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١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت
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١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت
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معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل اول - عمليات ریسه

١،۶۴٠متر اینچ٣/۴ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠١ ۵٣

٢،٠٨٠متر اینچ١ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠٢ ۵٣

٢،٣٨٠متر اینچ١/۴ ١ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠٣ ۵٣

٢،۶٨٠متر اینچ١/٢ ١ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠۴ ۵٣

٢،٩٨٠متر اینچ٢ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠۵ ۵٣

۴،١١٠متر اینچ٣ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠۶ ۵٣

۵،٩٢٠متر اینچ۴ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠٧ ۵٣

٨،٣٠٠متر اینچ۶ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠٨ ۵٣

١٢،١٣٠متر اینچ٨ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠٩ ۵٣

١۴،٨٩٠متر اینچ١٠ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠١٠ ۵٣

١۶،٢۵٠متر اینچ١٢ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠١١ ۵٣

١٧،٨٧٠متر اینچ١۴ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠١٢ ۵٣

١٩،٨۶٠متر اینچ١۶ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠١٣ ۵٣

١،۶۴٠متر اینچ٣/۴ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠١ ۵٣

٢،٠٨٠متر اینچ١ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠٢ ۵٣

٢،٣٨٠متر اینچ١/۴ ١ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠٣ ۵٣

٢،۶٨٠متر اینچ١/٢ ١ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠۴ ۵٣

٢،٩٨٠متر اینچ٢ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠۵ ۵٣

۴،٣٠٠متر اینچ٣ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠۶ ۵٣

۶،١٢٠متر اینچ۴ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠٧ ۵٣

٨،٨۵٠متر اینچ۶ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠٨ ۵٣

١٢،٩۴٠متر اینچ٨ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠٩ ۵٣

١۵،٧٧٠متر اینچ١٠ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠١٠ ۵٣

١٧،٢٠٠متر اینچ١٢ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠١١ ۵٣

١٨،٩٢٠متر اینچ١۴ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠١٢ ۵٣

٢١،٠٣٠متر اینچ١۶ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠١٣ ۵٣

٢،١١٠متر ميليمتر (حلقه شده)٢۵ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠١ ۵٣

٢،۴٨٠متر ميليمتر (حلقه شده)۴٠ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠٢ ۵٣

٢،٨۵٠متر ميليمتر (حلقه شده)۶٣ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠٣ ۵٣

٣،١٢٠متر ميليمتر (حلقه شده)٩٠ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠۴ ۵٣

۵،٣۴٠متر ميليمتر (شاخه ای)١١٠ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠۵ ۵٣

۵،٧۶٠متر ميليمتر (شاخه ای)١٢۵ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠۶ ۵٣

٨،٢٩٠متر ميليمتر (شاخه ای)١۶٠ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠٧ ۵٣
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٢،٩٨٠متر اینچ٢ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠۵ ۵٣

۴،١١٠متر اینچ٣ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠۶ ۵٣

۵،٩٢٠متر اینچ۴ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠٧ ۵٣
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١۴،٨٩٠متر اینچ١٠ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠١٠ ۵٣

١۶،٢۵٠متر اینچ١٢ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠١١ ۵٣

١٧،٨٧٠متر اینچ١۴ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠١٢ ۵٣

١٩،٨۶٠متر اینچ١۶ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠١٣ ۵٣

١،۶۴٠متر اینچ٣/۴ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠١ ۵٣

٢،٠٨٠متر اینچ١ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠٢ ۵٣

٢،٣٨٠متر اینچ١/۴ ١ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠٣ ۵٣

٢،۶٨٠متر اینچ١/٢ ١ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠۴ ۵٣

٢،٩٨٠متر اینچ٢ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠۵ ۵٣

۴،٣٠٠متر اینچ٣ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠۶ ۵٣

۶،١٢٠متر اینچ۴ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠٧ ۵٣

٨،٨۵٠متر اینچ۶ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠٨ ۵٣

١٢،٩۴٠متر اینچ٨ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠٩ ۵٣

١۵،٧٧٠متر اینچ١٠ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠١٠ ۵٣

١٧،٢٠٠متر اینچ١٢ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠١١ ۵٣

١٨،٩٢٠متر اینچ١۴ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠١٢ ۵٣

٢١،٠٣٠متر اینچ١۶ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠١٣ ۵٣

٢،١١٠متر ميليمتر (حلقه شده)٢۵ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠١ ۵٣

٢،۴٨٠متر ميليمتر (حلقه شده)۴٠ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠٢ ۵٣

٢،٨۵٠متر ميليمتر (حلقه شده)۶٣ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠٣ ۵٣

٣،١٢٠متر ميليمتر (حلقه شده)٩٠ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠۴ ۵٣

۵،٣۴٠متر ميليمتر (شاخه ای)١١٠ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠۵ ۵٣

۵،٧۶٠متر ميليمتر (شاخه ای)١٢۵ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠۶ ۵٣

٨،٢٩٠متر ميليمتر (شاخه ای)١۶٠ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠٧ ۵٣
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۶٠،١۶٠سرجوش اینچ با ھر ضخامت در کنار کانال.٣/۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠١ ۵٣

۶٢،۴۵٠سرجوش اینچ با ھر ضخامت در کنار کانال.١جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠٢ ۵٣

۶۴،٧٨٠سرجوش اینچ با ھر ضخامت در کنار کانال.١/۴ ١جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠٣ ۵٣

۶٧،٨٨٠سرجوش اینچ با ھر ضخامت در کنار کانال.١/٢ ١جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠۴ ۵٣

٧٨،٠۶٠سرجوش اینچ در کنار کانال.٠/١۵٣ اینچ با ضخامت تا ٢جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠۵ ۵٣

 اینچ در٠/١٨٧ تا ٠/١۵۴ اینچ با ضخامت ٢جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠۶
کنار کانال.

٩٠،٧٩٠سرجوش ۵٣

 اینچ در٠/٢۵١ تا ٠/١٨٨ اینچ با ضخامت ٢جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠٧
کنار کانال.

٩٧،٢٧٠سرجوش ۵٣

٩٧،۵۵٠سرجوش اینچ کنار کانال.  ٠/١۵٣ اینچ با ضخامت تا ٣جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٢٠٠١ ۵٣

 اینچ٠/١٨٧ تا ٠/١۵۴ اینچ با ضخامت تا ٣جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٢٠٠٢
کنار کانال.  

١٠۴،١٢٠سرجوش ۵٣

 اینچ٠/٢۵١ تا ٠/١٨٨ اینچ با ضخامت تا ٣جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٢٠٠٣
کنار کانال.  

١١٣،۴٩٠سرجوش ۵٣

١٣۵،٠٧٠سرجوش اینچ کنار کانال.  ٠/١۵٣ اینچ با ضخامت تا ۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٣٠٠١ ۵٣

 اینچ کنار٠/١٨٧ تا ٠/١۵۴ اینچ با ضخامت  ۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٣٠٠٢
کانال.  

١۴٨،٨۶٠سرجوش ۵٣

 اینچ کنار٠/٢۵١ تا ٠/١٨٨ اینچ با ضخامت ۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٣٠٠٣
کانال.

١۶٩،۶٣٠سرجوش ۵٣

٢٣۵،١۵٠سرجوشاینچ کنار کانال.٠/١۵٣ اینچ با ضخامت ۶جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۴٠٠١ ۵٣

اینچ کنار٠/١٨٧ تا ٠/١۵۴ اینچ با ضخامت تا ۶جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۴٠٠٢
کانال.

٢۴٨،٩٨٠سرجوش ۵٣

 اینچ٠/٢۵١ تا ٠/١٨٨ اینچ با ضخامت تا ۶جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۴٠٠٣
کنار کانال.

٢۶٩،۴٩٠سرجوش ۵٣

٢٩٩،٧٨٠سرجوش اینچ کنار کانال.٠/٢١٨ اینچ با ضخامت تا ٨جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۵٠٠١ ۵٣

 اینچ٠/٢۵١ تا ٠/٢١٩ اینچ با ضخامت تا ٨جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۵٠٠٢
کنار کانال.

٣۴٠،۵۵٠سرجوش ۵٣

۴٣١،٨۵٠سرجوش اینچ کنار کانال.٠/٢١٨ اینچ با ضخامت تا ١٠جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۶٠٠١ ۵٣

 اینچ کنار٠/٢۵١ تا ٠/٢١٩ اینچ با ضخامت ١٠جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۶٠٠٢
کانال.

۴٧١،١١٠سرجوش ۵٣

۵٢۵،١٣٠سرجوش اینچ کنار کانال٠/٢١٨ اینچ با ضخامت تا ١٢جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٧٠٠١ ۵٣

 اینچ٠/٢۵١ تا ٠/٢١٩ اینچ با ضخامت تا ١٢جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٧٠٠٢
کنار کانال.

۵٩۵،١۵٠سرجوش ۵٣

 اینچ کنار کانال٠/٢١٨ اینچ با ضخامت ١۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٨٠٠١
شامل اتصال به لوله موجود در کنار کانال.

٧١٢،٢٢٠سرجوش ۵٣

 اینچ کنار٠/٢۵١ تا ٠/٢١٩ اینچ با ضخامت ١۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٨٠٠٢
کانال.

٧۴۵،۶٧٠سرجوش ۵٣

٨٠۴،٧٩٠سرجوش اینچ کنار کانال.٠/٢١٨ اینچ با ضخامت ١۶جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٩٠٠١ ۵٣

 اینچ کنار٠/٢۵١ تا ٠/٢١٩ اینچ با ضخامت ١۶جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٩٠٠٢
کانال.

٨۴٨،٠۵٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به٩٠جوشكاری كامل لوله پلی اتيلن روی كانال به قطر ٠٢١٠٠٠١
BUTT WELDروش لب به لب 

١٠۴،٨٩٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به١١٠جوشكاری كامل لوله پلی اتيلن روی كانال به قطر ٠٢١٠٠٠٢
BUTT WELDروش لب به لب 

١٢۶،٧٩٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به١٢۵جوشكاری كامل لوله پلی اتيلن روی كانال به قطر ٠٢١٠٠٠٣
BUTT WELDروش لب به لب 

١٣۶،۶١٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به١۶٠جوشكاری كامل لوله پلی اتيلن روی كانال به قطر ٠٢١٠٠٠۴
BUTT WELDروش لب به لب 

١۶٩،٣۵٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به٩٠جوشكاری كامل لوله پلی اتيلن داخل كانال به قطر ٠٢١١٠٠١
.BUTT WELDروش لب به لب 

١۴۴،۵٧٠سرجوش ۵٣

۶

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خطوط لوله

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خطوط لوله

۶٠،١۶٠سرجوش اینچ با ھر ضخامت در کنار کانال.٣/۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠١ ۵٣

۶٢،۴۵٠سرجوش اینچ با ھر ضخامت در کنار کانال.١جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠٢ ۵٣

۶۴،٧٨٠سرجوش اینچ با ھر ضخامت در کنار کانال.١/۴ ١جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠٣ ۵٣

۶٧،٨٨٠سرجوش اینچ با ھر ضخامت در کنار کانال.١/٢ ١جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠۴ ۵٣

٧٨،٠۶٠سرجوش اینچ در کنار کانال.٠/١۵٣ اینچ با ضخامت تا ٢جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠۵ ۵٣

 اینچ در٠/١٨٧ تا ٠/١۵۴ اینچ با ضخامت ٢جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠۶
کنار کانال.

٩٠،٧٩٠سرجوش ۵٣

 اینچ در٠/٢۵١ تا ٠/١٨٨ اینچ با ضخامت ٢جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠٧
کنار کانال.

