

٣۵



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل ششم - عبور از موانع

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل ششم - عبور از موانع

 متر، با١٠٠ تا ٧٠عبور خط لوله از رودخانه قابل انحراف به عرض از ٠۶٠۴٠٠٢
 اینچ.١٠ تا ٨ اینج و قطرهای ٠/۵٠٠ضخامت تا 

٢٧۵،۶٠۶،١١٠یک قلم ۵١

 متر، با١٠٠ تا ٧٠عبور خط لوله از رودخانه قابل انحراف به عرض از ٠۶٠۴٠٠٣
 اینچ.١۴ تا ١٢ اینج و قطرهای ٠/۵٠٠ضخامت تا 

٣۴٢،١٢۴،٠٩٠یک قلم ۵١

 متر، با١٠٠ تا ٧٠عبور خط لوله از رودخانه قابل انحراف به عرض از ٠۶٠۴٠٠۴
 اینچ.١٨ تا ١۶ اینج و قطرهای ٠/۵٠٠ضخامت تا 

٣٧٩،٨٣٨،۵۵٠یک قلم ۵١

 متر، با١٠٠ تا ٧٠عبور خط لوله از رودخانه قابل انحراف به عرض از ٠۶٠۴٠٠۵
 اینچ.٢٢ تا ٢٠ اینج و قطرهای ٠/۵٠٠ضخامت تا 

۴۶۴،۵٨٢،۶٨٠یک قلم ۵١

 متر، با١٠٠ تا ٧٠عبور خط لوله از رودخانه قابل انحراف به عرض از ٠۶٠۴٠٠۶
 اینچ.٢۶ تا ٢۴ اینج و قطرهای ٠/۵٠٠ضخامت تا 

۵٧۴،۴۵٣،۵٩٠یک قلم ۵١

 متر، با١٠٠ تا ٧٠عبور خط لوله از رودخانه قابل انحراف به عرض از ٠۶٠۴٠٠٧
 اینچ.٣٠ تا ٢٨ اینج و قطرهای ٠/۵٠٠ضخامت تا 

۶٣٣،٢٠۴،۵٢٠یک قلم ۵١

 متر، با١٠٠ تا ٧٠عبور خط لوله از رودخانه قابل انحراف به عرض از ٠۶٠۴٠٠٨
 اینچ.٣۴ تا ٣٢ اینج و قطرهای ٠/۵٠٠ضخامت تا 

٧٨٢،۶٠٣،٠٢٠یک قلم ۵١

 متر، با١٠٠ تا ٧٠عبور خط لوله از رودخانه قابل انحراف به عرض از ٠۶٠۴٠٠٩
 اینچ.٣٨ تا ٣۶ اینج و قطرهای ٠/۵٠٠ضخامت تا 

١،٠٠٨،٣٧٩،١٢٠یک قلم ۵١

 متر، با١٠٠ تا ٧٠عبور خط لوله از رودخانه قابل انحراف به عرض از ٠۶٠۴٠١٠
 اینچ.۴٢ تا ۴٠ اینج و قطرهای ٠/۵٠٠ضخامت تا 

١،١٠٢،٩٣٠،٩١٠یک قلم ۵١

 متر، با١٠٠ تا ٧٠عبور خط لوله از رودخانه قابل انحراف به عرض از ٠۶٠۴٠١١
 اینچ.۴۶ تا ۴۴ اینج و قطرهای ٠/۵٠٠ضخامت تا 

١،١۵۴،۶٣۵،٢۵٠یک قلم ۵١

 متر، با١٠٠ تا ٧٠عبور خط لوله از رودخانه قابل انحراف به عرض از ٠۶٠۴٠١٢
 اینچ.۵٢ تا ۴٨ اینج و قطرهای ٠/۵٠٠ضخامت تا 

١،٣١٧،٧٨٢،۴٩٠یک قلم ۵١

 متر، با١٠٠ تا ٧٠عبور خط لوله از رودخانه قابل انحراف به عرض از ٠۶٠۴٠١٣
 اینچ.۵۶ اینج و قطر٠/۵٠٠ضخامت تا 

١،۴٣۵،٧۵٠،١١٠یک قلم ۵١

عبورخط لوله از رودخانه های آرام غيرقابل انحراف که حفرکانال با بيل٠۶٠۵٠٠١
مکانيکی یا دراگ الین از طرفين رودخانه امکان پذیر باشد

 اینچ.۶ و ۴برای لوله های با قطر 

١٠٠،٢٣٣،۴۴٠یک قلم ۵١

عبورخط لوله از رودخانه های آرام غيرقابل انحراف که  حفرکانال با٠۶٠۵٠٠٢
بيل مکانيکی یا دراگ الین  از طرفين  رودخانه  امکان پذیر باشد برای 

 اینچ.١٠ و ٨لوله های  باقطر 

١١٠،٠١٢،٣١٠یک قلم ۵١

عبورخط لوله از رودخانه های آرام غيرقابل انحراف که  حفرکانال با٠۶٠۵٠٠٣
بيل مکانيکی یا دراگ الین  از طرفين  رودخانه  امکان پذیر باشد برای 

 اینچ.١۴ و ١٢لوله های  باقطر 

١٢٧،١۴٣،٨١٠یک قلم ۵١

عبورخط لوله از رودخانه های آرام غيرقابل انحراف که  حفرکانال با٠۶٠۵٠٠۴
بيل مکانيکی یا دراگ الین  از طرفين  رودخانه  امکان پذیر باشد برای 

 اینچ.١٨ و ١۶لوله های  باقطر 

١٣٩،٢۵٢،٧۴٠یک قلم ۵١

عبورخط لوله از رودخانه های آرام غيرقابل انحراف که  حفرکانال با٠۶٠۵٠٠۵
بيل مکانيکی یا دراگ الین  از طرفين  رودخانه  امکان پذیر باشد برای 

 اینچ.٢۶ و ٢٠لوله های  باقطر 

١٧٨،٣۴۵،۴٧٠یک قلم ۵١

عبور خط لوله از رودخانه های آرام غيرقابل  انحراف  که  حفر کانال با٠۶٠۵٠٠۶
بيل مکانيکی یا دراگ الین  از طرفين  رودخانه  امکان پذیر باشد

 اینچ.٣٢ و ٢٨برای لوله های  با قطر 

١٨٩،٠۴۶،٢٠٠یک قلم ۵١

عبور خط لوله از رودخانه های آرام غيرقابل  انحراف  که  حفر کانال با٠۶٠۵٠٠٧
بيل مکانيکی یا دراگ الین  از طرفين  رودخانه  امکان پذیر باشد برای

 اینچ.٣٨ و ٣۴ لوله های  با قطر 

٢٣۵،١۵٨،١١٠یک قلم ۵١

عبور خط لوله از رودخانه های آرام غير قابل  انحراف  که  حفر کانال با٠۶٠۵٠٠٨
بيل مکانيکی یا دراگ الین  از طرفين  رودخانه  امکان  پذیر باشد برای

 اینچ.۴۴ و ۴٠ لوله های  با قطر 

٢۴٣،٨۶٧،۶۶٠یک قلم ۵١

عبورخط لوله از رودخانه های آرام غير قابل انحراف که حفر کانال با٠۶٠۵٠٠٩
بيل مکانيکی یا دراگ الین از طرفين رودخانه امکان پذیر باشد برای

 اینچ.۴٨ و ۴۶لوله های با قطر 

٢٧۴،١۶٢،٢١٠یک قلم ۵١

عبورخط لوله از رودخانه های آرام غير قابل انحراف که حفر کانال با٠۶٠۵٠١٠
بيل مکانيکی یا دراگ الین از طرفين رودخانه امکان پذیر باشد برای

 اینچ.۵۶ و ۵٢لوله های با قطر 

٣٠٢،٨٣٧،٠٢٠یک قلم ۵١

٣۶



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای
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فصل ششم - عبور از موانع
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فصل ششم - عبور از موانع

کارهای مکانيکی عبور دادن لوله به صورت روگذر از روی پایه های٠۶٠۶٠٠١
 متر برای لوله های به٢٠احداث شده در رودخانه های تند با عرض 

 اینچ.۶ و ۴قطر 

٧٩،٨٠۴،١۶٠یک قلم ۵١

کارهای مکانيکی عبور دادن لوله به صورت روگذر از روی پایه های٠۶٠۶٠٠٢
 متر برای لوله های به٢٠احداث شده در رودخانه های تند با عرض 

 اینچ.١٠ و ٨قطر 

٨٨،۴٧٨،۵٣٠یک قلم ۵١

کارهای مکانيکی عبور دادن لوله به صورت روگذر از روی پایه های٠۶٠۶٠٠٣
 متر برای لوله های به٢٠احداث شده در رودخانه های تند با عرض 

 اینچ.١۴ و ١٢قطر 

١٠۶،۵٩٩،٨٧٠یک قلم ۵١

کارهای مکانيکی عبور دادن لوله به صورت روگذر از روی پایه های٠۶٠۶٠٠۴
 متر برای لوله های به٢٠احداث شده در رودخانه های تند با عرض 

 اینچ.١٨ و ١۶قطر 

١١٨،١٨۶،٨٢٠یک قلم ۵١

کارهای مکانيکی عبور دادن لوله به صورت روگذر از روی پایه های٠۶٠۶٠٠۵
 متر برای لوله های به٢٠احداث شده در رودخانه های تند با عرض 

 اینچ.٢۶ و ٢٠قطر 

١۵۴،٢٨١،۴٨٠یک قلم ۵١

کارهای مکانيکی عبور دادن لوله به صورت روگذر از روی پایه های٠۶٠۶٠٠۶
 متر برای لوله های به٢٠احداث شده در رودخانه های تند با عرض 

 اینچ.٣٢ و ٢٨قطر 

١۶۵،٧٠٩،٧۴٠یک قلم ۵١

کارهای مکانيکی عبور دادن لوله به صورت روگذر از روی پایه های٠۶٠۶٠٠٧
 متر برای لوله های به٢٠احداث شده در رودخانه های تند با عرض 

 اینچ.٣٨ و ٣۴قطر 

٢١١،۴٠۶،٢٢٠یک قلم ۵١

کارهای مکانيکی عبور دادن لوله به صورت روگذر از روی پایه های٠۶٠۶٠٠٨
 متر برای لوله های به٢٠احداث شده در رودخانه های تند با عرض 

 اینچ.۴۴ و ۴٠قطر 

٢٢٢،٣۴١،٠٢٠یک قلم ۵١

کارهای مکانيکی عبور دادن لوله به صورت روگذر از روی پایه های٠۶٠۶٠٠٩
 متر برای لوله های به٢٠احداث شده در رودخانه های تند با عرض 

 اینچ.۴٨ و ۴۶قطر 

٢۵٢،۶۴٣،٠۵٠یک قلم ۵١

کارهای مکانيکی عبور دادن لوله به صورت روگذر از روی پایه های٠۶٠۶٠١٠
 متر برای لوله های به٢٠احداث شده در رودخانه های تند با عرض 

 اینچ.۵۶ و ۵٢قطر 

٢٧۵،٢٠٠،۴۶٠یک قلم ۵١

٣٧



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل هفتم - آزمایش و راه اندازی

معاونت امور مهندسی

:مقدمه
هزینه های مربوط به تأمين، استقرار و جابه جایی نفرات، ماشين آالت، مصالح و مواد مصرفی الزم برای آزمایش هيدرواستاتيك (آزمایش نشتی و١-

.مقاومت خط لوله با آب) خطوط لوله نفت و گاز و موارد ایمنی و سایر هزینه های مشابه در قيمت ها منظور شده است

هزینه های مربوط به تهيه روش آزمایش خط لوله، آماده سازی و تقسيم بندی خط لوله به قطعات مورد نياز برای آزمایش، تهيه و نصب ارسال و٢-
دریافت آننده توپك ها با تمام شير آالت و اتصاالت در صورت وجود، تهيه ابزار و تجهيزات ثبت فشار، نصب شيرهای تخليه و هواگيری و سایر موارد

.مشابه در قيمت ها منظور شده است

هزینه مربوط به ارسال توپك های تميزآننده و اندازه گير با هوا و توپك های پرآننده با آب، به تعداد الزم به نحوی آه هوای موجود در خط لوله در حد٣-
مجاز باشد به انضمام تزریق مواد افزودنی، انجام تمام  آزمایش های مورد نياز (آزمایش های مقاومت و نشتی)، مطابق مشخصات فنی و روش
تأیيد شده، تخليه و خشك آردن خط لوله با هوای خشك و مواد افزودنی مورد نياز و همچنين تهيه گزارش های الزم در قيمت ها منظور شده

.است

.هزینه های مربوط به عمليات خاآی در قيمت های این فصل منظور گردیده است و از این بابت هيچ گونه هزینه اضافی پرداخت نمی شود۴-

بابت نصب بودن یا نبودن شيرهای اصلی در مسير خط، هنگام آزمایش هيدرواستاتيك هيچ گونه اضافه یا آسر بهایی به ردیف های مربوط به۵-
.آزمایش خط تعلق نمی گيرد

چنانچه به هر دليل، آه ناشی از قصور آاری پيمانكار نباشد، از جمله تأخير در تحویل مصالح، مشخصات فنی پيمان و یا نقص سازنده و بنا به۶-
دستور مهندس مشاور، شيرآالت جدا از خط مورد آزمایش هيدرواستاتيك قرار گيرد، هزینه مربوط به این عمليات، طبق ردیف های مربوط به آزمایش

.شيرآالت محاسبه و پرداخت می شود

هزینه آزمایش خط لوله در تقاطع ها آه جداگانه از خط اصلی نيز مورد آزمایش هيدرواستاتيك قرار می گيرد، در قيمت ردیف های فصل عبور از موانع٧-
منظور شده است و از این بابت هيچ گونه اضافه یا آسری هایی به ردیف های این فصل تعلق نمی گيرد. در هر حال، چنانچه غير از آزمایش خط
لوله در تقاطع ها، به دليل خاصی آارفرما دستور دهد، قسمتی از لوله ها، غير از آزمایش در مسير خط، جداگانه نيز مورد آزمایش هر شاخه لوله

.معادل یك شير با همان اندازه منظور می شود

در صورت پيش آمدن نشتی در خط لوله، ضمن عمليات نشت یابی، تعمير و اصالح خط و تكميل آزمایش های نهایی، مهندسی مشاور دليل بروز٨-
نشتی را مورد بررسی قرار داده و در صورتی آه نشت حاصله ناشی از عملكرد نادرست یا قصور پيمانكار نبوده و مربوط به مصالح تحویلی آارفرما

