




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

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

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

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

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

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

  
ی   ید عماد 

ی عاون وز  ند ور    ا
  
  
  



  
ی دردا    و 

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

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

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

ندی و   و ک وط  ھای  ت  ن  دو ی و  نا وه کار ت و گازکار   غذ 
ی ی آ ل   -  ع عد ھا و  ت  ن  دو   ر اداره  

ن آبادی ی  یابا گ    و
رم ندگان  ور ھما  ما ی گاز ا ر م ی   ی و ابیتشپ

ر رم  ندگان  یما تا   ی گاز ا
ر رم  ندگان  ه گاز  ما و ی و    ند

  
وطا     مد رضا ا

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

،  کليات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها )دستور العمل کاربرد (لعملفهـــرست بهای خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز شامل این دستور ا -١
:و پيوست های فهرست بها، به شرح زیر است

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

و ) T.B.S(محدوده شهرها از محل تامين گاز یا ایستگاه تقليل فشار داخل شهری این فهرست بها برای خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز در خارج یا
.همچنين از محل تامين نفت به مخازن نفت در نظر گرفته شده است

:نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهيه فهرست بها و مقادیر -٢
رهای رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز را زیر پوشش قرار  شرح ردیف های این فهرست بها به نحوی تهيه شده است که اقالم عمومی کا١- ٢

 ردیف که اقـالم کارهـای آن با شرح ردیف های این فهرست بها تطبيق نکند، شرحدهد، در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه ای مورد نياز کار باشد،
این ردیف ها، با عالمت ستاره مشخص شده و به عنوان ردیف های . د درج می شودمناسب برای آن اقالم، تهيه و در انتهای گروه مربوط با شماره ردیف جدی

رست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت محاسبه و در برابر بهای واحد ردیف های ستاره دار، با روش تجزیه قيمت و با استفاده از فه. ستاره دار ناميده می شود
ربوط با ای ستاره دار مورد نياز باشد، متن الزم تهيه و به انتهای مقدمه فصل مردیف مورد نظر درج می شود هرگاه دستورالعملی برای نحوه پرداخت ردیف ه

.شماره جدید اضافه می گردد
هيت مچنين امکان افزایش ردیف ها در آینده، ردیف های هر فصل با توجه به ما  در این فهرست بها به منظور سهولت دسترسی به ردیف های مورد نياز و ه٢-٢

شماره ردیف های فهرست بها، شامل نه رقم است که به ترتيب از سمت چپ. ستآنها، به گروه ها یا زیر فصل های جداگانه با شماره مشخص تفکيـک شده ا
 ه فصل، دو رقم سوم شماره گروه یا زیر فصل و سه رقم آخر به شماره ردیفدو رقم اول، به ترتيب شماره رسته و رشته فهرست بها، دو رقم دوم، شمار

.اختصاص داده شده است
، باید رت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف هایی یا روش دیگر، تعيين شده است برای هر یک از اقالمی که در کليات یا مقدمه فصل ها، بهای آنها به صو٣-٢

 بهای واحد آن که به روش تعيين شده محاسبه می گردد، در مقابل ردیف یادردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پيش بينی شود و
.شده درج شود

. تهيه می شود١-٢دون بهای واحد هستند به روش تعيين شده در بند  بهای واحد ردیف هایی که شرح آنها در این فهرست بها موجود است، اما ب۴-٢
.ط برسد باید هنگام تهيه برآورد هزینه اجرای کار، به تایيد واحد اجرایی مربو۴-٢ و ١-٢ شرح و بهای واحد ردیف های موضوع بندهای ۵-٢
، بيشتر از سی ، با اعمال ضریب های فهرست بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار۴-٢ و ١-٢ در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف های ۶-٢
های یاد شده را، همراه با تجزیه قيمت مربوط، برای تصویب به معاونت ردیفدرصد باشد واحدهای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد ) ٣٠(

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

، مطابق روش   ضریب ها و هزینه زیر۴-٢ و ١-٢ين ردیف های موضوع بندهای  هنگام تهيه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و همچن٧-٢
: اعمال خواهد شد٨-٢تعيين شده در بند 

 کليات این فهرست بها۴ضریب طول خط مطابق بند  -١-٧-٢
درصد براي آارهايي آه به صورت مناقصه و برابر) سي (٣٠ درج شده است، به ميزان ٣هزینه باالسری که شرح اقالم آن به عنوان راهنما در پيوست  -٢-٧-٢
.درصد براي آارهايي آه به صورت ترك تشريفات مناقصه واگذار مي شوند) بيست (٢٠
.٢هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه مطابق دستورالعمل پيوست  -٣-٧-٢
.، شامل بيمه سهم کارفرما و بيمه بيکاری١/٠۶٩ضریب هزینه تفاوت بيمه های تامين اجتماعی، به ميزان  -۴-٧-٢

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

ا،از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و ازجمع مبالغ فصل ه.تدر این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف اس
اوت ضریب های طول خط، کار در محدوده شهری و ضریب باالسری و ضریب هزینه تف. جمع مبلغ ردیف های فهرست بهاء برای کار مورد نظر، به دست می آید

. هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن افزوده می شودبيمه های تأمين اجتماعی به جمع مبلغ ردیف ها به صورت خطی ضرب شده  و
 ضميمه مجموعه تهيه شده، به عنوان ۵ و ٣، ١مقدمه فصل ها و پيوست های نتيجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود، به مدارک یاد شده، کليات،

.فهرست بها و مقادیر، یا برآورد هزینه اجرای کار، ناميده می شود

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

.کند

از قبيل کارهای بتنی، ) دیده استبه غير از ردیف هایی که شرح آن در فصل سيزدهم این فهرست بها منظور گر( برآورد کارهای سيویل خطوط لوله  -۴
.های واحد پایه رشته ابنيه انجام می شودفوالدی، احداث حوضچه شيرآالت و مانند اینها بر اساس ردیف های فهرست ب

ست بهای واحد پایه رشته و همچنين عمليات سپرکوبی در زمين های ریزشی در صورت ضرورت براساس فهر) مسير خط لوله (R.O.Wبرآورد هزینه اجرای  -۵
.  نمی شود۶-٢ند ردیف هایی که با این روش بهای آنها تعيين می شود مشمول تصویب موضوع ب. راه،راه آهن و باند فرودگاه انجام می شود

ز ینه انجام آنها براساس فهرست بهای خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاهر گاه قطعاتی از خط لوله مورد نظر بصورت روزمينی اجرا شود برآورد هز -۶
.انجام می شود

از کار ا مورد نياز است، فهرست بهای و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای هر بخش در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها بيش از یک رشته فهرست به -٧
فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار به . بطور جداگانه تهيه می شودمربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای رشته مربوط
 رآورد که برآورد بخش های مختلف کار به تفکيک و به صورت جمع نيز در آناین ترتيب برای بخش های مختلف کار تهيه می شود، همراه با برگ خالصه ب

در این نوع کارها، تنها یک فهرست تجهيز و برچيدن . به یکدیگر ملحق می شوندمنعکس است، به عنوان فهرست بها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار،
.تهيه می شود) تمام رشته ها(کارگاه برای کل کار 

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

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

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

 نفت و گاز بوده و هزینه های تامين و به کارگيری ، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه قيمت های این فهرست بها -٣
، بارگيری، حمل و )به استثنای مصالحی که تامين آنها به عهده کارفرما می باشد(از نيـروی انسانی، ماشين آالت و ابزار و همچنيــن تامين مصالح مورد نيــ

و به طور کلی،شامل اجرای کامل .  ردیف های این فهرست بها پيش بينی شده استباراندازی مصالح، جابجایی مصالح در کارگاه، اتالف مصالح درب های واحد
.  استHSEکار با رعایت مشخصات فنی و موارد مربوط به

ذیه نفت و گاز در اطراف وکنار شهرها و تا مرز محدوده رسمی خدماتی قيمت های این فهرست بها برای پيمان های اجرای خطوط لوله کمربندی و تغ -۴
در مواردی که بخشی از خط لوله مورد نظر وارد محدوده .  کيلومتر و بيش از آن در نظر گرفته شده است۴٠و برای طول ) تحت پوشش شهرداری ها(شهرها

 دستورالعمل ٨-٢ کيلومتر باشد ضرایبی به شرح زیر و به روش یاد شده در بند ۴٠کمتر از ) مجموع طول داخل و خارج شهر(شهرها شده و یا طول کلی خط 
.برای کار مورد نظر اعمال می شود)  ذیل١-۴با رعایت تبصره بند (کاربرد به جمع مبالغ ردیف های فهرست بها

. به شرح زیر تعيين می شود" ضریب کار در محدوده شهری"چنانچه بخشی از خط لوله موضوع در داخل محدوده شهرها قرار گرفته باشد  -١-۴
 ١/١٢ اینچ           ١٢برای قطرهای خط لوله تا 

١/١۵ اینچ      ١٨ تا ١۴برای قطرهای خط لوله 
١/٢٠ اینچ      ٣٠ تا ٢٠برای قطرهای خط لوله 

.ضریب فوق فقط به مبالغ مربوط به کارهای داخل محدوده شهر اعمال می شود: تبصره 

.از فرمول زیر محاسبه می شود"  ضریب طول خط" کيلومتر باشد ۴٠کمتر از ) در داخل و یا خارج محدوده شهر(چنانچه مجموع طول خط لوله موضوع  -٢-۴
  ١+) ) ۴٠ -طول خط لوله به کيلومتر (X ٠/٠٠٣= (            ضریب طول خط 

). و باالتر باشد رقم دوم اعشار به یک رقم باالتر گرد می شود۵چنانچه رقم سوم اعشار (ضریب حاصل از فرمول فوق تا دو رقم اعشار گرد می شود 

هيچ گونه اضافه بهایی بابت سختی زمين، عمق یا . مشخصات فنی استقيمت های این فهرست بها، قيمت های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و  - ۵
جز آنکه به صراحت در . اندازی و کيفيات دیگر که اجرای کار را مشکل تر یا مخصوص کندارتفاع انحنا، دهانه های کم یا زیاد، تعبيه سوراخ، بارگيری، حمل، بار

.خت نيستاین فهرست بها برای آن بها یا اضافه بها پيش بينی شده است، قابل پردا

رای کاريدن کارگاه و بيمه های تامين اجتماعی در صورتی که در برآورد هزینه اجمبالغ مربوط به ضریب طول خط، کار در محدوده شهری و هزینه تجهيز و برچ - ۶
.منضم به پيمان، منظور شده باشد، قابل  پرداخت است

ستناد به  این فهرست بها با فهرست های دیگر یا مقایسه آن با قيمت های روز با ابا نتيجه گيری از مقایسه فصل های این فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسه - ٧
.يين شده است، قابل پرداخت نيستتجزیه قيمت یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی به جز آنچه به صراحت تع

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

ردی کهمنظور شده است، هزینه بارگيری، حمل و باراندازی جداگانه، تنها در مواهزینه بارگيری، حمل باراندازی مصالح در قيمت ردیف های این فهرست بها  -٩
.خت می شوددر مقدمه فصل حمل و نقل تعيين شده است، از ردیف های فصل یاد شده پردا

.ا مشخصات فنی، قبل از سفارش به تأیيد کارفرما برسدنمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهيزات مورد نياز باید از نظر تطبيق ب - ١٠

است که در ) NOMINAL DIAMETER(ا به کاربرده شده است، قطر نامی منظور از قطر که در این فهرست بها برای لوله ها، اتصاالت لوله و شيره - ١١
.جدول های سازندگان و استانداردهای بين المللی درج شده است

به  درج شده در نقشه های اجرایی، دستور کارها و صورتجلسه هاست، با توجه اندازه گيری کارهـا براساس ابعاد کارهای انجـام شده ، که مطابق ابعاد - ١٢
.مفاد کليات و مقدمه فصل ها صورت می گيرد

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

. مورد نظر استفاده می شود اینچ، بهای واحد انجام کارها بر اساس نسبت دو قطر لوله نزدیک به قطر٣٠ اینچ و باالتر از ۴تر از برای قطرهای پایين

ظور کردن هزینه آبکشی در در بازدهی کار، آن قسمت از عمليات واقع شده در این منطقه، عالوه برمن) جمع شدن  آب در کانال(بابت تأثير آبدار بودن  - ١۴
.فصل چهارم این فهرست بها اعمال می شوددرصد اضافه، به ردیف های فصل های دوم و سوم و استقرار لوله در کانال ) ده (١٠فصل کارهای خاکی، 

 آارفرماآارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهای آن بر اساس اسناد مورد تایيدچنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحی آه تامين آنها در تعهد  -١۵
.آحادبها نيز نخواهند بودبه هزینه مصالح یاد شده ضریب های پيمان اعمال نمی شود و مشمول تعدیل .  درصد هزینه باالسری پرداخت می شود١۴به عالوه 

. محاسبه شده است١٣٩٢این فهرست بها بر مبنای قيمت های سه ماهه چهارم سال  -١۶

٢



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل اول - عمليات ریسه

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

در خط یا راه های دسترسی، باراندازی و ردیف چيدن لوله ها در کنار آانال هزینه مجموع عمليات بارگيری لوله از انبارهای پيمانكار، حمل در مسير -١
.قيمت ردیف های این فصل منظور شده است

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

.ردیف مربوط منظور شده استمحدودیت های وزنی بارگيری و حمل با تریلی یا لوله بر مناسب، در قيمت -٣

بار در صورت دستور آارفرما معادل قيمت های ردیف های ریسه هزینه جمع آوری لوله های ریسه شده در مسير خط و برگشت آنها به محل ان-۴
.محاسبه شود

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

درصد١۵ درصد١۵ درصد تا ٨ردیف چيدن لوله در شيبی بيش از  ١-۵
 درصد٢۵                درصد٢٢ درصد تا ١۵ردیف چيدن لوله در شيبی بيش از  ٢-۵
 درصد۴٠               درصد٣۵ درصد تا ٢٢ردیف چيدن لوله در شيبی بيش از  ٣-۵

٣



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه 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

١۵،٧٢٠متر اینچ عایق نشده کنار کانال .۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠١٠٠١ ۵٢

١٧،١١٠متر اینچ عایق نشده کنار کانال .۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠١٠٠٢ ۵٢

١٨،۶٩٠متر اینچ عایق نشده کنار کانال .٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠١٠٠٣ ۵٢

٢٠،۵۴٠متر اینچ عایق نشده کنار کانال .١٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠١٠٠۴ ۵٢

٢٢،٠١٠متر اینچ عایق نشده کنار کانال .١٢ریسه لوله فوالدی ٠١٠١٠٠۵ ۵٢

٢۵،١١٠متر اینچ عایق نشده کنار کانال .١۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠١٠٠۶ ۵٢

٢٧،۴٧٠متر اینچ عایق نشده کنار کانال .١۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠١٠٠٧ ۵٢

٢٩،٩١٠متر اینچ عایق نشده کنار کانال .١٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠١٠٠٨ ۵٢

٣٢،١٣٠متر اینچ عایق نشده کنار کانال .٢٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠١٠٠٩ ۵٢

٣۵،٧٨٠متر اینچ عایق نشده کنار کانال .٢٢ریسه لوله فوالدی ٠١٠١٠١٠ ۵٢

٣٨،٧٢٠متر اینچ عایق نشده کنار کانال .٢۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠١٠١١ ۵٢

۴١،١٧٠متر اینچ عایق نشده کنار کانال .٢۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠١٠١٢ ۵٢

۴۵،٧١٠متر اینچ عایق نشده کنار کانال .٢٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠١٠١٣ ۵٢

۴٩،٨٨٠متر اینچ عایق نشده کنار کانال .٣٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠١٠١۴ ۵٢

١۶،٨١٠متر اینچ عایق شده کنار کانال .۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠١ ۵٢

١٨،٢٨٠متر اینچ عایق شده کنار کانال .۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٢ ۵٢

١٩،٩٩٠متر اینچ عایق شده کنار کانال .٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٣ ۵٢

٢١،٩٨٠متر اینچ عایق شده کنار کانال .١٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠۴ ۵٢

٢٣،۵۴٠متر اینچ عایق شده کنار کانال .١٢ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠۵ ۵٢

٢۶،٨۶٠متر اینچ عایق شده کنار کانال .١۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠۶ ۵٢

٢٩،٣٧٠متر اینچ عایق شده کنار کانال .١۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٧ ۵٢

٣٢،٠۵٠متر اینچ عایق شده کنار کانال .١٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٨ ۵٢

٣۴،۵٠٠متر اینچ عایق شده کنار کانال .٢٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٩ ۵٢

٣٨،٣٣٠متر اینچ عایق شده کنار کانال .٢٢ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١٠ ۵٢

۴١،۴۵٠متر اینچ عایق شده کنار کانال .٢۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١١ ۵٢

۴۴،١١٠متر اینچ عایق شده کنار کانال .٢۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١٢ ۵٢

۴٨،٩٢٠متر اینچ عایق شده کنار کانال .٢٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١٣ ۵٢

۵٣،٣۴٠متر اینچ عایق شده کنار کانال .٣٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١۴ ۵٢

۴



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

بازرسی لوله ها، تميز آردن ) غير از شيرها و فلنج جوشی(ت فوالدی، عمليات الزم برای انجام تمام خم های مورد نياز، جوشكاری لوله و اتصاال-١
جوشكاری خط ) در صورت لزوم(ن لوله ها، پيش گرم آردن محل جوش ها داخل لوله، آماده سازی لوله ها، برش و پخ زدن به تعداد الزم، جفت آرد
داخت به تعداد الزم سطح جوشكاری طبق مشخصات فنی مربوط در لوله در آنار آانال وداخل آانال و تعمير جوش های معيوب، سنگ زدن و پر

.نرخ های این فصل منظور شده است

لسه، لوله ها را سالم تحویل گرفته است به عهده پيمانكار است و در هزینه اصالح لوله های معيوب در مواردی آه پيمانكار لوله را طبق صورتج-٢
.نه اصالح از ردیف های مربوط جداگانه به پيمانكار پرداخت می شودمواردی آه طبق صورتجلسه لوله هایی معيوب تحویل پيمانكار شده است، هزی

.در ردیف های این فصل منظور شده است) غير از لوله، اتصاالت، شيرها و الكترود(تامين نيروی انسانی، ماشين آالت، ابزار آار و مصالح مصرفی -٣

.هزینه آزمایش صالحيت جوشكاران در قيمت های این فصل منظور شده است-۴

ل قيمتی برای آن منظور نشده باشد، به روش خطی دو ردیف مربوط به چنانچه لوله با ضخامتی مورد استفاده قرار گيرد آه در ردیف های این فص-۵
.نزدیك ترین ضخامت استفاده خواهد شد

برای لوله های با مقاومت مکانيکی . می باشد۵LX65تا ۵LXو ۵Lالدی قيمت ردیف های لوله فوالدی این فصل برای انجام عمليات در لوله های فو-۶
.، سه درصد به قيمت ردیف های این فصل اضافه می شود۵LX65 درصد افزایش تنش تسليم فوالد نسبت به لوله ١٠باالتر به ازاء هر 

.استهزینه سنگ زدن و آماده نمودن سر لوله های سالم در قيمت ها منظور شده -٧

بستن فلنج به همان قطر مندرج در فصل پنجم این فهرست بها هزینه جوشكاری فلنج جوشی هزینه ردیف هر سر جوش به عالوه هزینه یك سر -٨
.می باشد

.ل اضافه بهایی به شرح زیر تعلق می گيرددر صورت وجود هر یك از شرایط زیر، به نرخ های ردیف های عمليات این فص-٩
 درصد۵)  مسير خط لوله)R.O.Wاحداث خط لوله در مجاورت لوله مواد نفتی، گاز یا گاز مایع و در یك ١-٩
 درصد١۵                      درصد باشد١۵ درصد تا ٨شيب مسير خط لوله بيش از  ٢-٩
 درصد٢۵                               درصد باشد٢٢ درصد تا ١۵شيب مسير خط لوله بيش از  ٣-٩
 درصد۴٠                                               درصد باشد٢٢شيب مسير خط لوله بيش از  ۴-٩

 متر باشد، محاسبه هزینه اجرای آار به طور ٢٠٠ درصد و طول مسير با این شيب و به طور پيوسته بيش از ٣۵هر گاه در محلی شيب بيش از -١٠
در سایر موارد، از ردیف های مشخص شده در این فصل استفاده . مجزا توسط برآورد آننده مشخص و به صورت ردیف ستاره دار منظور می گردد

.خواهد شد

۵



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه 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

 اینچ با ضخامت تا۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠١
 اینچ.٠/١۵٣

٣١٨،٣۵٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠٢
 اینچ.٠/١٨٨ تا ٠/١۵۴

٣٢٧،٣۶٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠٣
 اینچ.٠/٢١٩ تا ٠/١٨٩

٣۴۴،٩٩٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠۴
 اینچ.٠/٢۵٠ تا ٠/٢٢٠

٣٧٢،١١٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠۵
 اینچ.٠/٢٨١ تا ٠/٢۵١

۴٠٢،۵۶٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠۶
 اینچ.٠/٣١٢ تا ٠/٢٨٢

۴٣٩،۶۴٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠٧
 اینچ.٠/٣٣٧ تا ٠/٣١٣

۴٨٨،٨۵٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠١
 اینچ.٠/١۵٣

۵٣١،٣٠٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠٢
 اینچ.٠/١٨٨ تا ٠/١۵۴

۵۴۶،٧٩٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠٣
 اینچ.٠/٢١٩ تا ٠/١٨٩

۵٧٩،٣۵٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠۴
 اینچ.٠/٢۵٠ تا ٠/٢٢٠

۶٢١،۴٨٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠۵
 اینچ.٠/٢٨١ تا ٠/٢۵١

۶۵٩،١۶٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠۶
 اینچ.٠/٣١٢ تا ٠/٢٨٢

۶٩۶،٩٠٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠٧
 اینچ.٠/٣۴۴ تا ٠/٣١٣

٧۴۵،٩۶٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٢٠٠٨
 اینچ.٠/٣٧۵ تا ٠/٣۴۵

٧٩٠،٢٣٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٣٠٠١
 اینچ.٠/١٨٨

۶٩٨،۴٩٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٣٠٠٢
 اینچ.٠/٢١٩ تا ٠/١٨٩

٧٣٩،٢٣٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٣٠٠٣
 اینچ.٠/٢۵٠ تا ٠/٢٢٠