٩٧،٢٧٠سرجوش ۵٣

٩٧،۵۵٠سرجوش اینچ کنار کانال.  ٠/١۵٣ اینچ با ضخامت تا ٣جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٢٠٠١ ۵٣

 اینچ٠/١٨٧ تا ٠/١۵۴ اینچ با ضخامت تا ٣جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٢٠٠٢
کنار کانال.  

١٠۴،١٢٠سرجوش ۵٣

 اینچ٠/٢۵١ تا ٠/١٨٨ اینچ با ضخامت تا ٣جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٢٠٠٣
کنار کانال.  

١١٣،۴٩٠سرجوش ۵٣

١٣۵،٠٧٠سرجوش اینچ کنار کانال.  ٠/١۵٣ اینچ با ضخامت تا ۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٣٠٠١ ۵٣

 اینچ کنار٠/١٨٧ تا ٠/١۵۴ اینچ با ضخامت  ۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٣٠٠٢
کانال.  

١۴٨،٨۶٠سرجوش ۵٣

 اینچ کنار٠/٢۵١ تا ٠/١٨٨ اینچ با ضخامت ۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٣٠٠٣
کانال.

١۶٩،۶٣٠سرجوش ۵٣

٢٣۵،١۵٠سرجوشاینچ کنار کانال.٠/١۵٣ اینچ با ضخامت ۶جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۴٠٠١ ۵٣

اینچ کنار٠/١٨٧ تا ٠/١۵۴ اینچ با ضخامت تا ۶جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۴٠٠٢
کانال.

٢۴٨،٩٨٠سرجوش ۵٣

 اینچ٠/٢۵١ تا ٠/١٨٨ اینچ با ضخامت تا ۶جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۴٠٠٣
کنار کانال.

٢۶٩،۴٩٠سرجوش ۵٣

٢٩٩،٧٨٠سرجوش اینچ کنار کانال.٠/٢١٨ اینچ با ضخامت تا ٨جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۵٠٠١ ۵٣

 اینچ٠/٢۵١ تا ٠/٢١٩ اینچ با ضخامت تا ٨جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۵٠٠٢
کنار کانال.

٣۴٠،۵۵٠سرجوش ۵٣

۴٣١،٨۵٠سرجوش اینچ کنار کانال.٠/٢١٨ اینچ با ضخامت تا ١٠جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۶٠٠١ ۵٣

 اینچ کنار٠/٢۵١ تا ٠/٢١٩ اینچ با ضخامت ١٠جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۶٠٠٢
کانال.

۴٧١،١١٠سرجوش ۵٣

۵٢۵،١٣٠سرجوش اینچ کنار کانال٠/٢١٨ اینچ با ضخامت تا ١٢جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٧٠٠١ ۵٣

 اینچ٠/٢۵١ تا ٠/٢١٩ اینچ با ضخامت تا ١٢جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٧٠٠٢
کنار کانال.

۵٩۵،١۵٠سرجوش ۵٣

 اینچ کنار کانال٠/٢١٨ اینچ با ضخامت ١۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٨٠٠١
شامل اتصال به لوله موجود در کنار کانال.

٧١٢،٢٢٠سرجوش ۵٣

 اینچ کنار٠/٢۵١ تا ٠/٢١٩ اینچ با ضخامت ١۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٨٠٠٢
کانال.

٧۴۵،۶٧٠سرجوش ۵٣

٨٠۴،٧٩٠سرجوش اینچ کنار کانال.٠/٢١٨ اینچ با ضخامت ١۶جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٩٠٠١ ۵٣

 اینچ کنار٠/٢۵١ تا ٠/٢١٩ اینچ با ضخامت ١۶جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٩٠٠٢
کانال.

٨۴٨،٠۵٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به٩٠جوشكاری كامل لوله پلی اتيلن روی كانال به قطر ٠٢١٠٠٠١
BUTT WELDروش لب به لب 

١٠۴،٨٩٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به١١٠جوشكاری كامل لوله پلی اتيلن روی كانال به قطر ٠٢١٠٠٠٢
BUTT WELDروش لب به لب 

١٢۶،٧٩٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به١٢۵جوشكاری كامل لوله پلی اتيلن روی كانال به قطر ٠٢١٠٠٠٣
BUTT WELDروش لب به لب 

١٣۶،۶١٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به١۶٠جوشكاری كامل لوله پلی اتيلن روی كانال به قطر ٠٢١٠٠٠۴
BUTT WELDروش لب به لب 

١۶٩،٣۵٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به٩٠جوشكاری كامل لوله پلی اتيلن داخل كانال به قطر ٠٢١١٠٠١
.BUTT WELDروش لب به لب 

١۴۴،۵٧٠سرجوش ۵٣

۶



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خطوط لوله

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خطوط لوله

 ميليمتر به١١٠جوشكاری كامل لوله پلی اتيلن داخل كانال به قطر ٠٢١١٠٠٢
.BUTT WELDروش لب به لب 

١۶٨،١۵٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به١٢۵جوشكاری كامل لوله پلی اتيلن داخل كانال به قطر ٠٢١١٠٠٣
.BUTT WELDروش لب به لب 

١٧٨،٢٧٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به١۶٠جوشكاری كامل لوله پلی اتيلن داخل كانال به قطر ٠٢١١٠٠۴
.BUTT WELDروش لب به لب 

١٨٧،۵۶٠سرجوش ۵٣

٧

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خطوط لوله

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خطوط لوله

 ميليمتر به١١٠جوشكاری كامل لوله پلی اتيلن داخل كانال به قطر ٠٢١١٠٠٢
.BUTT WELDروش لب به لب 

١۶٨،١۵٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به١٢۵جوشكاری كامل لوله پلی اتيلن داخل كانال به قطر ٠٢١١٠٠٣
.BUTT WELDروش لب به لب 

١٧٨،٢٧٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به١۶٠جوشكاری كامل لوله پلی اتيلن داخل كانال به قطر ٠٢١١٠٠۴
.BUTT WELDروش لب به لب 

١٨٧،۵۶٠سرجوش ۵٣

٧



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سوم - آزمایشات کنترل کيفيت جوش

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٨

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سوم - آزمایشات کنترل کيفيت جوش

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٨



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سوم - آزمایشات کنترل کيفيت جوش

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل سوم - آزمایشات کنترل کيفيت جوش

 اینچ بدون٢پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠١
فيلم و تفسير نھائی.

٨٧،۶۵٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون٣پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٢
فيلم و تفسير نھائی.

٩٩،٠٠٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون۴پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٣
فيلم و تفسير نھائی.

١١۴،٧٢٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون۶پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۴
فيلم و تفسير نھائی.

١۴۴،٢۵٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون٨پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۵
فيلم و تفسير نھائی.

١٧۴،٠١٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون١٠پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۶
فيلم و تفسير نھائی.

٢٠۴،١٩٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون١٢پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٧
فيلم و تفسير نھائی.

٢٣٢،٠٧٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون١۴پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٨
فيلم و تفسير نھائی.

٢۶۴،١١٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون١۶پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٩
فيلم و تفسير نھائی.

٢٩٩،٠١٠سرجوش ۵٣

٩

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سوم - آزمایشات کنترل کيفيت جوش

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل سوم - آزمایشات کنترل کيفيت جوش

 اینچ بدون٢پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠١
فيلم و تفسير نھائی.

٨٧،۶۵٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون٣پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٢
فيلم و تفسير نھائی.

٩٩،٠٠٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون۴پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٣
فيلم و تفسير نھائی.

١١۴،٧٢٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون۶پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۴
فيلم و تفسير نھائی.

١۴۴،٢۵٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون٨پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۵
فيلم و تفسير نھائی.

١٧۴،٠١٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون١٠پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۶
فيلم و تفسير نھائی.

٢٠۴،١٩٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون١٢پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٧
فيلم و تفسير نھائی.

٢٣٢،٠٧٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون١۴پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٨
فيلم و تفسير نھائی.

٢۶۴،١١٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون١۶پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٩
فيلم و تفسير نھائی.

٢٩٩،٠١٠سرجوش ۵٣

٩



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھارم - عایقکاری

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

١٠

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھارم - عایقکاری

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

١٠



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھارم - عایقکاری

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل چھارم - عایقکاری

 اینچ در کنار کانال یا٣/۴زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠١
کارگاه ثابت

٣،۴٣٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا١زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٢
کارگاه ثابت

۴،٩٠٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال١/۴ ١زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٣
یا کارگاه ثابت

۶،١٧٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال١/٢ ١زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠۴
یا کارگاه ثابت

٧،٣۵٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا٢زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠۵
کارگاه ثابت

٩،٨٠٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا٣زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠۶
کارگاه ثابت

١۴،۵٧٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا۴زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٧
کارگاه ثابت

١٩،۴۵٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا۶زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٨
کارگاه ثابت

٢٨،۶٩٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا٨زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٩
کارگاه ثابت

٣٨،٩۵٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا١٠زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠١٠
کارگاه ثابت

۴٨،٨۴٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا١٢زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠١١
کارگاه ثابت

۵٨،١۶٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا١۴زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠١٢
کارگاه ثابت

۶٨،٠۶٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا١۶زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠١٣
کارگاه ثابت

٧۶،٧٠٠متر ۵٣

۴،٠۶٠متر اینچ در گارگاه ثابت٢عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠١ ۵٣

۶،٠٩٠متر اینچ در گارگاه ثابت٣عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٢ ۵٣

٨،١٢٠متر اینچ در گارگاه ثابت۴عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٣ ۵٣

١٢،١٨٠متر اینچ در گارگاه ثابت۶عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۴ ۵٣

١۶،٢۴٠متر اینچ در گارگاه ثابت٨عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۵ ۵٣

٢١،۴۵٠متر اینچ در گارگاه ثابت١٠عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۶ ۵٣

٢۵،٧٣٠متر اینچ در گارگاه ثابت١٢عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٧ ۵٣

٣۵،۵٧٠متر اینچ در گارگاه ثابت١۴عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٨ ۵٣

۴٠،٣١٠متر اینچ در گارگاه ثابت١۶عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٩ ۵٣

٨٠٠متر اینچ در کارگاه ثابت٣/۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠١ ۵٣

١،٠۶٠متر اینچ در کارگاه ثابت١عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٢ ۵٣

١،٣٣٠متر اینچ در کارگاه ثابت١/۴ ١عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٣ ۵٣

١،۵٩٠متر اینچ در کارگاه ثابت١/٢ ١عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۴ ۵٣

٢،١٢٠متر اینچ در کارگاه ثابت٢عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۵ ۵٣

٣،١٧٠متر اینچ در کارگاه ثابت٣عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۶ ۵٣

۴،٢٠٠متر اینچ در کارگاه ثابت۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٧ ۵٣

۶،٣۵٠متر اینچ در کارگاه ثابت۶عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٨ ۵٣

٨،۴٠٠متر اینچ در کارگاه ثابت٨عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٩ ۵٣

١١،۶٠٠متر اینچ در کارگاه ثابت١٠عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٠ ۵٣

١٣،۶٢٠متر اینچ در کارگاه ثابت١٢عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١١ ۵٣

٢١،٢٢٠متر اینچ در کارگاه ثابت١۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٢ ۵٣

١١

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھارم - عایقکاری

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل چھارم - عایقکاری

 اینچ در کنار کانال یا٣/۴زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠١
کارگاه ثابت

٣،۴٣٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا١زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٢
کارگاه ثابت