باشد، هزینه های مربوط به مصالح تحویلی آارفرما باشد، هزینه های مربوط به عمليات نشت یابی با تعيين قيمت جدید، محاسبه و پرداخت
.خواهد شد

در صورتی آه باتوجه به بند ٨،هزینه نشت یابی به عهده آارفرما قرار گيرد، طول خط لوله مورد آزمایش برای یافتن نشتی، براساس مجموع طول٩-
بخش هایی آه در هر دفعه برای یافتن نشتی مورد آزمایش قرار گرفته اند، محاسبه خواهد شد. طول قطعات مورد آزمایش نشت یابی آه آمتر از

.یك آيلومتر باشد، یك آيلومتر منظور خواهد شد

هزینه مربوط به عمليــات اتصـــال نهایی قطعات به یكدیگر شامل جوشكاری و عایقكاری آنها طبــق ردیفهای جوشكاری از فصل آماده سازی و١٠-
.جوشكاری و همچنين ردیف های عایقكاری دستی از فصل عایقكاری لوله گذاری پرداخت می شود

در  این فصل تهيه آب و مواد افزودنی آن به عهده آارفرماست. هزینه های مربوط به انتقال آب به هر روشی که موثر تر باشد و هزینه های تزریق١١-
.مواد افزودنی و تامين تجهيزات مربوط به عهده پيمانکار است

:بهای ردیف های مربوط به پرآردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی، شامل موارد زیر است١٢-
 همكاری با متخصصان آارفرما برای پرآردن خط با گاز یا مواد نفتی١-١٢ 
.آنترل عملكرد صحيح شيرهای ميان مسيری٢-١٢ 
.هواگيری خط تا حصول اطمينان از پرشدن آامل خط با فرآورده های نفتی یا گاز٣-١٢ 
انجام سایر عمليات یا هماهنگی های الزم تا زمان جریان آامل و بدون نقص فرآورده های نفتی یا گاز در  حد مورد قبول بهره۴-١٢ 

.بردار از خط لوله

قيمت ردیف های آزمایش هيدرواستاتيکی خط لوله برای شيب های حداکثر تا٨ (هشت)درصد ميباشد. برای انجام آزمایش خط در شيب های باالتر١٣-
:اضافه بهایی بشرح زیر به قيمت های این فصل تعلق ميگيرد

٢۵ درصدشيب های بيش از ٨ درصد  تا ١۵ درصد
٣٠ درصدشيب های بيش از ١۵ درصد  تا ٢٢ درصد

۴۵ درصدشيب های بيش از ٢٢ درصد
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٣٧،٧٩٠متر اینچ.۴آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠١ ۵١

۴١،٣۵٠متر اینچ.۶آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠٢ ۵١

۴۵،٣٠٠متر اینچ.٨آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠٣ ۵١

۴٨،٢٠٠متر اینچ.١٠آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠۴ ۵١

۵٠،٢٣٠متر اینچ.١٢آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠۵ ۵١

۵٢،١١٠متر اینچ.١۴آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠۶ ۵١

۵۵،۵٩٠متر اینچ.١۶آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠٧ ۵١

۶٠،٨۵٠متر اینچ.١٨آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠٨ ۵١

۶۵،۵١٠متر اینچ.٢٠آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٠٩ ۵١

۶٨،٩٢٠متر اینچ.٢٢آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١٠ ۵١

٧۴،١۴٠متر اینچ.٢۴آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١١ ۵١

٧٨،۴٨٠متر اینچ.٢۶آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١٢ ۵١

٨٢،٩۶٠متر اینچ.٢٨آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١٣ ۵١

٨٨،٧٠٠متر اینچ.٣٠آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١۴ ۵١

٩۵،٣١٠متر اینچ.٣٢آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١۵ ۵١

١٠١،٣۶٠متر اینچ.٣۴آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١۶ ۵١

١٠٩،٢٧٠متر اینچ.٣۶آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١٧ ۵١

١١٧،۶٣٠متر اینچ.٣٨آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١٨ ۵١

١٢٣،٩٣٠متر اینچ.۴٠آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠١٩ ۵١

١٣۵،۶٩٠متر اینچ.۴٢آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٢٠ ۵١

١۴٢،٨٨٠متر اینچ.۴۴آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٢١ ۵١

١۵۵،۴۴٠متر اینچ.۴٨ و ۴۶آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٢٢ ۵١

١۶۶،٧۶٠متر اینچ.۵۶ و ۵٢آزمایش هيدرو استاتيک خط لوله به قطر ٠٧٠١٠٢٣ ۵١

 تا۴آزمایش شيرهای ميان مسيری به صورت جدا از خط لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠١
 اینچ.۶

۴،٨٣٣،٧۵٠عدد ۵١

 تا٨آزمایش شيرهای ميان مسيری به صورت جدا از خط لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٢
 اینچ.١٢

۶،٢٨۴،٨١٠عدد ۵١

١۴آزمایش شيرهای ميان مسيری به صورت جدا از خط لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٣
 اینچ.٢٠تا 

٩،١٧٠،٨٠٠عدد ۵١

٢٢آزمایش شيرهای ميان مسيری به صورت جدا از خط لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠۴
 اینچ.٣٠تا 

١١،٩٠٣،٣۴٠عدد ۵١

٣٢آزمایش شيرهای ميان مسيری به صورت جدا از خط لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠۵
 اینچ.۴۴تا 

١٣،٣٣۵،٢۵٠عدد ۵١

۴۶آزمایش شيرهای ميان مسيری به صورت جدا از خط لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠۶
 اینچ.۵۶تا 

١۵،١٨٠،١٣٠عدد ۵١

همکاری با کارفرما در پر کردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی برای لوله٠٧٠٣٠٠١
 اینچ.۶ و ۴به قطر 

٣،۴٩٩،۴٧٠کيلومتر ۵١

همکاری با کارفرما در پر کردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی برای لوله٠٧٠٣٠٠٢
 اینچ.١٢ تا٨به قطر 

۴،١۴۴،١١٠کيلومتر ۵١

همکاری با کارفرما در پر کردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی برای لوله٠٧٠٣٠٠٣
 اینچ.٢٠ تا ١۴به قطر 

۵،٢۴٩،٢٠٠کيلومتر ۵١

همکاری با کارفرما در پر کردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی برای لوله٠٧٠٣٠٠۴
 اینچ.٣٠ تا ٢٢به قطر 

۶،٨۴۶،٧٩٠کيلومتر ۵١

همکاری با کارفرما در پر کردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی برای لوله٠٧٠٣٠٠۵
 اینچ.۴۴تا ٣٢به قطر 

١٠،۴٩٨،۴١٠کيلومتر ۵١

همکاری با کارفرما در پر کردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی برای لوله٠٧٠٣٠٠۶
 اینچ.۵۶ تا ۴۶به قطر 

١۴،٣١۶،٠١٠کيلومتر ۵١
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١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل هشتم - حفاظت کاتدیک

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

هزینه استقرار، جابجایی الزم. به آارگيری و تأمين افراد، ماشين آالت، ابزار آار و مواد مصرفی (غير از مصالحی آه تأمين آن در تعهد آارفرماست)١-
.مورد نياز برای اجرای هر یك از عمليات، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است

بهای مصالحی آه تأمين آنها در تعهد آارفرماست در قيمت ردیف ها منظور نشده است. ليكن هزینه های انبارآردن این اجناس در محل مناسب و٢-
.نگهداری در شرایط مطلوب، حمل از انبار آارگاه به پای آار و تمام هزینه هایی از این قبيل، در قيمت ردیف ها منظور شده است

هزینه های مربوط به خرید و حمل آجر، آجرچينی روی آابل ها، ریختن و آوبيدن ذغال آك در بستر آندی، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده٣-
.است

.هزینههای مربوط به تعمير عایق در محل های اتصال آابل به لوله در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است۴-

هزینه تأمين و استفاده از لوازم و مصالح مورد نياز برای انجام آزمایش ها، از جمله آابل و لوازم دیگر (بجز پودر آدولد آه در تعهد آارفرماست)،  در۵-
.قيمت ردیف های مربوط منظور شده است

هزینه انجام عمليات سيویل، ساختمان و تأسيسات مربوط به احداث ایستگاه حفاظت آاتدی دیزلی یا برقی (با بستر آندی افقی، عمودی و یا۶-
.چاهی)، در قيمت ردیف های این فصل منظور نگردیده است، بجز مواردی آه انجام آنها در شرح ردیف ها به روشنی پيش بينی شده است

، تابلوی برق مربوط به ایستگاه ها در قيمت ردیف ها منظور(BOND BOX) هزینه مربوط به ساخت و حمل عالمت های مسير، جعبه های اتصال٧-
نشده است. هزینه عمليات خاآی و بتنی مربوط به نصب تجهيزات پيشگفته در قيمت ردیف ها منظور نشده است و این هزینه براساس ردیف های

.مربوط از فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه و پرداخت ميشود

عمليات حفاری ردیف های این فصل در زمين غيرسنگی در نظر گرفته شده است. چنانچه حفاری در زمين سنگی انجام شود، هزینه اضافی آن با٨-
.استفاده از فصل عمليات خاآی فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه  محاسبه و پرداخت می شود

:احداث ایستگاه حفاظت آاتدیك برقی موضوع ردیفهای ٨١٠٠٠١ ٠، ٠٨١٠٠٠٨ شامل عمليات زیر است٩-

آند گذاری ردیف، نصب سيستم اتصال زمين، نصب ترانس/ رآتيفایر، جعبه های اتصال مثبت و منفی، تابلوی برق متناوب، غالف های نشان دهنده
.محدوده بستر آندی و مسير آابل مطابق نقشه های اجرایی

۴٠
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اندازه گيری مقاومت زمين به روش چهار ميله ای و نر در هر عمق و٠٨٠١٠٠١
ارائه گزارش های آن .

٨٣٣،٠١٠کيلومتر ۵١

اندازه گيری مقاومت زمين به روش چهار ميله ای و نر در دو عمق و٠٨٠١٠٠٢
ارائه گزارش های آن .

١،١٩٠،٠٢٠کيلومتر ۵١

اندازه گيری مقاومت زمين به روش چهار ميله ای و نر در سه عمق و٠٨٠١٠٠٣
ارائه گزارش های آن .

١،۶۶۶،٠٢٠کيلومتر ۵١

   زمين با استفاده از آاغذ تورنسل یا  روش هایPHاندازه گيری ٠٨٠٢٠٠١
مشابه و ارائه گزارش های آن .

٣٠٧،٠۵٠کيلومتر ۵١

آزمایش تعيين آيفيت پوشش عایق خط لوله پس از عمليات لوله٠٨٠٣٠٠١
گذاری شامل تهيه و نصب بستر آندی موقت ، انجام آابل آشی های
موقت مربوط ، تهيه و نصب مولد برق با جریان یكسو، تهيه و نصب

ایستگاه های اندازه گيری جریان و ارائه گزارش های الزم.

۶۵٩،٨٣٠کيلومتر ۵١

اندازه گيری پتانسيل طبيعی لوله با استفاده از الكترود مرجع مس در٠٨٠۴٠٠١
سولفات مس و ارائه گزارش های الزم .

١۴١،٨٢٠کيلومتر ۵١

نصب نقاط  آزمایش پتانسيل لوله شامل عمليات خاآی ، آابل آشی٠٨٠۵٠٠١
، اتصال آابل ها به جعبه اتصال و لوله  و تعمير عایق محل اتصال آابل

به لوله در زمين غير سنگی .

١،٠٢٧،۶۵٠عدد ۵١

نصب نقاط  آزمایش پتانسيل لوله شامل عمليات خاآی ، آابل آشی٠٨٠۵٠٠٢
، اتصال آابل ها به جعبه اتصال و لوله  و تعمير عایق محل اتصال آابل
به لوله در زمين غير سنگی در صورتی آه نقاط آزمایش پتانسيل از

نوع دوبله (در محل غالف فلزی) باشد.

۴،١١٠،۶١٠عدد ۵١

٣۵حفر حفره آندی عمودی یا افقی ، نصب آند فدا شونده منيزیم تا ٠٨٠۶٠٠١
آيلوگرم به صورت تكی یا دوتایی ، انجام آابل آشی از آند یا آندها با

 آندها تا داخل جعبهHEADERاستفاده از آابل سرآند و یا آابل اصلی 
 و از جعبه اتصال تا لوله، اتصال آن به لوله و تعميرBOX BONDاتصال 

عایق محل اتصال آابل در زمين غير سنگی.

١،٧٣۴،٠٧٠عدد ۵١

٣۵حفر حفره آندی عمودی یا افقی ، نصب آند فدا شونده منيزیم تا ٠٨٠۶٠٠٢
آيلوگرم به صورت سه تایی  یا پنج تایی ، انجام آابل آشی ها و

اتصاالت الزم در زمين غير سنگی .

٢،٨١٢،٩٣٠عدد ۵١

) شامل عمليات خاآی ،C.T.Pنصب نقاط اندازه گيری جریان (٠٨٠٧٠٠١
آشی ، اتصاالت آابل ها به جعبه اتصال و لوله و تعمير عایق آابل

محل اتصال در زمين غير سنگی .

٢،٣١١،٨۶٠عدد ۵١

حفر چاه ، نصب الكترودهای روی ، انجام آابل آشی های مربوط از٠٨٠٨٠٠١
الكترودها تا جعبه اتصال و از جعبه اتصال تا دو طرف فلنج عایق ،
اتصال آابل به لوله و تعمير عایق محل اتصال در زمين غير سنگی

٢،١١٩،٢۶٠عدد ۵١

نصب جعبه مقاومت با یك مقاومت متغير ، انجام آابل آشی های٠٨٠٩٠٠١
مربوط از جعـبه مقاومت تا لوله ها ، اتصال آابل به لوله ها . تعمير

عایق محل اتصال و تنظيم مقاومت متغير در زمين غير سنگی.

٢،٣١۶،٨٠٠عدد ۵١

نصب جعبه مقاومت با دو مقاومت متغير ، انجام آابل آشی ها و٠٨٠٩٠٠٢
اتصاالت الزم  و تعمير عایق محل اتصال و تنظيم مقاومت ها در زمين

غير سنگی .