٧٧٩،٩٧٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٣٠٠۴
 اینچ.٠/٢٧٧ تا ٠/٢۵١

٨۵٧،٧٨٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٣٠٠۵
 اینچ.٠/٣١٢ تا ٠/٢٧٨

٩٠۵،٢١٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٣٠٠۶
 اینچ.٠/٣٣۴ تا ٠/٣١٣

٩۶٢،٩۶٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٣٠٠٧
 اینچ.٠/٣٧۵ تا ٠/٣۴۵

١،٠١٨،٨٢٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠١
 اینچ.٠/١٨٨

٨٢۶،٠١٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠٢
 اینچ.٠/٢١٩ تا ٠/١٨٩

٨٧۵،۶١٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠٣
 اینچ.٠/٢۵٠ تا ٠/٢٢٠

٩٣٠،۶٠٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠۴
 اینچ.٠/٢٧٧ تا ٠/٢۵١

٩۶٠،۵٧٠سرجوش ۵٢

۶



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه 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

 اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠۵
 اینچ.٠/٣١٢ تا ٠/٢٨٠

١،٠٢٢،٢٩٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠۶
 اینچ.٠/٣۴۴ تا ٠/٣١٣

١،٠٨٣،٧۴٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠٧
 اینچ.٠/٣٧۵ تا ٠/٣۴۵

١،١٣٣،٩٧٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠١
 اینچ.٠/١٨٨

١،٢٠٨،۵٠٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠٢
اینچ.٠/٢۵٠ تا ٠/١٨٩

١،٢٨٨،۶٣٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠٣
اینچ.٠/٢٨١ تا ٠/٢۵١

١،٣٣۵،٧١٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠۴
اینچ.٠/٣١٢ تا ٠/٢٨٢

١،۴٠٩،٧٨٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠۵
 اینچ.٠/٣۴۴ تا ٠/٣١٣

١،۴٩٠،٩٧٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠۶
 اینچ.٠/٣٧۵ تا ٠/٣۴۵

١،۵۵٠،١۵٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠٧
 اینچ.٠/۴٠۶ تا ٠/٣٧۶

١،۶٠۴،٧١٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠١
 اینچ.٠/١٨٨

١،۵٩٢،٩۵٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٢
 اینچ.٠/٢۵٠ تا ٠/١٨٩

١،۶٢٠،٧٢٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٣
 اینچ.٠/٢٨١ تا ٠/٢۵١

١،٧٠٣،٧۴٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠۴
 اینچ.٠/٣١٢ تا ٠/٢٨٢

١،٧٩٠،٩٠٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠۵
 اینچ.٠/٣۴۴ تا ٠/٣١٣

١،٨٨۶،۴۴٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠۶
 اینچ.٠/٣٧۵ تا ٠/٣۴۵

١،٩۵۶،٠٨٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٧
 اینچ.٠/۴٠۶ تا ٠/٣٧۶

٢،٠۴٨،٩۵٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠١
 اینچ.٠/١٨٨

١،۶۶٢،۵٣٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر٠٢٠٧٠٠٢
 اینچ.٠/٢٨١ تا ٠/١٨٩

١،٧٠٢،٩۴٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر٠٢٠٧٠٠٣
 اینچ.٠/٢٨١ تا ٠/٢۵١

١،٧٧٠،٢٠٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠۴
 اینچ.٠/٣١٢ تا ٠/٢٨٢

١،٨۵۴،٩٠٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠۵
 اینچ.٠/٣۴۴ تا ٠/٣١٣

١،٩۴٧،٧۴٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠۶
 اینچ.٠/٣٧۵ تا ٠/٣۴۵

٢،٠١۵،۴٣٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠٧
 اینچ.٠/۴٠۶ تا ٠/٣٧۶

٢،٠٧٧،٨٢٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠١
 اینچ.٠/١٨٨

١،٧۶٣،٧۶٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠٢
 اینچ.٠/٢٨١ تا ٠/١٨٩

١،٨٧١،۶٣٠سرجوش ۵٢

٧
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 اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠٣
 اینچ.٠/٣١٢ تا ٠/٢٨٢

١،٩۵۶،۴٩٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠۴
 اینچ.٠/٣۴۴ تا ٠/٣١٣

٢،٠۵١،٣۶٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠۵
 اینچ.٠/٣٧۵ تا ٠/٣۴۵

٢،١١٧،٣٠٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠۶
 اینچ.٠/۴٠۶ تا ٠/٣٧۶

٢،١٧٩،٨١٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠١
 اینچ.٠/٢٨١

١،٩۴۵،۶۴٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠٢
 اینچ.٠/٣١٢ تا ٠/٢٨٢

٢،٠٢٩،۴۵٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠٣
 اینچ.٠/٣۴۴ تا ٠/٣١٣

٢،١٢١،٣١٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠۴
 اینچ.٠/٣٧۵ تا ٠/٣۴۵

٢،١٨٨،٢٧٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠۵
 اینچ.٠/۴٠۶ تا ٠/٣٧۶

٢،٢۵٠،٠٠٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٢٢آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠١
 اینچ.٠/٢٨١

٢،١١۶،١٣٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٢٢آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢تا ٠/٢٨٢

٢،٢٠٠،٧٠٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٢٢آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴تا٠/٣١٣

٢،٢٩٣،۴٠٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٢٢آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠۴
 اینچ٠/٣٧۵تا ٠/٣۴۵

٢،٣۶٠،٩٨٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٢٢آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠۵
 اینچ٠/۴٠۶تا ٠/٣٧۶

٢،۴٢٣،٢٨٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت  تا٢۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١١٠٠١
اینچ٠/٢٨١

٢،٢٣۴،۴۶٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١١٠٠٢
 اینچ٠/٣١٢تا ٠/٢٨٢

٢،۴١۴،١۵٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١١٠٠٣
 اینچ٠/٣۴۴تا ٠/٣١٣

٢،۵١٣،١٣٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١١٠٠۴
 اینچ٠/٣٧۵تا ٠/٣۴۵

٢،۵٨۵،٢٩٠سرجوش ۵٢

 اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١١٠٠۵
 اینچ٠/۴٠۶تا٠/٣٧۶

٢،۶٩٢،٣٨٠سرجوش ۵٢

اینچ با ضخامت  تا٢۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١٢٠٠١
اینچ٠/٢٨١

٢،۴۵٧،۵٣٠سرجوش ۵٢

اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١٢٠٠٢
اینچ٠/٣١٢تا ٠/٢٨٢

٢،۵۵٠،۶٨٠سرجوش ۵٢

اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١٢٠٠٣
اینچ٠/٣۴۴تا ٠/٣١٣

٢،٧۵٣،۵۵٠سرجوش ۵٢

اینچ با٢۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١٢٠٠۴
اینچ٠/٣٧۵تا ٠/٣۴۵ضخامت

٢،٨٣۴،٨٨٠سرجوش ۵٢

اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١٢٠٠۵
اینچ٠/۴٠۶تا ٠/٣٧۶

٢،٩۵١،١٧٠سرجوش ۵٢

اینچ با ضخامت  تا٢٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١٣٠٠١
اینچ٠/٢٨١

٢،۵۴۵،۵۶٠سرجوش ۵٢

اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١٣٠٠٢
اینچ٠/٣١٢تا ٠/٢٨٢

٢،۶٨۵،٣٠٠سرجوش ۵٢

٨



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه 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

اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١٣٠٠٣
اینچ٠/٣۴۴تا ٠/٣١٣

٢،٧٩١،۶۵٠سرجوش ۵٢

اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١٣٠٠۴
اینچ.٠/٣٧۵تا ٠/٣۴۵

٢،٩١٣،١٩٠سرجوش ۵٢

اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١٣٠٠۵
اینچ٠/۴٠۶تا ٠/٣٧۶

٣،٠۴٠،٨٩٠سرجوش ۵٢

اینچ با ضخامت  تا٣٠آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١۴٠٠١
اینچ٠/٢١٨

٢،٧٣٩،۶١٠سرجوش ۵٢

اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١۴٠٠٢
اینچ٠/٣١٢تا ٠/٢١٩

٢،٨۶٣،٧٩٠سرجوش ۵٢

اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١۴٠٠٣
اینچ٠/٣۴۴تا ٠/٣١٣

٢،٩٩٨،٠٣٠سرجوش ۵٢

اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١۴٠٠۴
اینچ٠/٣٧۵تا ٠/٣۴۵

٣،٢٢۴،۶٣٠سرجوش ۵٢

اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشکاری لوله فوالدی به قطر  ٠٢١۴٠٠۵
اینچ٠/۴٠۶تا ٠/٣٧۶

٣،٣٣٢،۶٩٠سرجوش ۵٢

٩



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم - آزمایش کنترل کيفيت جوش

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

. بينی شده است و استفاده از آن درسایر موارد مجاز نيستردیف های این فصل، برای آزمایش هایی آه توسط پيمانكار انجام شود، پيش-١

 از آارفرما قرارداد منعقد نماید ليكن مسئوليت در قبال آارفرما و پيمانكار باید با یكی از شرآت های متخصص پرتونگاری صنعتی با آسب مجوز
.اشخاص ثالث به عهده خود پيمانكارخواهد بود

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

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

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

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

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

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

١٠



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم - آزمایش کنترل کيفيت جوش

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم - آزمایش کنترل کيفيت جوش

٢٠٩،٩٨٠سرجوش اینچ۴پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠١ ۵٢

٢۶٨،٨٨٠سرجوش اینچ۶پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٢ ۵٢

٣٢۵،٨۶٠سرجوش اینچ٨پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٣ ۵٢

٣٧٢،٧۶٠سرجوشاینچ١٠پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۴ ۵٢

۴١٣،۴٨٠سرجوشاینچ١٢پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۵ ۵٢

۴٧٣،١٢٠سرجوشاینچ١۴پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۶ ۵٢

۵٢٩،٠٨٠سرجوشاینچ١۶پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٧ ۵٢

۵٨۵،٧٧٠سرجوشاینچ١٨پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٨ ۵٢

۶۴٧،٨٧٠سرجوشاینچ٢٠پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٩ ۵٢

٧٠٢،۶٢٠سرجوشاینچ٢٢پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٠ ۵٢

٧۵۵،٨۵٠سرجوشاینچ٢۴پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١١ ۵٢

٨٠۴،۶١٠سرجوشاینچ٢۶پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٢ ۵٢

٨۶٠،١٠٠سرجوشاینچ٢٨پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١٣ ۵٢

٩٠٧،٠٢٠سرجوشاینچ٣٠پرتونگاری از جوش لوله، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠١۴ ۵٢

١١



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

ماشين آالت، ابزار آار و مواد مصرفی مورد نياز در قيمت ردیف های این هزینه استقرار، جابجایی های الزم، تامين و به آار گيری نيروی انسانی -١
.فصل منظور شده است

، در قيمت ردیف ها منظور نشده است ليكن )مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرماست(، قطران جامد و نوارها )پرایمر(بهای تهيه مصالح اندود -٢
 وب، خرد آردن قطران، حمل از انبار پيمانكار به پای آار و تمامی هزینههزینه های انبار آردن این اجناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطل

.های مربوط در قيمت ردیف های این فصل منظور شده است

اره مورد نياز حمل تا انبار یا پای آار و تمامی هزینه های مربوط در تهيه مصالح و تجهيزات مربوط به زنگ زدایی شامل ماسه یا ساچمه یا سر ب-٣
.قيمت ردیف های این فصل منظور شده است

ت بنا به ضرورت قبل از تكميل یا تعمير عایقكاری انجام شود، در قيمت هزینه عمليات اصالح آانال حفر شده در محل زانوها یا خم ها آه ممكن اس-۴
.می شودردیف های این فصل منظور شده است و برای این موارد اضافه بها پرداخت ن

اندازه گيری ضخامت پوشش و هزینه (BOND TEST)، چسبندگی(HOLYDAY DETECTOR)هزینه های مربوط به انجام آزمایش های منفذ یابی-۵
.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 ، هزینه -۶
.تعميرات عایق ، منظور شده است

ت، هزینه های مربوط به جابجایی داخل آارگاه، دپو آردن و آماده سازی در ردیف های مربوط به عمليات تميز آاری و عایقكاری در آارگاه های ثاب-٧
.برای حمل به انبار پيمانكار، منظور شده است

ها، محل های اتصال و همچنين رفع معایب ایجاد شده در اثر حمل یا منظور از تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده، عایقكاری سر جوش -٨
.خم زدن لوله ها و نظایر آن است

ماشين دستی انجام شود، قيمت ردیف مربوط به پوشش عایق سرد در مواردی آه نوار پيچی سرد با آسب موافقت مهندس مشاور و آارفرما با -٩
.دستی پرداخت می گردد

 ميليمتر و با استفاده از یك الیه نوار داخلی و٢/۴شد، ضخامت قير مذاب  در تمام موارد عایقكاری گرم، به جز مواردی آه در شرح ردیف ذآر شده با-١٠
.طبق مشخصات فنی تا یك اینچ، مورد نظر است(OVERLAP)یك الیه نوار خارجی با همپوشانی

.ظور شده است، پرداخت ردیف مربوط به تميز آاری لوله منتفی استدر صورت استفاده از ردیف هایی آه تميز آاری جزو شرح ردیف عایقكاری من-١١

و برای   SA2 1/2،  برای تميزکاری در کارگاه ثابت  ،   SIS 055900دعمليات زنگ زدایی و تميز آردن لوله در ردیف های این فصل طبق استاندار-١٢
.در نظر گرفته شده استST2تميزکاری در روی کانال

ظور داخل آانال در نرخ ردیف های تكميل عایقكاری در آانال یا روی آانال مناضافه هزینه تكميل عایقكاری به ميزان متعارف و یا ترميم عایقكاری در -١٣
.گردیده است

.به ردیف های این فصل، اضافه بها به شرح زیر تعلق می گيرد-١۴
 ميليمتر شامل پيچيدن دو الیه نوار داخلی و یك الیه نوار ۴ضخامت آلی پوشش ) آارفرما( در صورتی آه در نقشه یا با دستور مهندس ١-١۴

 درصد۵                                                         .خارجی تعيين شده است
 درصد۵               درصد عرض نوار تعيين شده باشد،۵٠ در صورتی آه هم پوشانی نوارها ٢-١۴
 ١۵ تا ٨ر یا داخل آانال، در صورتی آه عمليات در شيب بين  تمام ردیف های عایقكاری سرد یا گرم، تكميل یا تعمير عایقكاری در آنا٣-١۴

 درصد١۵                                                                       درصد اجرا شود،
٢٢ تا ١۵ر یا داخل آانال، در صورتی آه عمليات در شيب بيش از  تمام ردیف های عایقكاری سرد یا گرم، تكميل یا تعمير عایقكاری در آنا١۴-۴

 درصد٢۵                                                                        درصد اجرا شود،
٣۵ تا ٢٢ر یا داخل آانال، در صورتی آه عمليات در شيب بيش از  تمام ردیف های عایقكاری سرد یا گرم، تكميل یا تعمير عایقكاری در آنا١۴-۵

درصد۴٠                                                                       درصد اجرا شود،
 ٣۵ یا داخل آانال، در صورتی آه عمليات در شيب بيشتر از  تمام ردیف های عایقكاری سرد و گرم، تكميل یا تعمير عایقكاری در آنار١۴-۶

.درصد اجرا شود، با برآورد جداگانه در ردیف ستاره دار محاسبه می گردد

ردیف های استقرار لوله در کانال فقط در موارد . کانال منظور شده است در تمام ردیف های عایقکاری در طول خط ، هزینه قراردادن لوله در داخل -١۵
.ل به طور مجزا انجام می شود ، کاربرد خواهد داشتخاصی که بنابه دستور کارفرما عمليات عایقکاری و استقرار لوله در کانا

١٢



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه 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 در کارگاه۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠١
ثابت

٢۵،٩٠٠متر ۵٢

 اینچ در کارگاه۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٢
ثابت

٣٨،۶۴٠متر ۵٢

 اینچ در کارگاه٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٣
ثابت

۵٣،٣٣٠متر ۵٢

 اینچ در١٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠۴
کارگاه ثابت

۶۵،٠۶٠متر ۵٢

 اینچ در١٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠۵
کارگاه ثابت

٧٧،٩١٠متر ۵٢

 اینچ در١۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠۶
کارگاه ثابت

٩١،۴۴٠متر ۵٢

 اینچ در١۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٧
کارگاه ثابت

١٠۴،٢۴٠متر ۵٢

 اینچ در١٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٨
کارگاه ثابت

١١٧،٢٧٠متر ۵٢

اینچ  در٢٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٩
کارگاه ثابت

١٣٠،١۴٠متر ۵٢

 اینچ در٢٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠١٠
کارگاه ثابت

١۴۴،٢١٠متر ۵٢

 اینچ در٢۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠١١
کارگاه ثابت

١۵٨،٧٧٠متر ۵٢

اینچ در٢۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠١٢
کارگاه ثابت

١٧١،٣٧٠متر ۵٢

 اینچ در٢٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠١٣
کارگاه ثابت

١٨٣،۶۵٠متر ۵٢

 اینچ در٣٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠١۴
کارگاه ثابت

١٩٧،٠١٠متر ۵٢

 اینچ  با۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠١
ماشين زنگ و رنگ در روی کانال

۵،۶٩٠متر ۵٢

 اینچ  با۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٢
ماشين زنگ و رنگ در روی  کانال.

۶،۶۶٠متر ۵٢

 اینچ  با٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٣
ماشين زنگ و رنگ در روی کانال.

٧،١١٠متر ۵٢

 اینچ با١٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۴
ماشين زنگ و رنگ در روی کانال.

٨،٢٠٠متر ۵٢

 اینچ با١٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۵
ماشين زنگ و رنگ در روی کانال.

٩،٣٢٠متر ۵٢

 اینچ با١۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۶
ماشين زنگ و رنگ در روی کانال.

١٠،۶٧٠متر ۵٢

 اینچ با١۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٧
ماشين زنگ و رنگ در روی کانال.

١١،٨۵٠متر ۵٢

 اینچ با١٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٨
ماشين زنگ و رنگ در روی کانال.

١۴،٣٢٠متر ۵٢

 اینچ با٢٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٩
ماشين زنگ و رنگ در روی کانال.

١۵،٧٩٠متر ۵٢

 اینچ با٢٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠١٠
ماشين زنگ و رنگ در روی کانال.

١٧،١١٠متر ۵٢

 اینچ با٢۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠١١
ماشين زنگ و رنگ در روی کانال.

١٨،٨٩٠متر ۵٢

 اینچ با٢۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠١٢
ماشين زنگ و رنگ در روی کانال.

٢٠،۶٣٠متر ۵٢

١٣
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 اینچ با٢٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠١٣
ماشين زنگ و رنگ در روی کانال.

٢٢،٣٢٠متر ۵٢

 اینچ با٣٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠١۴
ماشين زنگ و رنگ در روی کانال.

٢۴،٩٧٠متر ۵٢

٨،٣٣٠متر اینچ در کارگاه ثابت۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠١ ۵٢

١١،٣٧٠متر اینچ در کارگاه ثابت۶عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٢ ۵٢

١٣،٨٩٠متر اینچ در کارگاه ثابت٨عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٣ ۵٢

١٧،٧٨٠متر اینچ در کارگاه ثابت١٠عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۴ ۵٢

٢٠،٩٢٠متر اینچ در کارگاه ثابت١٢عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۵ ۵٢

٢۶،٣١٠متر اینچ در کارگاه ثابت١۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۶ ۵٢

٣١،٧٩٠متر اینچ در کارگاه ثابت١۶عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٧ ۵٢

٣۶،۶۵٠متر اینچ در کارگاه ثابت١٨عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٨ ۵٢

۴٠،٣٢٠متر اینچ در کارگاه ثابت٢٠عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٩ ۵٢

۴۶،٧١٠متر اینچ در کارگاه ثابت٢٢عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٠ ۵٢

۵٢،۵۵٠متر اینچ در کارگاه ثابت٢۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١١ ۵٢

۶٠،٠۶٠متر اینچ در کارگاه ثابت٢۶عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٢ ۵٢

۶٧،٢۶٠متر اینچ در کارگاه ثابت٢٨عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٣ ۵٢

٧۶،۴۴٠متر اینچ در کارگاه ثابت٣٠عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١۴ ۵٢

١٣،١٧٠متر اینچ در کارگاه ثابت۴عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠١ ۵٢

١۵،٣٧٠متر اینچ در کارگاه ثابت۶عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٢ ۵٢

١٨،۴۴٠متر اینچ در کارگاه ثابت٨عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٣ ۵٢

٢١،٩۶٠متر اینچ در کارگاه ثابت١٠عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠۴ ۵٢

٢٨،٠۵٠متر اینچ در کارگاه ثابت١٢عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠۵ ۵٢

٣٣،۶۶٠متراینچ در کارگاه ثابت١۴عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر٠۴٠۴٠٠۶ ۵٢

٣٩،٣۵٠متر اینچ در کارگاه ثابت١۶عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٧ ۵٢

۴۶،٢٠٠متر اینچ در کارگاه ثابت١٨عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٨ ۵٢

۵١،٨٣٠متر اینچ در کارگاه ثابت٢٠عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٩ ۵٢

۵٧،٧٧٠متر اینچ در کارگاه ثابت٢٢عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠١٠ ۵٢

۶۴،۵٧٠متر اینچ در کارگاه ثابت٢۴عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠١١ ۵٢

٧٠،٨٢٠متر اینچ در کارگاه ثابت٢۶عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠١٢ ۵٢

٧۵،٧٠٠متر اینچ در کارگاه ثابت٢٨عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠١٣ ۵٢

٨١،٣١٠متر اینچ در کارگاه ثابت٣٠عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠١۴ ۵٢

 اینچ روی۴عایقکاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۵٠٠١
کانال

١٢،١۶٠متر ۵٢

 اینچ روی۶عایقکاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۵٠٠٢
کانال

١٧،١۵٠متر ۵٢

 اینچ روی٨عایقکاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۵٠٠٣
کانال

٢١،٠٠٠متر ۵٢

 اینچ روی١٠عایقکاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۵٠٠۴
کانال

٢۶،٣۶٠متر ۵٢

 اینچ روی١٢عایقکاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۵٠٠۵
کانال

٣١،٢۵٠متر ۵٢

 اینچ روی١۴عایقکاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۵٠٠۶
کانال

٣٩،٢۵٠متر ۵٢

١۴
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فصل چهارم - عایقکاری و لوله گذاری