۴،٩٠٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال١/۴ ١زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٣
یا کارگاه ثابت

۶،١٧٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال١/٢ ١زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠۴
یا کارگاه ثابت

٧،٣۵٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا٢زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠۵
کارگاه ثابت

٩،٨٠٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا٣زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠۶
کارگاه ثابت

١۴،۵٧٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا۴زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٧
کارگاه ثابت

١٩،۴۵٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا۶زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٨
کارگاه ثابت

٢٨،۶٩٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا٨زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٩
کارگاه ثابت

٣٨،٩۵٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا١٠زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠١٠
کارگاه ثابت

۴٨،٨۴٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا١٢زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠١١
کارگاه ثابت

۵٨،١۶٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا١۴زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠١٢
کارگاه ثابت

۶٨،٠۶٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا١۶زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠١٣
کارگاه ثابت

٧۶،٧٠٠متر ۵٣

۴،٠۶٠متر اینچ در گارگاه ثابت٢عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠١ ۵٣

۶،٠٩٠متر اینچ در گارگاه ثابت٣عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٢ ۵٣

٨،١٢٠متر اینچ در گارگاه ثابت۴عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٣ ۵٣

١٢،١٨٠متر اینچ در گارگاه ثابت۶عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۴ ۵٣

١۶،٢۴٠متر اینچ در گارگاه ثابت٨عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۵ ۵٣

٢١،۴۵٠متر اینچ در گارگاه ثابت١٠عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۶ ۵٣

٢۵،٧٣٠متر اینچ در گارگاه ثابت١٢عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٧ ۵٣

٣۵،۵٧٠متر اینچ در گارگاه ثابت١۴عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٨ ۵٣

۴٠،٣١٠متر اینچ در گارگاه ثابت١۶عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٩ ۵٣

٨٠٠متر اینچ در کارگاه ثابت٣/۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠١ ۵٣

١،٠۶٠متر اینچ در کارگاه ثابت١عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٢ ۵٣

١،٣٣٠متر اینچ در کارگاه ثابت١/۴ ١عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٣ ۵٣

١،۵٩٠متر اینچ در کارگاه ثابت١/٢ ١عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۴ ۵٣

٢،١٢٠متر اینچ در کارگاه ثابت٢عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۵ ۵٣

٣،١٧٠متر اینچ در کارگاه ثابت٣عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۶ ۵٣

۴،٢٠٠متر اینچ در کارگاه ثابت۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٧ ۵٣

۶،٣۵٠متر اینچ در کارگاه ثابت۶عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٨ ۵٣

٨،۴٠٠متر اینچ در کارگاه ثابت٨عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٩ ۵٣

١١،۶٠٠متر اینچ در کارگاه ثابت١٠عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٠ ۵٣

١٣،۶٢٠متر اینچ در کارگاه ثابت١٢عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١١ ۵٣

٢١،٢٢٠متر اینچ در کارگاه ثابت١۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٢ ۵٣
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٢٣،٧٢٠متر اینچ در کارگاه ثابت١۶عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٣ ۵٣

١،۶٨٠متر اینچ روی كانال٢عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠١ ۵٣

٢،۵٩٠متر اینچ روی كانال٣عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٢ ۵٣

۵،۴۶٠متر اینچ روی كانال۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٣ ۵٣

٨،٢٧٠متر اینچ روی كانال۶عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠۴ ۵٣

١٠،٧۵٠متر اینچ روی كانال٨عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠۵ ۵٣

١۴،۶۵٠متر اینچ روی كانال١٠عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠۶ ۵٣

١٧،۵٨٠متر اینچ روی كانال١٢عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٧ ۵٣

٢۶،٢۶٠متر اینچ روی كانال١۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٨ ۵٣

٢٩،٧۶٠متر اینچ روی كانال١۶عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٩ ۵٣

 اینچ که عایق گرم٣/۴تکميل عایقکاری سرد جوشھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠١
داشته در کانال یا روی کانال

٣٠،٣۵٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم١تکميل عایقکاری سرد جوشھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠٢
داشته در کانال یا روی کانال

٣٢،۴۶٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق١/٢ ١تکميل عایقکاری سرد جوشھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠٣
گرم داشته در کانال یا روی کانال

٣٣،۵٢٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم٢تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠۴
داشته در کانال یا روی کانال

٣۶،٠۴٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم٣تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠۵
داشته در کانال یا روی کانال

٣٨،۴۴٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم۴تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠۶
داشته در کانال یا روی کانال

۴١،١٨٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم۶تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠٧
داشته در کانال یا روی کانال

۴۴،٣۵٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم٨تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠٨
داشته در کانال یا روی کانال

۴٨،٠۵٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم١٠تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠٩
داشته در کانال یا روی کانال

۵٢،۴٢٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم١٢تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠١٠
داشته در کانال یا روی کانال

۵٧،۶۶٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم١۴تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠١١
داشته در کانال یا روی کانال

۶۴،٠۶٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم١۶تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠١٢
داشته در کانال یا روی کانال

٧٢،٠٧٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته١تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠١
درکنار یا داخل کانال

٢٠،٢٧٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد١/٢ ١تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠٢
داشته درکنار یا داخل کانال

٢٠،٧٠٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته٢تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠٣
درکنار یا داخل کانال

٢١،٣۵٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته٣تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠۴
درکنار یا داخل کانال

٢٢،۴٧٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته۴تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠۵
درکنار یا داخل کانال

٢۴،١٧٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته۶تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠۶
درکنار یا داخل کانال

٢۶،١۴٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته٨تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠٧
درکنار یا داخل کانال

٢٨،۴٧٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته١٠تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠٨
درکنار یا داخل کانال

٣١،٢۴٠مورد ۵٣
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٢٣،٧٢٠متر اینچ در کارگاه ثابت١۶عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٣ ۵٣

١،۶٨٠متر اینچ روی كانال٢عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠١ ۵٣

٢،۵٩٠متر اینچ روی كانال٣عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٢ ۵٣

۵،۴۶٠متر اینچ روی كانال۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٣ ۵٣

٨،٢٧٠متر اینچ روی كانال۶عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠۴ ۵٣

١٠،٧۵٠متر اینچ روی كانال٨عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠۵ ۵٣

١۴،۶۵٠متر اینچ روی كانال١٠عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠۶ ۵٣

١٧،۵٨٠متر اینچ روی كانال١٢عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٧ ۵٣

٢۶،٢۶٠متر اینچ روی كانال١۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٨ ۵٣

٢٩،٧۶٠متر اینچ روی كانال١۶عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٩ ۵٣

 اینچ که عایق گرم٣/۴تکميل عایقکاری سرد جوشھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠١
داشته در کانال یا روی کانال

٣٠،٣۵٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم١تکميل عایقکاری سرد جوشھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠٢
داشته در کانال یا روی کانال

٣٢،۴۶٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق١/٢ ١تکميل عایقکاری سرد جوشھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠٣
گرم داشته در کانال یا روی کانال

٣٣،۵٢٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم٢تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠۴
داشته در کانال یا روی کانال

٣۶،٠۴٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم٣تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠۵
داشته در کانال یا روی کانال

٣٨،۴۴٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم۴تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠۶
داشته در کانال یا روی کانال

۴١،١٨٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم۶تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠٧
داشته در کانال یا روی کانال

۴۴،٣۵٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم٨تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠٨
داشته در کانال یا روی کانال

۴٨،٠۵٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم١٠تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠٩
داشته در کانال یا روی کانال

۵٢،۴٢٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم١٢تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠١٠
داشته در کانال یا روی کانال

۵٧،۶۶٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم١۴تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠١١
داشته در کانال یا روی کانال

۶۴،٠۶٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم١۶تکميل عایقکاری سرد جوش ھای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠١٢
داشته در کانال یا روی کانال

٧٢،٠٧٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته١تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠١
درکنار یا داخل کانال

٢٠،٢٧٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد١/٢ ١تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠٢
داشته درکنار یا داخل کانال

٢٠،٧٠٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته٢تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠٣
درکنار یا داخل کانال

٢١،٣۵٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته٣تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠۴
درکنار یا داخل کانال

٢٢،۴٧٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته۴تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠۵
درکنار یا داخل کانال

٢۴،١٧٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته۶تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠۶
درکنار یا داخل کانال

٢۶،١۴٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته٨تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠٧
درکنار یا داخل کانال

٢٨،۴٧٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته١٠تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠٨
درکنار یا داخل کانال

٣١،٢۴٠مورد ۵٣
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 اینچ که عایقکاری سرد داشته١٢تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠٩
درکنار یا داخل کانال

٣٣،٧١٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته١۴تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠١٠
درکنار یا داخل کانال

٣٧،۶٨٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته١۶تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠١١
درکنار یا داخل کانال

۴٢،٧٠٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته٢تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠١
درکنار یا داخل کانال

۵٢،۵۶٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته٣تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠٢
درکنار یا داخل کانال

۵۶،٠۶٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته۴تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠٣
درکنار یا داخل کانال

۶٠،٠٧٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته۶تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠۴
درکنار یا داخل کانال

۶۴،۶٩٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته٨تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠۵
درکنار یا داخل کانال

٧٠،٠٨٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته١٠تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠۶
درکنار یا داخل کانال

٧۶،۴۵٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته١٢تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠٧
درکنار یا داخل کانال

٨۴،١٠٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته١۴تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠٨
درکنار یا داخل کانال

٩٣،۴۴٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته١۶تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠٩
درکنار یا داخل کانال

١٠۵،١٢٠مورد ۵٣

٢،۵۶٠متر اینچ در کانال  ٢بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠١ ۵٣

٢،٨٧٠متر اینچ در کانال  ٣بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠٢ ۵٣

٣،٢٧٠متر اینچ در کانال  ۴بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠٣ ۵٣

٣،٧٣٠متر اینچ در کانال  ۶بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠۴ ۵٣

۴،۵٢٠متر اینچ در کانال  ٨بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠۵ ۵٣

۵،۵٨٠متر اینچ در کانال١٠بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠۶ ۵٣

٧،٣٨٠متر اینچ در کانال١٢بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠٧ ۵٣

١١،١١٠متر اینچ در کانال١۴بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠٨ ۵٣

١۴،۴٩٠متر اینچ در کانال١۶بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠٩ ۵٣

١٣

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھارم - عایقکاری

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل چھارم - عایقکاری

 اینچ که عایقکاری سرد داشته١٢تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠٩
درکنار یا داخل کانال

٣٣،٧١٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته١۴تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠١٠
درکنار یا داخل کانال

٣٧،۶٨٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته١۶تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠١١
درکنار یا داخل کانال

۴٢،٧٠٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته٢تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠١
درکنار یا داخل کانال

۵٢،۵۶٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته٣تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠٢
درکنار یا داخل کانال

۵۶،٠۶٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته۴تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠٣
درکنار یا داخل کانال

۶٠،٠٧٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته۶تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠۴
درکنار یا داخل کانال

۶۴،۶٩٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته٨تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠۵
درکنار یا داخل کانال

٧٠،٠٨٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته١٠تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠۶
درکنار یا داخل کانال

٧۶،۴۵٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته١٢تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠٧
درکنار یا داخل کانال

٨۴،١٠٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته١۴تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠٨
درکنار یا داخل کانال