٣،۵٩٣،٢٠٠عدد ۵١

نصب جعبه مقاومت با مسير مقاومت متغير ، انجام آابل آشی ها و٠٨٠٩٠٠٣
اتصاالت الزم  و تعمير عایق محل اتصال و تنظيم مقاومت ها در زمين

غير سنگی .

۴،٨۶٩،۵٩٠عدد ۵١

انجام عمليات احداث ایستگاه حفاظت آاتدی برقی در صورتی آه٠٨١٠٠٠١
 عدد و بستر از نوع افقی باشد .١٠تعداد آندها تا 

٣٧،١۴٧،٢٩٠ایستگاه ۵١

انجام عمليات احداث ایستگاه حفاظت آاتدی برقی در صورتی آه٠٨١٠٠٠٢
 عدد و بستر از نوع افقی باشد.١۵ تا ١٠تعداد آندها بين 

۴٠،۵۶٣،٧٠٠ایستگاه ۵١

انجام عمليات احداث ایستگاه حفاظت آاتدی برقی در صورتی آه٠٨١٠٠٠٣
 عدد و بستر از نوع افقی باشد .٢٠ تا ١۵تعداد آندها بين 

۴٣،٩٨٠،١١٠ایستگاه ۵١

انجام عمليات احداث ایستگاه حفاظت آاتدی برقی در صورتی آه٠٨١٠٠٠۴
  عدد و بستر از نوع افقی باشد .٣٠ تا ٢٠تعداد آندها بين 

۵۶،۴٠١،١٧٠ایستگاه ۵١

انجام عمليات احداث ایستگاه حفاظت آاتدی برقی در صورتی آه٠٨١٠٠٠۵
 عدد و بستر از نوع عمودی  باشد .١٠تعداد آندها تا 

٣٩،٠٠۴،۶۵٠ایستگاه ۵١

انجام عمليات احداث ایستگاه حفاظت آاتدی برقی در صورتی آه٠٨١٠٠٠۶
  عدد و بستر از نوع عمودی  باشد .١۵ تا ١٠تعداد آندها بين 

۴٢،۵٩١،٨٩٠ایستگاه ۵١

۴١



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل هشتم - حفاظت کاتدیک

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هشتم - حفاظت کاتدیک

انجام عمليات احداث ایستگاه حفاظت آاتدی برقی در صورتی آه٠٨١٠٠٠٧
  عدد و بستر از نوع عمودی  باشد .٢٠ تا ١۵تعداد آندها بين 

۴۶،١٧٩،١٢٠ایستگاه ۵١

انجام عمليات احداث ایستگاه حفاظت آاتدی برقی در صــورتی آه٠٨١٠٠٠٨
  عدد و بستر از نوع عمودی  باشد .٣٠ تا ٢٠تعداد آندها بين 

۵٩،٢٢١،٢٣٠ایستگاه ۵١

انجام عمليات احداث ایستگاه حفاظت آاتدی دیزلی شامل آند٠٨١١٠٠١
گذاری و نصب دو دستگاه دیزل ژنراتور ، مخازن سوخت ماهانه و
روزانه ، ترانس / رآتيفایر و جعبه های اتصال مثبت و منفی، نصب
تابلوهای برق متناوب، اجرای سيستم اتصال زمين و انجام آابل
آشی های مربوط و نصب عالمت های نشاندهنده محدوده بستر

 عدد و بستر از١٠آندی و مسير آابل در صورتی آه تعداد آندها تا 
نوع افقی باشد.

٨۵،٨٩٨،٨۶٠ایستگاه ۵١

انجام عمليات احداث ایستگاه حفاظت آاتدی دیزلی شامل آندگذاری٠٨١١٠٠٢
و نصب دو دستگاه دیزل ژنراتور ، مخازن سوخت ماهانه و روزانه ،

ترانس / رآتيفایر و جعبه های اتصال مثبت و منفی، نصب تابلوهای
برق متناوب، اجرای سيستم اتصال زمين و انجام آابل آشی های
مربوط و نصب عالمت های نشاندهنده محدوده بستر آندی و مسير

 عدد و بستر از نوع٢٠ تا ١٠آابل در صورتی آه تعداد آندها بين 
افقی باشد.

٩٢،٧٣١،۶٨٠ایستگاه ۵١

انجام عمليات احداث ایستگاه حفاظت آاتدی دیزلی شامل آندگذاری٠٨١١٠٠٣
و نصب دو دستگاه دیزل ژنراتور ، مخازن سوخت ماهانه و روزانه ،

ترانس / رآتيفایر و جعبه های اتصال مثبت و منفی، نصب تابلوهای
برق متناوب، اجرای سيستم اتصال زمين و انجام آابل آشی های
مربوط و نصب عالمت های نشاندهنده محدوده بستر آندی و مسير

 عدد و بستر از نوع٣٠ تا ٢٠آابل در صورتی آه تعداد آندها بين 
افقی باشد.

١٠۵،١۵٢،٧۴٠ایستگاه ۵١

انجام عمليات احداث ایستگاه حفاظت آاتدی دیزلی شامل آندگذاری٠٨١١٠٠۴
و نصب دو دستگاه دیزل ژنراتور ، مخازن سوخت ماهانه و روزانه ،

ترانس / رآتيفایر و جعبه های اتصال مثبت و منفی، نصب تابلوهای
برق متناوب، اجرای سيستم اتصال زمين و انجام آابل آشی های
مربوط و نصب عالمت های نشاندهنده محدوده بستر آندی و مسير

 عدد و بستر از نوع عمودی  ١٠آابل در صورتی آه تعداد آندها تا 
باشد.

٩٠،١٩٣،٨٠٠ایستگاه ۵١

انجام عمليات احداث ایستگاه حفاظت آاتدی دیزلی شامل آندگذاری٠٨١١٠٠۵
و نصب دو دستگاه دیزل ژنراتور ، مخازن سوخت ماهانه و روزانه ،

ترانس / رآتيفایر و جعبه های اتصال مثبت و منفی، نصب تابلوهای
برق متناوب، اجرای سيستم اتصال زمين و انجام آابل آشی های
مربوط و نصب عالمت های نشاندهنده محدوده بستر آندی و مسير

 عدد و بستر از نوع٢٠ تا ١٠آابل در صورتی آه تعداد آندها بين 
عمودی باشد.

٩٧،٣۶٨،٢٧٠ایستگاه ۵١

انجام عمليات احداث ایستگاه حفاظت آاتدی دیزلی شامل آندگذاری٠٨١١٠٠۶
و نصب دو دستگاه دیزل ژنراتور ، مخازن سوخت ماهانه و روزانه ،

ترانس / رآتيفایر و جعبه های اتصال مثبت و منفی، نصب تابلوهای
برق متناوب، اجرای سيستم اتصال زمين و انجام آابل آشی های
مربوط و نصب عالمت های نشاندهنده محدوده بستر آندی و مسير

 عدد و بستر از نوع٣٠ تا ٢٠آابل در صورتی آه تعداد آندها بين 
عمودی باشد.

١١٠،۴١٠،٣٧٠ایستگاه ۵١

)DEEP WELLانجام عمليات احداث ایستگاه حفاظت آاتدی چاهی (٠٨١٢٠٠١
  عدد باشد .١٠، در صورتی آه تعداد آندها تا 

٣٨،٨٣١،۵۴٠ایستگاه ۵١

)DEEP WELLانجام عمليات احداث ایستگاه حفاظت آاتدی چاهی (٠٨١٢٠٠٢
 عدد باشد .٢٠ تا ١٠، در صورتی آه تعداد آندها از

۴٢،٠۵۶،۴١٠ایستگاه ۵١

)DEEP WELLانجام عمليات احداث ایستگاه حفاظت آاتدی چاهی (٠٨١٢٠٠٣
 عدد باشد .٣٠ تا ٢٠، در صورتی آه تعداد آندها از 

۴۶،۵٠٠،٠٠٠ایستگاه ۵١

راه اندازی تأسيسات و تجهيزات سيستم حفاظت آاتدی دایم (٠٨١٣٠٠١
برقی ، زمينی ، چاهی )  شامل آزمایش ترانس / رآتيفایر برای تعيين
قطب های مثبت و منفی . ولتاژ و اندازه فيوزها، اندازه گيری پتانسيل
لوله بعد از راه اندازی ترانس / رآتيفایر اتصال برق، راه اندازی ترانس

و تنظيم خروجی آن و انجام آزمایش های تداخل و مشخص آردن
جریان های سرگردان.

١٢،٢۴١،۵٩٠ایستگاه ۵١

۴٢



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل هشتم - حفاظت کاتدیک

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هشتم - حفاظت کاتدیک

راه اندازی تأسيسات و تجهيزات سيستم حفاظت آاتدی دیزلی (٠٨١٣٠٠٢
زمينی ، چاهی )  شامل آزمایش ترانس / رآتيفایر برای تعيين

قطب های مثبت و منفی . ولتاژ و اندازه فيوزها، اندازه گيری پتانسيل
لوله بعد از راه اندازی ترانس / رآتيفایر اتصال برق، راه اندازی ترانس

و تنظيم خروجی آن و انجام آزمایش های تداخل و مشخص آردن
جریان های سرگردان.

١٩،۵٨۶،۵۴٠ایستگاه ۵١

۴٣



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل نهم - برش و پخ سر لوله

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

قيمت ردیف های این فصل مربوط به عمليات اضافی برش و پخ سرلوله است آه احيانا” در حين اجرای آار پيش خواهد آمد. از جمله: چنانچه١-
آارفرما نتواند به دالیلی لوله های مناسب به پيمانكار تحویل دهد و سرلولهها در زمان تحویل نياز به برش و ایجاد پخ داشته باشد، با تایيد مهندس
مشاور و آارفرما مبنی بر وجود ایراد در لوله ها، برای پرداخت هزینه برش و پخ زدن سرلوله ها یا بریدن لوله های معيوب، از نرخ های درج شده در

.این فصل استفاده می شود

توضيح : قيمت ردیف های این فصل به سنگ زدن معمول سرلوله در خط اصلی، جوشكاری، بریدن و سنگ زدن لوله در اتصاالت ميان مسيری،
نصب شيرآالت و اتصاالت و نظایر آن تعلق نمی گيرد. هزینه مربوط به این عمليات در ردیف های فصل های مربوط منظور شده است و از این بابت

.هزینه جداگانه ای پرداخت نمی شود

.هزینه جابه جایی اضافی لوله در آارگاه برای انجام عمليات برش یا دسته بندی لوله های معيوب در قيمت ردیف ها منظور شده است٢-

هزینه تامين ماشين آالت، ابزار آار، سوخت، مصالح و مواد مصرفی مورد نياز برای انجام آار و حمل آنها به پای آار در قيمت ردیف ها منظور شده٣-
.است

و شامل سنگ زدن و ایجاد پخ مناسب برای جوشكاری می باشد. LX65تا LX ۵و L ۵قيمت ردیف های این فصل مربوط به تمام لوله های از نوع ۴۵-
، سه درصد به قيمت ردیف های LX65برای لوله های با مقاومت مکانيکی باالتر به ازاء هر ١٠ درصد افزایش تنش تسليم فوالد نسبت به لوله ۵

 .این فصل اضافه می شود

چنانچه برای برش لوله نياز به تخليه مواد و گاززدایی لوله باشد و این آار در عهده پيمانكار قرار گيرد، قيمت آن جداگانه محاسبه و پرداخت۵-
.می شود

قيمت ردیف های این فصل برای برش و پخ لوله بصورت عمود بر محور طولی لوله می باشد. هرگاه برای ساخت اتصاالتی، نياز به برش مایل۶-
.سرلوله باشد، اضافه بهایی معادل ٢٠ درصد، به ردیف مربوط تعلق می گيرد

چنانچه به منظور جمع آوری لوله های فرسوده یا به هر دليل دیگری نياز به برش ساده سرلوله باشد، ۵٠ درصد قيمت ردیف مربوط پرداخت٧-
.می شود

برای بریدن لوله به روش گرم و  پخ سرلوله  باالتر از ضخامت ٠/۵٠٠  اینچ، به ازای هر ١/١۶ اینچ افزایش ضخامت اضافه بهایی معادل ۵ درصد٨-
.قيمت ردیف پرداخت می شود
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١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل نهم - برش و پخ سر لوله

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل نهم - برش و پخ سر لوله

 اینچ و ضخامت۴برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠٠١
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١٣٢،۵۵٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت۶برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠٠٢
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١۵٩،٠٧٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت٨برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠٠٣
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١٨٠،٧۶٠سر لوله ۵١

اینچ و ضخامت١٠برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠٠۴
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٢١٧،۴٠٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت١٢برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠٠۵
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٢۵٠،١١٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت١۴برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠٠۶
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٢٩٣،٩۶٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت١۶برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠٠٧
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٣٢٨،٧٨٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت١٨برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠٠٨
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٣۶٢،١٣٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت٢٠برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠٠٩
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٣٩٠،۴٢٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت٢٢برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠١٠
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

۴۵۴،٣١٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت٢۴برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠١١
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

۴٨۵،١٨٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت٢۶برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠١٢
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

۵۶١،٣٣٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت٢٨برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠١٣
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

۶١١،٢٣٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت٣٠برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠١۴
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

۶۴٧،١٨٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت٣٢برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠١۵
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

۶٨٧،۶٣٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت٣۴برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠١۶
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٧۶٩،٧٧٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت٣۶برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠١٧
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٨٣۵،٠٧٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت٣٨برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠١٨
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

٨٩۶،۴٧٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت۴٠برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠١٩
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١،٠۴٠،٢٢٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت۴٢برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠٢٠
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١،١۶٧،٨٧٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت۴۴برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠٢١
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١،٢٧۴،٠۴٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت۴۶برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠٢٢
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١،۴٠١،۴۵٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت۴٨برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠٢٣
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١،۵۴۶،٧٨٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت۵٢برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠٢۴
  اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١،۶٧٠،١۴٠سر لوله ۵١

 اینچ و ضخامت۵۶برش و پخ سرلوله به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠١٠٢۵
 اینچ .٠/۵٠جدار تا  

١،٨٠۴،٩٨٠سر لوله ۵١
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١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دهم - خمکاری منفرد