 اینچ روی١۶عایقکاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۵٠٠٧
کانال

۴٧،١٠٠متر ۵٢

 اینچ روی١٨عایقکاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۵٠٠٨
کانال

۵۵،٨۵٠متر ۵٢

 اینچ روی٢٠عایقکاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۵٠٠٩
کانال

۶١،٨٣٠متر ۵٢

 اینچ روی٢٢عایقکاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۵٠١٠
کانال

٧٠،١٩٠متر ۵٢

 اینچ روی٢۴عایقکاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۵٠١١
کانال

٧٨،١٢٠متر ۵٢

 اینچ روی٢۶عایقکاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۵٠١٢
کانال

٨٩،٨۴٠متر ۵٢

 اینچ روی٢٨عایقکاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۵٠١٣
کانال

٩٨،٧٣٠متر ۵٢

 اینچ روی٣٠عایقکاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۵٠١۴
کانال

١٠٩،۵۶٠متر ۵٢

 اینچ در خط و قرار دادن۴عایقکاری گرم ماشينی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۶٠٠١
در کانال

١۶،۴٠٠متر ۵٢

 اینچ در خط و قرار دادن۶عایقکاری گرم ماشينی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۶٠٠٢
در کانال

٢١،٧۴٠متر ۵٢

 اینچ در خط و قرار دادن٨عایقکاری گرم ماشينی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۶٠٠٣
در کانال

٢٨،۶٩٠متر ۵٢

 اینچ در خط و قرار١٠عایقکاری گرم ماشينی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۶٠٠۴
دادن در کانال

٣۴،٠۵٠متر ۵٢

 اینچ در خط و قرار١٢عایقکاری گرم ماشينی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۶٠٠۵
دادن در کانال

٣٩،۴۴٠متر ۵٢

 اینچ در خط و قرار١۴عایقکاری گرم ماشينی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۶٠٠۶
دادن در کانال

۴۴،٧۶٠متر ۵٢

 اینچ در خط و قرار١۶عایقکاری گرم ماشينی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۶٠٠٧
دادن در کانال

۵١،۶٩٠متر ۵٢

 اینچ در خط و قرار١٨عایقکاری گرم ماشينی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۶٠٠٨
دادن در کانال

۵٨،٧١٠متر ۵٢

 اینچ در خط و قرار٢٠عایقکاری گرم ماشينی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۶٠٠٩
دادن در کانال

۶۵،۶۶٠متر ۵٢

 اینچ در خط و قرار٢٢عایقکاری گرم ماشينی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۶٠١٠
دادن در کانال

٧۶،١۶٠متر ۵٢

 اینچ در خط و قرار٢۴عایقکاری گرم ماشينی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۶٠١١
دادن در کانال

٨۶،٠١٠متر ۵٢

 اینچ در خط و قرار٢۶عایقکاری گرم ماشينی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۶٠١٢
دادن در کانال

٩٨،٢۶٠متر ۵٢

 اینچ در خط و قرار٢٨عایقکاری گرم ماشينی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۶٠١٣
دادن در کانال

١١٢،۴٩٠متر ۵٢

 اینچ در خط و قرار٣٠عایقکاری گرم ماشينی لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۶٠١۴
دادن در کانال

١٣٣،٧٣٠متر ۵٢

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴٠٧٠٠١
 اینچ .۴صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

١٢،٢٨٠متر ۵٢

سردیا تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده(٠۴٠٧٠٠٢
 اینچ۶گرم)به صورت عایق سرد و قراردادن آن در آانال برای لوله به قطر

.

١۴،۴١٠متر ۵٢

سرد یا گرم) تكميل عایقكاری لوله های ازپيش عایق شده(٠۴٠٧٠٠٣
اینچ .٨به صورت عایق سردو قراردادن آن درآانال برای لوله به قطر

١٨،۶۴٠متر ۵٢

سرد یا گرم) تكميل عایقكاری لوله های ازپيش عایق شده(٠۴٠٧٠٠۴
اینچ .١٠به صورت عایق سردو قراردادن آن درآانال برای لوله به قطر

١٩،۴۶٠متر ۵٢

١۵
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سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴٠٧٠٠۵
 اینچ .١٢صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٢٢،٣٣٠متر ۵٢

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴٠٧٠٠۶
 اینچ .١۴صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٢۶،٠۴٠متر ۵٢

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴٠٧٠٠٧
 اینچ .١۶صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای  لوله به قطر 

٣٣،٠٠٠متر ۵٢

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴٠٧٠٠٨
 اینچ .١٨صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٣۶،١٨٠متر ۵٢

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴٠٧٠٠٩
 اینچ .٢٠صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

۴۴،٩۴٠متر ۵٢

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴٠٧٠١٠
 اینچ .٢٢صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

۵٠،٢٧٠متر ۵٢

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴٠٧٠١١
 اینچ .٢۴صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

۵۵،٧٠٠متر ۵٢

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴٠٧٠١٢
 اینچ .٢۶صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

۶١،۴۵٠متر ۵٢

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴٠٧٠١٣
 اینچ .٢٨صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

۶٧،٩٨٠متر ۵٢

سرد یا گرم ) به تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده (٠۴٠٧٠١۴
 اینچ .٣٠صورت عایق سرد و قراردادن  آن در آانال برای لوله به قطر 

٧٧،٢٨٠متر ۵٢

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و استقرار آن در٠۴٠٨٠٠١
 اینچ.۴داخل آانال به قطر 

١٧،۵۵٠متر ۵٢

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و استقرار آن در٠۴٠٨٠٠٢
 اینچ.۶داخل آانال به قطر 

٢٠،۵٨٠متر ۵٢

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و استقرار آن در٠۴٠٨٠٠٣
 اینچ.٨داخل  آانال به قطر 

٢۵،٧۶٠متر ۵٢

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و استقرار آن در٠۴٠٨٠٠۴
 اینچ.١٠داخل  آانال به قطر 

٢٩،٠٢٠متر ۵٢

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و استقرار آن در٠۴٠٨٠٠۵
 اینچ.١٢داخل آانال به قطر 

٣٢،٠٧٠متر ۵٢

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و استقرار آن در٠۴٠٨٠٠۶
 اینچ.١۴داخل  آانال به قطر 

٣۶،٨٠٠متر ۵٢

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و استقرار آن در٠۴٠٨٠٠٧
 اینچ.١۶داخل  آانال به قطر 

٣٩،٨٣٠متر ۵٢

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و استقرار آن در٠۴٠٨٠٠٨
 اینچ.١٨داخل  آانال به قطر 

۴۶،٣٢٠متر ۵٢

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و استقرار آن در٠۴٠٨٠٠٩
 اینچ.٢٠داخل آانال به قطر 

۵٨،٠٠٠متر ۵٢

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و استقرار آن در٠۴٠٨٠١٠
 اینچ.٢٢داخل  آانال به قطر 

۶٢،٢٨٠متر ۵٢

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و استقرار آن در٠۴٠٨٠١١
 اینچ.٢۴داخل  آانال به قطر 

٧٠،۶٩٠متر ۵٢

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و استقرار آن در٠۴٠٨٠١٢
 اینچ.٢۶داخل  آانال به قطر 

٨٠،١٢٠متر ۵٢

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و استقرار آن در٠۴٠٨٠١٣
 اینچ.٢٨داخل  آانال به قطر 

٨٨،٨٩٠متر ۵٢

تكميل عایقكاری گرم لوله های از پيش عایق شده و استقرار آن در٠۴٠٨٠١۴
 اینچ.٣٠داخل  آانال به قطر 

٩۵،٨۶٠متر ۵٢

 اینچ و اندود پرایمر مجدد با۴تميز کردن آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٩٠٠١
لوازم دستی

۶،٠۴٠متر ۵٢

 اینچ و اندود پرایمر مجدد با۶تميز کردن آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٩٠٠٢
لوازم دستی

٧،٠١٠متر ۵٢

١۶
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 اینچ و اندود پرایمر مجدد با٨تميز کردن آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٩٠٠٣
لوازم دستی

٨،۵۴٠متر ۵٢

 اینچ و اندود پرایمر مجدد با١٠تميز کردن آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٩٠٠۴
لوازم دستی

١٠،۶٢٠متر ۵٢

 اینچ و اندود پرایمر مجدد با١٢تميز کردن آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٩٠٠۵
لوازم دستی

١٣،٠٧٠متر ۵٢

 اینچ و اندود پرایمر مجدد با١۴تميز کردن آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٩٠٠۶
لوازم دستی

١۵،۵٠٠متر ۵٢

 اینچ و اندود پرایمر مجدد با١۶تميز کردن آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٩٠٠٧
لوازم دستی

١٧،٠١٠متر ۵٢

 اینچ و اندود پرایمر مجدد با١٨تميز کردن آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٩٠٠٨
لوازم دستی

١٨،٨۴٠متر ۵٢

 اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢٠تميز کردن آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٩٠٠٩
لوازم دستی

٢١،١٠٠متر ۵٢

 اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢٢تميز کردن آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٩٠١٠
لوازم دستی

٢۴،٠٠٠متر ۵٢

 اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢۴تميز کردن آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٩٠١١
لوازم دستی

٢۶،١۴٠متر ۵٢

 اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢۶تميز کردن آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٩٠١٢
لوازم دستی

٢٨،٢۵٠متر ۵٢

 اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢٨تميز کردن آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٩٠١٣
لوازم دستی

٣٠،٧٣٠متر ۵٢

 اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢٨تميز کردن آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٩٠١۴
لوازم دستی

٣۴،٠١٠متر ۵٢

 اینچ فوالدی عایق۴بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ٠۴١٠٠٠١
شده

۵،٢۶٠متر ۵٢

 اینچ فوالدی عایق۶بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ٠۴١٠٠٠٢
شده

٧،٠۴٠متر ۵٢

 اینچ فوالدی عایق٨بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ٠۴١٠٠٠٣
شده

٧،٨٨٠متر ۵٢

 اینچ فوالدی١٠بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ٠۴١٠٠٠۴
عایق شده

١٠،١٢٠متر ۵٢

 اینچ فوالدی١٢بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ٠۴١٠٠٠۵
عایق شده

١١،٨٩٠متر ۵٢

 اینچ فوالدی١۴بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ٠۴١٠٠٠۶
عایق شده

١۴،۶٢٠متر ۵٢

 اینچ فوالدی١۶بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ٠۴١٠٠٠٧
عایق شده

١٧،٨٨٠متر ۵٢

 اینچ فوالدی١٨بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ٠۴١٠٠٠٨
عایق شده

٢١،٠۶٠متر ۵٢

 اینچ فوالدی٢٠بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ٠۴١٠٠٠٩
عایق شده

٢۵،٠٣٠متر ۵٢

 اینچ فوالدی٢٢بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ٠۴١٠٠١٠
عایق شده

٣٠،٠۴٠متر ۵٢

 اینچ فوالدی٢۴بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ٠۴١٠٠١١
عایق شده

٣٧،٠٣٠متر ۵٢

 اینچ فوالدی٢۶بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ٠۴١٠٠١٢
عایق شده

۴٣،۵۴٠متر ۵٢

 اینچ فوالدی٢٨بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ٠۴١٠٠١٣
عایق شده

۵۴،٠۶٠متر ۵٢

 اینچ فوالدی٣٠بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ٠۴١٠٠١۴
عایق شده

۶٢،٣۴٠متر ۵٢

٨،٠١٠متر اینچ در کانال۴استقرار لوله به قطر ٠۴١١٠٠١ ۵٢

١٧
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٩،۴۶٠متر اینچ در کانال۶استقرار لوله به قطر ٠۴١١٠٠٢ ۵٢

١٢،۴٨٠متر اینچ در کانال٨استقرار لوله به قطر ٠۴١١٠٠٣ ۵٢

١۵،١٧٠متر اینچ در کانال١٠استقرار لوله به قطر ٠۴١١٠٠۴ ۵٢

١۶،٧۴٠متر اینچ در کانال١٢استقرار لوله به قطر ٠۴١١٠٠۵ ۵٢

١٨،٩٨٠متر اینچ در کانال١۴استقرار لوله به قطر ٠۴١١٠٠۶ ۵٢

٢۵،٨٢٠متر اینچ در کانال١۶استقرار لوله به قطر ٠۴١١٠٠٧ ۵٢

٣٠،۴٢٠متر اینچ در کانال١٨استقرار لوله به قطر ٠۴١١٠٠٨ ۵٢

٣٢،٧۶٠متر اینچ در کانال٢٠استقرار لوله به قطر ٠۴١١٠٠٩ ۵٢

٣۶،١٨٠متر اینچ در کانال٢٢استقرار لوله به قطر ٠۴١١٠١٠ ۵٢

۴٣،٣١٠متر اینچ در کانال٢۴استقرار لوله به قطر ٠۴١١٠١١ ۵٢

۵٢،٩٩٠متر اینچ در کانال٢۶استقرار لوله به قطر ٠۴١١٠١٢ ۵٢

۵٨،٢٩٠متر اینچ در کانال٢٨استقرار لوله به قطر ٠۴١١٠١٣ ۵٢

۶۴،٣٧٠متر اینچ در کانال٣٠استقرار لوله به قطر ٠۴١١٠١۴ ۵٢
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:مقدمه

.مربندی و تغذیه نفت و گاز محاسبه شده استقيمت های این فصل برای آزمایش، نصب شير و اتصال های فوالدی خط لوله آ-١

استقرار نفرات و) غير از شير، اتصال ها و الكترود(به لوازم و مواد مصرفی در نرخ ردیف های مربوط به آزمایش، نصب شيرها و اتصال ها هزینه مربوط -٢
.محل بعدی در قيمت ردیف های این فصل منظور شده استماشين آالت   همچنين انتقال دستگاه ها و لوازم از محل نصب هر شير تا 

.ی روانكاری شيرها در نظر گرفته شده استدر نرخ ردیف های مربوط به آزمایش شيرها هزینه لوازم و مواد مصرفی برا-٣

نصب، بریدن خط لوله، پخ زدن و آماده سازی دو سر لوله، نصب شير و یاقيمت ردیف های نصب شير ،شامل بارگيری، حمل از انبار پيمانكار به محل -۴
باشد ،به عبارتی تمام هزینه ایقكاری و ترميم عایق صدمه دیده میفلنج و جوشكاری آنها به همراه آليه متعلقات از جمله شيرهای باالنس، ع
.ر شده استهای مربوط به عمليات، با توجه به زمان های تلف شده در قيمت ردیف منظو

ز محل انبار پيمانكار، سوراخ آردن لوله اصلی و آماده سازی آن برای در قيمت ردیف نصب شيرهای هواگير هزینه بارگيری و حمل شير و اتصاالت ا-۵
.ده استاتصال های الزم، شير و فلنج  و نصب فلنج آور و عایقكاری الزم منظور ش(WELDOLET)جوشكاری، نصب و جوشكاری ولدولت

.ردیف ها منظور نشده استهزینه خاآبرداری از روی لوله و برگرداندن مجدد خاك روی لوله در قيمت -۶

در صورت لزوم در قيمت ردیف ها منظور نشده و مطابق ردیف های هزینه ساخت قطعات بتنی یا فلزی و حمل آنها و همچنين عمليات ساختمانی -٧
.فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه و برآورد می شود

ده  آه در صورتجلسه تحویل درج شده باشد، هزینه اصالح و رفع نواقص با چنانچه شيرها و اتصال ها در موقع تحویل به پيمانكار، دارای نواقصی بو-٨
.تعيين قيمت جدید محاسبه و به پيمانكار پرداخت می شود

.ه عالوه هزینه یك سر بستن فلنج به همان قطر می باشدهزینه جوشكاری فلنج جوشی معادل یك سر جوش در فصل دوم این فهرست بها ب-٩

 ١٠ و باالتر ، اضافه بهایی معادل ٩٠٠ می باشد در صورت نصب شير با کالس ۶٠٠ردیف های نصب شيرهای این فصل برای شيرهای تا کالس -١٠
.درصد به ردیف های مربوط تعلق می گيرد

١٩
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۴۵٩،٨٩٠عدد اینچ۴گریسکاری، روانکاری و آزمایش شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠١ ۵٢

۵٨٨،۶۶٠عدد اینچ۶گریسکاری، روانکاری و آزمایش شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٢ ۵٢

٨٠٧،٨٢٠عدداینچ٨گریسکاری، روانکاری و آزمایش شير فوالدی به قطر٠۵٠١٠٠٣ ۵٢

٩٢٩،٠٠٠عدد اینچ١٠گریسکاری، روانکاری و آزمایش شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠۴ ۵٢

١،٠٩٢،٩۴٠عدد اینچ١٢گریسکاری، روانکاری و آزمایش شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠۵ ۵٢

١،٢٣٨،۶۶٠عدد اینچ١۴گریسکاری، روانکاری و آزمایش شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠۶ ۵٢

١،۴٢٩،٢٢٠عدد اینچ١۶گریسکاری، روانکاری و آزمایش شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٧ ۵٢

١،۶۵٨،٩٢٠عدد اینچ١٨گریسکاری، روانکاری و آزمایش شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٨ ۵٢

١،٨٢١،۵۶٠عدد اینچ٢٠گریسکاری، روانکاری و آزمایش شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٩ ۵٢

٢،١٠٩،۴۶٠عدد اینچ٢٢گریسکاری، روانکاری و آزمایش شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠١٠ ۵٢

٢،٣٠۶،٣٠٠عدد اینچ٢۴گریسکاری، روانکاری و آزمایش شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠١١ ۵٢

٢،۵٢۴،۶٢٠عدد اینچ٢۶گریسکاری، روانکاری و آزمایش شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠١٢ ۵٢

٢،٧٠٩،٣۵٠عدد اینچ٢٨گریسکاری، روانکاری و آزمایش شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠١٣ ۵٢

٢،٩٢٣،٢۴٠عدد اینچ٣٠گریسکاری، روانکاری و آزمایش شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠١۴ ۵٢

٢٣۵،٧۴٠عدداینچ در حوضچه یا کانال۴نصب شير فوالدی فلنجی به قطر ٠۵٠٢٠٠١ ۵٢

٣٧٧،٢١٠عدداینچ در حوضچه یا کانال۶نصب شير فوالدی فلنجی به قطر ٠۵٠٢٠٠٢ ۵٢

۴٧۵،١٩٠عدداینچ در حوضچه یا کانال٨نصب شير فوالدی فلنجی به قطر ٠۵٠٢٠٠٣ ۵٢

۶٢٩،٩۴٠عدداینچ در حوضچه یا کانال١٠نصب شير فوالدی فلنجی به قطر ٠۵٠٢٠٠۴ ۵٢

٧۶٩،٣٩٠عدداینچ در حوضچه یا کانال١٢نصب شير فوالدی فلنجی به قطر ٠۵٠٢٠٠۵ ۵٢

٨٩٢،۵٠٠عدداینچ در حوضچه یا کانال١۴نصب شير فوالدی فلنجی به قطر ٠۵٠٢٠٠۶ ۵٢

١،٠٢٩،٨٠٠عدداینچ در حوضچه یا کانال١۶نصب شير فوالدی فلنجی به قطر ٠۵٠٢٠٠٧ ۵٢

١،٢٩٢،٣١٠عدداینچ در حوضچه یا کانال١٨نصب شير فوالدی فلنجی به قطر ٠۵٠٢٠٠٨ ۵٢

١،۵٨٢،٠٨٠عدداینچ در حوضچه یا کانال٢٠نصب شير فوالدی فلنجی به قطر ٠۵٠٢٠٠٩ ۵٢

١،٨۵٨،٩۴٠عدداینچ در حوضچه یا کانال٢٢نصب شير فوالدی فلنجی به قطر ٠۵٠٢٠١٠ ۵٢

٢،١٨۶،٩٩٠عدداینچ در حوضچه یا کانال٢۴نصب شير فوالدی فلنجی به قطر ٠۵٠٢٠١١ ۵٢

٢،۴٧٨،۵٩٠عدداینچ در حوضچه یا کانال٢۶نصب شير فوالدی فلنجی به قطر ٠۵٠٢٠١٢ ۵٢

٢،٨۵٩،٩١٠عدداینچ در حوضچه یا کانال٢٨نصب شير فوالدی فلنجی به قطر ٠۵٠٢٠١٣ ۵٢

٣،٣٧٩،٨٩٠عدداینچ در حوضچه یا کانال٣٠نصب شير فوالدی فلنجی به قطر ٠۵٠٢٠١۴ ۵٢

١،۶۶٨،٢١٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال۴نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠١ ۵٢

٢،٠۶٢،۵٩٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال۶نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٢ ۵٢

٢،۶٢٣،١١٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال٨نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٣ ۵٢

٣،١٢١،۵٨٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال١٠نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠۴ ۵٢

٣،۵٣۵،۵٨٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال١٢نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠۵ ۵٢

۴،٠۵٩،٠۴٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال١۴نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠۶ ۵٢

۴،٧۴١،٩٧٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال١۶نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٧ ۵٢

۵،٣٧٧،١٣٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال١٨نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٨ ۵٢

۵،٩۴٨،۴۴٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال٢٠نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٩ ۵٢

۶،٣٠٨،٣٩٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال٢٢نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١٠ ۵٢

۶،٧١٩،٨١٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال٢۴نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١١ ۵٢

٧،٣٨۵،٠۴٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال٢۶نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١٢ ۵٢

٧،٨٨۵،٣٠٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال٢٨نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١٣ ۵٢
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١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شيرها و اتصاالت 

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - نصب شيرها و اتصاالت 

٨،۶۴٧،٩۵٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال٣٠نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١۴ ۵٢

۶۶،٩٠٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال۴ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠١ ۵٢

٨٣،۴٩٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال۶ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٢ ۵٢

٩۵،۵٣٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال٨ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٣ ۵٢

١٢٠،۴٣٠عدداینچ در حوضچه یا کانال١٠ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۴ ۵٢

١۶۶،٩٨٠عدداینچ در حوضچه یا کانال١٢ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۵ ۵٢

٢٠٠،٧١٠عدداینچ در حوضچه یا کانال١۴ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۶ ۵٢

٢۴٨،۴۶٠عدداینچ در حوضچه یا کانال١۶ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٧ ۵٢