٩٣،۴۴٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته١۶تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠٩
درکنار یا داخل کانال

١٠۵،١٢٠مورد ۵٣

٢،۵۶٠متر اینچ در کانال  ٢بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠١ ۵٣

٢،٨٧٠متر اینچ در کانال  ٣بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠٢ ۵٣

٣،٢٧٠متر اینچ در کانال  ۴بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠٣ ۵٣

٣،٧٣٠متر اینچ در کانال  ۶بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠۴ ۵٣

۴،۵٢٠متر اینچ در کانال  ٨بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠۵ ۵٣

۵،۵٨٠متر اینچ در کانال١٠بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠۶ ۵٣

٧،٣٨٠متر اینچ در کانال١٢بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠٧ ۵٣

١١،١١٠متر اینچ در کانال١۴بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠٨ ۵٣

١۴،۴٩٠متر اینچ در کانال١۶بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠٩ ۵٣

١٣



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ھا

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

١۴

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ھا

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

١۴



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ھا

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ھا

 اینچ جوشی یا فلنجی قبل٢آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠١
از نصب 

١٠٩،٧۴٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی قبل٣آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٢
از نصب 

١٢٠،٩۶٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی قبل۴آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٣
از نصب  

١۵٢،٩٧٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی قبل۶آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠۴
از نصب

٢۵۵،٠٣٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی قبل٨آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠۵
از نصب 

٣۴٠،۶٢٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی١٠آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠۶
قبل از نصب  

۴١٨،٠۶٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی١٢آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٧
قبل از نصب 

۵٢٧،۴١٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی١۴آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٨
قبل از نصب 

۵۶۴،٩٢٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی١۶آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٩
قبل از نصب

۵٩٠،۶۶٠عدد ۵٣

۴۴،٩٧٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه٢نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠١ ۵٣

۵٠،٠٣٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه٣نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠٢ ۵٣

۶۵،٩٣٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه۴نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠٣ ۵٣

١٣۶،۶٠٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه۶نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠۴ ۵٣

٢١٠،۵٠٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه٨نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠۵ ۵٣

٢۶١،٩٨٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه ١٠نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠۶ ۵٣

٣١٩،۶۵٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه١٢نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠٧ ۵٣

٣٧۶،٠٠٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه١۴نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠٨ ۵٣

۴٠٧،٧١٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه١۶نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠٩ ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در٢ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠١
حوضچه 

٣٠،۵۵٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در٣ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠٢
حوضچه 

٣٢،۶٨٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در۴ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠٣
حوضچه 

٣۶،٣٨٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در۶ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠۴
حوضچه 

۴۶،١۶٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در٨ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠۵
حوضچه 

۵١،۴٧٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در١٠ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠۶
حوضچه 

۶٢،٣٩٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در١٢ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠٧
حوضچه 

٩١،۵١٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در١۴ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠٨
حوضچه 

١٠۶،۵٧٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در١۶ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠٩
حوضچه 

١٢١،١١٠عدد ۵٣

٢٧،٧٧٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ٢نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠١ ۵٣

٣١،٧۴٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ٣نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٢ ۵٣

٣٧،٠٣٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ۴نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٣ ۵٣

۴٩،۵٨٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ۶نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۴ ۵٣

١۵

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ھا

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ھا

 اینچ جوشی یا فلنجی قبل٢آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠١
از نصب 

١٠٩،٧۴٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی قبل٣آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٢
از نصب 

١٢٠،٩۶٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی قبل۴آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٣
از نصب  

١۵٢،٩٧٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی قبل۶آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠۴
از نصب

٢۵۵،٠٣٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی قبل٨آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠۵
از نصب 

٣۴٠،۶٢٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی١٠آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠۶
قبل از نصب  

۴١٨،٠۶٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی١٢آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٧
قبل از نصب 

۵٢٧،۴١٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی١۴آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٨
قبل از نصب 

۵۶۴،٩٢٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی١۶آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٩
قبل از نصب

۵٩٠،۶۶٠عدد ۵٣

۴۴،٩٧٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه٢نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠١ ۵٣

۵٠،٠٣٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه٣نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠٢ ۵٣

۶۵،٩٣٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه۴نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠٣ ۵٣

١٣۶،۶٠٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه۶نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠۴ ۵٣

٢١٠،۵٠٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه٨نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠۵ ۵٣

٢۶١،٩٨٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه ١٠نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠۶ ۵٣

٣١٩،۶۵٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه١٢نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠٧ ۵٣

٣٧۶،٠٠٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه١۴نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠٨ ۵٣

۴٠٧،٧١٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه١۶نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠٩ ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در٢ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠١
حوضچه 

٣٠،۵۵٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در٣ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠٢
حوضچه 

٣٢،۶٨٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در۴ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠٣
حوضچه 

٣۶،٣٨٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در۶ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠۴
حوضچه 

۴۶،١۶٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در٨ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠۵
حوضچه 

۵١،۴٧٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در١٠ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠۶
حوضچه 

۶٢،٣٩٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در١٢ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠٧
حوضچه 

٩١،۵١٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در١۴ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠٨
حوضچه 

١٠۶،۵٧٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در١۶ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠٩
حوضچه 

١٢١،١١٠عدد ۵٣

٢٧،٧٧٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ٢نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠١ ۵٣

٣١،٧۴٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ٣نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٢ ۵٣

٣٧،٠٣٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ۴نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٣ ۵٣

۴٩،۵٨٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ۶نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۴ ۵٣

١۵



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ھا

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ھا

۶٧،٧٠٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ٨نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۵ ۵٣

٩٠،٢۶٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ١٠نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۶ ۵٣

١٣۵،۴٠٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ١٢نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٧ ۵٣

١٩٧،۶٩٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ١۴نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٨ ۵٣

٢٩۶،۵٣٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ١۶نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٩ ۵٣

 اینچ به طور کامل شامل سوراخ کردن لوله١نصب ولدولت فوالدی تا ٠۵٠۵٠٠١
اصلی در کانال یا حوضچه

٢١٨،٨٢٠عدد ۵٣

 اینچ به طور کامل شامل سوراخ٢  تا ١/٢۵نصب ولدولت فوالدی ٠۵٠۵٠٠٢
کردن لوله اصلی در کانال یا حوضچه

۴۵۵،٨٧٠عدد ۵٣

 اینچ به طور کامل شامل سوراخ٣ و ٢/۵نصب ولدولت فوالدی تا ٠۵٠۵٠٠٣
کردن لوله اصلی در کانال یا حوضچه

۶۵۶،۴۵٠عدد ۵٣

 اینچ به طور کامل شامل سوراخ کردن لوله۴نصب ولدولت فوالدی تا ٠۵٠۵٠٠۴
اصلی در کانال یا حوضچه

٨٧۵،٢۶٠عدد ۵٣

٢٣٧،٨٧٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ۴٠نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠١ ۵٣

٣١٣،٠۵٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ۶٣نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠٢ ۵٣

۴٠٩،۶١٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ٩٠نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠٣ ۵٣

۵٢۶،١٨٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ١١٠نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠۴ ۵٣

۶٠۶،٨٣٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ١٢۵نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠۵ ۵٣

۶٨٧،٠٨٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ١۶٠نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠۶ ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به ھمراه یک عدد٠۵٠٧٠٠١
 ميليمتر کنار و داخل کانال ٢۵بوشن به قطر 

٢٣۴،٩۶٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به ھمراه یک عدد٠۵٠٧٠٠٢
 ميليمتر کنار و داخل کانال ۴٠بوشن به قطر 

٢۴۵،٠٣٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به ھمراه یک عدد٠۵٠٧٠٠٣
 ميليمتر کنار و داخل کانال ۶٣بوشن به قطر 

٢۶٠،٨٧٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به ھمراه یک عدد٠۵٠٧٠٠۴
 ميليمتر کنار و داخل کانال ٩٠بوشن به قطر 

٣۶۴،۶٣٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به ھمراه یک عدد٠۵٠٧٠٠۵
 ميليمتر کنار و داخل کانال ١١٠بوشن به قطر 

۴٣٨،۴٨٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به ھمراه یک عدد٠۵٠٧٠٠۶
 ميليمتر کنار و داخل کانال ١٢۵بوشن به قطر 

۵٠۵،۶٩٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به ھمراه یک عدد٠۵٠٧٠٠٧
 ميليمتر کنار و داخل کانال ١۶٠بوشن به قطر 

۵٧٢،۵۶٠عدد ۵٣

۴٠نصب سه راه مساوی پلی اتيلن ھمراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠١
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

٣٢۶،۵٩٠عدد ۵٣

۶٣نصب سه راه مساوی پلی اتيلن ھمراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠٢
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

٣۴۶،٣٨٠عدد ۵٣

٩٠نصب سه راه مساوی پلی اتيلن ھمراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠٣
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

۴٨۶،١٨٠عدد ۵٣

١١٠نصب سه راه مساوی پلی اتيلن ھمراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠۴
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

۵٨۴،۶۵٠عدد ۵٣

١٢۵نصب سه راه مساوی پلی اتيلن ھمراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠۵
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

۶٧۴،٢٧٠عدد ۵٣

١۶٠نصب سه راه مساوی پلی اتيلن ھمراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠۶
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

٧۶٣،۴٣٠عدد ۵٣

١٠٧،٨١٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ۴٠نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠١ ۵٣

١١۶،١١٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ۶٣نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠٢ ۵٣

١۶٠،۴۴٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ٩٠نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠٣ ۵٣

١٩٢،٩٣٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ١١٠نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠۴ ۵٣
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۶٧،٧٠٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ٨نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۵ ۵٣

٩٠،٢۶٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ١٠نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۶ ۵٣

١٣۵،۴٠٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ١٢نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٧ ۵٣

١٩٧،۶٩٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ١۴نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٨ ۵٣

٢٩۶،۵٣٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ١۶نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٩ ۵٣

 اینچ به طور کامل شامل سوراخ کردن لوله١نصب ولدولت فوالدی تا ٠۵٠۵٠٠١
اصلی در کانال یا حوضچه

٢١٨،٨٢٠عدد ۵٣

 اینچ به طور کامل شامل سوراخ٢  تا ١/٢۵نصب ولدولت فوالدی ٠۵٠۵٠٠٢
کردن لوله اصلی در کانال یا حوضچه

۴۵۵،٨٧٠عدد ۵٣

 اینچ به طور کامل شامل سوراخ٣ و ٢/۵نصب ولدولت فوالدی تا ٠۵٠۵٠٠٣
کردن لوله اصلی در کانال یا حوضچه

۶۵۶،۴۵٠عدد ۵٣

 اینچ به طور کامل شامل سوراخ کردن لوله۴نصب ولدولت فوالدی تا ٠۵٠۵٠٠۴
اصلی در کانال یا حوضچه

٨٧۵،٢۶٠عدد ۵٣

٢٣٧،٨٧٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ۴٠نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠١ ۵٣

٣١٣،٠۵٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ۶٣نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠٢ ۵٣

۴٠٩،۶١٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ٩٠نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠٣ ۵٣

۵٢۶،١٨٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ١١٠نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠۴ ۵٣

۶٠۶،٨٣٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ١٢۵نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠۵ ۵٣

۶٨٧،٠٨٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ١۶٠نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠۶ ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به ھمراه یک عدد٠۵٠٧٠٠١
 ميليمتر کنار و داخل کانال ٢۵بوشن به قطر 

٢٣۴،٩۶٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به ھمراه یک عدد٠۵٠٧٠٠٢
 ميليمتر کنار و داخل کانال ۴٠بوشن به قطر 