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

قيمت ردیف های این فصل مربوط به انجام عمليات خم آردن سرد لوله به طور مجرد بوده و تنها در مواردی آه به هر دليل دریك آار و طبق دستور١-
آارفرما یا مهندس مشاور، انجام یك یا چند خم بر روی لوله به صورت مجرد و یا اضافی نياز باشد از قيمت های این فصل استفاده خواهد شد.
توضيح آنكه هزینه خم زدن معمول و مورد نياز در مسير خط، در قيمت ردیف های فصل عمليات آماده سازی و جوشكاری منظور شده است و

.قيمت های این فصل به آنها تعلق نمی گيرد

خم آردن لوله ها با وسایل دستی و یا خم آردن لوله با ماشين خمكاری در آارگاه ثابت مالك محاسبات است، حمل لوله به آارگاه محل استقرار٢-
.دستگاه خمكاری و همچنين حمل لوله خم شده به محل مورد نياز، جداگانه و با توجه به فصل حمل و ریسه محاسبه و پرداخت خواهد شد

هزینه های مربوط به استقرار نفرات، لوازم و ماشين آالت برای خم آردن در آارگاه ثابت. اندازه گيری های الزم، حمل لوله در محوطه آارگاه، انجام٣-
عمليات الزم برای خم زدن لوله تا زاویه مناسب، خارج آردن لوله خم شده از ماشين و حمل و قراردادن مجدد لوله خم شده در  محل دپوی

.آارگاه، در قيمت ردیف ها منظور شده است

در نظر گرفته شده است. برای لوله های با مقاومت مکانيکی باالتر  LX65و تا حد LX ۵قيمت ردیف های این فصل برای خم زدن لوله های فوالدی  ۴۵-
 .، پنج درصد به قيمت ردیف های این فصل اضافه می شود LX65به ازاء هر ١٠ درصد افزایش تنش تسليم فوالد نسبت به لوله ۵

به ازای هر درجه اضافه خم بيش از ۵ درجه خم اوليه درج شده در ردیف های این فصل، اضافه بهایی معادل ۵ درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق۵-
.می گيرد

.هرگاه ضخامت جدار لوله بيش از ٠/۵٠٠ تا ٠/۶٢۵ اینچ باشد، اضافه بهایی معادل ۵ درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق می گيرد۶-

.هرگاه ضخامت جدار لوله بيش از ٠/۶٢۵ تا ٠/٧۵٠ اینچ باشد، اضافه بهایی معادل ١٠ درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق می گيرد٧-
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١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دهم - خمکاری منفرد

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دهم - خمکاری منفرد

 اینچ و با زاویه خم٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ۴خم زدن لوله به قطر ١٠٠١٠٠١
 درجه .۵تا 

۵۴٨،٢٩٠مورد ۵١

 اینچ و با زاویه خم٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ۶خم زدن لوله به قطر ١٠٠١٠٠٢
 درجه .۵تا 

۶۵۴،٩٠٠مورد ۵١

 اینچ و با٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ١٠ و ٨خم زدن لوله به قطر ١٠٠١٠٠٣
 درجه .۵زاویه خم تا 

٩٧١،۴٣٠مورد ۵١

 اینچ و٠/۵٠٠  اینچ تا ضخامت جدار ١۶ الی ١٢خم زدن لوله به قطر ١٠٠١٠٠۴
 درجه .۵با زاویه خم تا 

١،٣١١،٣۶٠مورد ۵١

 اینچ و با٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ٢٠ و ١٨خم زدن لوله به قطر ١٠٠١٠٠۵
 درجه .۵زاویه خم تا 

١،۶۵١،٩۵٠مورد ۵١

 اینچ و با زاویه٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ٢٢خم زدن لوله به قطر ١٠٠١٠٠۶
 درجه .۵خم تا 

٢،٠٣٩،٠٧٠مورد ۵١

 اینچ و با٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ٢۶ و ٢۴خم زدن لوله به قطر ١٠٠١٠٠٧
 درجه .۵زاویه خم تا 

٢،۴۴۵،٩٧٠مورد ۵١

 اینچ و با٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ٣٠ و ٢٨خم زدن لوله به قطر ١٠٠١٠٠٨
 درجه .۵زاویه خم تا 

٢،٨٩۵،٢٣٠مورد ۵١

 اینچ و با٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ٣۴ و ٣٢خم زدن لوله به قطر ١٠٠١٠٠٩
 درجه .۵زاویه خم تا 

٣،٣٨٩،٧٩٠مورد ۵١

 اینچ و با٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ۴٢ و ٣۶خم زدن لوله به قطر ١٠٠١٠١٠
 درجه .۵زاویه خم تا 

۴،٢٣٩،۶٧٠مورد ۵١

 اینچ و با٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ۴٨ و ۴۴خم زدن لوله به قطر ١٠٠١٠١١
 درجه .۵زاویه خم تا 

۵،١۴۴،١١٠مورد ۵١

 اینچ و با٠/۵٠٠ اینچ تا ضخامت جدار ۵۶ و ۵٢خم زدن لوله به قطر ١٠٠١٠١٢
 درجه .۵زاویه خم تا 

۶،٠۵٨،۴٠٠مورد ۵١
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١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل یازدهم - جوشکاری منفرد

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

چنانچه به هر دليل آارفرما در حين اجرای آار دستور آاری ابالغ آند آه انجام  آن نياز به جوشكاری در آارگاه ثابت داشته باشد، از قيمت١-
ردیف های این فصل استفاده خواهد شد. توضيح آنكه هزینه جوشكاری طول خط و نصب اتصاالت و شيرآالت در قيمت ردیف های فصل های مربوط

.منظور شده است و به هيچ عنوان نمی توان از قيمت ردیف های این فصل استفاده آرد

.هزینه جابه جایی لوله در محل آارگاه برای انجام عمليات جوشكاری، در قيمت ردیف های این فصل منظور شده است٢-

هزینه سنگ زدن و آماده آردن سرلوله های پخ شده برای تميز آردن و آماده سازی سرلوله برای جوشكاری، در قيمت ردیف های این فصل منظور٣-
.شده است

هزینه آزمایش صالحيت جوشكاران و تهيه روش جوشكاری و همچنين هزینه تأمين ماشين آالت، ابزار آار، سوخت، مصالح و مواد مصرفی مورد۴-
.نياز (غير از لوله و الكترود)، برای انجام آار و محل آنها به پای آار در قيمت ردیف ها منظور شده است

است. برای لوله های با مقاومت مکانيکی باالتر به ازای هر ١٠  LX65تا  LX   ۵و L ۵قيمت ردیف های این فصل مربوط به جوشكاری  لوله های ۵۵-
 .، سه درصد به قيمت ردیف های این فصل اضافه می شود LX65درصد افزایش تنش تسليم فوالد نسبت به لوله ۵

.تامين نيروی انسانی، ماشين آالت، لوازم و مصالح معدنی (غير از لوله، اتصاالت و الكترود) در ردیف های این فصل منظور شده است۶-

چنانچه لوله با ضخامتی مورد استفاده قرار گيرد آه در ردیف های این فصل قيمتی برای آن منظور نشده است،  از ميان یابی خطی دو ردیف٧-
.مربوط به نزدیكترین ضخامت استفاده خواهد شد
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١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل یازدهم - جوشکاری منفرد

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل یازدهم - جوشکاری منفرد

٣۵۴،١۵٠سرجوش اینچ .٢٨١ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠١٠٠١ ۵١

٣۶٨،٣١٠سرجوش اینچ .٣١٢ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠١٠٠٢ ۵١

٣٨٩،۵۶٠سرجوش اینچ .٣٣٧ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠١٠٠٣ ۵١

۴٢۴،٩٨٠سرجوش اینچ .۴٣٧ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠١٠٠۴ ۵١

۵٠٩،٩٧٠سرجوش اینچ .۵٣١ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠١٠٠۵ ۵١

۶۵١،۶٣٠سرجوش اینچ .۶٧۴ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠١٠٠۶ ۵١

۵٢۴،١۴٠سرجوش اینچ .٢٨١ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٢٠٠١ ۵١

۵٣٨،٣٠٠سرجوش اینچ .٣١٢ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٢٠٠٢ ۵١

۵۵٢،۴٧٠سرجوش اینچ .٣۴۴ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٢٠٠٣ ۵١

۵٧٣،٧٢٠سرجوش اینچ .٣٧۵ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٢٠٠۴ ۵١

۶٣٠،٣٨٠سرجوش اینچ .۴٣٢ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٢٠٠۵ ۵١

۶٧٢،٨٨٠سرجوش اینچ .۵٠٠ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٢٠٠۶ ۵١

٧٢٩،۵۴٠سرجوش اینچ .۵۶٢ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٢٠٠٧ ۵١

٨١۴،۵۴٠سرجوش اینچ .۶٢۵ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٢٠٠٨ ۵١

٩٧٠،٣۶٠سرجوش اینچ .٧١٩ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٢٠٠٩ ۵١

١،٠٣۴،١١٠سرجوش اینچ .٧۵٠ /٠ اینچ به ضخامت جدار ۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٢٠١٠ ۵١

٧۶۵،٩۴٠سرجوش اینچ .٣۴۴ /٠ اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٣٠٠١ ۵١

٧٨١،١١٠سرجوش اینچ .٣٧۵ /٠ اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٣٠٠٢ ۵١

٨١٩،٠٣٠سرجوش اینچ .۴٣٨ /٠ اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٣٠٠٣ ۵١

٨٧٩،۶٩٠سرجوش اینچ .۵٠٠ /٠ اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٣٠٠۴ ۵١

٩۵۵،۵٣٠سرجوش  اینچ .۵۶٢ /٠ اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٣٠٠۵ ۵١

١،٠١۶،٢٠٠سرجوش اینچ .۶٢۵ /٠ اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٣٠٠۶ ۵١

١،١٢٢،٣٧٠سرجوش اینچ .٧١٩ /٠ اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٣٠٠٧ ۵١

١،٢٢٠،٩۵٠سرجوش اینچ .٧۵٠ /٠ اینچ به ضخامت جدار ٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٣٠٠٨ ۵١

٩۶٣،٧٣٠سرجوشاینچ. ٠/٣۶۵اینچ به ضخامت جدار ١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۴٠٠١ ۵١

١،٠٢٠،٩٠٠سرجوشاینچ.٠/۴٣٨اینچ به ضخامت جدار ١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۴٠٠٢ ۵١

١،١٠٢،۵٧٠سرجوشاینچ.٠/۵٠٠اینچ به ضخامت جدار ١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۴٠٠٣ ۵١

١،١٩٢،۴١٠سرجوش اینچ.٠/۵۶٢اینچ به ضخامت جدار١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۴٠٠۴ ۵١

١،٢٧۴،٠٨٠سرجوش اینچ.٠/۶٢۵اینچ به ضخامت جدار١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۴٠٠۵ ۵١

١،٣٩۶،۵٩٠سرجوش اینچ .٠/٧١٩اینچ به ضخامت جدار ١٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۴٠٠۶ ۵١

١،١٠۶،٣٩٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۵٠٠١ ۵١

١،١۵٩،٠٨٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۵٠٠٢ ۵١

١،٢٢٠،۵۴٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۵٠٠٣ ۵١

١،٣٢۵،٩١٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۵٠٠۴ ۵١

١،۴٣١،٢٨٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۵٠٠۵ ۵١

١،۵٢٧،٨٧٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۵٠٠۶ ۵١

١،۶٣٣،٢۵٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۵٠٠٧ ۵١

١،٧٣٨،۶٢٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ١٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۵٠٠٨ ۵١

١،٢٧٩،٢١٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۶٠٠١ ۵١

١،٣٣۵،۶۴٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۶٠٠٢ ۵١

١،۴٢٠،٣٠٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۶٠٠٣ ۵١
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١،۴٧۶،٧٣٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۶٠٠۴ ۵١

١،۵۴٢،۵٧٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۶٠٠۵ ۵١

١،۶۵۵،۴۵٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۶٠٠۶ ۵١

١،٧۶٨،٣٢٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۶٠٠٧ ۵١

١،٨٨١،١٩٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۶٠٠٨ ۵١

١،٩۵۶،۴۴٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ١۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠۶٠٠٩ ۵١

١،۴۵٧،٩٢٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٧٠٠١ ۵١

١،۵٢٣،٧۶٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٧٠٠٢ ۵١

١،۶٠٨،۴٢٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٧٠٠٣ ۵١

١،۶۶۴،٨۵٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٧٠٠۴ ۵١

١،٧۴٠،١٠٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٧٠٠۵ ۵١

١،٨٧١،٧٨٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٧٠٠۶ ۵١

٢،٠٠٣،۴٧٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٧٠٠٧ ۵١

٢،١٣۵،١۵٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٧٠٠٨ ۵١

٢،٢١٩،٨٠٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ١۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٧٠٠٩ ۵١

١،۶٠٨،۴٢٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٨٠٠١ ۵١

١،۶٨٣،۶۶٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٨٠٠٢ ۵١

١،٧۶٨،٣٢٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٨٠٠٣ ۵١

١،٨۴٣،۵۶٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٨٠٠۴ ۵١

١،٩١٨،٨١٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٨٠٠۵ ۵١

٢،٠۶٩،٣١٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٨٠٠۶ ۵١

٢،٢٠٠،٩٩٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٨٠٠٧ ۵١

٢،٣۵١،۴٩٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٨٠٠٨ ۵١

٢،۴۴۵،۵۵٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ١٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٨٠٠٩ ۵١

١،٧۴٩،۵١٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٩٠٠١ ۵١

١،٨٣۴،١۶٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٩٠٠٢ ۵١

١،٩٢٨،٢٢٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٩٠٠٣ ۵١

٢،٠٠٣،۴٧٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٩٠٠۴ ۵١

٢،٠٨٨،١٢٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٩٠٠۵ ۵١

٢،٢۴٨،٠٢٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٩٠٠۶ ۵١

٢،۴٠٧،٩٢٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٩٠٠٧ ۵١

٢،۵۶٧،٨٢٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٩٠٠٨ ۵١

٢،۶۶١،٨٨٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٢٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٠٩٠٠٩ ۵١