٢٨٢،٠۴٠عدداینچ در حوضچه یا کانال١٨ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٨ ۵٢

٣٢۶،١١٠عدداینچ در حوضچه یا کانال٢٠ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٩ ۵٢

٣٨٢،٩۵٠عدداینچ در حوضچه یا کانال٢٢ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١٠ ۵٢

۴٣٩،٣٨٠عدداینچ در حوضچه یا کانال٢۴ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١١ ۵٢

۵۵۶،۵۵٠عدداینچ در حوضچه یا کانال٢۶ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١٢ ۵٢

٧٠٧،۴٨٠عدداینچ در حوضچه یا کانال٢٨ماستيک  زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١٣ ۵٢

٩٢٧،۵٩٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال٣٠ماستيک  زدن شير فوالدی به قطر٠۵٠۴٠١۴ ۵٢

٩٩،٩٢٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال۴نصب فلنچ کور فوالدی  به قطر ٠۵٠۵٠٠١ ۵٢

١١۵،۵۶٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال۶نصب فلنچ کور فوالدی  به قطر ٠۵٠۵٠٠٢ ۵٢

١۵۵،٣١٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال٨نصب فلنچ کور فوالدی  به قطر ٠۵٠۵٠٠٣ ۵٢

٢١۴،٢١٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال١٠نصب فلنچ کور فوالدی  به قطر ٠۵٠۵٠٠۴ ۵٢

٣١٠،۶١٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال١٢نصب فلنچ کور فوالدی  به قطر ٠۵٠۵٠٠۵ ۵٢

٣٨٨،٢۶٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال١۴نصب فلنچ کور فوالدی  به قطر ٠۵٠۵٠٠۶ ۵٢

۵١٨،۵٣٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال١۶نصب فلنچ کور فوالدی  به قطر ٠۵٠۵٠٠٧ ۵٢

۶١٩،٢۵٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال١٨نصب فلنچ کور فوالدی  به قطر ٠۵٠۵٠٠٨ ۵٢

٧۴٢،٣٣٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال٢٠نصب فلنچ کور فوالدی  به قطر ٠۵٠۵٠٠٩ ۵٢

٨٣٣،۵٠٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال٢٢نصب فلنچ کور فوالدی  به قطر ٠۵٠۵٠١٠ ۵٢

١،٠٠۶،۶٧٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال٢۴نصب فلنچ کور فوالدی  به قطر ٠۵٠۵٠١١ ۵٢

١،٢۶٢،٢٣٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال٢۶نصب فلنچ کور فوالدی  به قطر ٠۵٠۵٠١٢ ۵٢

١،۵۶۴،٩٢٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال٢٨نصب فلنچ کور فوالدی  به قطر ٠۵٠۵٠١٣ ۵٢

١،٩٠٣،٢٨٠عدد اینچ در حوضچه یا کانال٣٠نصب فلنچ کور فوالدی  به قطر ٠۵٠۵٠١۴ ۵٢

 اینچ شامل سوراخ کردن و جوشکاری١نصب ولد ولت به قطر تا ٠۵٠۶٠٠١
حوضچه یا کانال

٣٨۴،٧٢٠عدد ۵٢

 اینچ شامل سوراخ کردن و جوشکاری٢ تا ١نصب ولد ولت به قطر ٠۵٠۶٠٠٢
حوضچه یا کانال

٧۶٩،۴٣٠عدد ۵٢

 اینچ شامل سوراخ کردن و جوشکاری٣ تا ٢نصب ولد ولت به قطر ٠۵٠۶٠٠٣
حوضچه یا کانال

١،١۵۴،١۵٠عدد ۵٢

 اینچ شامل سوراخ کردن و جوشکاری۴ تا ٣نصب ولد ولت به قطر  ٠۵٠۶٠٠۴
حوضچه یا کانال

١،۵٣٨،٨۶٠عدد ۵٢
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١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل ششم - عبور از موانع

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 اصلی-١
 . های کاری اصلی و به طور جداگانه انجام شود، مانع محسوب می شودکار، عمليات اجرائی در محدوده این عوامل توسط گروه دیگری غير از گروه

ز باالی کانال خط لوله عبور داده و ،نهرها، کانال های آب و جوی هائی که بتوان آب را بوسيله لوله آبرو  ا)در فصول خشک (عبور خط لوله از مسيل ها-٢
که اجرای عمليات وحفر کانال در آنهانياز به پيش بينی مسير موقت(ی فرعی در زیر آن عمليات لوله گذاری را  انجام داد و همچنين عبور از جاده ها

کارهاعالوه بر پرداخت ردیف های ، به عنوان عبور از موانع محسوب نمی گردد ليکن بابت صعوبت اجرای این ) و  یا تمهيدات دیگری نداشته باشد 
.   محاسبه و پرداخت می شود٠۶٠۴٠١-٠۶٠۴١۴بهای ردیف های   % ٢٠مرتبط در سایر فصل های این فهرست بها اضافه هزینه ای معادل 

به جز مصالحی که تامين آنها در تعهد ( و مواد مصرفی مورد نيازهزینه تامين، استقرار و جابجائی نفرات، وسایل هشدار دهنده، شير آالت -٣
 و عمليات تکميلی، مكانيكال، در قيمت ردیف های مربوطبرای اجرای عمليات خمکاری، جوشکاری، عایقکاری ،آزمایش، جا گذاری لوله) کارفرماست

.منظور شده است

 اتصال لوله با غالف،وهمچنين در نصب لوله غالف، هزینه عمليات در جا گذاری لوله های اصلی داخل غالف، هزینه آزمایش های الکتریکی عدم-۴
 نياز برای عبور از موانع در قيمت هر ردیف منظور شده است و به مربوط به ساخت و نصب هواکش ها و به طور آلی هزینه های آل عمليات مورد

.بهایی جز موارد یاد شده به ردیف های این فصل تعلق نمی گيردهيچ عنوان به استناد این آه شرح ردیف و یا توضيحات آافی نيست، اضافه 

.نع  در قيمت ردیف ها منظور شده استهزینه عمليات عایقكاری و آزمایش هيدرواستاتيک خط لوله در عبور از موا-۵

. پرداخت ميشودهزینه آزمایش های رادیوگرافی بر اساس ردیف های فصل سوم این فهرست بها-۶
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١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه 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

۴عمليات کامل مکانيکی و قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠١
 اینچ (قبل از جاگذاری در محل٨اینچ در داخل غالف فوالدی به قطر 

نصب).

۶۴۶،١١٠متر ۵٢

۶عمليات کامل مکانيکی و قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٢
 اینچ (قبل از جاگذاری در محل١٠اینچ در داخل غالف فوالدی به قطر 

نصب).

۶٨٩،١٨٠متر ۵٢

٨عمليات کامل مکانيکی و قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٣
 اینچ(قبل از جاگذاری در محل١٢اینچ در داخل غالف فوالدی به قطر 

نصب).

٧٣٨،۴١٠متر ۵٢

١٠عمليات کامل مکانيکی و قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۴
 اینچ(قبل از جاگذاری در محل١۶اینچ در داخل غالف فوالدی به قطر 

نصب).

٧٩۵،٢١٠متر ۵٢

١٢عمليات کامل مکانيکی و قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۵
 اینچ(قبل از جاگذاری در محل١۶اینچ در داخل غالف فوالدی به قطر 

نصب).

٨۴٧،٣۶٠متر ۵٢

١۴عمليات کامل مکانيکی و قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۶
 اینچ(قبل از جاگذاری در محل١٨اینچ در داخل غالف فوالدی به قطر 

نصب).

٩٠۶،٨٢٠متر ۵٢

١۶عمليات کامل مکانيکی و قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر٠۶٠٢٠٠٧
 اینچ(قبل از جاگذاری در محل٢٠اینچ در داخل غالف فوالدی به قطر 

نصب).

٩٧۵،٢۶٠متر ۵٢

١٨عمليات کامل مکانيکی و قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٨
 اینچ(قبل از جاگذاری در محل٢٢اینچ در داخل غالف فوالدی به قطر 

نصب).

١،٠۵۴،٨٧٠متر ۵٢

٢٠عمليات کامل مکانيکی و قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٩
 اینچ(قبل از جاگذاری در محل٢۴اینچ در داخل غالف فوالدی به قطر 

نصب).

١،١۴٨،۶۴٠متر ۵٢

٢٢عمليات کامل مکانيکی و قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠٢٠١٠
 اینچ(قبل از جاگذاری در محل٢۶اینچ در داخل غالف فوالدی به قطر 

نصب).

١،٢۶٠،٧٠٠متر ۵٢

٢۴عمليات کامل مکانيکی و قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠٢٠١١
 اینچ(قبل از جاگذاری در محل٢٨اینچ در داخل غالف فوالدی به قطر 

نصب).

١،٣٩۶،٩٩٠متر ۵٢

٢۶عمليات کامل مکانيکی و قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠٢٠١٢
 اینچ(قبل از جاگذاری در محل٣٠اینچ در داخل غالف فوالدی به قطر 

نصب).

١،۵۶۶،٣٣٠متر ۵٢

٢٨عمليات کامل مکانيکی و قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠٢٠١٣
 اینچ(قبل از جاگذاری در محل٣٢اینچ در داخل غالف فوالدی به قطر 

نصب).

١،٧٨٢،٣٧٠متر ۵٢

٣٠عمليات کامل مکانيکی و قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠٢٠١۴
 اینچ(قبل از جاگذاری در محل٣۴اینچ در داخل غالف فوالدی به قطر 

نصب).

٢،٠۶٧،۵۵٠متر ۵٢

 اینچ٨ اینچ همراه با غالف ۴قرار دادن لوله فوالدی گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٣٠٠١
در داخل تونل ساده یا کول دار.

١٧۴،٣٧٠متر ۵٢

١٠ اینچ همراه با غالف ۶قرار دادن لوله فوالدی گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٣٠٠٢
اینچ در داخل تونل ساده یا کول دار.

١٨٣،۵۵٠متر ۵٢

١٢ اینچ همراه با غالف ٨قرار دادن لوله فوالدی گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٣٠٠٣
اینچ در داخل تونل ساده یا کول دار.

١٩٣،٧۴٠متر ۵٢

١۶ اینچ همراه با غالف ١٠قرار دادن لوله فوالدی گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٣٠٠۴
اینچ در داخل تونل ساده یا کول دار.

٢١٢،٠٧٠متر ۵٢

١۶ اینچ همراه با غالف ١٢قرار دادن لوله فوالدی گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٣٠٠۵
اینچ در داخل تونل ساده یا کول دار.

٢٢۶،٩٣٠متر ۵٢

١٨ اینچ همراه با غالف ١۴قرار دادن لوله فوالدی گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٣٠٠۶
اینچ در داخل تونل ساده یا کول دار.

٢۴۵،٧١٠متر ۵٢

٢٠ اینچ همراه با غالف ١۶قرار دادن لوله فوالدی گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٣٠٠٧
اینچ در داخل تونل ساده یا کول دار.

٢٧٩،۴۴٠متر ۵٢

٢٣
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٢٢ اینچ همراه با غالف ١٨قرار دادن لوله فوالدی گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٣٠٠٨
اینچ در داخل تونل ساده یا کول دار.

٣٠٣،٠٨٠متر ۵٢

٢۴ اینچ همراه با غالف ٢٠قرار دادن لوله فوالدی گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٣٠٠٩
اینچ در داخل تونل ساده یا کول دار.

٣٢٨،٣۴٠متر ۵٢

٢۶ اینچ همراه با غالف ٢٢قرار دادن لوله فوالدی گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٣٠١٠
اینچ در داخل تونل ساده یا کول دار.

٣۵٨،١٩٠متر ۵٢

٢٨ اینچ همراه با غالف ٢۴قرار دادن لوله فوالدی گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٣٠١١
اینچ در داخل تونل ساده یا کول دار.

٣٩۴،٠٠٠متر ۵٢

٣٠ اینچ همراه با غالف ٢۶قرار دادن لوله فوالدی گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٣٠١٢
اینچ در داخل تونل ساده یا کول دار.

۴۴٨،٠٠٠متر ۵٢

٣٢ اینچ همراه با غالف ٢٨قرار دادن لوله فوالدی گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٣٠١٣
اینچ در داخل تونل ساده یا کول دار.

۴٩۵،٩٩٠متر ۵٢

٣۴ اینچ همراه با غالف ٣٠قرار دادن لوله فوالدی گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٣٠١۴
اینچ در داخل تونل ساده یا کول دار.

۵۵۵،۵١٠متر ۵٢

٨ اینچ با غالف به قطر ۴قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠١
اینچ در داخل کانال 

٨٧،۶٢٠متر ۵٢

١٠ اینچ با غالف به قطر ۶قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٢
اینچ در داخل کانال 

٩٢،٢۶٠متر ۵٢

١٢ اینچ با غالف به قطر ٨قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٣
اینچ در داخل کانال 

٩٧،۴١٠متر ۵٢

١۶ اینچ با غالف به قطر ١٠قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠۴
اینچ در داخل کانال 

١٠۵،۴١٠متر ۵٢

١۶ اینچ با غالف به قطر ١٢قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠۵
اینچ در داخل کانال 

١١٢،٧۵٠متر ۵٢

١٨ اینچ با غالف به قطر ١۴قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠۶
اینچ در داخل کانال 

١٢٨،١۶٠متر ۵٢

٢٠ اینچ با غالف به قطر ١۶قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٧
اینچ در داخل کانال 

١۴٩،٢۴٠متر ۵٢

٢٢ اینچ با غالف به قطر ١٨قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٨
اینچ در داخل کانال 

١۶۴،١٧٠متر ۵٢

٢۴ اینچ با غالف به قطر ٢٠قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٩
اینچ در داخل کانال 

١٧٩،٠٩٠متر ۵٢

٢۶ اینچ با غالف به قطر ٢٢قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠۴٠١٠
اینچ در داخل کانال 

١٩٧،٠٠٠متر ۵٢

٢٨ اینچ با غالف به قطر ٢۴قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠۴٠١١
اینچ در داخل کانال 

٢١٨،٨٩٠متر ۵٢

 اینچ با غالف به قطر٢۶قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠۴٠١٢
اینچ در داخل کانال ٣٠

٢۵٠،٩٩٠متر ۵٢

٣٢ اینچ با غالف به قطر ٢٨قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠۴٠١٣
اینچ در داخل کانال 

٢٨۵،٣٧٠متر ۵٢

٣۴ اینچ با غالف به قطر ٣٠قرار دادن لوله فوالدی نفت و گاز به قطر ٠۶٠۴٠١۴
اینچ در داخل کانال 

٣٢۵،۵٠٠متر ۵٢

 و۶٠٢٩ اینچ طبق نقشه های ٣ساخت و نصب لوله تهویه به قطر تا ٠۶٠۵٠٠١
 .۶٠٢۵SM . و ۶٠١٧۶ و ۶٠٣٠

٣،٠٧٣،٠١٠عدد ۵٢

 و۶٠٢٩ اینچ طبق نقشه های ۴ساخت و نصب لوله تهویه به قطر تا ٠۶٠۵٠٠٢
 .۶٠٢۵SM . و ۶٠١٧۶ و ۶٠٣٠

٣،٧١١،٩۶٠عدد ۵٢

ساخت و نصب خرپا و باد بند پل های فلزی با بست های فلزی جهت٠۶٠۶٠٠١
 متر٢۴عبور لوله های نفت و گاز برای دهانه تا 

۴٨،١٧٠کيلوگرم ۵٢

ساخت و نصب خرپا و باد بند پل های فلزی با بست های فلزی جهت٠۶٠۶٠٠٢
 متر٣۶ تا ٢۴عبور لوله های نفت و گاز برای دهانه 

۵٢،١١٠کيلوگرم ۵٢

ساخت و نصب خرپا و باد بند پل های فلزی با بست های فلزی جهت٠۶٠۶٠٠٣
 متر۴٨ تا ٣۶عبور لوله های نفت و گاز برای دهانه 

۵٩،٠٠٠کيلوگرم ۵٢

٢۴
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ساخت و نصب خرپا و باد بند پل های فلزی با بست های فلزی جهت٠۶٠۶٠٠۴
 متر۶٠ تا ۴٨عبور لوله های نفت و گاز برای دهانه 

۶۴،٧٣٠کيلوگرم ۵٢

 اینچ در کنار٨ اینچ با غالف به قطر ۴نصب لوله گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٧٠٠١
پل های موجود شامل کارهای فلزی، عایقکاری و رنگ آميزی.

۶١،٠٣٠متر ۵٢

 اینچ در کنار١٠ اینچ با غالف به قطر ۶نصب لوله گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٧٠٠٢
پل های موجود شامل کارهای فلزی، عایقکاری و رنگ آميزی.

۶۵،۴٩٠متر ۵٢

 اینچ ادر کنار١٢ اینچ با غالف به قطر ٨نصب لوله گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٧٠٠٣
پل های موجود شامل کارهای فلزی، عایقکاری و رنگ آميزی.

٧۴،۶۶٠متر ۵٢

 اینچ در کنار١۶ اینچ با غالف به قطر ١٠نصب لوله گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٧٠٠۴
پل های موجود شامل کارهای فلزی، عایقکاری و رنگ آميزی.

٨۴،۴٧٠متر ۵٢

 اینچ در کنار١۶ اینچ با غالف به قطر ١٢نصب لوله گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٧٠٠۵
پل های موجود شامل کارهای فلزی، عایقکاری و رنگ آميزی.

٩٢،۶٨٠متر ۵٢

اینچ در کنار١٨اینچ با غالف به قطر ١۴نصب لوله گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٧٠٠۶
پل های موجود شامل کارهای فلزی، عایقکاری و رنگ آميزی.

١٠۵،٢٢٠متر ۵٢

 اینچ در کنار٢٠ اینچ با غالف به قطر١۶نصب لوله گاز یا نفت به قطر٠۶٠٧٠٠٧
پل های موجود شامل کارهای فلزی، عایقکاری و رنگ آميزی.

١٢٨،٢٢٠متر ۵٢

 اینچ در کنار٢٢ اینچ با غالف به قطر ١٨نصب لوله گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٧٠٠٨
پل های موجود شامل کارهای فلزی، عایقکاری و رنگ آميزی.

١۴٣،٢۵٠متر ۵٢

 اینچ در کنار٢۴ اینچ با غالف به قطر ٢٠نصب لوله گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٧٠٠٩
پل های موجود شامل کارهای فلزی، عایقکاری و رنگ آميزی.

١۵٩،٧٨٠متر ۵٢

 اینچ در کنار٢۶ اینچ با غالف به قطر ٢٢نصب لوله گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٧٠١٠
پل های موجود شامل کارهای فلزی، عایقکاری و رنگ آميزی.

١٨٢،٣٧٠متر ۵٢

 اینچ در کنار٢٨ اینچ با غالف به قطر ٢۴نصب لوله گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٧٠١١
پل های موجود شامل کارهای فلزی، عایقکاری و رنگ آميزی.

١٩٨،٩۵٠متر ۵٢

 اینچ در کنار٣٠ اینچ با غالف به قطر٢۶نصب لوله گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٧٠١٢
پل های موجود شامل کارهای فلزی، عایقکاری و رنگ آميزی.

٢١٩،۶٧٠متر ۵٢

 اینچ در کنار٣٢ اینچ با غالف به قطر ٢٨نصب لوله گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٧٠١٣
پل های موجود شامل کارهای فلزی، عایقکاری و رنگ آميزی.

٢۴٢،٨٠٠متر ۵٢

 اینچ ادر کنار٣۴ اینچ با غالف به قطر ٣٠نصب لوله گاز یا نفت به قطر ٠۶٠٧٠١۴
پل های موجود شامل کارهای فلزی، عایقکاری و رنگ آميزی.