٢۴۵،٠٣٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به ھمراه یک عدد٠۵٠٧٠٠٣
 ميليمتر کنار و داخل کانال ۶٣بوشن به قطر 

٢۶٠،٨٧٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به ھمراه یک عدد٠۵٠٧٠٠۴
 ميليمتر کنار و داخل کانال ٩٠بوشن به قطر 

٣۶۴،۶٣٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به ھمراه یک عدد٠۵٠٧٠٠۵
 ميليمتر کنار و داخل کانال ١١٠بوشن به قطر 

۴٣٨،۴٨٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به ھمراه یک عدد٠۵٠٧٠٠۶
 ميليمتر کنار و داخل کانال ١٢۵بوشن به قطر 

۵٠۵،۶٩٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به ھمراه یک عدد٠۵٠٧٠٠٧
 ميليمتر کنار و داخل کانال ١۶٠بوشن به قطر 

۵٧٢،۵۶٠عدد ۵٣

۴٠نصب سه راه مساوی پلی اتيلن ھمراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠١
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

٣٢۶،۵٩٠عدد ۵٣

۶٣نصب سه راه مساوی پلی اتيلن ھمراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠٢
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

٣۴۶،٣٨٠عدد ۵٣

٩٠نصب سه راه مساوی پلی اتيلن ھمراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠٣
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

۴٨۶،١٨٠عدد ۵٣

١١٠نصب سه راه مساوی پلی اتيلن ھمراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠۴
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

۵٨۴،۶۵٠عدد ۵٣

١٢۵نصب سه راه مساوی پلی اتيلن ھمراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠۵
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

۶٧۴،٢٧٠عدد ۵٣

١۶٠نصب سه راه مساوی پلی اتيلن ھمراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠۶
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

٧۶٣،۴٣٠عدد ۵٣

١٠٧،٨١٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ۴٠نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠١ ۵٣

١١۶،١١٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ۶٣نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠٢ ۵٣

١۶٠،۴۴٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ٩٠نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠٣ ۵٣

١٩٢،٩٣٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ١١٠نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠۴ ۵٣

١۶
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٢٢٢،۵١٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ١٢۵نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠۵ ۵٣

٢۵١،٩٣٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ١۶٠نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠۶ ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار۴٠نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠١
کانال 

٢١۵،۶٣٠عدد ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار۶٣نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠٢
کانال 

٢٢٩،۵٧٠عدد ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار٩٠نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠٣
کانال 

٣٢٠،٨٨٠عدد ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار١١٠نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠۴
کانال 

٣٨۵،٨۶٠عدد ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار١٢۵نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠۵
کانال 

۴۴۵،٠١٠عدد ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار١۶٠نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠۶
کانال 

۵٠٣،٨۶٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل٢۵نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠١
کانال

٩٣،٠٣٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل۴٠نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠٢
کانال

٩٨،٠١٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل۶٣نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠٣
کانال

١٠۵،١۵٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل٩٠نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠۴
کانال

١۴۵،٨۵٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل١١٠نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠۵
کانال

١٧۵،٣٩٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل١٢۵نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠۶
کانال

٢٠٢،٢٨٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل١۶٠نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠٧
کانال

٢٢٩،٠٣٠عدد ۵٣

 ميليمتر كنار و داخل٢۵دار به قطر  نصب درپوش ساده یا ھواكش٠۵١٢٠٠١
كانال

۶٢،٠٩٠عدد ۵٣

 ميليمتر كنار و داخل۴٠دار به قطر  نصب درپوش ساده یا ھواكش٠۵١٢٠٠٢
كانال

۶۵،٣۴٠عدد ۵٣

 ميليمتر كنار و داخل۶٣دار به قطر  نصب درپوش ساده یا ھواكش٠۵١٢٠٠٣
كانال

٧٠،٣٧٠عدد ۵٣

 ميليمتر كنار و داخل٩٠دار به قطر  نصب درپوش ساده یا ھواكش٠۵١٢٠٠۴
كانال

٩٧،۵٨٠عدد ۵٣

 ميليمتر كنار و داخل١١٠دار به قطر  نصب درپوش ساده یا ھواكش٠۵١٢٠٠۵
كانال

١١۶،۴۴٠عدد ۵٣

 ميليمتر كنار و داخل١٢۵دار به قطر  نصب درپوش ساده یا ھواكش٠۵١٢٠٠۶
كانال

١٣١،٣۴٠عدد ۵٣

 ميليمتر كنار و داخل١۶٠دار به قطر  نصب درپوش ساده یا ھواكش٠۵١٢٠٠٧
كانال

١۵٣،٩۶٠عدد ۵٣

٨١،۶٨٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٢٠×٢۵ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠١ ۵٣

٨۶،٣٠٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٢٠×٣٢ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠٢ ۵٣

٩٧،۵٨٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٢۵×٣٢ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠٣ ۵٣

٨٧،۴٠٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٢٠×۴٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠۴ ۵٣

٩٢،٧٢٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٢۵×۴٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠۵ ۵٣

٩٨،٠١٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٣٢×۴٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠۶ ۵٣

١٠٢،٠٢٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٣٢×۶٣ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠٧ ۵٣

١١۴،۵١٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال۴٠×۶٣ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠٨ ۵٣
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٢٢٢،۵١٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ١٢۵نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠۵ ۵٣

٢۵١،٩٣٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ١۶٠نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠۶ ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار۴٠نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠١
کانال 

٢١۵،۶٣٠عدد ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار۶٣نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠٢
کانال 

٢٢٩،۵٧٠عدد ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار٩٠نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠٣
کانال 

٣٢٠،٨٨٠عدد ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار١١٠نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠۴
کانال 

٣٨۵،٨۶٠عدد ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار١٢۵نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠۵
کانال 

۴۴۵،٠١٠عدد ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار١۶٠نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠۶
کانال 

۵٠٣،٨۶٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل٢۵نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠١
کانال

٩٣،٠٣٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل۴٠نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠٢
کانال

٩٨،٠١٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل۶٣نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠٣
کانال

١٠۵،١۵٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل٩٠نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠۴
کانال

١۴۵،٨۵٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل١١٠نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠۵
کانال

١٧۵،٣٩٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل١٢۵نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠۶
کانال

٢٠٢،٢٨٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل١۶٠نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠٧
کانال

٢٢٩،٠٣٠عدد ۵٣

 ميليمتر كنار و داخل٢۵دار به قطر  نصب درپوش ساده یا ھواكش٠۵١٢٠٠١
كانال

۶٢،٠٩٠عدد ۵٣

 ميليمتر كنار و داخل۴٠دار به قطر  نصب درپوش ساده یا ھواكش٠۵١٢٠٠٢
كانال

۶۵،٣۴٠عدد ۵٣

 ميليمتر كنار و داخل۶٣دار به قطر  نصب درپوش ساده یا ھواكش٠۵١٢٠٠٣
كانال

٧٠،٣٧٠عدد ۵٣

 ميليمتر كنار و داخل٩٠دار به قطر  نصب درپوش ساده یا ھواكش٠۵١٢٠٠۴
كانال

٩٧،۵٨٠عدد ۵٣

 ميليمتر كنار و داخل١١٠دار به قطر  نصب درپوش ساده یا ھواكش٠۵١٢٠٠۵
كانال

١١۶،۴۴٠عدد ۵٣

 ميليمتر كنار و داخل١٢۵دار به قطر  نصب درپوش ساده یا ھواكش٠۵١٢٠٠۶
كانال

١٣١،٣۴٠عدد ۵٣

 ميليمتر كنار و داخل١۶٠دار به قطر  نصب درپوش ساده یا ھواكش٠۵١٢٠٠٧
كانال

١۵٣،٩۶٠عدد ۵٣

٨١،۶٨٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٢٠×٢۵ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠١ ۵٣

٨۶،٣٠٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٢٠×٣٢ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠٢ ۵٣

٩٧،۵٨٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٢۵×٣٢ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠٣ ۵٣

٨٧،۴٠٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٢٠×۴٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠۴ ۵٣

٩٢،٧٢٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٢۵×۴٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠۵ ۵٣

٩٨،٠١٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٣٢×۴٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠۶ ۵٣

١٠٢،٠٢٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٣٢×۶٣ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠٧ ۵٣

١١۴،۵١٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال۴٠×۶٣ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠٨ ۵٣

١٧



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ھا

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ھا

١٣٨،۵۶٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال۶٣×٩٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠٩ ۵٣

١۴۵،٨۵٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال۶٣×١١٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١٠ ۵٣

١٧۵،٣٩٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٩٠×١١٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١١ ۵٣

١۵۴،٨٢٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال۶٣×١٢۵ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١٢ ۵٣

١٨١،١٢٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٩٠×١٢۵ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١٣ ۵٣

٢٠٢،٢٨٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال١١٠×١٢۵ار د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١۴ ۵٣

١٧٢،١٢٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال۶٣×١۶٠ار د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١۵ ۵٣

١٩۵،١۶٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٩٠×١۶٠ار د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١۶ ۵٣

٢١٣،١٧٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال١١٠×١۶٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١٧ ۵٣

٢٢٩،٠٣٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال١٢۵×١۶٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١٨ ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن  ۴٠دار به قطر نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠١
ميليمتر در كنار و داخل كانال٢٠

٢٠۴،١٩٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن  ۴٠دار به قطر نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠٢
ميليمتر در كنار یا داخل كانال٢۵

٢١٩،٢٠٠عدد ۵٣

٣٢ ميليمتر با یك بوشن ۴٠دار به قطر نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠٣
ميليمتر در كنار یا  داخل كانال

٢۴۵،٠٣٠عدد ۵٣

٣٢ ميليمتر با یك بوشن ٩٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠۴
ميليمتر در كنار یا داخل كانال

٣٠۵،٢٠٠عدد ۵٣

۴٠ ميليمتر با یك بوشن ٩٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠۵
ميليمتر در كنار یا داخل كانال

٣٢٨،٣۴٠عدد ۵٣

۶٣ ميليمتر با یك بوشن ٩٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠۶
ميليمتر در كنار یا داخل كانال

٣۴۶،۴٠٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١١٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠٧
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال۶٣

٣۵٣،۴٧٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١١٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠٨
 ميليمتر در كنار یا  داخل كانال٩٠

٣۵٨،٩۶٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١٢۵دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠٩
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال۶٣

٣٨٢،٧۶٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١٢۵دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١٠
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال٩٠

۴٣٨،۴٨٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١٢۵دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١١
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال١١٠

۴۵٢،٨١٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١۶٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١٢
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال۶٣

۴٧١،٢٩٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١۶٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١٣
 ميليمتر در كنار یا داخل كانا٩٠

۴٨٧،٨٩٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١۶٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١۴
 ميليمتر در كنار یاداخل كانا١١٠

۵٠۵،۶٩٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١۶٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١۵
 ميليمتر در كنار یا داخل كانا١٢۵

۵۴٧،۶٧٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١۶٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١۶
 ميليمتر در كنار یا داخل كانا١۶٠

۶۵٧،٩٣٠عدد ۵٣

ميليمتر با۴٠به قطر  بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠١
ميليمتر در كنار یا داخل كانال٢٠×۴٠یك تبدیل

٣١٣،١٧٠عدد ۵٣

ميليمتر با یك۴٠به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠٢
ميليمتر در كنار یا داخل كانال٢۵×۴٠تبدیل