١،٨٣٢،٧۵٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٠٠٠١ ۵١

١،٩٢٢،٨٩٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٠٠٠٢ ۵١

٢،٠١٣،٠٢٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٠٠٠٣ ۵١

٢،١٠٣،١۶٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٠٠٠۴ ۵١

٢،١٧٨،٢٧٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٠٠٠۵ ۵١

٢،٣۵٨،۵۴٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٠٠٠۶ ۵١

٢،۵٢٣،٧٩٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٠٠٠٧ ۵١

٢،٧٠۴،٠۶٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٠٠٠٨ ۵١
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٢،٧٩۴،٢٠٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٢٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٠٠٠٩ ۵١

١،٩٨٢،٩٨٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١١٠٠١ ۵١

٢،٠٨٨،١۴٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١١٠٠٢ ۵١

٢،١٧٨،٢٧٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١١٠٠٣ ۵١

٢،٢٨٣،۴٣٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١١٠٠۴ ۵١

٢،٣٧٣،۵٧٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١١٠٠۵ ۵١

٢،۵۶٨،٨۶٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١١٠٠۶ ۵١

٢،٧٣۴،١١٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١١٠٠٧ ۵١

٢،٩١۴،٣٨٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١١٠٠٨ ۵١

٣،٠١٩،۵۴٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٢۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١١٠٠٩ ۵١

٢،١۴٨،٢٣٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٢٠٠١ ۵١

٢،٢۶٨،۴١٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٢٠٠٢ ۵١

٢،٣٧٣،۵٧٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٢٠٠٣ ۵١

٢،۴۶٣،٧٠٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٢٠٠۴ ۵١

٢،۵۶٨،٨۶٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٢٠٠۵ ۵١

٢،٧٧٩،١٧٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٢٠٠۶ ۵١

٢،٩۵٩،۴۵٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٢٠٠٧ ۵١

٣،١۶٩،٧۶٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٢٠٠٨ ۵١

٣،٢٧۴،٩٢٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٢۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٢٠٠٩ ۵١

٢،٣١٣،۴٨٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٣٠٠١ ۵١

٢،۴٣٣،۶۶٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٣٠٠٢ ۵١

٢،۵۵٣،٨۴٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٣٠٠٣ ۵١

٢،۶۴٣،٩٧٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٣٠٠۴ ۵١

٢،٧۶۴،١۵٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٣٠٠۵ ۵١

٢،٩٨٩،۴٩٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٣٠٠۶ ۵١

٣،١٨۴،٧٨٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٣٠٠٧ ۵١

٣،٣٩۵،١٠٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٣٠٠٨ ۵١

٣،۵١۵،٢٨٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٢٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٣٠٠٩ ۵١

٢،۴٧٨،٧٢٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۴٠٠١ ۵١

٢،۶١٣،٩٣٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۴٠٠٢ ۵١

٢،٧۴٩،١٣٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۴٠٠٣ ۵١

٢،٨۵۴،٢٩٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۴٠٠۴ ۵١

٢،٩۵٩،۴۵٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۴٠٠۵ ۵١

٣،١٩٩،٨١٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۴٠٠۶ ۵١

٣،۴١٠،١٢٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۴٠٠٧ ۵١

٣،۶٣۵،۴۶٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۴٠٠٨ ۵١

٣،٧٧٠،۶۶٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٣٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۴٠٠٩ ۵١

٢،۶۵١،٢۶٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۵٠٠١ ۵١

٢،٧٨۶،٨۴٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۵٠٠٢ ۵١

٢،٩٢٢،۴١٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۵٠٠٣ ۵١

٣،٠٢٧،٨۶٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۵٠٠۴ ۵١

۵١
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٣،١۶٣،۴۴٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۵٠٠۵ ۵١

٣،۴١٩،۵٢٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۵٠٠۶ ۵١

٣،۶٣٠،۴٢٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۵٠٠٧ ۵١

٣،٨٧١،۴۴٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۵٠٠٨ ۵١

۴،٠٢٢،٠٨٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٣٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۵٠٠٩ ۵١

٢،٨١۶،٩۶٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۶٠٠١ ۵١

٢،٩۶٧،۶٠٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۶٠٠٢ ۵١

٣،١٠٣،١٨٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۶٠٠٣ ۵١

٣،٢٢٣،۶٩٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۶٠٠۴ ۵١

٣،٣۵٩،٢٧٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۶٠٠۵ ۵١

٣،۶٣٠،۴٢٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۶٠٠۶ ۵١

٣،٨۵۶،٣٨٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۶٠٠٧ ۵١

۴،١١٢،۴٧٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۶٠٠٨ ۵١

۴،٢۶٣،١١٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٣۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١۶٠٠٩ ۵١

٣،٠۵٩،۵۶٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٧٠٠١ ۵١

٣،٢٢٣،١٧٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٧٠٠٢ ۵١

٣،٣٧٠،۴٢٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٧٠٠٣ ۵١

٣،۵٠١،٣١٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٧٠٠۴ ۵١

٣،۶۴٨،۵۶٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٧٠٠۵ ۵١

٣،٩۴٣،٠۶٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٧٠٠۶ ۵١

۴،١٨٨،۴٨٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٧٠٠٧ ۵١

۴،۴۶۶،۶٣٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٧٠٠٨ ۵١

۴،۶٣٠،٢۴٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٣۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٧٠٠٩ ۵١

٣،٢٢٣،١٧٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٨٠٠١ ۵١

٣،۴٠٣،١۴٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٨٠٠٢ ۵١

٣،۵٣۴،٠٣٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٨٠٠٣ ۵١

٣،۶٨١،٢٨٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٨٠٠۴ ۵١

٣،٨۴۴،٩٠٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٨٠٠۵ ۵١

۴،١٢٣،٠۴٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٨٠٠۶ ۵١

۴،۴٠١،١٨٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٨٠٠٧ ۵١

۴،٧١٢،٠۴٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٨٠٠٨ ۵١

۴،٨٧۵،۶۶٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ٣٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٨٠٠٩ ۵١

٣،٣٧٠،۴٢٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٩٠٠١ ۵١

٣،۵۶۶،٧۶٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٩٠٠٢ ۵١

٣،٧١۴،٠١٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٩٠٠٣ ۵١

٣،٨۶١،٢۶٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٩٠٠۴ ۵١

۴،٠٢۴،٨٧٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٩٠٠۵ ۵١

۴،٣۵٢،١٠٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٩٠٠۶ ۵١

۴،۶٣٠،٢۴٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٩٠٠٧ ۵١

۴،٩٢۴،٧۴٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٩٠٠٨ ۵١

۵،١٢١،٠٨٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ۴٠جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١١٩٠٠٩ ۵١

۵٢
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٣،۵٣۴،٠٣٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٠٠٠١ ۵١

٣،٧۴۶،٧٣٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٠٠٠٢ ۵١

٣،٨٧٧،۶٢٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٠٠٠٣ ۵١

۴،٠۵٧،۵٩٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٠٠٠۴ ۵١

۴،٢٠۴،٨۵٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٠٠٠۵ ۵١

۴،۵۴٨،۴٣٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٠٠٠۶ ۵١

۴،٨۴٢،٩٣٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٠٠٠٧ ۵١

۵،١۵٣،٨٠٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٠٠٠٨ ۵١

۵،٣۵٠،١٣٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ۴٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٠٠٠٩ ۵١

٣،۶٨١،٢٨٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢١٠٠١ ۵١

٣،٩١٠،٣۴٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢١٠٠٢ ۵١

۴،٠۵٧،۵٩٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢١٠٠٣ ۵١

۴،٢٢١،٢١٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢١٠٠۴ ۵١

۴،۴٠١،١٨٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢١٠٠۵ ۵١

۴،٧۴۴،٧٧٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢١٠٠۶ ۵١

۵،٠۵۵،۶٣٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢١٠٠٧ ۵١

۵،٣۶۶،۴٩٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢١٠٠٨ ۵١

۵،۵٧٩،١٩٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ۴۴جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢١٠٠٩ ۵١

٣،٧٩۴،۶٣٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٢٠٠١ ۵١

٣،٩٩٧،۵۵٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٢٠٠٢ ۵١

۴،١٨٠،١٨٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٢٠٠٣ ۵١

۴،٣۴٢،۵١٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٢٠٠۴ ۵١

۴،۵٢۵،١۴٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٢٠٠۵ ۵١

۴،٨٩٠،۴٠٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٢٠٠۶ ۵١

۵،١٩۴،٧٨٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٢٠٠٧ ۵١

۵،۵٣٩،٧۵٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٢٠٠٨ ۵١

۵،٧۴٢،۶٧٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ۴۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٢٠٠٩ ۵١

٣،٩٣۶،۶٧٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٣٠٠١ ۵١

۴،١٨٠،١٨٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٣٠٠٢ ۵١

۴،٣۴٢،۵١٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٣٠٠٣ ۵١

۴،۵٢۵،١۴٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٣٠٠۴ ۵١

۴،٧٠٧،٧٧٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٣٠٠۵ ۵١

۵،٠٧٣،٠٣٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٣٠٠۶ ۵١

۵،۴١٨،٠٠٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٣٠٠٧ ۵١

۵،٧۶٢،٩۶٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٣٠٠٨ ۵١

۵،٩٨۶،١٧٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ۴٨جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢٣٠٠٩ ۵١

۴،٢٨١،۶۴٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۴٠٠١ ۵١

۴،۵٠۴،٨۵٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۴٠٠٢ ۵١

۴،٧٠٧،٧٧٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۴٠٠٣ ۵١

۴،٨٩٠،۴٠٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۴٠٠۴ ۵١

۵،٠٩٣،٣٢٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۴٠٠۵ ۵١

۵٣



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل یازدهم - جوشکاری منفرد

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل یازدهم - جوشکاری منفرد

۵،۴٩٩،١۶٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۴٠٠۶ ۵١

۵،٨۴۴،١٣٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۴٠٠٧ ۵١

۶،٢٢٩،۶٨٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۴٠٠٨ ۵١

۶،۴٧٣،١٩٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ۵٢جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۴٠٠٩ ۵١

۴،۶٠۶،٣١٠سرجوش اینچ .٠/٣٧۵ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۵٠٠١ ۵١

۴،٨۴٩،٨٢٠سرجوش اینچ .٠/۴٠۶ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۵٠٠٢ ۵١

۵،٠۵٢،٧۴٠سرجوش اینچ .٠/۴٣٨ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۵٠٠٣ ۵١

۵،٢٧۵،٩۵٠سرجوش اینچ .٠/۴۶٩ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۵٠٠۴ ۵١

۵،۴٧٨،٨٧٠سرجوش اینچ .٠/۵٠٠ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۵٠٠۵ ۵١

۵،٩٠۵،٠١٠سرجوش اینچ .٠/۵۶٢ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۵٠٠۶ ۵١

۶،٢٩٠،۵۶٠سرجوش اینچ .٠/۶٢۵ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۵٠٠٧ ۵١

۶،۶٩۶،۴٠٠سرجوش اینچ .٠/۶٨٨ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۵٠٠٨ ۵١

۶،٩۶٠،٢٠٠سرجوش اینچ .٠/٧۵٠ اینچ به ضخامت جدار ۵۶جوشكاری یك سرلوله به قطر ١١٢۵٠٠٩ ۵١

۵۴



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوازدهم -  حمل و نقل

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

به طور آلی، هزینه بارگيری، حمل و باراندازی برای مصالح تهيه شده توسط پيمانكار، از محل تحویل تا انبار آارگاه و از انبار آارگاه تا محل مصرف و١-
همچنين مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرماست، از انبار آارگاه تا محل مصرف در ردیف های سایر فصل های این فهرست بها پيش بينی شده
است. ردیف های این فصل، به منظور پرداخت هزینه های بارگيری، حمل و باراندازی از محل تحویل تا انبار آارگاه،برای مصالحی آه تامين آن در

.تعهد آارفرماست پيش بينی گردیده است

تبصره ١ : چنانچه لوله های دریافتی از آارفرما، از محل تحویل مستقيما به آنار آانال حمل و در آنجا ریسه گردد، با توجه به اینكه هزینه مربوط در
.فصل ریسه چينی لحاظ گردیده بنابراین هزینه بارگيری، حمل تا ٣٠ آيلومتر و باراندازی مصالح به آن تعلق نمی گيرد

تبصره ٢ : بابت بارگيری یا باراندازی مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرماست، ١۵ درصد قيمت ردیف بارگيری، حمل تا ٣٠ آيلومتر و باراندازی
.مصالح در نظر گرفته می شود

.مبدا حمل لوله، شيرآالت، اتصاالت و سایر مصالح تحویلی آارفرما محل تحویل مصالح یاد شده به پيمانكار است٢-

.هزینه حمل، شير آالت و اتصاالت و مصالح پوشش با استفاده از ردیف های این فصل و اعمال ضریب ٢/۵٠محاسبه می شود٣-

   .بهای حمل لوله، با استفاده از بهای واحد ردیف های این فصل و مقدار تن معادل  آن آه طبق رابطه ذیل محاسبه می شود، پرداخت می گردد۴-

      T = 1/2 × 24 N/n  
 :  آه در  آن

T =مقدار تن معادل  
N =تعداد آل شاخه لوله ها  
n =تعداد شاخه های استاندارد لوله قابل حمل با یك تریلی آه از جدول ١ به دست می آید .