٢٧١،٣۶٠متر ۵٢

بارگيری حمل و قرار دادن ورق های فوالدی با ضخامت مناسب بر روی٠۶٠٨٠٠١
کانال در محل تقاطع و عبور از موانع و برچيدن آنها

١٨۶،١٨٠متر مربع ۵٢

٢۵
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:مقدمه

آزمایش نشتی( مصالح و مواد مصرفی الزم برای آزمایش هيدرواستاتيك هزینه های مربوط به تأمين ، استقرار و جابجایی نفرات ، ماشين آالت ، -١
.ا منظور شده استخطوط لوله نفت و گاز و موارد ایمنی و سایر هزینه های مشابه در قيمت ه) و مقاومت خط لوله با آب 

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

.موارد مشابه در قيمت ها منظور شده است

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

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

.ت و از این بابت هيچ گونه هزینه اضافی پرداخت نمی شودهزینه های مربوط به عمليات خاآی در قيمت های این فصل منظور گردیده اس-۴

استاتيك هيچ گونه اضافه یا آسر بهایی به ردیف های مربوط به بابت نصب بودن یا نبودن شيرهای اصلی در مسير خط ، هنگام آزمایش هيدرو-۵
.آزمایش خط تعلق نمی گيرد

تأخير در تحویل مصالح ، مشخصات فنی پيمان و یا نقص سازنده و بنا به چنانچه به هر دليل ، آه ناشی از قصور آاری پيمانكار نباشد ، از جمله -۶
ر گيرد ، هزینه مربوط به این عمليات ، طبق ردیف های مربوط به دستور مهندس مشاور ، شيرآالت جدا از خط مورد آزمایش هيدرواستاتيك قرا

.آزمایش شيرآالت محاسبه و پرداخت می شود

مایش هيدرواستاتيك قرار می گيرد ، در قيمت ردیف های فصل عبور از هزینه آزمایش خط لوله در تقاطع ها آه جداگانه از خط اصلی نيز مورد آز-٧
در هر حال ، چنانچه غير از . دیف های این فصل تعلق نمی گيرد موانع منظور شده است و از این بابت هيچ گونه اضافه یا آسری هایی به ر
ی از لوله ها ، غير از آزمایش در مسير خط ، جداگانه نيز مورد آزمایش آزمایش خط لوله در تقاطع ها ، به دليل خاصی آارفرما دستور دهد ، قسمت

.هر شاخه لوله معادل یك شير با همان اندازه منظور می شود

صالح خط و تكميل آزمایش های نهایی ، مهندسی مشاور دليل در صورت پيش آمدن نشتی در خط لوله ، ضمن عمليات نشت یابی ، تعمير و ا-٨
عملكرد نادرست یا قصور پيمانكار نبوده و مربوط به مصالح تحویلی بروز نشتی را مورد بررسی قرار داده و در صورتی آه نشت حاصله ناشی از 

ه های مربوط به عمليات نشت یابی با تعيين قيمت جدید ، محاسبه و آارفرما باشد ، هزینه های مربوط به مصالح تحویلی آارفرما باشد ، هزین
.پرداخت خواهد شد

یش برای یافتن نشتی ، براساس مجموع  ،هزینه نشت یابی به عهده آارفرما قرار گيرد ، طول خط لوله مورد آزما٨در صورتی آه باتوجه به بند -٩
طول قطعات مورد آزمایش نشت یابی آه . اند ، محاسبه خواهد شد طول بخش هایی آه در هر دفعه برای یافتن نشتی مورد آزمایش قرار گرفته 

.آمتر از یك آيلومتر باشد ، یك آيلومتر منظور خواهد شد

ی و عایقكاری آنها طبــق ردیف های جوشكاری از فصل آماده سازی و هزینه مربوط به عمليــات اتصـــال نهایی قطعات به یكدیگر شامل جوشكار-١٠
. پرداخت می شودجوشكاری و همچنين ردیف های عایقكاری دستی از فصل عایقكاری لوله گذاری

ی هزینه های مربوط به انتقال آب به هر روشی که موثر تر باشد و هزینه ها. در  این فصل تهيه آب و مواد افزودنی آن به عهده آارفرماست -١١
.تزریق مواد افزودنی و تامين تجهيزات مربوط به عهده پيمانکار است

.وارد زیر استبهای ردیف های مربوط به پرآردن خط لوله با گاز یا مواد نفتی ، شامل م-١٢
همكاری با متخصصان آارفرما برای پرآردن خط با گاز یا مواد نفتی١-١٢
.آنترل عملكرد صحيح شيرهای ميان مسيری٢-١٢
.گازهواگيری خط تا حصول اطمينان ازپرشدن آامل خط با فرآورده های نفتی یا ٣-١٢
ص فرآورده های نفتی یا گاز در  حد مورد قبول بهره بردار از انجام سایر عمليات یا هماهنگی های الزم تا زمان جریان آامل و بدون نق۴-١٢

.خط لوله

برای انجام آزمایش خط در شيب های باالتر .درصد ميباشد)هشت (٨قيمت ردیف های آزمایش هيدرواستاتيکی خط لوله برای شيب های حداکثر تا-١٣
:اضافه بهایی به شرح زیر به قيمت های این فصل تعلق می گيرد

 درصد٢۵ درصد١۵ درصد  تا ٨شيب های بيش از 
 درصد٣٠ درصد٢٢ درصد  تا ١۵شيب های بيش از 
 درصد۴۵ درصد٢٢شيب های بيش از 

٢۶
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آزمایش کيفيت پوشش لوله در هر قطعه از خط لوله درهر قطر، رفع٠٧٠١٠٠١
نواقص و ارائه گزارش.

٣،۶٧٠متر ۵٢

۴آزمایش مقاومت و نشتی ( آزمایش هيدرواستاتيک ) لوله با قطر ٠٧٠٢٠٠١
اینچ.

٢۶،۴۶٠متر ۵٢

۶آزمایش مقاومت و نشتی ( آزمایش هيدرواستاتيک ) لوله با قطر ٠٧٠٢٠٠٢
اینچ.

٢٩،٣٢٠متر ۵٢

٨آزمایش مقاومت و نشتی ( آزمایش هيدرواستاتيک ) لوله با قطر ٠٧٠٢٠٠٣
اینچ.

٣١،٩٠٠متر ۵٢

١٠آزمایش مقاومت و نشتی ( آزمایش هيدرواستاتيک )لوله با قطر ٠٧٠٢٠٠۴
اینچ.

٣٣،٩٩٠متر ۵٢

١٢آزمایش مقاومت و نشتی ( آزمایش هيدرواستاتيک ) لوله با قطر ٠٧٠٢٠٠۵
اینچ.

٣۵،١٨٠متر ۵٢

١۴آزمایش مقاومت و نشتی ( آزمایش هيدرواستاتيک ) لوله با قطر ٠٧٠٢٠٠۶
اینچ.

٣۶،۴٩٠متر ۵٢

١۶آزمایش مقاومت و نشتی ( آزمایش هيدرواستاتيک ) لوله با قطر ٠٧٠٢٠٠٧
اینچ.

٣٨،٩٢٠متر ۵٢

١٨آزمایش مقاومت و نشتی ( آزمایش هيدرواستاتيک ) لوله با قطر ٠٧٠٢٠٠٨
اینچ.

۴٠،٧۵٠متر ۵٢

٢٠آزمایش مقاومت و نشتی ( آزمایش هيدرواستاتيک ) لوله با قطر ٠٧٠٢٠٠٩
اینچ.

۴٣،٧٨٠متر ۵٢

٢٢آزمایش مقاومت و نشتی ( آزمایش هيدرواستاتيک ) لوله با قطر ٠٧٠٢٠١٠
اینچ.

۴۶،١٠٠متر ۵٢

٢۴آزمایش مقاومت و نشتی ( آزمایش هيدرواستاتيک ) لوله با قطر ٠٧٠٢٠١١
اینچ.

۴٩،۶٧٠متر ۵٢

٢۶آزمایش مقاومت و نشتی ( آزمایش هيدرواستاتيک ) لوله با قطر ٠٧٠٢٠١٢
اینچ.

۵٢،۵٨٠متر ۵٢

٢٨آزمایش مقاومت و نشتی ( آزمایش هيدرواستاتيک ) لوله با قطر ٠٧٠٢٠١٣
اینچ.

۵۵،۵٨٠متر ۵٢

٣٠آزمایش مقاومت و نشتی ( آزمایش هيدرواستاتيک ) لوله با قطر ٠٧٠٢٠١۴
اینچ.

۵٩،٢١٠متر ۵٢

 اینچ به خط لوله١٠ تا ۴همکاری در اتصال نهایی خط لوله به قطر ٠٧٠٣٠٠١
دارای نفت و گاز.

٢٢،۴١٨،٩١٠مورد ۵٢

 اینچ به خط لوله١۶ تا ١٢همکاری در اتصال نهایی خط لوله به قطر ٠٧٠٣٠٠٢
دارای نفت و گاز.

٢۵،٩٩٩،٨۶٠مورد ۵٢

 اینچ به خط لوله٢۴تا ١٨همکاری در اتصال نهایی خط لوله به قطر ٠٧٠٣٠٠٣
دارای نفت و گاز.

٣٢،٩۵٣،١۴٠مورد ۵٢

 اینچ به خط لوله٣٠ تا ٢۶همکاری در اتصال نهایی خط لوله به قطر٠٧٠٣٠٠۴
دارای نفت و گاز.

۴٠،۵٢۶،٩٨٠مورد ۵٢

٣،۴٠٠مترتنظيم و راه اندازی حفاظت کاتدی و رفع نواقص.٠٧٠۴٠٠١ ۵٢

۶،٧۶٠متر اینچ٨ تا ۴همکاری در تزریق نفت یا گاز به خط لوله با قطر ٠٧٠۵٠٠١ ۵٢

٧،۵٣٠متر اینچ١۴ تا ١٠همکاری در تزریق نفت یا گاز به خط لوله با قطر ٠٧٠۵٠٠٢ ۵٢

٨،۵٠٠متر اینچ٢٠ تا ١۶همکاری در تزریق نفت یا گاز به خط لوله با قطر ٠٧٠۵٠٠٣ ۵٢

٩،۴٠٠متر اینچ٢۶ تا ٢٢همکاری در تزریق نفت یا گاز به خط لوله با قطر ٠٧٠۵٠٠۴ ۵٢

١١،٢٣٠متر اینچ٣٠ تا ٢٨همکاری در تزریق نفت یا گاز به خط لوله با قطر ٠٧٠۵٠٠۵ ۵٢

٢٧
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غير از مصالحی آه تامين آن( ماشين آالت، ابزار آار و موارد مورد نياز مصرفی در این فصل هزینه استقرار، جابجایی الزم، به آار گيری و تامين افراد،-١
. شده استمورد نياز برای اجرای هر یك از عمليات، در قيمت ردیف های مربوط منظور) در تعهد آارفرماست

بجز آابل های مورد نياز در (رآتيفایر، آندهای فداشونده و دائم، پودر آدولد، آابل های مورد نياز / مصالح عهده آارفرما عبارتست از ترانس : تبصره
 مخزن زیر زمينی، جعبه و برق و مقاومت، لوله های غالف، الكترودها و تسمه های مسی اتصال زمين، زغال آك، مفصل و متعلقات آن،)آزمایش ها
.فوالدی

نشده است، ليكن هزینه های انبار آردن این اجناس در محل مناسب و بهای مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرماست در قيمت ردیف ها منظور -٢
.ه ها یی از این قبيل، در قيمت ردیف ها منظور شده استنگهداری در شرایط مطلوب، حمل از انبار آارگاه به پای آار و تمام هزین

وبيدن آك ذغال در بستر آندی، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده هزینه های مربوط به خرید و حمل آجر، آجر چينی روی آابل ها، ریختن و آ-٣
.است

. ردیف های مربوط منظور شده استهزینه های مربوط به تعمير عایق در محلهای اتصال آابل به لوله در قيمت-۴

بجز آنچه در تعهد آارفرماست و در تبصره ذیل ( ها، از جمله آابل و لوازم دیگر هزینه تامين و استفاده از لوازم و مصالح مورد نياز برای انجام آزمایش-۵
.، در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است) ذآر شده است١بند 

، در )با بستر آندی افقی، عمودی( حفاظت آاتدی دیزلی یا برقی هزینه انجام عمليات سيویل، ساختمان و تاسيسات مربوط به احداث ایستگاه-۶
.در شرح ردیف ها به روشنی پيش بينی شده استقيمت ردیف های این فصل منظور نگردیده است، بجز مواردی آه انجام آنها 

، تابلوی برق مربوط به ایستگاه ها در قيمت ردیف ها منظور (BOND BOX)هزینه مربوط به ساخت و حمل عالمت های مسير، جعبه های اتصال-٧
يمت ردیف ها منظور نشده است و این هزینه بر اساسهمچنين هزینه عمليات خاآی و بتنی مربوط به نصب تجهيزات پيش گفته در ق. نشده است

.ردیف های فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه و پرداخت می شود

چنانچه حفاری در زمين سنگی یا آبدار انجام شود، هزینه . تعمليات حفاری ردیف های این فصل در زمين غير سنگی در نظر گرفته شده اس-٨
.اضافی آن با استفاده از فصل آارهای خاآی محاسبه و پرداخت می شود

٢٨
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١،۴۵٧،٣١٠عددنصب جعبه اتصال روی دیوار یا بدنه چاه٠٨٠٣٠٠٣ ۵٢

٢،١۶٩،۵٢٠عدد.SP-6002/Bتهيه، ساخت و نصب پایه جعبه اتصال طبق نقشه ٠٨٠٣٠٠۴ ۵٢

تهيه، ساخت و نصب نشاندهنده بستر آندی طبق٠٨٠٣٠٠۵
.SP-6013/Bنقشه

١،۶٩۵،۴٢٠عدد ۵٢

تهيه، ساخت و نصب نقاط آزمایش پتانسيل عالئم نشاندهنده با کار٠٨٠٣٠٠۶
.SP-6006/B SP-6024/Bبرقی آن طبق نقشه 

٣،۵۴٢،٩۴٠عدد ۵٢

تهيه، ساخت و نصب نقاط آزمایش پتانسيل عالئم نشاندهنده با کار٠٨٠٣٠٠٧
.SP-6006/B SP-6025/Aبرقی آن طبق نقشه 

۴،٣١٧،٨۶٠عدد ۵٢

تهيه، ساخت و نصب سایبان مبدل یکسو کننده طبق نقشه  ٠٨٠٣٠٠٨
SP-6139/A.

٢،٢٢۵،٢٣٠عدد ۵٢

تهيه، ساخت و نصب سایبان مبدل یکسو کننده طبق مشخصات٠٨٠٣٠٠٩
فنی

۴،۴۶٠،٩٢٠عدد ۵٢

٢،٣۴١،٩٣٠عدد.SP-6010/A)طبق نقشه  T/Rنصب دستگاه مبدل یکسو کننده(٠٨٠٣٠١٠ ۵٢

 ترمينال مثبت و منفی و جعبه٨ و ۴حمل و نصب جعبه اتصال ٠٨٠۴٠٠١
.SP-6002/Bآزمایش طبق نقشه 

٢،۶۶۴،۶٣٠عدد ۵٢

 اینچ در چاه خشک پس١٢ریختن و کو بيدن کک دور لوله غالف بقطر ٠٨٠۴٠٠٢
از آند گذاری

٣٧،٠۴٠متر ۵٢

٩۴،۴١٠عدد آندکارهای نصب و اتصاالت برقی آند افقی٠٨٠۴٠٠٣ ۵٢

١٣٠،۴٩٠عدد آندکارهای نصب و کارهای برقی آند چاه آبی یا خشک٠٨٠۴٠٠۴ ۵٢

١۴،٣٢١،٢٢٠عددSP-6011/Dتهيه، ساخت و احداث تاسيسات سرچاهی طبق نقشه ٠٨٠۴٠٠۵ ۵٢

 متری١٩ آندی ٣ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠۶
SP-6011طبق نقشه 

٧،٨٩٨،٠٩٠عدد ۵٢

 متری٢٢ آندی ۴ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠٧
SP-6011/Dطبق نقشه 

٨،۴٨۴،١٩٠عدد ۵٢

 متری٢۵ آندی ۵ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠٨
SP-6011/Dطبق نقشه 

١٠،٠٠١،۴٨٠عدد ۵٢

 متری٢٨ آندی ۶ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠٩
SP-6011/Dطبق نقشه 

١١،۶٩٣،۴۵٠عدد ۵٢

 متری٣١ آندی ٧ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠١٠
SP-6011/Dطبق نقشه 

١٢،٨۴٣،۵٨٠عدد ۵٢

 متری٣۴ آندی ٨ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠١١
SP-6011/Dطبق نقشه 

١٣،۵۶٧،٨٧٠عدد ۵٢

 متری٣٧ آندی ٩ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠١٢
SP-6011/Dطبق نقشه 

١۵،١٣٠،٣٣٠عدد ۵٢

 باآند گذاریSP-6013/D آندی طبق نقشه ٣احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠١
افقی به طور کامل

٣،٧۶٢،١٠٠عدد ۵٢

 باآند گذاریSP-6013/D آندی طبق نقشه ۶احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٢
افقی به طور کامل

۵،۶۴٣،١۵٠عدد ۵٢

 باآند گذاریSP-6013/D آندی طبق نقشه ٩احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٣
افقی به طور کامل

٨،٣٨٠،٢٣٠عدد ۵٢

 با  آندSP-6013/D آندی طبق نقشه ١٢احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۴
گذاری افقی به طور کامل

١١،٢٨۶،٣١٠عدد ۵٢

 با آندSP-6013/D آندی طبق نقشه ١۵احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۵
گذاری افقی به طور کامل

١۴،١٠٧،٨٨٠عدد ۵٢

 باآندSP-6014/D آندی طبق نقشه ٢یا١احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۶
گذاری عمودی به طور کامل

١،۵٢٠،٢٣٠عدد ۵٢

 باآندSP-6014 /D آندی طبق نقشه ۵یا٣احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٧
گذاری عمودی به طور کامل

٢،٨٢۶،٣۵٠عدد ۵٢

۵٧٣،۴١٠مورداندازه گيری مقاومت زمين چهار ميله ای در هر عمق و ارائه گزارش٠٨٠۵٠٠٨ ۵٢

نصب کابل با کارهای خاکی شامل ماسه ریزی و آجر گذاری در زمين٠٨٠۵٠٠٩
معمولی

١١٩،۶٠٠متر ۵٢
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١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل هشتم - حفاظت از زنگ

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل هشتم - حفاظت از زنگ

نصب کابل با کارهای خاکی شامل ماسه ریزی و آجر گذاری در زمين٠٨٠۵٠١٠
سنگی

٣٩٣،٩٧٠متر ۵٢

 متری و اتصال به ایستگاه طبق نقشه۶نصب اتصال زمين تا ٠٨٠۵٠١١
SP-6004/A

١،٩٣٩،٠۶٠عدد ۵٢

تنظيم.آزمایش و راه اندازی سيستم حفاظت از زنگ و تهيه گزارش٠٨٠۵٠١٢
) طبقASBUILTنهایی و تهيه و ارائه نقشه های اجرا شده (

مشخصات فنی حفاظت از زنگ

٢۶،١۴۴،٨١٠ایستگاه ۵٢

۶۶۶،٩۶٠متر اینچ در هر عمق١٠ به قطر PVCتهيه و نصب لوله ٠٨٠۶٠٠١ ۵٢

٢٠٩،۶۴٠متر متر۵٠ اینچ فوالدی معمولی و مشبک شده تا عمق ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠١ ۵٢

١٠٠ تا۵٠ اینچ فوالدی معمولی و مشبک شده تا عمق ١٢نصب لوله ٠٨٠٨٠٠٢
متر

٢٢٩،٨١٠متر ۵٢

تا١٠٠ اینچ فوالدی معمولی و مشبک شده در عمق از ١٢نصب لوله ٠٨٠٨٠٠٣
 متر١۵٠

٢۵١،٢٨٠متر ۵٢

 یا سيمانیPVC اینچ فوالدی عایق شده به جای لوله ١٢نصب لوله ٠٨٠٨٠٠۴
متر۵٠در عمق تا 

١٩٣،٠٠٠متر ۵٢
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١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل نهم - برش و پخ سر لوله

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

از جمله ، چنانچه . در حين اجرای آار پيش خواهد آمد ”  احياناقيمت ردیف های این فصل مربوط به عمليات اضافی برش و پخ سرلوله است آه-١
سها در زمان تحویل نياز به برش و ایجاد پخ داشته باشد ، با تایيد مهند لولهآارفرما نتواند به دالیلی لوله های مناسب به پيمانكار تحویل دهد و سر

ه در برش و پخ زدن سرلوله ها یا بریدن لوله های معيوب ، از نرخ های درج شدمشاور و آارفرما مبنی بر وجود ایراد در لوله ها ، برای پرداخت هزینه 
.این فصل استفاده می شود

 ، بریدن و سنگ زدن لوله در اتصاالت ميان مسيری ، قيمت ردیف های این فصل به سنگ زدن معمول سرلوله در خط اصلی ، جوشكاری: توضيح 
و از این بابت هزینه مربوط به این عمليات در ردیف های فصل های مربوط منظور شده است . نصب شيرآالت و اتصاالت و نظایر آن تعلق نمی گيرد

.هزینه جداگانه ای پرداخت نمی شود

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

شده د نياز برای انجام آار و حمل آنها به پای آار در قيمت ردیف ها منظور هزینه تامين ماشين آالت ، ابزار آار ، سوخت ، مصالح و مواد مصرفی مور-٣
.است

. و شامل سنگ زدن و ایجاد پخ مناسب برای جوشكاری می باشد ۵LX65تا ۵LXو ۵Lقيمت ردیف های این فصل مربوط به تمام لوله های از نوع -۴
، سه درصد به قيمت ردیف های این  ۵LX65 درصد افزایش تنش تسليم فوالد نسبت به لوله ١٠برای لوله های با مقاومت مکانيکی باالتر به ازاء هر 

.فصل اضافه می شود

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

هرگاه برای ساخت اتصاالتی ، نياز به برش مایل . وله می باشد قيمت ردیف های این فصل برای برش و پخ لوله بصورت عمود بر محور طولی ل-۶
.درصد ، به ردیف مربوط تعلق می گيرد٣٠سرلوله باشد ، اضافه بهایی معادل 

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

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

ه از به برش و پخ یا تراشكاری باشد هزینه مربوط با ارائه اسناد مثبته بدر صورتی آه به علت یك ضخامت شدن اتصال ها و شيرها با لوله مربوط، ني-٩
. درصد جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد٣٠عالوه 
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١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه 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

اینچ۴برش و پخ زدن لوله فوالدی به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠٢٠٠١
اینچ ٠/۵وضخامت جدار تا 

١٣٩،۶٧٠سر لوله ۵٢

اینچ۶برش و پخ زدن لوله فوالدی به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠٢٠٠٢
اینچ ٠/۵وضخامت جدار تا 

١۶٧،۶١٠سر لوله ۵٢

اینچ٨برش و پخ زدن لوله فوالدی به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠٢٠٠٣
اینچ ٠/۵وضخامت جدار تا 

١٩٧،١٩٠سر لوله ۵٢

اینچ١٠برش و پخ زدن لوله فوالدی به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠٢٠٠۴
اینچ ٠/۵وضخامت جدار تا 

٢٢٩،۴٨٠سر لوله ۵٢

اینچ١٢برش و پخ زدن لوله فوالدی به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠٢٠٠۵
اینچ ٠/۵وضخامت جدار تا 

٢٩٠،٨۶٠سر لوله ۵٢

اینچ١۴برش و پخ زدن لوله فوالدی به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠٢٠٠۶
اینچ ٠/۵وضخامت جدار تا 

٣۴٢،٩۵٠سر لوله ۵٢

اینچ١۶برش و پخ زدن لوله فوالدی به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠٢٠٠٧
اینچ ٠/۵وضخامت جدار تا 

٣٨٣،۵۶٠سر لوله ۵٢

اینچ١٨برش و پخ زدن لوله فوالدی به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠٢٠٠٨
اینچ ٠/۵وضخامت جدار تا 

۴٢٢،۴٨٠سر لوله ۵٢

اینچ٢٠برش و پخ زدن لوله فوالدی به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠٢٠٠٩
اینچ ٠/۵وضخامت جدار تا 

۴۶۶،۴١٠سر لوله ۵٢

اینچ٢٢برش و پخ زدن لوله فوالدی به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠٢٠١٠
اینچ ٠/۵وضخامت جدار تا 

۵٣٠،٠٢٠سر لوله ۵٢

اینچ٢۴برش و پخ زدن لوله فوالدی به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠٢٠١١
اینچ ٠/۵وضخامت جدار تا 

۵٨٣،٠٢٠سر لوله ۵٢

اینچ٢۶برش و پخ زدن لوله فوالدی به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠٢٠١٢
اینچ ٠/۵وضخامت جدار تا 

۶۵٣،٩١٠سر لوله ۵٢

اینچ٢٨برش و پخ زدن لوله فوالدی به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠٢٠١٣
اینچ ٠/۵وضخامت جدار تا 

٧١٢،٠۴٠سر لوله ۵٢

اینچ٣٠برش و پخ زدن لوله فوالدی به روش گرم برای لوله به قطر ٠٩٠٢٠١۴
اینچ ٠/۵وضخامت جدار تا 

٧٨٨،٧٢٠سر لوله ۵٢
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١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دهم - خمکاری لوله فوالدی

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

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

.قيمت های این فصل به آنها تعلق نمی گيرد

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

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

.در قيمت ردیف ها منظور شده است

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

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

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

. درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق ميگيرد١٠ اینچ باشد، اضافه بهایی معادل ٠/٧۵٠ تا ٠/۶٢۵هرگاه ضخامت جدار لوله بيش از -٧
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١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دهم - خمکاری لوله فوالدی
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فصل دهم - خمکاری لوله فوالدی

٢٣٢،۴٣٠مورد اینچ در کارگاه ثابت۴خم کاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠١ ۵٢

٣۵١،٢٣٠مورد اینچ در کارگاه ثابت۶خم کاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٢ ۵٢

۵٩۵،۴٢٠مورد اینچ در کارگاه ثابت٨خم کاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٣ ۵٢

۶٣٢،١٧٠مورد اینچ در کارگاه ثابت١٠خم کاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۴ ۵٢

٧٩٢،٩٠٠مورد اینچ در کارگاه ثابت١٢خم کاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۵ ۵٢

٨١٠،٧٢٠مورد اینچ در کارگاه ثابت١۴خم کاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۶ ۵٢

٨٩٠،٩٠٠مورد اینچ در کارگاه ثابت١۶خم کاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٧ ۵٢

١،٠٧٧،۴٢٠مورد اینچ در کارگاه ثابت ١٨خم کاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٨ ۵٢

١،٢٢١،٠٨٠مورد اینچ در کارگاه ثابت٢٠خم کاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٩ ۵٢

١،٣٩۵،٧٣٠مورد اینچ در کارگاه ثابت٢٢خم کاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٠ ۵٢

١،٧٩٢،۶٣٠مورد اینچ در کارگاه ثابت٢۴خم کاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١١ ۵٢

٢،١٠٢،٩٠٠مورد اینچ در کارگاه ثابت٢۶خم کاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٢ ۵٢

٢،۴١٣،١۶٠مورد اینچ در کارگاه ثابت٢٨خم کاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٣ ۵٢

٢،٩٨٧،٧٢٠مورد اینچ در کارگاه ثابت٣٠خم کاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١۴ ۵٢

 اینچ در کارگاه ثابت شامل پاک۴خم کاری لوله عایق شده  به قطر ١٠٠٢٠٠١
کردن عایق در محل خم و عایق کاری مجدد.