٣١٨،۶٣٠عدد ۵٣

ميليمتر با یك۴٠به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠٣
ميليمتر در كنار یا داخل كانال٣٢×۴٠تبدیل

٣٢۵،۴٣٠عدد ۵٣

ميليمتر با یك۶٣به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠۴
ميليمتردركنار یا داخل كانال٣٢×۶٣تبدیل

٣۴۶،٣٨٠عدد ۵٣
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١٣٨،۵۶٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال۶٣×٩٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠٩ ۵٣

١۴۵،٨۵٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال۶٣×١١٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١٠ ۵٣

١٧۵،٣٩٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٩٠×١١٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١١ ۵٣

١۵۴،٨٢٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال۶٣×١٢۵ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١٢ ۵٣

١٨١،١٢٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٩٠×١٢۵ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١٣ ۵٣

٢٠٢،٢٨٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال١١٠×١٢۵ار د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١۴ ۵٣

١٧٢،١٢٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال۶٣×١۶٠ار د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١۵ ۵٣

١٩۵،١۶٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال٩٠×١۶٠ار د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١۶ ۵٣

٢١٣،١٧٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال١١٠×١۶٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١٧ ۵٣

٢٢٩،٠٣٠عدد ميليمتر در كنار و داخل كانال١٢۵×١۶٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١٨ ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن  ۴٠دار به قطر نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠١
ميليمتر در كنار و داخل كانال٢٠

٢٠۴،١٩٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن  ۴٠دار به قطر نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠٢
ميليمتر در كنار یا داخل كانال٢۵

٢١٩،٢٠٠عدد ۵٣

٣٢ ميليمتر با یك بوشن ۴٠دار به قطر نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠٣
ميليمتر در كنار یا  داخل كانال

٢۴۵،٠٣٠عدد ۵٣

٣٢ ميليمتر با یك بوشن ٩٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠۴
ميليمتر در كنار یا داخل كانال

٣٠۵،٢٠٠عدد ۵٣

۴٠ ميليمتر با یك بوشن ٩٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠۵
ميليمتر در كنار یا داخل كانال

٣٢٨،٣۴٠عدد ۵٣

۶٣ ميليمتر با یك بوشن ٩٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠۶
ميليمتر در كنار یا داخل كانال

٣۴۶،۴٠٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١١٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠٧
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال۶٣

٣۵٣،۴٧٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١١٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠٨
 ميليمتر در كنار یا  داخل كانال٩٠

٣۵٨،٩۶٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١٢۵دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠٩
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال۶٣

٣٨٢،٧۶٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١٢۵دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١٠
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال٩٠

۴٣٨،۴٨٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١٢۵دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١١
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال١١٠

۴۵٢،٨١٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١۶٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١٢
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال۶٣

۴٧١،٢٩٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١۶٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١٣
 ميليمتر در كنار یا داخل كانا٩٠

۴٨٧،٨٩٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١۶٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١۴
 ميليمتر در كنار یاداخل كانا١١٠

۵٠۵،۶٩٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١۶٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١۵
 ميليمتر در كنار یا داخل كانا١٢۵

۵۴٧،۶٧٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١۶٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١۶
 ميليمتر در كنار یا داخل كانا١۶٠

۶۵٧،٩٣٠عدد ۵٣

ميليمتر با۴٠به قطر  بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠١
ميليمتر در كنار یا داخل كانال٢٠×۴٠یك تبدیل

٣١٣،١٧٠عدد ۵٣

ميليمتر با یك۴٠به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠٢
ميليمتر در كنار یا داخل كانال٢۵×۴٠تبدیل

٣١٨،۶٣٠عدد ۵٣

ميليمتر با یك۴٠به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠٣
ميليمتر در كنار یا داخل كانال٣٢×۴٠تبدیل

٣٢۵،۴٣٠عدد ۵٣

ميليمتر با یك۶٣به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠۴
ميليمتردركنار یا داخل كانال٣٢×۶٣تبدیل

٣۴۶،٣٨٠عدد ۵٣
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ميليمتر با یك۶٣به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠۵
ميليمتردركنار یا داخل كانال۴٠×۶٣تبدیل

٣۶١،۴۴٠عدد ۵٣

ميليمتر با یك٩٠به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠۶
ميليمتردركنار یا داخل كانال۶٣×٩٠تبدیل

۴٧٣،٧٢٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١١٠به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠٠٧
ميليمتردركنار یا داخل كانال۶٣×١١٠تبدیل 

۵۴۶،۶٠٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١١٠به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠٠٨
ميليمتردركنار یا داخل كانال٩٠×١١٠تبدیل 

۵٨۴،۶۵٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١٢۵به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠٠٩
ميليمتردركنار یا داخل كانال۶٣×١٢۵تبدیل 

۶٠٣،٧۶٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١٢۵به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠١٠
ميليمتردركنار یا داخل كانال٩٠×١٢۵تبدیل 

۶۴۵،٩٨٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١٢۵به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠١١
ميليمتردركنار یا داخل كانال١١٠×١٢۵تبدیل 

۶٧۴،٢٧٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١۶٠به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠١٢
ميليمتردركنار یا داخل كانال٩٠×١۶٠تبدیل 

۶٩٩،٨١٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١۶٠به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠١٣
ميليمتردركنار یا داخل كانال١١٠×١۶٠تبـــدیل

٧٢٧،٣۶٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١۶٠به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠١۴
ميليمتردركنار یا داخل كانال١٢۵×١۶٠تبدیل 

٧۶٣،۴٣٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل۴٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠١
 ميليمتردركنار و یا داخل كانال٢٠×۴٠

٢٢٨،۵٨٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل۴٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠٢
 ميليمتردركناریا داخل كانال٢۵×۴٠

٢٣۴،٠٩٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل۴٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠٣
 ميليمتردركنار یا داخل كانال٣٢×۴٠

٢۴٢،۴۵٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل۶٣دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠۴
 ميليمتردركنار یا داخل كانال٣٢×۶٣

٢۵٢،٣٧٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل۶٣دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠۵
 ميليمتردركنار یا داخل كانال۴٠×۶٣

٢۶٣،١٣٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل٩٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠۶
 ميليمتردركنار یا داخل كانال۶٣×٩٠

٣۴٢،٧۵٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١١٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠٧
 ميليمتردركنار یا داخل كانال۶٣×١١٠

٣٩٣،٩٧٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١١٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠٨
 ميليمتردركنار یا داخل كانال٩٠×١١٠

۴٢٠،۵۶٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١٢۵دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠٩
 ميليمتردركنار یا داخل كانال۶٣×١٢۵

۴٣٣،٨٧٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١٢۵دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠١٠
 ميليمتردركنار یا داخل كانال٩٠×١٢۵

۴۶٣،١٨٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١٢۵دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠١١
 ميليمتردركنار یا داخل كانال١١٠×١٢۵

۵٠٠،٣٧٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١۶٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠١٢
 ميليمتردركنار یا داخل كانال٩٠×١۶٠

۵١٩،٣٣٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١۶٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠١٣
 ميليمتردركنار یا داخل كانال١١٠×١۶٠

۵۴۴،٠۵٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١۶٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠١۴
 ميليمتردركناریا داخل كانال١٢۵×١۶٠

۵۶١،٨٩٠عدد ۵٣

 و یك بوشن۴٠ميليمتر با دو بوشن ٢٠×۴٠نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠١
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال٢٠

٢٩۴،٩٩٠عدد ۵٣

 و یك بوشن۴٠ميليمتر با دو بوشن ٢۵×۴٠نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠٢
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال٢۵

٣٠۶،٨۶٠عدد ۵٣
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ميليمتر با یك۶٣به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠۵
ميليمتردركنار یا داخل كانال۴٠×۶٣تبدیل

٣۶١،۴۴٠عدد ۵٣

ميليمتر با یك٩٠به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠۶
ميليمتردركنار یا داخل كانال۶٣×٩٠تبدیل

۴٧٣،٧٢٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١١٠به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠٠٧
ميليمتردركنار یا داخل كانال۶٣×١١٠تبدیل 

۵۴۶،۶٠٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١١٠به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠٠٨
ميليمتردركنار یا داخل كانال٩٠×١١٠تبدیل 

۵٨۴،۶۵٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١٢۵به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠٠٩
ميليمتردركنار یا داخل كانال۶٣×١٢۵تبدیل 

۶٠٣،٧۶٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١٢۵به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠١٠
ميليمتردركنار یا داخل كانال٩٠×١٢۵تبدیل 

۶۴۵،٩٨٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١٢۵به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠١١
ميليمتردركنار یا داخل كانال١١٠×١٢۵تبدیل 

۶٧۴،٢٧٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١۶٠به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠١٢
ميليمتردركنار یا داخل كانال٩٠×١۶٠تبدیل 

۶٩٩،٨١٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١۶٠به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠١٣
ميليمتردركنار یا داخل كانال١١٠×١۶٠تبـــدیل

٧٢٧،٣۶٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١۶٠به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠١۴
ميليمتردركنار یا داخل كانال١٢۵×١۶٠تبدیل 

٧۶٣،۴٣٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل۴٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠١
 ميليمتردركنار و یا داخل كانال٢٠×۴٠

٢٢٨،۵٨٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل۴٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠٢
 ميليمتردركناریا داخل كانال٢۵×۴٠

٢٣۴،٠٩٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل۴٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠٣
 ميليمتردركنار یا داخل كانال٣٢×۴٠

٢۴٢،۴۵٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل۶٣دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠۴
 ميليمتردركنار یا داخل كانال٣٢×۶٣

٢۵٢،٣٧٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل۶٣دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠۵
 ميليمتردركنار یا داخل كانال۴٠×۶٣

٢۶٣،١٣٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل٩٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠۶
 ميليمتردركنار یا داخل كانال۶٣×٩٠

٣۴٢،٧۵٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١١٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠٧
 ميليمتردركنار یا داخل كانال۶٣×١١٠

٣٩٣،٩٧٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١١٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠٨
 ميليمتردركنار یا داخل كانال٩٠×١١٠

۴٢٠،۵۶٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١٢۵دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠٩
 ميليمتردركنار یا داخل كانال۶٣×١٢۵

۴٣٣،٨٧٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١٢۵دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠١٠
 ميليمتردركنار یا داخل كانال٩٠×١٢۵

۴۶٣،١٨٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١٢۵دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠١١
 ميليمتردركنار یا داخل كانال١١٠×١٢۵

۵٠٠،٣٧٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١۶٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠١٢
 ميليمتردركنار یا داخل كانال٩٠×١۶٠

۵١٩،٣٣٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١۶٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠١٣
 ميليمتردركنار یا داخل كانال١١٠×١۶٠

۵۴۴،٠۵٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١۶٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠١۴
 ميليمتردركناریا داخل كانال١٢۵×١۶٠

۵۶١،٨٩٠عدد ۵٣

 و یك بوشن۴٠ميليمتر با دو بوشن ٢٠×۴٠نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠١
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال٢٠

٢٩۴،٩٩٠عدد ۵٣

 و یك بوشن۴٠ميليمتر با دو بوشن ٢۵×۴٠نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠٢
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال٢۵

٣٠۶،٨۶٠عدد ۵٣
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 و یك بوشن۴٠ميليمتر با دو بوشن ٣٢×۴٠نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠٣
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال٣٢

٣٢٠،٨۶٠عدد ۵٣

 و یك۶٣ميليمتر با دو بوشن ٣٢×۶٣نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠۴
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال٣٢بوشن