تبصره ١: چنانچه محدودیت راه ها و پل های مسير امكان حمل لوله مطابق جدول ١ (پيوست ۶) را  مقدور ننماید، تعداد شاخه ها بر اساس نظر
.مهندس مشاور تعيين خواهد شد

.تبصره ٢ : در صورتی آه لوله دارای پوشش پلی اتيلن یا هر نوع عایق دیگر  باشد، قيمت ردیف های این فصل به اضافه ۵ درصد پرداخت می شود

.تبصره ٣ : برای جبران هزینه ترافيكی حمل لوله های ۵٢ و ۵۶ اینچ، ٣۵ درصد به قيمت ردیف های این فصل اضافه می شود

.در صورتی آه حمل مصالح در راه های خاآی و شنی انجام شود، بهای واحد ردیف های این فصل به اضافه ٣٠ درصد، پرداخت می شود۵-

مبنای تعيين مسافت حمل، نزدیك ترین راه طبق  آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و ترابری است، و در مورد راه هایی آه در دفترچه یاد شده،۶-
.مسافتی برای آنها تعيين نشده است، با در نظر گرفتن  آوتاه ترین فاصله، طبق نظر مهندس مشاور، فاصله آنها تعيين می شود

۵۵



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوازدهم -  حمل و نقل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوازدهم -  حمل و نقل

٨۴،٣٢٠تن کيلومتر و باراندازی مصالح.٣٠بارگيری، حمل تا ١٢٠١٠٠١ ۵١

١،٠۴٠تن/کيلومتر کيلومتر.٧۵ کيلومتر، تا ٣٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠٢ ۵١

٧٠٠تن/کيلومتر کيلومتر.١۵٠ کيلومتر، تا فاصله ٧۵حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠٣ ۵١

۴۴٠تن/کيلومتر کيلومتر.٣٠٠ کيلومتر، تا فاصله ١۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠۴ ۵١

٣۶٠تن/کيلومتر کيلومتر.۴۵٠ کيلومتر، تا فاصله ٣٠٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠۵ ۵١

٣١٠تن/کيلومتر کيلومتر.٧۵٠ کيلومتر، تا فاصله ۴۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠۶ ۵١

٢۶٠تن/کيلومتر کيلومتر٧۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١٢٠١٠٠٧ ۵١

۵۶



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سيزدهم - عمليات خاکی

معاونت امور مهندسی

: مقدمه

زمين سنگی ، زمينی است آه برای آندن آن استفاده از چكش های بادی سنگبری ، مواد سوزا و منفجره  یا ماشين آالت سنگين  مانند بولدوزر١-
. با قدرت ٣٠٠ قوه اسب یا وسایل مشابه الزامی باشد . سایر زمين ها  غير سنگی ناميده می شود

زمين ریزشی به زمينی گفته می شود آه آندن آن طبق نقشه ، به علت ریزش خاك اطراف آانال ، به آسانی مقدور نبوده و برای آندن آن یا باید٢-
تمهيدهای خاصی مانند چوب بست یا سپرآوبی انجام گيرد یا آانال با چنان شيبی آنده شود آه از ریزش آلی خاك ممانعت آند. هزینه عمليات

. اضافی مربوط به زمينهای ریزشی برحسب مورد جداگانه پرداخت می شود

. منظور از عمق آانال در ردیف های این فصل ، اختالف ارتفاع بين آف آانال و متوسط رقوم سطح زمين دو طرف آانال است٣-

. منظور از عرض آانال ، عرض آف آانال است ، آه در نقشه های اجرایی مشخص شده است۴-

. بهای ردیف های حفاری آانال ، شامل آندن خاك و ریسه آردن آن در آنار آانال و در امتداد مسير است۵-

در قيمت ردیف های این فصل ، هزینه های اضافی بابت افزایش حجم ناشی از تورم یا نشست  خاك در نظر گرفته شده است . ردیف های حفاری۶-
. برحسب حجم محل حفاری و ردیف های حمل و خاآریزی برحسب حجم محل خاآریز اندازه گيری می شود

. ردیف های جمع آوری و حمل خاك ها و مواد زاید برحسب حجم محل حفاری به تناسب خاك جابجا شده اندازه گيری می شود٧-

در محل هایی آه به تشخيص مهندس مشاور و تأیيد آارفرما . حفر آانال با وسایل مكانيكی مقدور نباشد و حفاری با دست انجام شود ، هزینه٨-
. آن از ردیف های حفاری آانال با دست پرداخت می شود . حفاری با استفاده از آمپرسور و دج بر آاردستی محسوب می شود

در صورتی آه بنا به تشخيص مهندس مشاور و تأیيد آارفرما الزم شود خاك های اضافی حاصل از حفاری جمع آوری و حمل شود ، هزینه  آن از٩-
. ردیف مربوط پرداخت می گردد

شرح و بهای واحد درج شده در ردیف ١٣٠٧٠٠٢ ، مربوط به عمليات تخریب . زیرسازی و روسازی معابر در محل های عبور خط لوله می باشد .١٠-
.ردیف های تخریب برحسب حجم محل تخریب شده اندازه گيری می شود

بهای ردیف ١٣٠٩٠٠١ شامل سرند آردن خاك حاصل از حفاری یا تهيه شده از قرضه ، ساخت بالشتك های زیر لوله در آانال . ریختن خاك سرند١١-
. شده به داخل آانال ، پخش و تسطيح و متراآم آردن آن با وسایل دستی است

ردیف ١٣١١٠٠۶ در هر مورد تنها برای یك بار پرداخت می شود و اندازه گيری آن برای خاآی آه از آنار ترانشه به دپو منتقل می شود ، برحسب١٢-
حجم محل حفاری به تناسب خاك جابه جا شده ، و برای خاآی آه از دپو به آنار ترانشه برگشت داده شده است ، برحسب حجم محل خاآریز

. انجام ميشود

هزینه تخليه و دفع آب های سطحی آه احتمال دارد از طریق بارندگی یا نهرهای مجاور ( به استثنای آب های زیرزمينی ) وارد آانا ل شود ، در١٣-
ردیف های این فصل پيش بينی شده است . در موارد مجاورت آانال با رودخانه یا دریا و مانند آن ، آه منجر به نفوذ آب از جدار دیواره به داخل شود

. ، مانند آب های زیرزمينی تلقی شده و برحسب مورد از ردیف مربوط استفاده خواهد شد

اضافه بهای ردیف ١٣١٣٠٠١ ، برای صعوبت انجام تمام عمليات مربوط به این فصل در زمين های آبدار در نظر گرفته شده است . ردیف های یاد١۴-
.شده به آن قسمت از آانال آه زیرتر از آب زیرزمينی قرار دارد ، با تأیيد مهندس مشاور و تصویب آارفرما پرداخت می شود

در صورتيكه حمل خاك در راه های ساخته شده شنی انجام شود، ٩٠ درصد و در صورتيكه در راه های آسفالت انجام شود، ٧٧ درصد بهای١۵-
.ردیف های حمل پرداخت می شود

۵٧



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سيزدهم - عمليات خاکی

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدهم - عمليات خاکی

 متر، با هر وسيله٢حفاری کانال در زمين غير سنگی تا عمق ١٣٠١٠٠١
مکانيکی.

١٧،٠۶٠متر مکعب ۵١

 متر، در صورتی که حفاری با٢حفاری کانال در زمين سنگی با عمق ١٣٠٢٠٠١
استفاده از بيل مکانيکی و مواد منفجره انجام شود.

١٢۶،٧٠٠متر مکعب ۵١

 متر، در صورتی که حفاری با٢حفاری کانال در زمين سنگی با عمق ١٣٠٢٠٠٢
استفاده از بيل مکانيکی و چکش هيدروليکی، انجام شود.

٢۵٧،٠٩٠متر مکعب ۵١

 متر٢اضافه بها به ردیف های آانال آنی با وسایل مكانيكی تا عمق ١٣٠٣٠٠١
 متر باشد.٢، در صورتی آه عمق آانال بيش از 

٢،۴٧٠متر مکعب ۵١

 متر ، در صورتی آه٢حفاری آانال در زمين غير سنگی تا عمق ١٣٠۴٠٠١
استفاده از بيل مكانيكی به علت موقعيت مكانی مقدور نباشد

وحفاری با دست انجام شود .

١١۵،٨١٠متر مکعب ۵١

 متر ، در صورتی آه حفاری با٢حفاری آانال در زمين سنگی تا عمق ١٣٠۴٠٠٢
استفاده از آمپرسور و دج بر انجام شود.

١،٢٨٧،۵۶٠متر مکعب ۵١

 متر ، برای حفر٢اضافه بها به ردیف های آانال آنی با دست تا عمق ١٣٠۵٠٠١
 متر.٢آانال در عمق بيش از 

۴٧،٠۴٠متر مکعب ۵١

١،٠٩٠،١۶٠متر مکعبتخریب روسازی و زیر سازی بتنی  در مسير خط لوله.١٣٠٧٠٠٢ ۵١

۴،۵٠٠متر مربعپروفيله آردن آف و دیوار آانال در زمين غيرسنگی.١٣٠٨٠٠١ ۵١

٢۶،٢٢٠متر مربعپروفيله آردن آف و دیواره  آانال در زمين سنگی.١٣٠٨٠٠٢ ۵١

١۶۵،٢١٠متر مکعبخاآریزی زیر ، اطراف و روی لوله با خاك سرندی.١٣٠٩٠٠١ ۵١

پرآردن آانال ( خاآریز خاك سرندی ) و به شكل گرده ماهی درآوردن١٣٠٩٠٠٢
روی آن.

۶،٣٧٠متر مکعب ۵١

اضافه بها به ردیف های خاآریزی با خاك سرندی برای تهيه ، حمل و١٣١٠٠٠٣
پخش ماسه خاآدار (آفی) به جای استفاده از خاك سرند شده

محلی، به منظور بستر سازی و مانند آن.

۵۵،٣۶٠متر مکعب ۵١

اضافه بها به ردیف های خاآریزی با خاك سرندی برای تهيه خاك١٣١١٠٠١
 متری و باراندازی و ریسه آردن آن۵٠٠مناسب از قرضه ، حمل آن تا 

در مسير آانال های سنگی و یا محل ها آه خاك آنده شده برای
استفاده مناسب نباشد.

٢٨،٩٢٠متر مکعب ۵١

 متری و۵٠٠جمع آوری خاك و مواد زاید ، بارگيری ، حمل تا فاصله ١٣١١٠٠٢
باراندازی آن .

٢٧،٨۶٠متر مکعب ۵١

حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه ، در صورتی آه١٣١١٠٠٣
 و١٣١١٠٠١ متر موضوع ردیف های ۵٠٠فاصله حمل بيش از 

۵٠٠آيلومتر باشد ، به ازای هر یك آيلومتر اضافه بر ١٠ تا ١٣١١٠٠٢
متر (آسر آيلومتر، به تناسب محاسبه می شود)

۵،٧١٠متر مکعب ۵١

حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه ، در صورتی آه١٣١١٠٠۴
 آيلومتر  باشد، به ازای هر یك٣٠ آيلومتر تا ١٠فاصله حمل بيش از 

 آيلومتر. (آسر آيلومتر، به تناسب محاسبه١٠آيلومتر اضافه بر 
می شود)

۵،١٩٠مترمکعب/کيلومتر ۵١

حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه ، در صورتی آه١٣١١٠٠۵
 آيلومتر  باشد ، به ازای هر یك آيلومتر٣٠فاصله حمل بيش از 

  (آسر آيلومتر، به تناسب محاسبه می شود)٠ آيلومتر ٣٠اضافه بر 

۴،٢۵٠مترمکعب/کيلومتر ۵١

 متر با هر وسيله مكانيكی ، از۵٠جابه جایی خاك تا فاصله حداآثر١٣١١٠٠۶
آنار آانال به محل دپو یا برعكس ، در مواردی آه بارگيری و باراندازی

انجام نمی شود .

۴،٨۴٠متر مکعب ۵١

اضافه بها برای آن قسمت از عمليات آه در زمين های آبدار ( غير از١٣١٣٠٠١
آب هـــای  سطحی ) و زیر تراز آب زیرزمينی انجام شود و شدت
تراوش  آب های زیرزمينی به حدی باشد آه استفاده از  تلمبه

موتوری اجتناب ناپذیر باشد. 

١١٧،۴٠٠متر مکعب ۵١

۵٨



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - مصالح پای کار١پيوست 

معاونت امور مهندسی

۵٩



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - مصالح پای کار١پيوست 

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 - مصالح پای کار١پيوست 

٠مصالح پای کار۴١٠١٠٠١ ۵١

۶٠



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت امور مهندسی

پيوست ٢ - دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه
این دستورالعمل ، به صورت عمومی و برای استفاده در رشتههای مختلف تهيه شده است ، از این رو ، برای آارهای مربوط به هر رشته ، باید به تناسب

.ماهيت و نياز آن آار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد

 تعاریف١-
تجهيز آارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام ها و تدارآاتی است آه پيمانكار باید برای دوره اجرا انجام دهد ، تا آغاز و همچنين انجام عمليات موضوع١-١

. پيمان ، مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پيمان ، ميسر شود

ساختمان های پشتيبانی ،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای پشتيبانی عمليات اجرایی ، مورد بهره برداری قرار می گيرند ، مانند٢-١
آارگاه های سرپوشيده ، شامل آارگاه های تاسيساتی، آهنگری ، نجاری ، آرماتوربندی ، باطری سازی ، صافكاری ، نقاشی ، ساخت قطعات
پيش ساخته و مانند آن ، تعميرگاه های سرپوشيده ماشين آالت ، انبارهای سرپوشيده ، انبار مواد منفجره ، آزمایشگاه پيمانكار ، اتاق محل

. ترانسفورماتورها و مولدهای برق ، ایستگاه سوخت رسانی

ساختمان های عمومی،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای افراد مستقر در آارگاه و سرویس دادن به آنها ، مورد استفاده قرارگيرد ، مانند٣-١
دفاتر آار ، نمازخانه ، مهمان سرا ، ساختمان های مسكونی ، غذاخوری ، آشپزخانه ، نانوایی ، فروشگاه ،  درمانگاه ، رختشویخانه ، تلفنخانه ،

. پارآينگ های سرپوشيده

محوطه سازی ، شامل خيابان بندی ، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضالب ، ایجاد خاآریز و آانال های هدایت آب و تمهيدات دیگر۴-١
برای حفاظت آارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز ، انبارهای روباز ، زمين های ورزشی ، پارآينگ های روباز، حصار آشی ، تامين روشنایی محوطه

. ، تامين تجهيزات ایمنی و حفاظت و آارهای مشابه است

منظور از ورودی آارگاه ،محل یا محل هایی از آارگاه است آه در آن ، آب ، برق ، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای آار ، از سوی آارفرما تامين و۵-١
. تحویل پيمانكار می شود . مشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش گفته  ، در شرایط خصوصی پيمان تعيين می شود

انبار آارگاه ، محل یا محل هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جانمایی تجهيز آارگاه  ، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت۶-١
. دستورالعمل های مربوط ، از  آنها استفاده می شود

. راه دسترسی ، راهی است آه یكی از راه های موجود آشور را به آارگاه متصل آند٧-١

. راه های سرویس ، راه هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات احداث می شود٨-١

راه های ارتباطی ، راه هایی است آه معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرضه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه٩-١
.راه های دیگر ، به محل اجرای عمليات متصل می آند

راه انحرافی ، راهی است ، آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه قبال از مسير موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عمليات موضوع١٠-١
.پيمان قطع شده است ، احداث شود