٢۴٢،٧۶٠مورد ۵٢

 اینچ در کارگاه ثابت شامل پاک۶خم کاری لوله عایق شده  به قطر ١٠٠٢٠٠٢
کردن عایق در محل خم و عایق کاری مجدد.

٣۶۶،٧٣٠مورد ۵٢

 اینچ در کارگاه ثابت شامل پاک٨خم کاری لوله عایق شده  به قطر ١٠٠٢٠٠٣
کردن عایق در محل خم و عایق کاری مجدد.

۶٢۴،٨٢٠مورد ۵٢

 اینچ در کارگاه ثابت شامل پاک١٠خم کاری لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۴
کردن عایق در محل خم و عایق کاری مجدد.

۶۶١،۵٧٠مورد ۵٢

 اینچ در کارگاه ثابت شامل پاک١٢خم کاری لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۵
کردن عایق در محل خم و عایق کاری مجدد.

٨٢٨،۵۴٠مورد ۵٢

 اینچ در کارگاه ثابت شامل پاک١۴خم کاری لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۶
کردن عایق در محل خم و عایق کاری مجدد.

٨۵۵،٢۶٠مورد ۵٢

 اینچ در کارگاه ثابت شامل پاک١۶خم کاری لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٧
کردن عایق در محل خم و عایق کاری مجدد.

٩٣۵،۴۴٠مورد ۵٢

 اینچ در کارگاه ثابت شامل پاک١٨خم کاری لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٨
کردن عایق در محل خم و عایق کاری مجدد.

١،١٢٨،٧٣٠مورد ۵٢

 اینچ در کارگاه ثابت شامل پاک٢٠خم کاری لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٩
کردن عایق در محل خم و عایق کاری مجدد.

١،٢٨٢،۶۵٠مورد ۵٢

 اینچ در کارگاه ثابت شامل پاک٢٢خم کاری لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٠
کردن عایق در محل خم و عایق کاری مجدد.

١،۴۶٢،٢٠٠مورد ۵٢

 اینچ در کارگاه ثابت شامل پاک٢۴خم کاری لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١١
کردن عایق در محل خم و عایق کاری مجدد.

١،٨٨۴،۵۶٠مورد ۵٢

 اینچ در کارگاه ثابت شامل پاک٢۶خم کاری لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٢
کردن عایق در محل خم و عایق کاری مجدد.

٢،٢٠۶،٣٢٠مورد ۵٢

 اینچ در کارگاه ثابت شامل پاک٢٨خم کاری لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٣
کردن عایق در محل خم و عایق کاری مجدد.

٢،۵٢٨،٠٧٠مورد ۵٢

 اینچ در کارگاه ثابت شامل پاک٣٠خم کاری لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١۴
کردن عایق در محل خم و عایق کاری مجدد.

٣،١٠٢،۶۴٠مورد ۵٢

٣۴



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

)C.G.Sفصل یازدهم - ایستگاه تقليل فشار ورودی شهرها (

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

استقرار اتصال ها و ابزار دقيق از محل انبار پيمانكار به آارگاه ثابت یا محل هزینه های بارگيری، حمل و باراندازی مصالح و لوازم مانند لوله، شير، -١
.ایستگاه در نرخ ها منظور شده است

جام عمليات مكانيكی احداث ایستگاه در نرخ های این فصل منظور شده استهزینه جابجایی لوله، شيرها و لوازم ابزار دقيق در محل آارگاه برای ان-٢
.

.ها در نرخ های این فصل منظور شده استهزینه سنگ زدن و آماده آردن و جفت آردن و جوشكاری لوله، شير و اتصال -٣

.ده و دیگر لوازم ایستگاه در نرخ ها منظور شده استهزینه عمليات مربوط به ابزار دقيق شيرهای فشار شكن، دستگاه بودار آنن-۴

).هزینه تهيه فيلم و تفسير نهایی به عهده آارفرما می باشد(در ردیف های این فصل هزینه رادیوگرافی منظور شده است -۵

له، شير، اتصال ها، فيلتر، بودار آنند، گرم آن و رنگ مخصوص طبق بهای مصالح تخصصی ایستگاه عهده آارفرما از قبيل لوازم ابزار دقيق، لو-۶
.مشخصات فنی در نرخ ردیف های این فصل منظور نشده است

 مصالح و مواد مصرفی مورد نياز برای انجام آار و حمل آن به پای آار درهزینه روانكاری و آزمایش شيرها، تامين ماشين آالت، ابزار آار، سوخت، -٧
.قيمت ردیف ها منظور شده است

٣۵



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

)C.G.Sفصل یازدهم - ایستگاه تقليل فشار ورودی شهرها (

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

)C.G.Sفصل یازدهم - ایستگاه تقليل فشار ورودی شهرها (

بارگيری، حمل بار اندازی مصالح، ساخت، نصب و آزمایش کارهای١١٠١٠٠١
 متر مکعب در ساعت١٠٫٠٠٠مکانيکی ایستگاه تقليل فشار 

۴١٠،٢٣۴،۵٩٠ایستگاه ۵٢

بارگيری، حمل بار اندازی مصالح، ساخت، نصب و آزمایش کارهای١١٠١٠٠٢
متر مکعب در ساعت٢٠٫٠٠٠مکانيکی ایستگاه تقليل فشار  

۵٠٩،٠٨٣،١٠٠ایستگاه ۵٢

بارگيری، حمل بار اندازی مصالح، ساخت، نصب و آزمایش کارهای١١٠١٠٠٣
 متر مکعب در ساعت٣٠٫٠٠٠مکانيکی ایستگاه تقليل فشار 

۵۶۴،۴٨٩،۶٩٠ایستگاه ۵٢

بارگيری، حمل بار اندازی مصالح، ساخت، نصب و آزمایش کارهای١١٠١٠٠۴
 متر مکعب در ساعت۵٠٫٠٠٠مکانيکی ایستگاه تقليل فشار 

۶٢٣،١۵١،٧٨٠ایستگاه ۵٢

بارگيری، حمل بار اندازی مصالح، ساخت، نصب و آزمایش کارهای١١٠١٠٠۵
 متر مکعب در ساعت٨٠٫٠٠٠مکانيکی ایستگاه تقليل فشار 

٧٠۴،۴٢١،٨۵٠ایستگاه ۵٢

بارگيری، حمل بار اندازی مصالح، ساخت، نصب و آزمایش کارهای١١٠١٠٠۶
 متر مکعب در ساعت١٢٠٫٠٠٠مکانيکی ایستگاه تقليل فشار 

٨٢۶،٢٢٣،٢١٠ایستگاه ۵٢

٣۶



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سيزدهم - کارهای خاکی

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

 قوه اسب الزامی باشد ٣٠٠ری ، یا ماشين آالت سنگين با قدرت زمين سنگی ، زمينی است آه برای آندن آن استفاده از چكش های بادی سنگب-١
.سایر زمين ها غير سنگی ناميده می شود. 

خاك اطراف آانال ، به آسانی مقدور نبوده و برای آندن آن یا باید زمين ریزشی به زمينی گفته می شود آه آندن آن طبق نقشه ، به علت ریزش -٢
هزینه عمليات .  شيبی آنده شود آه از ریزش آلی خاك ممانعت آندتمهيدهای خاصی مانند چوب بست یا سپرآوبی انجام گيرد یا آانال با چنان
.اضافی مربوط به زمين های ریزشی برحسب مورد جداگانه پرداخت می شود

.ل و متوسط رقوم سطح زمين دو طرف آانال استمنظور از عمق آانال در ردیف های این فصل ، اختالف ارتفاع بين آف آانا-٣

. شده استمنظور از عرض آانال ، عرض آف آانال است ، آه در نقشه های اجرایی مشخص-۴

.انل استبهای ردیف های حفاری آانال ، شامل آندن خاك و ریسه آردن آن در آنار آ-۵

. تورم یا نشست  خاك در نظر گرفته شده استدر قيمت ردیف های این فصل ، هزینه های اضافی بابت افزایش حجم ناشی از-۶

.تناسب خاك جابجا شده اندازه گيری می شودردیف های جمع آوری و حمل خاك ها و مواد زاید برحسب حجم محل حفاری به -٧

هزینه آن از ردیف های حفر آانال با وسایل مكانيكی مقدور نباشد و حفاری با دست انجام شود ، . در محل هایی آه به تشخيص مهندس مشاور -٨
.بر آاردستی محسوب می شود حفاری با استفاده از آمپرسور و دج. حفاری آانال با دست پرداخت می شود 

های اضافی حاصل از حفاری جمع آوری و حمل شود ، هزینه  آن از ردیفدر صورتی آه بنا به تشخيص مهندس مشاور و تأیيد آارفرما الزم شود خاك -٩
.مربوط پرداخت می گردد

جهت پرآردن آانال و خاك سرندی قابل ) بجز در زمين های سنگی ،  آبدار ، باتالقی و لجنی ( فرض برآن است آه خاك های حاصل از حفاری -١٠
.باشداستحصال و مناسبت است ، مگر آنكه صریحأ در اسناد مطلب دیگری ذآر شده 

وارد آانا ل شود ، در  )به استثنای آب های زیرزمينی ( های مجاور هزینه تخليه و دفع آبهای سطحی آه احتمال دارد از طریق بارندگی یا نهر-١١
فوذ آب از جدار دیواره به داخل شود ،در موارد مجاورت آانال با رودخانه یا دریا و مانند آن ، آه منجر به ن. ردیف های این فصل پيش بينی شده است 

.خواهد شدمانند آب های زیرزمينی تلقی شده و برحسب مورد از ردیف مربوط استفاده 

 درصد بهای ردیف های٧٧ درصد و در صورتيكه در راه های آسفالت انجام شود، ٩٠در صورتيكه حمل خاك در راه های ساخته شده شنی انجام شود، -١٢
.حمل پرداخت می شود

٣٧



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سيزدهم - کارهای خاکی

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدهم - کارهای خاکی

حفر چاله آزمایشی و پر کردن آن و حمل مواد زائد به خارج به هر١٣٠١٠٠١
ابعاد.

٧١٣،٧٨٠عدد ۵٢

٣،٠٨٠مترطولپياده کردن مسير.١٣٠٢٠٠١ ۵٢

متر و٢حفر کانال در زمين های غير سنگی با وسایل دستی تا عمق ١٣٠٣٠٠١
ریختن خاک های کنده شده به کنار کانال.

۶٢،٧٩٠متر مکعب ۵٢

حفر کانال در زمين های سنگی با استفاده از چکش بادی با هر نوع١٣٠٣٠٠٢
متر و ریختن خاک های کنده شده به کنار٢وسایل دستی تا عمق 

کانال.

٧٣۴،۵۶٠متر مکعب ۵٢

هر گاه عمق کانال١٣٠٣٠٠٢ تا ١٣٠٣٠٠١اضافه بهاء به ردیف های ١٣٠٣٠٠٣
 متر، یکبار و۴ تا ٢ متر باشد. برای حجم واقع بين ٢کنی بيش از 

 متر دوبار و به همين ترتيب برای۶ تا ۴برای حجم واقع بين 
عمق های بيشتر

٢۵،٢٣٠متر مکعب ۵٢

 متر و ریختن٢کانال کنی ماشينی در زمين های غير سنگی تا عمق ١٣٠۴٠٠١
خاک شده در کنار کانال.

١١،۶۶٠متر مکعب ۵٢

 متر، در صورتی که حفاری با٢حفاری کانال در زمين سنگی با عمق ١٣٠۴٠٠٢
استفاده از بيل مکانيکی و چکش هيدروليکی، انجام شود.  

٢١۶،٣٧٠متر مکعب ۵٢

هر گاه عمق کانال١٣٠۴٠٠٢تا ١٣٠۴٠٠١اضافه بهاء به ردیف های ١٣٠۴٠٠٣
 متر باشد.٢کنی بيش از 

١،٧۶٠متر مکعب ۵٢

هر گاه کانال کنی١٣٠۴٠٠٢تا ١٣٠۴٠٠١اضافه بهاء به ردیف های ١٣٠۴٠٠۴
زیرتر از آب زیر زمينی انجام شود و آبکشی با تلمبه موتوری الزامی

باشد.

٧٣،٣١٠متر مکعب ۵٢

٨٧،٨٣٠متر مکعبسرند کردن خاک های حاصل از حفاری و ریختن آن به داخل کانال.١٣٠۵٠٠١ ۵٢

۴،٣٨٠متر مکعبخاکریزی درون کانال با وسایل ماشينی.١٣٠۵٠٠٢ ۵٢

اضافه بها به ردیف های خاآریزی با خاك سرندی برای تهيه خاك١٣٠۵٠٠٣
 متری و باراندازی و ریسه آردن آن۵٠٠مناسب از قرضه ، حمل آن تا 

در مسير آانال های سنگی و یا محل هایی آه خاك آنده شده برای
استفاده مناسب نباشد

١٩،٧٣٠متر مکعب ۵٢

تهيه، بارگيری و حمل ماسه بادی یا ماسه خاآی شامل آندن،١٣٠۵٠٠۴
 آيلومتر و باراندازی در محل مصرف.٣٠بارگيری و حمل، تا فاصله 

١٠۶،٩٩٠متر مکعب ۵٢

٢،٢٩٠متر مربعرگالژ و پروفيله کردن سطوح خاکبرداری شده در زمين غيرسنگی.١٣٠۶٠٠١ ۵٢

بارگيری، حمل با ماشين یا هر نوع وسيله مکانيکی و تخليه مواد١٣٠٧٠٠١
 متری.١٠٠حاصل از عمليات خاکی یا خاک های توده شده تا فاصله 

٩،١۶٠متر مکعب ۵٢

حمل مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک های توده شده، وقتی که١٣٠٧٠٠٢
 متر١٠٠ متر باشد، به ازای هر ۵٠٠متر تا ١٠٠فاصله حمل بيش از 

 متر اول.١٠٠مازاد بر 

٧٩٠متر مکعب ۵٢

حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه ، در صورتی آه١٣٠٧٠٠٣
 آيلومتر باشد.(آسر آيلومتر ، به١٠ مترتا۵٠٠فاصله حمل بيش از 

تناسب محاسبه می شود)

٣،٨٢٠مترمکعب/کيلومتر ۵٢

حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه ، در صورتی آه١٣٠٧٠٠۴
 آيلومتر  باشد، به ازای هر یك٣٠ آيلومتر تا ١٠فاصله حمل بيش از 

 آيلومتر.(آسر آيلومتر ، به تناسب محاسبه١٠آيلومتر اضافه بر 
می شود)

٣،۴٨٠مترمکعب/کيلومتر ۵٢

حمل خاك مناسب یا خاك و مواد زاید در هر نوع راه ، در صورتی آه١٣٠٧٠٠۵
 آيلومتر  باشد، به ازای هر یك آيلومتر اضافه٣٠فاصله حمل بيش از 

 آيلومتر.   (آسر آيلومتر ، به تناسب محاسبه می شود)٣٠بر 

٢،٨۴٠مترمکعب/کيلومتر ۵٢

٣٨



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهاردهم - تهيه نقشه

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

.نضم به پيمان بطور جداگانه منظور شده باشدردیف های این فصل فقط در صورتی قابل پرداخت است که در برآورد هزینه م-١

ا در مشخصات منضم به پيمان و یا توسط دستگاه نظارت تعيين می شودعرض باند نقشه برداری از مسير خط لوله و فاصله منحنی های تراز در آنه-٢
.

مورد نياز کار CDاع کاغذ و دستگاه های دیداری و هزینه تهيه دیسکت یادر کليه ردیف های این فصل هزینه تهيه مصالح مانند لوازم التحریر، انو-٣
.منظور شده است

.هزینه تهيه آلبوم طبق نمونه موجود نزد کارفرما در نظر گرفته شده است-۴

.ا در قيمت ردیف ها منظور شده استهزینه های ایاب و ذهاب نقشه برداران و حمل و نقل وسایل و تجهيزات آنه-۵

٣٩



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهاردهم - تهيه نقشه

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهاردهم - تهيه نقشه

 خام مسير لوله گذاری و ارائه یک١:٢٠٠نقشه برداری و تهيه نقشه ١۴٠١٠٠١
. CD نسخه اوزاليد و یک نسخه دیسکت و یا ٢نسخه اصل (کالک) و 

٩،۶٢٠مترطول ۵٢

 خام مسير لوله گذاری  و ارائه١:١٠٠٠نقشه برداری و تهيه نقشه ١۴٠١٠٠٢
 نسخه اوزاليد و یک نسخه دیسکت و یا٢یک نسخه اصل (کالک) و 

CD.

٧،۵٢٠مترطول ۵٢

 خام مسير لوله گذاری و ارائه١:٢٠٠٠نقشه برداری و تهيه نقشه ١۴٠١٠٠٣
 نسخه اوزاليد و یک نسخه دیسکت و یا٢یک نسخه اصل (کالک) و 

CD.

۵،۴١٠مترطول ۵٢

تهيه نقشه اجرایی بر اساس اطالعات مکتسبه از حفر چاله آزمایش١۴٠٢٠٠١
 خام١:٢٠٠بر روی نسخه اوزاليد 

٣،۶٨٠مترطول ۵٢

تهيه نقشه اجرایی بر اساس اطالعات مکتسبه از حفر چاله آزمایش١۴٠٢٠٠٢
 خام١:١٠٠٠بر روی نسخه اوزاليد 

٢،٠۴٠مترطول ۵٢

٢،۴۵٠مترطولبرداشت اطالعات و ترسيم کروکی کار اجرا شده (بدون مقياس)١۴٠٣٠٠١ ۵٢

٢،۴٧٠مترطول١:٢٠٠برداشت اطالعات و ترسيم کروکی کار اجرا شده روی اوزاليد ١۴٠٣٠٠٢ ۵٢

برداشت اطالعات و ترسيم کروکی کار اجرا شده روی اوزاليد١۴٠٣٠٠٣
١:١٠٠٠

١،٨٢٠مترطول ۵٢

برداشت اطالعات و ترسيم کروکی کار اجرا شده روی اوزاليد١۴٠٣٠٠۴
١:٢٠٠٠

١،٢۵٠مترطول ۵٢

١:٢٠٠تهيه نقشه مرکبی کار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١۴٠۴٠٠١
CDوارائه دیسکت یا 

١،٢۵٠مترطول ۵٢

١:١٠٠٠تهيه نقشه مرکبی کار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١۴٠۴٠٠٢
CDوارائه دیسکت یا 

٢٩٠مترطول ۵٢

١:٢٠٠٠تهيه نقشه مرکبی کار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١۴٠۴٠٠٣
CDوارائه دیسکت یا 

١٩٠مترطول ۵٢

١٧٠مترطول١:٢٠٠تهيه اوزاليداز نقشه  کار اجرا شده با مقياس ١۴٠۵٠٠١ ۵٢

۴٠مترطول١:١٠٠٠تهيه اوزاليداز نقشه  کار اجرا شده با مقياس ١۴٠۵٠٠٢ ۵٢

٢٠مترطول١:٢٠٠٠تهيه اوزاليداز نقشه  کار اجرا شده با مقياس ١۴٠۵٠٠٣ ۵٢

۵١٠مترطولتهيه کاغذ مخصوص و چاپ ترانسپارانت١۴٠۵٠٠۴ ۵٢

۵٠مترطول طبق نمونه شرکت١:٢٠٠تهيه آلبوم (فایل بندی) نقشه های ١۴٠۶٠٠١ ۵٢
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١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل پانزدهم- حمل و نقل

معاونت امور مهندسی

:مقدمه

از محل تحویل تا انبار آارگاه و از انبار آارگاه تا محل مصرف و هزینه بارگيری، حمل و باراندازی برای مصالح تهيه شده توسط پيمانكار، . به طور آلی-١
ل مصرف در ردیف های سایر فصل های این فهرست بها پيش بينی شده همچنين مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرماست، از انبار آارگاه تا مح

زی از محل تحویل تا انبار آارگاه،برای مصالحی آه تامين آن در تعهد ردیف های این فصل، به منظور پرداخت هزینه های بارگيری، حمل و باراندا.است
.آارفرماست پيش بينی گردیده است

انال حمل و در آنجا ریسه گردد، با توجه به اینكه هزینهچنانچه لوله های دریافتی از آارفرما، از محل تحویل مستقيما به آنار آ : ١تبصره 
. آيلومتر و باراندازی مصالح به آن تعلق نمی گيرد٣٠مربوط در فصل ریسه چينی لحاظ گردیده بنابراین هزینه بارگيری، حمل تا 

 آيلومتر و ٣٠ درصد قيمت ردیف بارگيری، حمل تا ١۵بابت بارگيری یا باراندازی مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرماست،  : ٢تبصره 
.باراندازی مصالح در نظر گرفته می شود

 و ١۵١۴٠٠١شند از ردیف  کيلومتر، مصالحی که در این فصل دارای نرخ بارگيری و باراندازی می با٣٠بابت هزینه حمل تا  : ٣تبصره 
. این بند می باشد٢بااعمال مفاد تبصره 

.ویل مصالح یاد شده به پيمانكار استمبدا حمل لوله، شيرآالت، اتصاالت و سایر مصالح تحویلی آارفرما محل تح-٢

.محاسبه می شود٢/۵٠فصل و اعمال ضریب هزینه حمل شيرآالت،اتصاالت و مصالح پوشش با استفاده از ردیف های این -٣

: معادل آن آه طبق رابطه ذیل محاسبه می شود، پرداخت ميگرددبهای حمل لوله، با استفاده از بهای واحد ردیف های این فصل و مقدار تن-۴
          T = 1/2 × 24 N/n
:آه در آن

T =مقدار تن معادل 
N =تعداد آل شاخه لوله ها 
N = به دست می آید١ تعداد شاخه های استاندارد لوله قابل حمل با یك تریلی آه از جدول .