٣٣١،٣٢٠عدد ۵٣

 و یك بوشن۶٣ميليمتر با دو بوشن ۴٠×۶٣نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠۵
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال۴٠

٣۶۵،٧٨٠عدد ۵٣

 و یك٩٠ميليمتر با دو بوشن ۶٣×٩٠نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠۶
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال۶٣بوشن

۴٣٧،٨٠٠عدد ۵٣

 و یك١١٠ميليمتر با دو بوشن ۶٣×١١٠راه پلی اتيلن  نصب سه٠۵١٧٠٠٧
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال۶٣بوشن 

۴٨۶،١٨٠عدد ۵٣

 و یك١١٠ميليمتر با دو بوشن ٩٠×١١٠راه پلی اتيلن  نصب سه٠۵١٧٠٠٨
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال٩٠بوشن

۵۴۶،۶٠٠عدد ۵٣

 و یك١٢۵ميليمتر با دو بوشن۶٣×١٢۵راه پلی اتيلن  نصب سه٠۵١٧٠٠٩
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال۶٣بوشن

۵٣٠،٨٩٠عدد ۵٣

 و یك١٢۵ميليمتر با دو بوشن ٩٠×١٢۵نصب سه راه پلی اتيلن٠۵١٧٠١٠
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال٩٠بوشن

۵٨٠،٩٧٠عدد ۵٣

 و یك١٢۵ميليمتر با دو بوشـن ١١٠×١٢۵راه پلی اتيلن نصب سه٠۵١٧٠١١
ميليمتر در داخل یا كنار كانال١١٠بوشــــن

۶٢۴،١۶٠عدد ۵٣

 و یك١۶٠ميليمتر با دو بوشــن ۶٣×١۶٠راه پلی اتيلن  نصب سه٠۵١٧٠١٢
ميليمتر در داخل یا كنار كانال۶٣بوشــن 

۶٠٧،٧٣٠عدد ۵٣

 و یك١۶٠ميليمتر با دو بوشــن ٩٠×١۶٠راه پلی اتيلن  نصب سه٠۵١٧٠١٣
ميليمتر در داخل یا كنار كانال٩٠بوشــن 

۶۴۵،٩٨٠عدد ۵٣

 و یك١۶٠ميليمتر با دو بوشن ١١٠×١۶٠اتيلن  راه پلی نصب سه٠۵١٧٠١۴
  ميليمتر در داخل یا كنار كانال١١٠بوشن

۶٧۴،٢٧٠عدد ۵٣

 و یك١۶٠ميليمتر با دو بوشن ١٢۵×١۶٠اتيلن  راه پلی نصب سه٠۵١٧٠١۵
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال١٢۵بوشن

٧٢٧،٣۶٠عدد ۵٣

 ميليمتر با خروجی۶٣دار روی  لوله  اتيلن فيوژن نصب زین پلی٠۵١٨٠٠١
ميليمتر در  كنار یا داخل كانال۴٠الی٢٠

١٣۶،٩١٠عدد ۵٣

 ميليمتر با خروجی٩٠دار روی  لوله  اتيلن فيوژن نصب زین پلی٠۵١٨٠٠٢
ميليمتر در  كنار یا داخل كانال۴٠الی٢٠

٢۶٣،۴٣٠عدد ۵٣

 ميليمتر با خروجی١١٠دار لوله  اتيلن فيوژن نصب زین پلی٠۵١٨٠٠٣
ميليمتر در  كنار یا داخل كانال۴٠الی٢٠

٢٨۵،۴١٠عدد ۵٣

 ميليمتر با خروجی١٢۵دار لوله  اتيلن فيوژن نصب زین پلی٠۵١٨٠٠۴
ميليمتر در  كنار یا داخل كانال۴٠الی٢٠

٣١٠،٩١٠عدد ۵٣

 ميليمتر با خروجی١۶٠دار لوله  اتيلن فيوژن نصب زین پلی٠۵١٨٠٠۵
ميليمتر در  كنار یا داخل كانال۴٠الی٢٠

٣۴٢،٠٠٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠١
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ٢۵ اینچ در ٣/۴به قطر 

٢١۴،٠۶٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠٢
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ٢۵ اینچ در ١به قطر 

٢۴٠،٨٨٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠٣
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ۴٠ اینچ در ١به قطر 

٢۶٧،۶٢٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠۴
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ۴٠  اینچ در ١/٢۵به قطر

٢٩۴،٩٠٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠۵
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ۶٣ اینچ در ٢به قطر 

٣٢۶،۶١٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠۶
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ٩٠ اینچ در ۴به قطر 

٣۶٧،٧٣٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠٧
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ٩٠ اینچ در ۶به قطر 

۴٢٠،٧٠٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠٨
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ١١٠ اینچ در ۴به قطر 

۴٢٧،٨١٠عدد ۵٣
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 و یك بوشن۴٠ميليمتر با دو بوشن ٣٢×۴٠نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠٣
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال٣٢

٣٢٠،٨۶٠عدد ۵٣

 و یك۶٣ميليمتر با دو بوشن ٣٢×۶٣نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠۴
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال٣٢بوشن

٣٣١،٣٢٠عدد ۵٣

 و یك بوشن۶٣ميليمتر با دو بوشن ۴٠×۶٣نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠۵
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال۴٠

٣۶۵،٧٨٠عدد ۵٣

 و یك٩٠ميليمتر با دو بوشن ۶٣×٩٠نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠۶
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال۶٣بوشن

۴٣٧،٨٠٠عدد ۵٣

 و یك١١٠ميليمتر با دو بوشن ۶٣×١١٠راه پلی اتيلن  نصب سه٠۵١٧٠٠٧
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال۶٣بوشن 

۴٨۶،١٨٠عدد ۵٣

 و یك١١٠ميليمتر با دو بوشن ٩٠×١١٠راه پلی اتيلن  نصب سه٠۵١٧٠٠٨
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال٩٠بوشن

۵۴۶،۶٠٠عدد ۵٣

 و یك١٢۵ميليمتر با دو بوشن۶٣×١٢۵راه پلی اتيلن  نصب سه٠۵١٧٠٠٩
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال۶٣بوشن

۵٣٠،٨٩٠عدد ۵٣

 و یك١٢۵ميليمتر با دو بوشن ٩٠×١٢۵نصب سه راه پلی اتيلن٠۵١٧٠١٠
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال٩٠بوشن

۵٨٠،٩٧٠عدد ۵٣

 و یك١٢۵ميليمتر با دو بوشـن ١١٠×١٢۵راه پلی اتيلن نصب سه٠۵١٧٠١١
ميليمتر در داخل یا كنار كانال١١٠بوشــــن

۶٢۴،١۶٠عدد ۵٣

 و یك١۶٠ميليمتر با دو بوشــن ۶٣×١۶٠راه پلی اتيلن  نصب سه٠۵١٧٠١٢
ميليمتر در داخل یا كنار كانال۶٣بوشــن 

۶٠٧،٧٣٠عدد ۵٣

 و یك١۶٠ميليمتر با دو بوشــن ٩٠×١۶٠راه پلی اتيلن  نصب سه٠۵١٧٠١٣
ميليمتر در داخل یا كنار كانال٩٠بوشــن 

۶۴۵،٩٨٠عدد ۵٣

 و یك١۶٠ميليمتر با دو بوشن ١١٠×١۶٠اتيلن  راه پلی نصب سه٠۵١٧٠١۴
  ميليمتر در داخل یا كنار كانال١١٠بوشن

۶٧۴،٢٧٠عدد ۵٣

 و یك١۶٠ميليمتر با دو بوشن ١٢۵×١۶٠اتيلن  راه پلی نصب سه٠۵١٧٠١۵
 ميليمتر در داخل یا كنار كانال١٢۵بوشن

٧٢٧،٣۶٠عدد ۵٣

 ميليمتر با خروجی۶٣دار روی  لوله  اتيلن فيوژن نصب زین پلی٠۵١٨٠٠١
ميليمتر در  كنار یا داخل كانال۴٠الی٢٠

١٣۶،٩١٠عدد ۵٣

 ميليمتر با خروجی٩٠دار روی  لوله  اتيلن فيوژن نصب زین پلی٠۵١٨٠٠٢
ميليمتر در  كنار یا داخل كانال۴٠الی٢٠

٢۶٣،۴٣٠عدد ۵٣

 ميليمتر با خروجی١١٠دار لوله  اتيلن فيوژن نصب زین پلی٠۵١٨٠٠٣
ميليمتر در  كنار یا داخل كانال۴٠الی٢٠

٢٨۵،۴١٠عدد ۵٣

 ميليمتر با خروجی١٢۵دار لوله  اتيلن فيوژن نصب زین پلی٠۵١٨٠٠۴
ميليمتر در  كنار یا داخل كانال۴٠الی٢٠

٣١٠،٩١٠عدد ۵٣

 ميليمتر با خروجی١۶٠دار لوله  اتيلن فيوژن نصب زین پلی٠۵١٨٠٠۵
ميليمتر در  كنار یا داخل كانال۴٠الی٢٠

٣۴٢،٠٠٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠١
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ٢۵ اینچ در ٣/۴به قطر 

٢١۴،٠۶٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠٢
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ٢۵ اینچ در ١به قطر 

٢۴٠،٨٨٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠٣
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ۴٠ اینچ در ١به قطر 

٢۶٧،۶٢٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠۴
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ۴٠  اینچ در ١/٢۵به قطر

٢٩۴،٩٠٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠۵
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ۶٣ اینچ در ٢به قطر 

٣٢۶،۶١٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠۶
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ٩٠ اینچ در ۴به قطر 

٣۶٧،٧٣٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠٧
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ٩٠ اینچ در ۶به قطر 

۴٢٠،٧٠٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠٨
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ١١٠ اینچ در ۴به قطر 

۴٢٧،٨١٠عدد ۵٣

٢٠



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ھا

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ھا

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠٩
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ١١٠ اینچ در ۶به قطر 

۴٨٢،١۴٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠١٠
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ١٢۵ اینچ در ۴به قطر 

۴٨٩،٩١٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠١١
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ١٢۵ اینچ در ۶به قطر 

۵٨٨،۶۵٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠١٢
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ١٢۵ اینچ در ٨به قطر 

٧٣٧،٢۵٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠١٣
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ١۶٠ اینچ در ۶به قطر 

٩٨٣،٠٠٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠١۴
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ١۶٠ اینچ در ٨به قطر 

١،۴٧۴،۴٩٠عدد ۵٣

٢١

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ھا

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ھا

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠٩
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ١١٠ اینچ در ۶به قطر 

۴٨٢،١۴٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠١٠
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ١٢۵ اینچ در ۴به قطر 

۴٨٩،٩١٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠١١
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ١٢۵ اینچ در ۶به قطر 

۵٨٨،۶۵٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠١٢
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ١٢۵ اینچ در ٨به قطر 

٧٣٧،٢۵٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠١٣
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ١۶٠ اینچ در ۶به قطر 

٩٨٣،٠٠٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠١۴
 ميليمتر در كنار یا داخل كانال ١۶٠ اینچ در ٨به قطر 

١،۴٧۴،۴٩٠عدد ۵٣

٢١



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ششم - عبور از موانع

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٢٢

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ششم - عبور از موانع

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٢٢



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ششم - عبور از موانع

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل ششم - عبور از موانع

 متر و حمل تا فاصله٢٠حفر تونل در ھر نوع زمين سنگی تا عمق ٠۶٠١٠٠١
 متری.١٠

٠متر مکعب ۵٣

٠متر سانتيمتر.٨٠ × ١٢٠تھيه و نصب کول بتن مسلح به ابعاد ٠۶٠١٠٠٢ ۵٣

 اینچ یا لوله پلی٢عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠١
 اینچ.۶ ميليمتر در غالف فوالدی ۶٣ و ۴٠اتيلن به قطرھای 

٢۵٧،٧٠٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی٣عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٢
 اینچ.٨ ميليمتر در غالف فوالدی ٩٠اتيلن به قطر 

٢٨١،١٣٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی۴عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٣
 اینچ.٨ ميليمتر در غالف فوالدی ١٢۵ و ١١٠اتيلن به قطرھای 

٣٣٠،٠٣٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی۶عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۴
 اینچ.١٠ ميليمتر در غالف فوالدی ١۶٠اتيلن به قطر 

٣۴٩،١٣٠متر ۵٣

 اینچ در غالف٨عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۵
 اینچ.١٢فوالدی 

٣٩٠،٢٧٠متر ۵٣

 اینچ در غالف١٠عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۶
 اینچ.١۶فوالدی 

۴٣٩،۵٨٠متر ۵٣

 اینچ در غالف١٢عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٧
 اینچ.١۶فوالدی 

۴۶٨،٨٩٠متر ۵٣

 اینچ در غالف١۴عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٨
 اینچ.١٨فوالدی 

۵٠٢،٩٩٠متر ۵٣

 اینچ در غالف١۶عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٩
 اینچ.٢٠فوالدی 

۵٨۶،٨٢٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطر٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠١
 اینچ در داخل تونل یا تونل۶ ميليمتر با غالف به قطر ۶٣ و ۴٠ھای 

کول دار.