منظور از تأمين در شرح ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، فراهم آردن ساختمان ها ، تأسيسات و همچنين ماشين آالت ، به روش احداث یا نصب١١-١
در آارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امكانات موجود در محل ، به صورت خرید خدمات یا اجاره و همچنين ، اقدام های مربوط به نگهداری وبهره برداری

. از آنهاست

برچيدن آارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسيسات و ساختمان های موقت ، خارج آردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و دیگر١٢-١
تدارآات پيمانكار از آارگاه ، تسطيح ،تميز آردن و در صورت لزوم بشكل اول برگرداندن زمين ها و محل های تحویلی آارفرما ، طبق نظر آارفرما

. است

روش تهيه برآورد٢-
مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و نياز هر آار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی١-٢

ترین روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را طبق ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن
آارگاه این پيوست ، برحسب قيمــت های محل اجرای عملــيات و با منظـور نمودن هزینه های باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد آرده و در
برابر ردیف های مورد نظر ، درج نماید و چنانچه مشخصات ویژهای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و پيمان ،
پيشبينی آند. برای ساختمان هایی آه احداث ميشود ، ارزش مصالح بازیافتی ، از هزینه احداث آسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها

منظور می شود . در مورد ساختمان های پيش ساخته ، مانند آاروانها و قطعات پيش ساخته ساختمان ها ، مانند قابهای فلزی ، هزینه حمل
و نصب ، استهالك و سرمایه گذاری آنها ، در طول اجرای آار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور می شود . در
. پيمان هایی آه از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود ، تنها یك فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه برای آل آار تهيه می گردد

ساختمان ها ، تأسيسات و راه هایی آه در برآورد هزینههای تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ميگردد ، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر ٢-٢
گرفته می شود . به منظور تقليل هزینه های تجهيز آارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه در طرح برای دوره بهره
برداری پيش بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات یاد شده به عنوان تجهيز آارگاه استفاده گردد و این موضوع در
اسناد و مدارك پيمان درج شود . در این حالت ، هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد هزینه
اجرای آار منظور می شود . چنانچه برای تأمين آب ، برق ، گاز ، مخابرات و راه های آارگاه یا تأمين ساختمان های مسكونی ، اداری ،

پشتيبانی و عمومی یا سایر موارد ، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه  برای دوران بهره برداری از طرح پيشبينی می شود استفاده گردد ،
با توجه به اینكه هزینه آنها در ردیف های فصل های مربوط پيش بينی شده است ، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد شده در تجهيز و

برچيدن آارگاه ،منظور نمی گردد و صرفا” هزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد
.شد

نحوه تأمين آب ، برق ، گاز و مخابرات آارگاه در دوران اجرا ، باید در شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود ، چنانچه برای انتقال آب ، برق ، ٣-٢
گاز و برقراری ارتباط مخابراتی ، از شبكه سراسری یا محلی تا ورودی آارگاه ، لوله آشی ، آانال آشی ، و آابل آشی ، برای دوران اجرا

. الزم باشد ، باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمان ، پيش بينی شود

چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی آارگاه را به عهده بگيرد ، آه آارهای آن ، شامل نصب ترانسفورماتور و ۴-٢
متعلقات آن ،نصب تيرهای برق ، آابل آشی از برق شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخــت تعرفه های ثابت برق ( دیماند ) و هزینه های انشعاب

و اشتراك برق و سایر آارهای  مشابه است ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و
هزینه ای از این بابت در تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور نخواهد شد . چنانچـــه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آارفرما نباشد ، هزینه 

. آن برآورد و پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان آار ، باقيمانده جزو هزینههای تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود
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در صورتی آه آارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه آب رابه عهده بگيرد ، در حالت استفاده از  شبكه لوله ۵-٢
آشی آب آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای

مشابه است ، یا احداث چاه عميــــق یا نيمه عميــق و پرداخت هزینه های  برداشت آب ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، در شرایط
 . خصوصی پيمان درج شــده و هزیـنه ای از این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود

چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه  آب ، به عهـده آارفرما نباشد ، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در
. پایان آار ، جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد

چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی ۶-٢
شود . در صورتی آه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارفرما باشد ، هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهيز

و بر چيدن آارگاه منظور نخواهد شد . در حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد ، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای
واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می

. شود
با وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز آارگاه به عهده آارفرماست ، چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تمام یا٧-٢

قسمتی از زمين تجهيز آارگاه توسط پيمانكار تامين شود ، باید تأمين زمين ازسوی پيمانكار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی آرده و
.هزینه اجاره آن  را جزو  برآورد هزینه های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نماید

به استثنای تعهداتی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد تجهيز آارگاه به عهده آارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع ٨-٢
 . تسهيالت دیگری آه آارفرما در نظر دارد برای تجهيز آارگاه در اختيار پيمانكار قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی آند

هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات ، آهنگری ، تراشكاری ، نجاری ، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته ، درب های واحد ٩-٢
. ردیف های فصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، هزینه ای منظور نمی شود

هزینه تجهيز تعميرگاه های ماشين آالت در هزینه ساعتی ماشين آالت ، در ردیف های فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این ١٠-٢
.بابت ، هزینه ای در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نمی شود

هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عمليات ، درب های واحد ردیف های فصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، هزینه ای در ١١-٢
.ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، منظور نمی شود

١٢-٢ هزینه غذای آارمندان و آارگران پيمانكار در آارگاه ، در هزینه باالسری (هزینه مستمر آارگاه) این فهرست بها پيش بينی شده است. در
کارهایی که الزم است پيمانکار هزینه یا کمک هزینه هایی برای تامين غذای کارکنان پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهيز و برچيدن

.کارگاه منظور می شود
در آارهایی آه تأمين غذای آارمندان آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه ، در آارگاه ضروری است ، شمار استفاده آننده از غذا ، ١٣-٢

. درشرایط خصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور ميشود
پيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پيمانكار ، در برآورد -١۴هزینه اجرای عمليات ١۴-٢

. مجاز نيست
هزینه راه های انحرافی ، جزو ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور نخواهد شد . حجم عمليات  مربوط به راه های انحرافی ، براساس ١۵-٢

. فهرست بهــای پایه رشتـه راه ، راه آهن و باند فرودگاه ، محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر آار ، منظور و برآورد می شود
نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سكونت آارآنان آارفرما ، مهندسی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ، ١۶-٢

. هزینه اجرای آنها ، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صورت مقطوع برآورد می شود
جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن آارگاه ، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیف های ۴٢٠٣٠٠١ تا ۴٢٠٣٠٠٣  و ۴٢١٣٠٠١ و   ١٧-٢

۴٢١۴٠٠١ فهرست تجهيز وبرچيدن آارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر شود . در صورتی آه در موارد استثنایی . این هزینه از
حد تعيين شده ، بيشتر باشد ، هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب

.معاونت امور مهندسی برسد
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز ، به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه ١-١٧-٢

.اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز  ، به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد ٢-١٧-٢

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله آمربندی و تغذیه نفت و گاز  ، به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد٣-١٧-٢

 .هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته گاز رسانی به صنایع ، به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون۴-١٧-٢

.هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله گاز شهری فوالدی ۵ درصد / پلی اتيلن ۶ درصد مبلغ برآورد ۵-١٧-٢

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
در آارهایی آه برای برآورد هزینه اجرای آنها بيش از یك رشته فهرست بها استفاده می شود ، هرگاه حد مبلغ تجهيز ۶-١٧-٢

برچيدن آارگاه رشتههای بكار رفته آه طبق بندهای ٢-١٧-١ تا ٢-١٧-۵ ، تعيين می شود یكسان نباشد ، عددی بين ۵ درصد تا ۶
. درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به هر یك از رشته ها محاسبه ميشود

شرایط آلی٣-
 

پيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز آارگاه و قبل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه آرده و١-٣
. پس از تأیيد مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهيز آارگاه قرار دهد

آارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمين آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانكار را به دستگاه های اجرایی و٢-٣
سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه ، برای

. استفاده موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
پيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده برای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف به٣-٣

انجام برساند. در مواردی آه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عمليات تجهيز و برچيدن آارگاه در اسناد و مدارك پيمان درج شده باشد
. ، پيمانكار ملزم به رعایت آن است

تعهدات آارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در حدی آه اسناد  و مدارك پيمان پيش بينی شده است ، انجام می شود ، تجهيز مازاد 4-3
بر موارد یا مبالغ پيش بينی شده در پيمان آه مورد نياز انجام آار است ، به هزینه پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام
نمی شود . چنانچه طبق شرایط عمومی پيمان ، مبلغ پيمان تغيير آند ، مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه تغيير نمی آند و هزینه تجهيز

. اضافی ، تنها برای قيمت جدید (موضوع تبصره بند١ دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید) ، قابل پرداخت است
هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در صورت تأمين هر یك از ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، با توجه به مفاد بند ۴ ، تا سقف مبلغ پيش بينی۵-٣

. شده در ردیف های مربوط ، پرداخت خواهد شد

پيمانكار ، موظف است به هزینه خود ، ابنيه و ساختمان های آارگاه را برای تجهيز آارگاه احداث می آند ، در برابر حوادث اتفاقی ، مانند 6-3
. آتش سوزی و سيل ، بيمه آند

ساختمان ها و تأسيسات مربوط به تجهيز آارگاه آه در زمين های تحویلی آارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام آار برچيده شوند .٧-٣
تجهيزات و مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه ( به استثنای تجهيز انجام شده توسط آارفرما ) ، متعلق به پيمانكار است . به جز ساختمان ها و

قطعات پيش ساخته ، چنانچه ساختمان ها و تأسيسات تجهيز آارگاه آه توســط پيمانكار در زمين آارفرما اجرا شده است ، مورد نياز آارفرما
باشد ، بهای مصالح بازیافتی آنها ، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن به پيمانكار ، ساختمان ها و
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١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت امور مهندسی

. تأسيسات یادشده ، به آارفرما واگذار می شود

 نحوه پرداخت۴-

در پيمان هایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك قلم در اسناد و مدارك پيمان پيش بينی شده است هزینه هر یك از١-۴
. ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آنها ، محاسبه شده و در صورت وضعيت ها درج می شود

تبصره : هزینه ردیف هایی آه تأمين آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام ميشود ، چنانچه مربوط به بخشی از آار باشد ، به تناسب
پيشرفت آن بخش از آار محاسبه می شود و در صورتی آه به آل آار مربوط شود ، به تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان ، محاسبه و

. پرداخت می شود

. هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی پيمانكار ، در صورت وضعيت ها منظور می شود١-١-۴

. هزینه برچيدن آارگاه ، پس از اتمام عمليات برچيدن آارگاه ، در صورت وضعيت منظور و پرداخت می شود٢-١-۴

روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها، بصورت درصدی پيش بينی شده است برای آارهای مربوط به فهرست های بهای واحد پایه ٢-۴
رشته خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز، خطوط لوله آمربندی و تغذیه نفت و گاز، خطوط لوله گاز رسانی شهری، گاز رسانی به

: صنایع و خطوط لوله روزمينی جریانی نفت

. ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از تجهيز آارگاه در حدی آه برای شروع عمليات پيمان الزم است
. ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيمان

.ــ  ١٠ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ،پس از برچيدن آارگاه

تبصره: در پيمانهایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك قلم بوده ليكن در اسناد و مدارك پيمان نحوه پرداخت آن
.پيش بينی نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می گردد

۶٣



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

٠مقطوعتامين و تجهيز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پيمانکار۴٢٠١٠٠١ ۵١

٠مقطوعتامين و تجهيز محل سکونت کارگران پيمانکار۴٢٠١٠٠٢ ۵١

٠مقطوعتامين و تجهيز ساختمان های اداری و دفاتر کار پيمانکار۴٢٠١٠٠٣ ۵١

٠مقطوعتامين لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران۴٢٠٢٠٠١ ۵١

تامين و تجهيز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و۴٢٠٣٠٠١
آزمایشگاه

٠مقطوع ۵١

تامين و تجهيز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس۴٢٠٣٠٠٢
مشاور و آزمایشگاه

٠مقطوع ۵١

٠مقطوعتامين غذای کارمندان، کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه۴٢٠٣٠٠٣ ۵١

تامين ساختمان های پشتيبانی به انضمام هزینه تجهيز انبارهای سر۴٢٠۴٠٠١
پوشيده، آزمایشگاه پيمانکار و موارد مشابه

٠مقطوع ۵١

٠مقطوعتامين و تجهيز انبار مواد منفجره۴٢٠۴٠٠٢ ۵١

٠مقطوعتامين و تجهيز ساختمان های عمومی۴٢٠۴٠٠٣ ۵١

٠مقطوعمحوطه سازی۴٢٠۴٠٠۴ ۵١

٠مقطوعاحداث چاه آب عميق یا نيمه عميق۴٢٠۵٠٠١ ۵١

٠مقطوعتامين آب کارگاه و شبکه آب رسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠١ ۵١

٠مقطوعتامين برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠٢ ۵١

٠مقطوعتامين سيستم های مخابراتی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠٣ ۵١

٠مقطوعتامين سيستم گازرسانی داخل کارگاه۴٢٠۶٠٠۴ ۵١

٠مقطوعتامين سيستم سوخت رسانی کارگاه۴٢٠۶٠٠۵ ۵١

٠مقطوعتامين راه های دسترسی۴٢٠٧٠٠١ ۵١

٠مقطوعتامين راه های سرویس۴٢٠٧٠٠٢ ۵١

٠مقطوعتامين راه های ارتباطی۴٢٠٧٠٠٣ ۵١

٠مقطوعتامين ایاب و ذهاب کارگاه۴٢٠٨٠٠١ ۵١

تامين پی و سکو برای نصب ماشين آالت و تجهيزات سيستم توليد۴٢٠٩٠٠١
مصالح، سيستم توليد بتن، کارخانه آسفالت، مولدهای برق و مانند

آنها

٠مقطوع ۵١

نصب ماشين آالت و تجهيزات و راه اندازی آنها، یا تامين آنها از راه۴٢٠٩٠٠٢
خرید خدمت یا خرید مصالح