را مقدور ننماید، تعداد شاخه ها بر  ) ۶پيوست  ( ١چنانچه محدودیت راه ها و پل های مسير امكان حمل لوله مطابق جدول : ١تبصره 
.اساس نظر مهندس مشاور تعيين خواهد شد

 درصد پرداخت ۵يمت ردیف های این فصل به اضافه در صورتی آه لوله دارای پوشش پلی اتيلن یا هر نوع عایق دیگر  باشد، ق : ٢تبصره 
.ميشود

 بين ضخامت های مندرج در جدول باشد نزدیكترین ضخامت مالك ١در صورتی آه ضخامت لوله ها بر اساس جدول شماره : ٣تبصره 
.محاسبه خواهد بود

. درصد، پرداخت ميشود٣٠دیف های این فصل به اضافه در صورتی آه حمل مصالح در راه های خاآی و شنی انجام شود، بهای واحد ر-۵

 راه و ترابری است، و در مورد راه هایی آه در دفترچه یاد شده، مبنای تعيين مسافت حمل، نزدیكترین راه طبق  آخرین دفترچه مسافت وزارت-۶
.طبق نظر مهندس مشاور، فاصله آنها تعيين می شودمسافتی برای آنها تعيين نشده است، با در نظر گرفتن آوتاهترین فاصله، 
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١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل پانزدهم- حمل و نقل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پانزدهم- حمل و نقل

٩٩٠متر اینچ عایق نشده۴بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠١٠٠١ ۵٢

١،٢٣٠متر اینچ عایق نشده۶بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠١٠٠٢ ۵٢

١،٣١٠متر اینچ عایق نشده٨بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠١٠٠٣ ۵٢

١،۴٩٠متر اینچ عایق نشده١٠بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠١٠٠۴ ۵٢

١،٨٩٠متر اینچ عایق نشده١٢بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠١٠٠۵ ۵٢

٢،٢١٠متر اینچ عایق نشده١۴بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠١٠٠۶ ۵٢

٢،٧٢٠متر اینچ عایق نشده١۶بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠١٠٠٧ ۵٢

٣،۵٢٠متر اینچ عایق نشده١٨بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠١٠٠٨ ۵٢

۴،٠٨٠متر اینچ عایق نشده٢٠بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠١٠٠٩ ۵٢

۴،۶٩٠متر اینچ عایق نشده٢٢بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠١٠١٠ ۵٢

۵،٠٧٠متر اینچ عایق نشده٢۴بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠١٠١١ ۵٢

۵،٧۴٠متر اینچ عایق نشده٢۶بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠١٠١٢ ۵٢

۶،٢٧٠متر اینچ عایق نشده٢٨بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠١٠١٣ ۵٢

۶،٩٢٠متر اینچ عایق نشده٣٠بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠١٠١۴ ۵٢

١،۴٣٠متر اینچ عایق شده۴بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠٢٠٠١ ۵٢

١،۶٩٠متر اینچ عایق شده۶بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠٢٠٠٢ ۵٢

١،٨۴٠متر اینچ عایق شده٨بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠٢٠٠٣ ۵٢

٢،٠٧٠متر اینچ عایق شده١٠بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠٢٠٠۴ ۵٢

٢،٧٢٠متر اینچ عایق شده١٢بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠٢٠٠۵ ۵٢

٣،١٢٠متر اینچ عایق شده١۴بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠٢٠٠۶ ۵٢

٣،٧٨٠متر اینچ عایق شده١۶بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠٢٠٠٧ ۵٢

۴،۶٩٠متر اینچ عایق شده١٨بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠٢٠٠٨ ۵٢

۵،٣١٠متر اینچ عایق شده٢٠بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠٢٠٠٩ ۵٢

۵،٩٨٠متر اینچ عایق شده٢٢بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠٢٠١٠ ۵٢

۶،۵۴٠متر اینچ عایق شده٢۴بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠٢٠١١ ۵٢

٧،٢١٠متر اینچ عایق شده٢۶بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠٢٠١٢ ۵٢

٧،٩۴٠متر اینچ عایق شده٢٨بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠٢٠١٣ ۵٢

٨،٧۶٠متر اینچ عایق شده٣٠بارگيری یا بار اندازی لوله فوالدی به قطر ١۵٠٢٠١۴ ۵٢

١۴،٢٨٠عدد اینچ فوالدی۴بارگيری یا بار اندازی شير به قطر  ١۵٠٣٠٠١ ۵٢

٢٢،٢١٠عدد اینچ فوالدی۶بارگيری یا بار اندازی شير به قطر  ١۵٠٣٠٠٢ ۵٢

۴۴،۴٢٠عدد اینچ فوالدی٨بارگيری یا بار اندازی شير به قطر  ١۵٠٣٠٠٣ ۵٢

٧٢،٠۵٠عدد اینچ فوالدی١٠بارگيری یا بار اندازی شير به قطر  ١۵٠٣٠٠۴ ۵٢

١٠۵،٠٧٠عدد اینچ فوالدی١٢بارگيری یا بار اندازی شير به قطر  ١۵٠٣٠٠۵ ۵٢

١۴٠،١٠٠عدد اینچ فوالدی١۴بارگيری یا بار اندازی شير به قطر  ١۵٠٣٠٠۶ ۵٢

١٨٠،١٣٠عدد اینچ فوالدی١۶بارگيری یا بار اندازی شير به قطر  ١۵٠٣٠٠٧ ۵٢

٢١٠،١۵٠عدد اینچ فوالدی١٨بارگيری یا بار اندازی شير به قطر  ١۵٠٣٠٠٨ ۵٢

٢٣٢،٠٢٠عدد اینچ فوالدی٢٠بارگيری یا بار اندازی شير به قطر  ١۵٠٣٠٠٩ ۵٢

٢۵٣،١١٠عدد اینچ فوالدی٢٢بارگيری یا بار اندازی شير به قطر  ١۵٠٣٠١٠ ۵٢

٢٧٨،۴٢٠عدد اینچ فوالدی٢۴بارگيری یا بار اندازی شير به قطر  ١۵٠٣٠١١ ۵٢

٣٢٣،٩٣٠عدد اینچ فوالدی٢۶بارگيری یا بار اندازی شير به قطر  ١۵٠٣٠١٢ ۵٢

٣۶۴،۴٢٠عدد اینچ فوالدی٢٨بارگيری یا بار اندازی شير به قطر  ١۵٠٣٠١٣ ۵٢

۴٢



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل پانزدهم- حمل و نقل

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پانزدهم- حمل و نقل

۴١۶،۴٨٠عدد اینچ فوالدی٣٠بارگيری یا بار اندازی شير به قطر  ١۵٠٣٠١۴ ۵٢

٢،٧٠٠عدد اینچ۴بارگيری یا بار اندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر  ١۵٠۴٠٠١ ۵٢

۴،۵۴٠عدد اینچ۶بارگيری یا بار اندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر  ١۵٠۴٠٠٢ ۵٢

١١،١١٠عدد اینچ٨بارگيری یا بار اندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر  ١۵٠۴٠٠٣ ۵٢

٢٢،٩٣٠عدد اینچ١٠بارگيری یا بار اندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر  ١۵٠۴٠٠۴ ۵٢

٣١،۵٢٠عدد اینچ١٢بارگيری یا بار اندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر  ١۵٠۴٠٠۵ ۵٢

۴١،٣۴٠عدد اینچ١۴بارگيری یا بار اندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر  ١۵٠۴٠٠۶ ۵٢

۶٣،٠۴٠عدد اینچ١۶بارگيری یا بار اندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر  ١۵٠۴٠٠٧ ۵٢

٨۴،٠۶٠عدد اینچ١٨بارگيری یا بار اندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر  ١۵٠۴٠٠٨ ۵٢

١٠٠،٨٧٠عدد اینچ٢٠بارگيری یا بار اندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر  ١۵٠۴٠٠٩ ۵٢

١٢۶،٠٩٠عدد اینچ٢٢بارگيری یا بار اندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر  ١۵٠۴٠١٠ ۵٢

١۴٠،١٠٠عدد اینچ٢۴بارگيری یا بار اندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر  ١۵٠۴٠١١ ۵٢

١۵٧،۶١٠عدد اینچ٢۶بارگيری یا بار اندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر  ١۵٠۴٠١٢ ۵٢

١٨٠،١٣٠عدد اینچ٢٨بارگيری یا بار اندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر  ١۵٠۴٠١٣ ۵٢

٢١٠،١۵٠عدد اینچ٣٠بارگيری یا بار اندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر  ١۵٠۴٠١۴ ۵٢

٢،٠٢٠عدد اینچ۴بارگيری یا بار اندازی تبدیل، درپوش،ولدولت به قطر  ١۵٠۵٠٠١ ۵٢

٣،٠٨٠عدد اینچ۶بارگيری یا بار اندازی تبدیل، درپوش،ولدولت به قطر  ١۵٠۵٠٠٢ ۵٢

٧،٩٣٠عدد اینچ٨بارگيری یا بار اندازی تبدیل، درپوش،ولدولت به قطر  ١۵٠۵٠٠٣ ۵٢

١۴،۵٨٠عدد اینچ١٠بارگيری یا بار اندازی تبدیل، درپوش،ولدولت به قطر  ١۵٠۵٠٠۴ ۵٢

٢٠،٠١٠عدد اینچ١٢بارگيری یا بار اندازی تبدیل، درپوش،ولدولت به قطر  ١۵٠۵٠٠۵ ۵٢

٢۵،٢٢٠عدد اینچ١۴بارگيری یا بار اندازی تبدیل، درپوش،ولدولت به قطر  ١۵٠۵٠٠۶ ۵٢

٣١،۵٢٠عدد اینچ١۶بارگيری یا بار اندازی تبدیل، درپوش،ولدولت به قطر  ١۵٠۵٠٠٧ ۵٢

٣۶،۵۵٠عدد اینچ١٨بارگيری یا بار اندازی تبدیل، درپوش،ولدولت به قطر  ١۵٠۵٠٠٨ ۵٢

۴۴،٢۴٠عدد اینچ٢٠بارگيری یا بار اندازی تبدیل، درپوش،ولدولت به قطر  ١۵٠۵٠٠٩ ۵٢

۴٩،۴۵٠عدد اینچ٢٢بارگيری یا بار اندازی تبدیل، درپوش،ولدولت به قطر  ١۵٠۵٠١٠ ۵٢

۵۶،٠۴٠عدد اینچ٢۴بارگيری یا بار اندازی تبدیل، درپوش،ولدولت به قطر  ١۵٠۵٠١١ ۵٢

۶٣،٠۴٠عدد اینچ٢۶بارگيری یا بار اندازی تبدیل، درپوش،ولدولت به قطر  ١۵٠۵٠١٢ ۵٢

٧۴،١٧٠عدد اینچ٢٨بارگيری یا بار اندازی تبدیل، درپوش،ولدولت به قطر  ١۵٠۵٠١٣ ۵٢

٩٠،٠۶٠عدد اینچ٣٠بارگيری یا بار اندازی تبدیل، درپوش،ولدولت به قطر  ١۵٠۵٠١۴ ۵٢

٢،٣١٠عدد اینچ۴بارگيری یا بار اندازی فلنج ساده یا فلنج کور فوالدی به قطر  ١۵٠۶٠٠١ ۵٢

٣،۵٧٠عدد اینچ۶بارگيری یا بار اندازی فلنج ساده یا فلنج کور فوالدی به قطر  ١۵٠۶٠٠٢ ۵٢

٩،٠٩٠عدد اینچ٨بارگيری یا بار اندازی فلنج ساده یا فلنج کور فوالدی به قطر  ١۵٠۶٠٠٣ ۵٢

١۶،٨١٠عدد اینچ١٠بارگيری یا بار اندازی فلنج ساده یا فلنج کور فوالدی به قطر  ١۵٠۶٠٠۴ ۵٢

٢٢،٩٣٠عدد اینچ١٢بارگيری یا بار اندازی فلنج ساده یا فلنج کور فوالدی به قطر  ١۵٠۶٠٠۵ ۵٢

٢٨،٠٢٠عدد اینچ١۴بارگيری یا بار اندازی فلنج ساده یا فلنج کور فوالدی به قطر  ١۵٠۶٠٠۶ ۵٢

٣۶،٠٣٠عدد اینچ١۶بارگيری یا بار اندازی فلنج ساده یا فلنج کور فوالدی به قطر  ١۵٠۶٠٠٧ ۵٢

۴١،٣۴٠عدد اینچ١٨بارگيری یا بار اندازی فلنج ساده یا فلنج کور فوالدی به قطر  ١۵٠۶٠٠٨ ۵٢

۵٠،۴۴٠عدد اینچ٢٠بارگيری یا بار اندازی فلنج ساده یا فلنج کور فوالدی به قطر  ١۵٠۶٠٠٩ ۵٢

۵۶،٠۴٠عدد اینچ٢٢بارگيری یا بار اندازی فلنج ساده یا فلنج کور فوالدی به قطر  ١۵٠۶٠١٠ ۵٢

۶٣،٠۴٠عدد اینچ٢۴بارگيری یا بار اندازی فلنج ساده یا فلنج کور فوالدی به قطر  ١۵٠۶٠١١ ۵٢

٧٢،٠۵٠عدد اینچ٢۶بارگيری یا بار اندازی فلنج ساده یا فلنج کور فوالدی به قطر  ١۵٠۶٠١٢ ۵٢

۴٣



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای
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فصل پانزدهم- حمل و نقل

٨۴،٠۶٠عدد اینچ٢٨بارگيری یا بار اندازی فلنج ساده یا فلنج کور فوالدی به قطر  ١۵٠۶٠١٣ ۵٢

١٠٠،٨٧٠عدد اینچ٣٠بارگيری یا بار اندازی فلنج ساده یا فلنج کور فوالدی به قطر  ١۵٠۶٠١۴ ۵٢

بارگيری یا بار اندازی مصالح کارفرما نوار، قير و لوازم مربوط به١۵٠٧٠٠١
عایقکاری

١٢٧،۴٨٠تن ۵٢

٧٠،۴٩٠تن کيلومتر و بار اندازی مصالح٣٠بارگيری حمل  تا١۵١۴٠٠١ ۵٢

٨٨٠تن/کيلومتر کيلومتر٧۵ بر کيلومتر، تا فاصله ٣٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۵١۵٠٠١ ۵٢

۵٩٠تن/کيلومترکيلومتر١۵٠ بر کيلومتر، تا فاصله  ٧۵حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۵١۵٠٠٢ ۵٢

٣٧٠تن/کيلومتر کيلومتر٣٠٠ بر کيلومتر، تا فاصله ١۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۵١۵٠٠٣ ۵٢

٣١٠تن/کيلومتر کيلومتر۴۵٠بر کيلومتر، تا فاصله ٣٠٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۵١۵٠٠۴ ۵٢

٢۶٠تن/کيلومتر کيلومتر٧۵٠ بر کيلومتر، تا فاصله  ۴۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۵١۵٠٠۵ ۵٢

٢٢٠تن/کيلومتر بر کيلومتر٧۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۵١۵٠٠۶ ۵٢

۴۴



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه 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 ۵٢

۴۵



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - دستور العمل تجهيز و بر چيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت امور مهندسی

دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه - ٢پيوست
، باید به تناسب های مختلف تهيه شده است ، از این رو ، برای آارهای مربوط به هر رشته  العمل ، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته این دستور

.ماهيت و نياز آن آار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد

تعاریف-١
وضوع ار باید برای دوره اجرا انجام دهد ، تا آغاز و همچنين انجام عمليات متجهيز آارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام ها و تدارآاتی است آه پيمانك١-١

.پيمان ، مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پيمان ، ميسر شود

نی عمليات اجرایی ، مورد بهره برداری قرار می گيرند ، مانند ساختمان های پشتيبانی ،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای پشتيبا٢-١
رماتوربندی ، باطری سازی ، صافكاری ، نقاشی ، ساخت قطعات پيشآارگاه های سرپوشيده ، شامل آارگاه های تاسيساتی، آهنگری ، نجاری ، آ
وشيده ، انبار مواد منفجره ، آزمایشگاه پيمانكار ، اتاق محل ساخته و مانند آن ، تعميرگاه های سرپوشيده ماشين آالت ، انبارهای سرپ

.ترانسفورماتورها و مولدهای برق ، ایستگاه سوخت رسانی

ر در آارگاه و سرویس دادن به آنها ، مورد استفاده قرارگيرد ، مانند ساختمان های عمومی،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای افراد مستق٣-١
 آشپزخانه ، نانوایی ، فروشگاه ،  درمانگاه ، رختشویخانه ، تلفنخانه ،دفاتر آار ، نمازخانه ، مهمان سرا ، ساختمان های مسكونی ، غذاخوری ، 

.پارآينگ های سرپوشيده

فاضالب ، ایجاد خاآریز و آانال های هدایت آب و تمهيدات دیگر محوطه سازی ، شامل خيابان بندی ، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و ۴-١
های ورزشی ، پارآينگ های روباز، حصار آشی ، تامين روشنایی محوطه ، برای حفاظت آارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز ، انبارهای روباز ، زمين 

.تامين تجهيزات ایمنی و حفاظت و آارهای مشابه است

و تحویل ، برق ، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای آار ، از سوی آارفرما تامين منظور از ورودی آارگاه ،محل یا محل هایی از آارگاه است آه در آن ، آب۵-١
.یط خصوصی پيمان تعيين می شودمشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش گفته  ، در شرا. پيمانكار می شود 

مایی تجهيز آارگاه  ، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت انبار آارگاه ، محل یا محل هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جان۶-١
.دستورالعمل های مربوط ، از  آنها استفاده می شود

.صل آندراه دسترسی ، راهی است آه یكی از راه های موجود آشور را به آارگاه مت٧-١

.داث می شودراه های سرویس ، راه هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات اح٨-١

ه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه راه های ارتباطی ، راه هایی است آه معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرض٩-١
.راه های دیگر ، به محل اجرای عمليات متصل می آند

بال از مسير موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عمليات موضوع راه انحرافی ، راهی است ، آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه ق١٠-١
.پيمان قطع شده است ، احداث شود

ساختمان ها ، تأسيسات و همچنين ماشين آالت ، به روش احداث یا نصب منظور از تأمين در شرح ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، فراهم آردن ١١-١
برداری ت خرید خدمات یا اجاره و همچنين ، اقدام های مربوط به نگهداری وبهره در آارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امكانات موجود در محل ، به صور

.از آنهاست

ای موقت ، خارج آردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و دیگر تدارآاتبرچيدن آارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسيسات و ساختمان ه١٢-١
.داندن زمين ها و محل های تحویلی آارفرما ، طبق نظر آارفرما استپيمانكار از آارگاه ، تسطيح ،تميز آردن و در صورت لزوم بشكل اول برگر

روش تهيه برآورد-٢
ياز هر آار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و ن١-٢

ط را طبق ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن ترین روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربو
 نمودن هزینه های باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد آرده و در آارگاه این پيوست ، برحسب قيمــت های محل اجرای عملــيات و با منظـور

پيمان ، ای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و   درج نماید و چنانچه مشخصات ویژه برابر ردیف های مورد نظر ،
رآورد آنها د ، ارزش مصالح بازیافتی ، از هزینه احداث آسر شده و حاصل به عنوان ب شو برای ساختمان هایی آه احداث می. بينی آند پيش

اختمان ها ، مانند قابهای فلزی ، هزینه حمل در مورد ساختمان های پيش ساخته ، مانند آاروانها و قطعات پيش ساخته س. منظور می شود 
در . و جزو برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور می شود و نصب ، استهالك و سرمایه گذاری آنها ، در طول اجرای آار محاسبه شده 
. فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه برای آل آار تهيه می گرددپيمان هایی آه از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود ، تنها یك

اجرا در نظر های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ميگردد ، به صورت موقت و برای دوره  ساختمان ها ، تأسيسات و راه هایی آه در برآورد هزینه2-2
سيسات جنبی یا زیربنایی آه در طرح برای دوره بهره به منظور تقليل هزینه های تجهيز آارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأ. گرفته می شود 