٠مقطوع ۵١

بارگيری، حمل و باراندازی ماشين آالت و تجهيزات به کارگاه و۴٢٠٩٠٠٣
برعکس

٠مقطوع ۵١

تهيه، نصب و برچيدن داربست فلزی در کارهای مربوط به مخزن های۴٢١٣٠٠١
نفت

٠مقطوع ۵١

تامين آزمایشگاه و تاریک خانه با تجهيزات مربوط و تجهيز کارگاه برای۴٢١۴٠٠١
انجام آزمایش های پرتونگاری، در کارهای رشته خطوط لوله بين

شهری انتقال نفت و گاز 

٠مقطوع ۵١

٠مقطوعحفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه۴٢١۵٠٠١ ۵١

٠مقطوعبيمه تجهيز کارگاه۴٢١۶٠٠١ ۵١

٠مقطوعبرچيدن کارگاه۴٢١٧٠٠١ ۵١
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١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - شرح اقالم هزینه باالسری٣پيوست 

معاونت امور مهندسی

هزینه باالسری

به طور آلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری آار، به شرح زیر تفكيك می شود:

هزینه باالسری عمومی.١-
این هزینه از نوع هزینه هایی است آه نمی توان آنها را به آار مشخصی مربوط آرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:

هزینه دستمزد نيروی انسانی  دفتر مرآزی، شامل نيروی انسانی مدیریت شرآت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارآات و خدمات.١-١
هزینه بيمه های عمومی و حق بيمه آارآنان دفتر مرآزی (سهم آارفرما)، به انضمام هزینه بيمه بيكاری آارآنان دفتر مرآزی.٢-١
هزینه وسایل نقليه دفتر مرآزی و هزینه های ایاب و ذهاب آه توسط آارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شود.٣-١
هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرآزی.۴-١
هزینه نگهداری دفتر مرآزی.۵-١
هزینه استهالك وسایل دفتری دفتر مرآزی.۶-١
هزینه  آب و برق، گاز و سوخت دفتر مرآزی.٧-١
هزینه مخابرات و پست دفتر مرآزی.٨-١
هزینه پذیرائی و آبدارخانه دفتر مرآزی.٩-١
هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرآزی.١٠-١
هزینه فتوآپی و چاپ نقشه در دفتر مرآزی.١١-١
هزینه تهيه اسناد، برای شرآت در مناقصه ها.١٢-١
هزینه ضمانت نامه شرآت در مناقصه ها.١٣-١
هزینه های متفرقه،شامل هزینههای حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها.١۴-١
هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرآزی.١۵-١
هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری وبهره برداری از انبار مرآزی.١۶-١

هزینه باالسری آار.٢-
این هزینه، از نوع هزینه هایی است آه ميتوان آن را به آار مشخصی مربوط آرد، مانند هزینههای درج شده در زیر:

هزینه های سرمایه گذاری آه شامل موارد زیر است:١-٢
هزینه تنخواه در گردش پيمانكار، با توجه به وجوه پيش پرداخت آه نزد پيمانكار است.١-١-٢
هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام آار آه نزد آارفرماست.٢-١-٢

هزینه ضمانت نامه ها، آه شامل موارد زیر است:٢-٢
هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.١-٢-٢
هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت.٢-٢-٢
هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام آار.٣-٢-٢

هزینه ماليات.٣-٢
هزینه صندوق آارآموزی.۴-٢
سود پيمانكار.۵-٢
هزینه های مستمر آارگاه، شامل موارد زیر است :۶-٢

هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی  عمومی آارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارآات، آمپ و آانتين و خدمات و١-۶-٢
حفاظت و حراست. همچنين، هزینه دستمزد سایر عوامل آارگاه آه در قيمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهيز و برچيدن

آارگاه، منظور نشده است.
هزینه نيروی انسانی خدماتی آه در اختيار آارفرما، دستگاه نظارت  و آزمایشگاه قرارمی گيرد.٢-۶-٢
هزینه سفر مدیران و آارآنان دفتر مرآزی به آارگاه و سایر نقاط، برای آار مربوط.٣-۶-٢
هزینه تهيه نسخه های اضافی اسناد و مدارك پيمان.۶-۴-٢
هزینه غذای آارآنان و آارمندان پيمانكار و همچنين هزینه و یا آمك هزینه غذای آارگران پيمانكار.۶-۵-٢
هزینه پذیرائی آارگاه.۶-۶-٢
هزینه پست، سفر مسئوالن آارگاه و هزینه های متفرقه.٧-۶-٢
هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب آارگاه و وسيله نقليه تدارآات آارگاه.٨-۶-٢
هزینه فتوآپی، چاپ، لوازم التحریز و ملزومات.٩-۶-٢

هزینه های تهيه مدارك فنی و تحویل آار.٧-٢
هزینه های تهيه عكس و فيلم.١-٧-٢
).Shop Drawingsهزینه تهيه نقشه های آارگاهی (٢-٧-٢
).As Built Drawingsهزینه تهيه نقشه های همچون ساخت  (٣-٧-٢
هزینه های برنامه ریزی و آنترل پروژه.۴-٧-٢
هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.۵-٧-٢

توضيح  ١. هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعميرگاه ماشين آالت، جزو هزینه ساعتی ماشين آالت پيش بينی شده است و از این بابت هزینه ای در
هزینه های باالسری در نظر گرفته نشده است.

توضيح ٢. در طرح های عمرانی چون هزینه عوارض شهرداری  (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود،
هزینه ای از بابت  آن در هزینه های باالسری در نظر گرفته نشده است.

توضيح ٣. در هزینه های باالسری، هزینه ای بابت بيمه های تأمين اجتماعی شامل بيمه سهم آارفرما  (٢٠ درصد) و بيمه بيكاری، پيش بينی نشده است.
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١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

معاونت امور مهندسی

ضریب
منطقه ای نام شهرستان ها نام استان ها ردیف

١ تبریز-مراغه-مرند-شبستر-اسكوه-آذرشهر-عجب شير-
بناب آذربایجانشرقی ١

١/٠٣ سایر شهرستان های استان آذربایجانشرقی

١/٠۵ اروميه-خوی

آذربایجانغربی ٢١/١٢ چالدران-تكاب-سردشت

١/٠٧ سایر شهرستان های استان آذربایجانغربی

١/٠٣ خلخال-گرمی-آوثر
اردبيل ٣

١ سایر شهرستان های استان اردبيل

١/١٠ سميرم (دناآوه) - خوروبيابانك
اصفهان ۴

١ سایر شهرستان های استان اصفهان

١/٠۵ طالقان-آسارا
البرز ۵

١ سایر شهرستان های استان البرز

١/١٨ مهران و دهلران 
ایالم ۶

١/١٣ سایر شهرستان های استان ایالم

١/٢٠ جزایر خارگ و فارسی

بوشهر ٧١/١٠ دیر-جم-آنگان

١/٠۴ سایر شهرستان های استان بوشهر

١/٠٨ فيروزآوه

تهران ٨١/٠۴ شميرانات- دماوند

١ سایر شهرستان های استان تهران

١/١٣ آوهرنگ چهارمحال و
بختياری ٩

١/٠۶ سایر شهرستان های استان چهار محال و بختياری

١/٢٠ نهبندان

خراسان جنوبی ١٠١/١٠ بيرجند

١/١٣ سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی

١/١۴ درگز-آالت - خواف

خراسان رضوی ١١
١/١٠ بردسكن- تایباد- رشتخوار

١ مشهد

١/٠۶ سایر شهرستان های استان خراسان رضوی

١/٠۶ بجنورد
خراسان شمالی ١٢

١/١٠ سایر شهرستان های استان خراسان شمالی

١/٠۶ اللی-مسجدسليمان- ایذه - باغ ملك

خوزستان ١٣١ اهواز- دزفول- اندیمشك- رامهرمز-شوش- شوشتر

١/٠٣ سایر شهرستان های استان خوزستان

١/٠٩  ماه نشان- طارم

زنجان ١۴١/٠۴ زنجان

١/٠۶ سایر شهرستان های استان زنجان

١/٠۴ تمامی شهرهای استان سمنان سمنان ١۵
١/٢٢  ایرانشهر-سراوان-ميرجاوه-هامون - هيرمند

سيستان و
بلوچستان ١۶

١/١٧ خاش-چاه بهار - زابل

١/١٢ زاهدان

١/٢۵ سایر شهرستان های استان سيستان و بلوچستان 

٣



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

معاونت امور مهندسی

١/٠٩ قيروآازرین-خنج-المرد-مهر-الرستان - زرین دشت

فارس ١٧١  شيراز- آباده-مرودشت-آازرون-فسا

١/٠۴ سایر شهرستان های استان فارس

١/١٠ الموت
قزوین ١٨

١/٠۵ سایر شهرستان های استان قزوین

١/٠۶ خلجستان-نوفل لوشاتو
قم ١٩

١/٠۴ سایر شهرستان های استان قم

١/١٧ بانه

آردستان ٢٠١/١٣  سقز -مریوان-سرو آباد

١/١٠ سایر شهرستان های استان آردستان

١/١٣ آهنوج-منوجان

آرمان ٢١
١/٠٨ جيرفت-عنبرآباد

١ آرمان-رفسنجان

١/٠۴ سایر شهرستان های استان آرمان

١/١۵ ثالث باباجانی-گيالن غرب-قصرشيرین
آرمانشاه ٢٢

١/٠٩ سایر شهرستان های استان آرمانشاه

١/١١ تمامی شهرهای استان آهگيلویه و بویراحمد آهگيلویه و
بویراحمد ٢٣

١/١٢ مناطقی آه در ارتفاعات بيش از ۵٠٠ متر واقع هستند

گلستان ٢۴١/١٢ مراوه تپه

١/٠۶ سایر شهرستان های استان گلستان

١/٠٣ آستارا - طوالش - ماسال-سياهكل- رودبار - املش
گيالن ٢۵

١ سایر شهرستان های استان گيالن

١/١٢ اليگودرز-پلدختر-دلفان
لرستان ٢۶

١/٠٨ سایر شهرستان های استان لرستان

١/١٠ مناطقی آه در ارتفاعات بيش از ۵٠٠ متر واقع هستند

مازندران ٢٧١/٠۶ رامسر-تنكابن-سوادآوه-گلوگاه 

١/٠۴ سایر شهرستان های استان مازندران

١ اراك-ساوه-محالت-دليجان-زرندیه
مرآزی ٢٨

١/٠٣ سایر شهرستان های استان مرآزی

١/٢٠ جزیره ایوموسی

هرمزگان ٢٩١/١۵ جاسك و جزیره قشم

١/٠۴ بندر عباس

١/٠۴ تمامی شهرستان های استان همدان همدان ٣٠
١/٠٨ بافق-ابرآوه-خاتم

یزد ٣١
١/٠۵ سایر شهرستان های استان یزد

۴



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

- دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید۵پيوست 

معاونت امور مهندسی

در پيمان هایی آه برای تهيه برآورد هزینه اجرای آنها، از این فهرست بها استفاده شده است، چنانچه در چهارچوب موضوع پيمان، اجرای آارهایی الزم شود
:آه برای آنها مقدار در برآورد هزینه اجرای آار موجود نباشد، برای تعيين بهای واحد این نوع آارها به شرح زیر عمل خواهد شد

در صورتی آه ردیف آارهای یاد شده( شرح و بهای واحد) در این فهرست بها( آه برآورد هزینه اجرای آار با استفاده از آن تهيه شده است) موجود١-
باشد، از ردیف های موجود این فهرست بها، به عنوان قيمت جدید استفاده خواهد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیف ها، نباید از ٢۵ درصد مبلغ

.اوليه پيمان بيشتر شود

تبصره: چنانچه برای اجرای آارهای موضوع این بند، تجهيزات جدید و در نتيجه تجهيز آارگاه اضافی نسبت به تجهيز آارگاه پيش بينی شده در
اسناد و مدارك پيمان نياز باشد، در مورد اقالم اضافی تجهيز و هزینه آنها، با پيمانكار توافق خواهد شد. مبلغ تجهيز و برچيدن اضافی، حداآثر تا ٢۵
درصد مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه پيمان می تواند توافق شود و در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایيد معاونت امور

.مهندسی، قابل پرداخت خواهد بود

ردیف هایی آه قيمت آنها طبق بند ١ تعيين می شود، مشابه ردیف های این فهرست بها، مشمول اعمال تمام ضریب های مندرج در پيمان(مانند٢-
.ضریب پيشنهادی پيمانكار و برحسب مورد سایر ضریب های مربوط)  می گردد 

.در تعيين قيمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعيين شده برای تغيير مقادیر آار در شرایط عمومی پيمان رعایت شود٣-

۶٨



١٣٩۵خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

- حمل و نقل۶پيوست 

معاونت امور مهندسی

جدول ١ . ظرفيت تریلی برحسب تعداد شاخه استاندارد لوله

ضخامت  لوله

قطراسمی ٢١٩ ٢۵٠ ٣١٢ ٣۴۴ ٣٧۵ ۴٣٨ ۵٠٠ ۵۶٢ ۶٢۵ ۶٨٨ ٧۵٠

۴ ١٢٠ ١١٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٧٠ ۵٩ ۵٩ ۴٨ ۴٨ ــ

۶ ۶۵ ۶٠ ۵٠ ۴٨ ۴٨ ۴۶ ۴١ ٣۶ ٣٣ ٢٩ ٢٨

٨ ۵٠ ۴٩ ٣٨ ٣۴ ٣۴ ٣٢ ٣٠ ٢٧ ٢۵ ٢٢ ٢١

١٠ ۴۴ ۴۴ ٣٩ ٣۵ ٣٣ ٢٧ ٢۴ ٢١ ١٩ ١٧ ١۶

١٢ ٢٧ ٢٧ ٢۵ ٢۵ ٢۵ ٢٢ ٢٠ ١٨ ١۶ ١۵ ١٣

١۴ ٢۵ ٢۵ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٨ ١۶ ١۵ ١٣ ١٢

١۶ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٨ ١۵ ١۴ ١٣ ١١ ١٠

١٨  ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١۵ ١۴ ١٢ ١١ ١٠ ٩

٢٠ ١٩ ١٩ ١٩ ١٧ ١٧ ١۴ ١٢ ١١ ١٠ ١٠ ٨

٢٢ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧

٢۴ ـــ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٨ ٧

٢۶ ـــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ۶ ۶ ۶

٢٨ ـــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ۶ ۶ ۶

٣٠ ـــ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ۶ ۶ ۶ ۵

٣٢ ـــ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵

٣۴ تا ۵۶ ٣ ـــ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣

۶٩