 یاد شده به عنوان تجهيز آارگاه استفاده گردد و این موضوع در برداری پيش بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات
بوط محاسبه و در برآورد هزینه در این حالت ، هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مر. اسناد و مدارك پيمان درج شود 

ين ساختمان های مسكونی ، اداری ، چنانچه برای تأمين آب ، برق ، گاز ، مخابرات و راه های آارگاه یا تأم. اجرای آار منظور می شود 
بينی می شود استفاده گردد ، با رای دوران بهره برداری از طرح پيشپشتيبانی و عمومی یا سایر موارد ، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه  ب

ت ، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد شده در تجهيز و برچيدن توجه به اینكه هزینه آنها در ردیف های فصل های مربوط پيش بينی شده اس
.رچيدن آارگاه ، منظور خواهد شدهزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و ب” آارگاه ،منظور نمی گردد و صرفا

 شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود ، چنانچه برای انتقال آب ، برق ، نحوه تأمين آب ، برق ، گاز و مخابرات آارگاه در دوران اجرا ، باید در3-2
برای دوران اجرا  رگاه ، لوله آشی ، آانال آشی ، و آابل آشی ،گاز و برقراری ارتباط مخابراتی ، از شبكه سراسری یا محلی تا ورودی آا
.الزم باشد ، باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمان ، پيش بينی شود

ا به عهده بگيرد ، آه آارهای آن ، شامل نصب ترانسفورماتور و چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی آارگاه ر4-2
و هزینه های انشعاب ) دیماند ( ، پرداخــت تعرفه های ثابت برق متعلقات آن ،نصب تيرهای برق ، آابل آشی از برق شبكه تا ورودی آارگاه 
ه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و و اشتراك برق و سایر آارهای  مشابه است ، تعهدات آارفرما در این زمين

 چنانچـــه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آارفرما نباشد ، هزینه . هزینه ای از این بابت در تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور نخواهد شد 
.های تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود ه جزو هزینهآن برآورد و پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان آار ، باقيماند

احداث چاه آب رابه عهده بگيرد ، در حالت استفاده از  شبكه لوله در صورتی آه آارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا 5-2
ه ، پرداخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای آشی آب آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگا
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ی  برداشت آب ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، در شرایط خصوصی مشابه است ، یا احداث چاه عميــــق یا نيمه عميــق و پرداخت هزینه ها
. منظور نمی شودپيمان درج شــده و هزیـنه ای از این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه

آارفرما نباشد ، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه  آب ، به عهـده 
.جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد پایان آار ،

، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد 6-2
هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهيز  رما باشد ،در صورتی آه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارف. شود 

ستفاده از فهرست بهای واحددر حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد ، هزینه آن با ا. و بر چيدن آارگاه منظور نخواهد شد 
.طوع در برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شودپایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مق

 عهده آارفرماست ، چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تمام یا با وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز آارگاه به٧-٢
ين ازسوی پيمانكار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی آرده و قسمتی از زمين تجهيز آارگاه توسط پيمانكار تامين شود ، باید تأمين زم
.ر نمایدهزینه اجاره آن  را جزو  برآورد هزینه های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظو

 تجهيز آارگاه به عهده آارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع به استثنای تعهداتی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد8-2
.يمانكار قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی آندتسهيالت دیگری آه آارفرما در نظر دارد برای تجهيز آارگاه در اختيار پ

، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته ، درب های واحد هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات ، آهنگری ، تراشكاری ، نجاری 9-2
.ی تجهيز وبرچيدن آارگاه ، هزینه ای منظور نمی شودردیف های فصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف ها

 ردیف های فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابتهزینه تجهيز تعميرگاه های ماشين آالت در هزینه ساعتی ماشين آالت ، در10-2
.، هزینه ای در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نمی شود

 های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، هزینه ای در هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عمليات ، درب های واحد ردیف های فصل11-2
.ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، منظور نمی شود

در . این فهرست بها پيش بينی شده است) هزینه مستمر آارگاه(ی هزینه غذای آارمندان و آارگران پيمانكار در آارگاه ، در هزینه باالسر12-2
ای کارکنان پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهيز و برچيدن کارهایی که الزم است پيمانکار هزینه یا کمک هزینه هایی برای تامين غذ

.کارگاه منظور می شود
ه ، در آارگاه ضروری است ، شمار استفاده آننده از غذا ، در آارهایی آه تأمين غذای آارمندان آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگا13-2

.شود  هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور میدرشرایط خصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو
 آزمایشگاه توسط پيمانكار ، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز پيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز آارفرما ، مهندس مشاور و14-2

.نيست
حجم عمليات  مربوط به راه های انحرافی ، براساس . خواهد شد هزینه راه های انحرافی ، جزو ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ن15-2

.مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر آار ، منظور و برآورد می شودفهرست بهــای پایه رشتـه راه ، راه آهن و باند فرودگاه محاسبه شده و 
سی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ، نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سكونت آارآنان آارفرما ، مهند16-2

. به صورت مقطوع برآورد می شودهزینه اجرای آنها ، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و
 و  ۴٢١٣٠٠١  و ۴٢٠٣٠٠٣ تا ۴٢٠٣٠٠١ مربوط به ردیف های جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن آارگاه ، بدون احتساب هزینه های  17-2

این هزینه از حد . در صورتی آه در موارد استثنایی . ر شود  فهرست تجهيز وبرچيدن آارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشت۴٢١۴٠٠١
 انجام مناقصه یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امورتعيين شده ، بيشتر باشد ، هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، باید قبل از

.مهندسی برسد
 درصد مبلغ برآورد هزینه ۶ و گاز ، به ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته خطوط لوله بين شهری انتقال نفت1-17-2

.اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
 درصد مبلغ برآورد ۶ نفت و گاز  ، به ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله روزمينی جریانی2-17-2

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
 درصد مبلغ برآورد ۶ه نفت و گاز  ، به ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله آمربندی و تغذی٣-١٧-٢

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
 درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون ۶ميزان آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته گاز رسانی به صنایع ، به ۴-١٧-٢

.هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
 درصد مبلغ برآورد ۶پلی اتيلن /  درصد ۵ی آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله گاز شهری فوالد5-17-2

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
ا استفاده می شود ، هرگاه حد مبلغ تجهيز در آارهایی آه برای برآورد هزینه اجرای آنها بيش از یك رشته فهرست به6-17-2

 ۶ درصد تا ۵ ، تعيين می شود یكسان نباشد ، عددی بين ۵-١٧-٢ تا ١-١٧-٢های بكار رفته آه طبق بندهای  برچيدن آارگاه رشته
.شود درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به هر یك از رشته ها محاسبه می

شرایط آلی-٣

ل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه آرده و پيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز آارگاه و قب١-٣
.پس از تأیيد مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهيز آارگاه قرار دهد

ن آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانكار را به دستگاه های اجرایی و آارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمي٢-٣
تن مجوز احداث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه ، برای سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرف

.استفاده موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
رای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف به پيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده ب٣-٣

ن آارگاه در اسناد و مدارك پيمان درج شده باشد ،در مواردی آه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عمليات تجهيز و برچيد. انجام برساند
.پيمانكار ملزم به رعایت آن است

 مدارك پيمان پيش بينی شده است ، انجام می شود ، تجهيز مازاد برتعهدات آارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در حدی آه اسناد  و4-3
به هزینه پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام نمی موارد یا مبالغ پيش بينی شده در پيمان آه مورد نياز انجام آار است ، 

جهيز و برچيدن آارگاه تغيير نمی آند و هزینه تجهيز اضافی چنانچه طبق شرایط عمومی پيمان ، مبلغ پيمان تغيير آند ، مبلغ مقطوع ت. شود 
.، قابل پرداخت است)  دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید١موضوع تبصره بند(، تنها برای قيمت جدید 

 ، تا سقف مبلغ پيش بينی ۴ز و برچيدن آارگاه ، با توجه به مفاد بند هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در صورت تأمين هر یك از ردیف های تجهي۵-٣
.شده در ردیف های مربوط ، پرداخت خواهد شد

رای تجهيز آارگاه احداث می آند ، در برابر حوادث اتفاقی ، مانند پيمانكار ، موظف است به هزینه خود ، ابنيه و ساختمان های آارگاه را ب6-3
.آتش سوزی و سيل ، بيمه آند

. ارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام آار برچيده شوند ساختمان ها و تأسيسات مربوط به تجهيز آارگاه آه در زمين های تحویلی آ٧-٣
به جز ساختمان ها و . متعلق به پيمانكار است  ، )به استثنای تجهيز انجام شده توسط آارفرما ( تجهيزات و مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه 

ـط پيمانكار در زمين آارفرما اجرا شده است ، مورد نياز آارفرما قطعات پيش ساخته ، چنانچه ساختمان ها و تأسيسات تجهيز آارگاه آه توسـ
و طرف تعيين و با پرداخت وجه آن به پيمانكار ، ساختمان ها و باشد ، بهای مصالح بازیافتی آنها ، براساس نرخ متعارف روز با توافق د

.تأسيسات یادشده ، به آارفرما واگذار می شود

نحوه پرداخت-۴
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١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - دستور العمل تجهيز و بر چيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت امور مهندسی

 قلم در اسناد و مدارك پيمان پيش بينی شده است هزینه هر یك از در پيمان هایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك١-۴
.نها ، محاسبه شده و در صورت وضعيت ها درج می شودردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آ

شود ، چنانچه مربوط به بخشی از آار باشد ، به تناسب  هزینه ردیف هایی آه تأمين آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می: تبصره 
ود ، به تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان ، محاسبه و پيشرفت آن بخش از آار محاسبه می شود و در صورتی آه به آل آار مربوط ش

.پرداخت می شود

. پيمانكار ، در صورت وضعيت ها منظور می شودهزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی١-١-۴

.ضعيت منظور و پرداخت می شودهزینه برچيدن آارگاه ، پس از اتمام عمليات برچيدن آارگاه ، در صورت و٢-١-۴

شده است برای آارهای مربوط به فهرست های بهای واحد پایه روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها، بصورت درصدی پيش بينی 2-4
ه نفت و گاز، خطوط لوله گاز رسانی شهری، گاز رسانی به صنایعرشته خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز، خطوط لوله آمربندی و تغذی

:و خطوط لوله روزمينی جریانی نفت

.ای شروع عمليات پيمان الزم است درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از تجهيز آارگاه در حدی آه بر۴۵ــ  
.ان درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيم۴۵ــ  
. درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ،پس از برچيدن آارگاه١٠ــ  

قلم بوده ليكن در اسناد و مدارك پيمان نحوه پرداخت آن در پيمانهایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك : تبصره
.پيش بينی نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می گردد

۴٨



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - دستور العمل تجهيز و بر چيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت امور مهندسی

بهاي آل  (ريال)مقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 - دستور العمل تجهيز و بر چيدن کارگاه٢پيوست 

٠مقطوعتامين و تجهيز دفاتر کار پيمانکار.۴٢٠١٠٠١ ۵٢

٠مقطوعتامين لباس کار، کفش وکاله حفاظتی کارگران.۴٢٠١٠٠٢ ۵٢

تامين یک وعده غذای کارفرما، مهندسين مشاور وآزمایشگاه (در۴٢٠٢٠٠١
صورت ذکر تعداد مشخص در پيمان).

٠مقطوع ۵٢

تامين هزینه تجهيز انبارهای سرپوشيده، ساختمان های پشتيبانی و۴٢٠٣٠٠١
آزمایشگاه پيمانکار موارد مشابه.

٠مقطوع ۵٢

٠مقطوعتامين آب و برق و شبکه های  مربوط و سوخت کارگاهی.۴٢٠۴٠٠١ ۵٢

٠مقطوعتامين سيستم های مخابراتی کارگاه.۴٢٠۴٠٠٢ ۵٢

٠مقطوعتامين سيستم های گاز رسانی کارگاه.۴٢٠۴٠٠٣ ۵٢

تهيه،نصب و برچيدن ورق های فلزی با ضخامت و استقامت مناسب۴٢٠۵٠٠١
برای تامين عبور افراد یا وسایل نقليه شهری روی کانال های حفر

شده.

٠مقطوع ۵٢

بارگيری، حمل و باراندازی ماشين آالت و تجهيزات به کارگاه و۴٢٠۶٠٠١
برعکس.

٠مقطوع ۵٢

تامين وسایل و تجهيزات الزم جهت حفظ یا انحراف موقت نهرهای۴٢٠٧٠٠١
زراعی یا جوی های شهری موجود در محدوده کارگاه.

٠مقطوع ۵٢

٠مقطوعتامين و تجهيز انبار مواد منفجره.۴٢٠٨٠٠١ ۵٢

٠مقطوعتامين و تجهيز ساختمان های عمومی .۴٢٠٩٠٠١ ۵٢

٠مقطوعمحوطه سازی داخل کارگاه.۴٢١٠٠٠١ ۵٢

٠مقطوعتامين ایاب و ذهاب کارگاه.۴٢١١٠٠١ ۵٢

تامين آزمایشگاه و تاریک خانه با تجهيزات مربوط و تجهيز کارگاه برای۴٢١٢٠٠١
انجام آزمایش های پرتونگاری.

٠مقطوع ۵٢

٠مقطوعبيمه تجهيز کارگاه.۴٢١٣٠٠١ ۵٢

٠مقطوعبرچيدن کارگاه.۴٢١۴٠٠١ ۵٢

۴٩



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - شرح اقالم هزینه باال سری٣پيوست 

معاونت امور مهندسی

هزینه باالسری

:تفكيك می شودبه طور آلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری آار، به شرح زیر

.هزینه باالسری عمومی-١
:ربوط آرد، مانند هزینه های درج شده در زیراین هزینه از نوع هزینه هایی است آه نمی توان آنها را به آار مشخصی م

.آت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارآات و خدماتهزینه دستمزد نيروی انسانی  دفتر مرآزی، شامل نيروی انسانی مدیریت شر١-١
.به انضمام هزینه بيمه بيكاری آارآنان دفتر مرآزی ،)سهم آارفرما(هزینه بيمه های عمومی و حق بيمه آارآنان دفتر مرآزی ٢-١
.دان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شودهزینه وسایل نقليه دفتر مرآزی و هزینه های ایاب و ذهاب آه توسط آارمن٣-١
.هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرآزی۴-١
.هزینه نگهداری دفتر مرآزی۵-١
.هزینه استهالك وسایل دفتری دفتر مرآزی۶-١
.هزینه  آب و برق، گاز و سوخت دفتر مرآزی٧-١
.هزینه مخابرات و پست دفتر مرآزی٨-١
.هزینه پذیرائی و آبدارخانه دفتر مرآزی٩-١
.هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرآزی١٠-١
.هزینه فتوآپی و چاپ نقشه در دفتر مرآزی١١-١
.هزینه تهيه اسناد، برای شرآت در مناقصه ها١٢-١
.هزینه ضمانت نامه شرآت در مناقصه ها١٣-١
.های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها هزینه های متفرقه،شامل هزینه١۴-١
.هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرآزی١۵-١
.بار مرآزیهزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری وبهره برداری از ان١۶-١

.هزینه باالسری آار-٢
:های درج شده در زیر توان آن را به آار مشخصی مربوط آرد، مانند هزینه این هزینه، از نوع هزینه هایی است آه می

:هزینه های سرمایه گذاری آه شامل موارد زیر است١-٢
.يمانكار استهزینه تنخواه در گردش پيمانكار، با توجه به وجوه پيش پرداخت آه نزد پ١-١-٢
.هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام آار آه نزد آارفرماست٢-١-٢

:هزینه ضمانت نامه ها، آه شامل موارد زیر است٢-٢
.هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات١-٢-٢
.هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت٢-٢-٢
.هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام آار٣-٢-٢

.هزینه ماليات٣-٢
.هزینه صندوق آارآموزی۴-٢
.سود پيمانكار۵-٢
:هزینه های مستمر آارگاه، شامل موارد زیر است ۶-٢

مالی و تدارآات، آمپ و آانتين و خدمات و هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی  عمومی آارگاه، دفتر فنی، اداری، ١-۶-٢
ها و هزینه تجهيز و برچيدن همچنين، هزینه دستمزد سایر عوامل آارگاه آه در قيمت ردیف های فهرست ب. حفاظت و حراست

.آارگاه، منظور نشده است
.مایشگاه قرارمی گيردهزینه نيروی انسانی خدماتی آه در اختيار آارفرما، دستگاه نظارت  و آز٢-۶-٢
.آار مربوطهزینه سفر مدیران و آارآنان دفتر مرآزی به آارگاه و سایر نقاط، برای ٣-۶-٢
.هزینه تهيه نسخه های اضافی اسناد و مدارك پيمان۶-۴-٢
.نه غذای آارگران پيمانكارهزینه غذای آارآنان و آارمندان پيمانكار و همچنين هزینه و یا آمك هزی۶-۵-٢
.هزینه پذیرائی آارگاه۶-۶-٢
.هزینه پست، سفر مسئوالن آارگاه و هزینه های متفرقه٧-۶-٢
.هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب آارگاه و وسيله نقليه تدارآات آارگاه٨-۶-٢
.هزینه فتوآپی، چاپ، لوازم التحریز و ملزومات٩-۶-٢

.هزینه های تهيه مدارك فنی و تحویل آار٧-٢
.هزینه های تهيه عكس و فيلم١-٧-٢
).Shop Drawings(هزینه تهيه نقشه های آارگاهی ٢-٧-٢
).As Built Drawings(هزینه تهيه نقشه های همچون ساخت  ٣-٧-٢
.هزینه های برنامه ریزی و آنترل پروژه۴-٧-٢
.هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی۵-٧-٢

اعتی ماشين آالت پيش بينی شده است و از این بابت هزینه ای در هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعميرگاه ماشين آالت، جزو هزینه س. ١توضيح 
.هزینه های باالسری در نظر گرفته نشده است

، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، )برای پيمان های مشمول(در طرح های عمرانی چون هزینه عوارض شهرداری  . ٢توضيح
.هزینه ای از بابت  آن در هزینه های باالسری در نظر گرفته نشده است

.و بيمه بيكاری، پيش بينی نشده است)  درصد٢٠(مه سهم آارفرما  در هزینه های باالسری، هزینه ای بابت بيمه های تأمين اجتماعی شامل بي. ٣توضيح

۵٠



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - هزینه های منطقه ای۴پيوست 

معاونت امور مهندسی

شرح اقالم هزینه های منطقه ای

کاهش راندمان در اجرای کار می باشد و در ردیف های این به طور آلی، هزینه هایی است مربوط به عوامل منطقه که موجب افزایش یا . هزینه منطقه ای
.یب پيشنهادی پيمانكار می بایست منظور گرددفهرست بها و ضرایب تعریف شده در آن، لحاظ نشده است و در قيمت ها و ضر

۵١



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

- دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید۵پيوست 

معاونت امور مهندسی

، اجرای آارهایی الزم شود  بها استفاده شده است، چنانچه در چهارچوب موضوع پيماندر پيمان هایی آه برای تهيه برآورد هزینه اجرای آنها ، از این فهرست
:ين بهای واحد این نوع آارها به شرح زیر عمل خواهد شد آه برای آنها مقدار در برآورد هزینه اجرای آار موجود نباشد، برای تعي

)آه برآورد هزینه اجرای آار با استفاده از آن تهيه شده است ( در این فهرست بها ) شرح و بهای واحد ( در صورتی آه ردیف آارهای یاد شده -١
 درصد ٢۵جمع مبلغ مربوط به این ردیف ها، نباید از . ستفاده خواهد شدموجود باشد ، از ردیف های موجود این فهرست بها، به عنوان قيمت جدید ا 

.مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود

جهيز آارگاه اضافی نسبت به تجهيز آارگاه پيش بينی شده در چنانچه برای اجرای آارهای موضوع این بند ، تجهيزات جدید و در نتيجه ت: تبصره 
٢۵مبلغ تجهيز و برچيدن اضافی، حداآثر تا .  نها ، با پيمانكار توافق خواهد شداسناد و مدارك پيمان نياز باشد، در مورد اقالم اضافی تجهيز و هزینه آ

ونتر صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایيد امور فنی معادرصد مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه پيمان می تواند توافق شود و د
.مهندسی و نظارت بر طرح ها، قابل پرداخت خواهد بود

مانند ( های مندرج در پيمان تعيين می شود، مشابه ردیف های این فهرست بها، مشمول اعمال تمام ضریب١ردیف هایی آه قيمت آنها طبق بند -٢
.می گردد   )ضریب پيشنهادی پيمانكار و برحسب مورد سایر ضریب های مربوط

.ر مقادیر آار در شرایط عمومی پيمان رعایت شوددر تعيين قيمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعيين شده برای تغيي-٣

۵٢



١٣٩٣خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

- حمل و نقل۶پيوست 

معاونت امور مهندسی

 لوله فوالدى(N)ظرفيت تریلی بر حسب تعداد شاخه استاندارد  -١جدول 

ضخامت لوله

قطر اسمی ١۵۴ ١٧٢ ١٨٨ ٢١٩ ٢۵٠ ٣١٢ ٣۴۴ ٣٧۵ ۴٣٨

۴ ١۵٠ ١۴٠ ١٣٠ ١٢٠ ١١٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٧٠

۶ ٨٠ ٧٠ ٧٠ ۶۵ ۶٠ ۵٠ ۴٨ ۴٨ ۴٨

٨ - ۶٠ ۵۵ ۵٠ ۴٩ ٣٨ ٣۴ ٣۴ ٣٠

١٠ - - ۵٠ ۴۴ ۴۴ ٣٩ ٣۵ ٣٣ ٢٧

١٢ - - ٢٨ ٢٧ ٢٧ ٢۵ ٢۵ ٢۵ ٢۵

١۴ - - ٢۵ ٢۵ ٢۵ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠

١۶ - - - ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٨

١٨ - - - ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ١۵

٢٠ - - - ١٩ ١٩ ١٩ ١٧ ١٧ ١۴

٢٢ - - - ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١٣

٢۴ - - - - ١٣ ١٣ ١٣ ١٣ ١١

٢۶ - - - - ٨ ٨ ٨ ٨ ٨

٢٨ - - - - ٨ ٨ ٨ ٨ ٨

٣٠ - - - - ٨ ٨ ٨ ٨ ٨

۵٣