۶٢،٧۴٠متر ۵٣

٩٠ اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطر ٣قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٢
 اینچ در داخل تونل یا تونل کول دار.۶ميليمتر با غالف به قطر 

۶٨،۴۵٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطرھای۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٣
 اینچ در داخل تونل یا تونل کول٨ ميليمتر با غالف به قطر ١٢۵ و ١١٠
دار.

٩٨،٠١٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطر۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۴
 اینچ در داخل تونل یا تونل کول دار.١٠ ميليمتر با غالف به قطر ١۶٠

١٠٣،١٧٠متر ۵٣

 اینچ در١٢ اینچ با غالف به قطر ٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۵
داخل تونل یا تونل کول دار.

١٠٨،٩٠٠متر ۵٣

 اینچ در١۶ اینچ با غالف به قطر ١٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۶
داخل تونل یا تونل کول دار.

١١۵،٣٠٠متر ۵٣

 اینچ در١۶ اینچ با غالف به قطر ١٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٧
داخل تونل یا تونل کول دار.

١٢٢،۵١٠متر ۵٣

 اینچ در١٨ اینچ با غالف به قطر ١۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٨
داخل تونل یا تونل کول دار.

١۴٠،٠١٠متر ۵٣

 اینچ در٢٠ اینچ با غالف به قطر ١۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٩
داخل تونل یا تونل کول دار.

١۶٣،٣۵٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطرھای٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠١
 اینچ در داخل کانال.۶ ميليمتر با غالف ۶٣ و ۴٠

٣٢،١٨٠متر ۵٣

٩٠ اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطر ٣قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٢
 اینچ در داخل کانال.٨ميليمتر با غالف 

٣۵،١٠٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطرھای۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٣
 اینچ در داخل کانال.٨ ميليمتر با غالف ١٢۵ و ١١٠

۴٩،٠٠٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطر۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠۴
 اینچ در داخل کانال.١٠ ميليمتر با غالف ١۶٠

۵١،۵٨٠متر ۵٣

 اینچ در داخل١٢ اینچ باغالف ٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠۵
کانال.

۵۴،۴۵٠متر ۵٣

 اینچ در داخل١۶ اینچ باغالف ١٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠۶
کانال.

۵٧،۶۵٠متر ۵٣

٢٣

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ششم - عبور از موانع

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل ششم - عبور از موانع

 متر و حمل تا فاصله٢٠حفر تونل در ھر نوع زمين سنگی تا عمق ٠۶٠١٠٠١
 متری.١٠

٠متر مکعب ۵٣

٠متر سانتيمتر.٨٠ × ١٢٠تھيه و نصب کول بتن مسلح به ابعاد ٠۶٠١٠٠٢ ۵٣

 اینچ یا لوله پلی٢عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠١
 اینچ.۶ ميليمتر در غالف فوالدی ۶٣ و ۴٠اتيلن به قطرھای 

٢۵٧،٧٠٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی٣عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٢
 اینچ.٨ ميليمتر در غالف فوالدی ٩٠اتيلن به قطر 

٢٨١،١٣٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی۴عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٣
 اینچ.٨ ميليمتر در غالف فوالدی ١٢۵ و ١١٠اتيلن به قطرھای 

٣٣٠،٠٣٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی۶عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۴
 اینچ.١٠ ميليمتر در غالف فوالدی ١۶٠اتيلن به قطر 

٣۴٩،١٣٠متر ۵٣

 اینچ در غالف٨عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۵
 اینچ.١٢فوالدی 

٣٩٠،٢٧٠متر ۵٣

 اینچ در غالف١٠عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۶
 اینچ.١۶فوالدی 

۴٣٩،۵٨٠متر ۵٣

 اینچ در غالف١٢عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٧
 اینچ.١۶فوالدی 

۴۶٨،٨٩٠متر ۵٣

 اینچ در غالف١۴عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٨
 اینچ.١٨فوالدی 

۵٠٢،٩٩٠متر ۵٣

 اینچ در غالف١۶عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٩
 اینچ.٢٠فوالدی 

۵٨۶،٨٢٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطر٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠١
 اینچ در داخل تونل یا تونل۶ ميليمتر با غالف به قطر ۶٣ و ۴٠ھای 

کول دار.

۶٢،٧۴٠متر ۵٣

٩٠ اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطر ٣قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٢
 اینچ در داخل تونل یا تونل کول دار.۶ميليمتر با غالف به قطر 

۶٨،۴۵٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطرھای۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٣
 اینچ در داخل تونل یا تونل کول٨ ميليمتر با غالف به قطر ١٢۵ و ١١٠
دار.

٩٨،٠١٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطر۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۴
 اینچ در داخل تونل یا تونل کول دار.١٠ ميليمتر با غالف به قطر ١۶٠

١٠٣،١٧٠متر ۵٣

 اینچ در١٢ اینچ با غالف به قطر ٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۵
داخل تونل یا تونل کول دار.

١٠٨،٩٠٠متر ۵٣

 اینچ در١۶ اینچ با غالف به قطر ١٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۶
داخل تونل یا تونل کول دار.

١١۵،٣٠٠متر ۵٣

 اینچ در١۶ اینچ با غالف به قطر ١٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٧
داخل تونل یا تونل کول دار.

١٢٢،۵١٠متر ۵٣

 اینچ در١٨ اینچ با غالف به قطر ١۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٨
داخل تونل یا تونل کول دار.

١۴٠،٠١٠متر ۵٣

 اینچ در٢٠ اینچ با غالف به قطر ١۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٩
داخل تونل یا تونل کول دار.

١۶٣،٣۵٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطرھای٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠١
 اینچ در داخل کانال.۶ ميليمتر با غالف ۶٣ و ۴٠

٣٢،١٨٠متر ۵٣

٩٠ اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطر ٣قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٢
 اینچ در داخل کانال.٨ميليمتر با غالف 

٣۵،١٠٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطرھای۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٣
 اینچ در داخل کانال.٨ ميليمتر با غالف ١٢۵ و ١١٠

۴٩،٠٠٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطر۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠۴
 اینچ در داخل کانال.١٠ ميليمتر با غالف ١۶٠

۵١،۵٨٠متر ۵٣

 اینچ در داخل١٢ اینچ باغالف ٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠۵
کانال.

۵۴،۴۵٠متر ۵٣

 اینچ در داخل١۶ اینچ باغالف ١٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠۶
کانال.

۵٧،۶۵٠متر ۵٣

٢٣
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 اینچ در داخل١۶ اینچ باغالف ١٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٧
کانال.

۶١،٢۶٠متر ۵٣

 اینچ در داخل١٨ اینچ باغالف ١۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٨
کانال.

٧٠،٠١٠متر ۵٣

 اینچ در داخل٢٠ اینچ باغالف ١۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٩
کانال.

٨١،۶٧٠متر ۵٣

 اینچ طبق نقشه ھای٣ساخت و نصب لوله فوالدی تھویه به قطر تا ٠۶٠۵٠٠١
استاندارد گاز.

١،۶٧٢،٨٠٠مورد ۵٣

 اینچ طبق نقشه ھای۴ساخت و نصب لوله فوالدی تھویه به قطر تا ٠۶٠۵٠٠٢
استاندارد گاز.

٢،٠٢۴،٩٩٠مورد ۵٣

ساخت، نصب خرپای فلزی، بادبند، بستھای نگھدارنده و رنگ آميزی٠۶٠۶٠٠١
 متری٢۴آنھا در کنار پل ھای موجود تا 

٣٢،٩٧٠کيلوگرم ۵٣

ساخت، نصب خرپای فلزی، بادبند، بست ھای نگھدارنده و رنگ٠۶٠۶٠٠٢
 متری٣۶آميزی آنھا در کنار پل ھای موجود تا 

۵۶،١۵٠کيلوگرم ۵٣

ساخت، نصب خرپای فلزی، بادبند، بست ھای نگھدارنده و رنگ٠۶٠۶٠٠٣
 متری۴٨آميزی آنھا در کنار پل ھای موجود تا 

۵۶،۵٨٠کيلوگرم ۵٣

ساخت، نصب خرپای فلزی، بادبند، بست ھای نگھدارنده و رنگ٠۶٠۶٠٠۴
 متری۶٠آميزی آنھا در کنار پل ھای موجود تا 

۵٨،٨٣٠کيلوگرم ۵٣

بارگيری، حمل و قرار دادن ورق ھای فوالدی بر روی کانال برای٠۶٠٧٠٠١
سھولت عبور و بر روی کانال برای سھولت عبور و برچيدن آنھا.

٧٧،٨٠٠متر مربع ۵٣

 اینچ از کنار۶ اینچ با غالف به قطر ٢عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠١
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح. 

٢٣،٣٠٠متر ۵٣

 اینچ از کنار٨ اینچ با غالف به قطر ٣عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠٢
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح. 

٢۶،۶٣٠متر ۵٣

 اینچ از کنار٨ اینچ با غالف به قطر ۴عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠٣
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح. 

٣۴،١٩٠متر ۵٣

 اینچ از کنار١٠ اینچ با غالف به قطر ۶عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠۴
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح. 

٣۵،٩٩٠متر ۵٣

 اینچ از کنار١٢ اینچ با غالف به قطر ٨عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠۵
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح. 

۴١،٣٣٠متر ۵٣

 اینچ از کنار١۶ اینچ با غالف به قطر ١٠عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠۶
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح.  

۴۶،۴٢٠متر ۵٣

 اینچ از کنار١۶ اینچ با غالف به قطر ١٢عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠٧
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح. 

۴٩،٢٧٠متر ۵٣

 اینچ از کنار١٨ اینچ با غالف به قطر ١۴عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠٨
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح. 

۶١،۵٣٠متر ۵٣

 اینچ از کنار٢٠ اینچ با غالف به قطر ١۶عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠٩
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح. 

٧٩،٩٩٠متر ۵٣

احداث نقب در زیر خطوط راه آھن و جاده ھای آسفالتی اصلی به٠۶٠٩٠٠١
) و جاگذاری غالفR.BORING.G متر با ماشين نقب زنی (١٢طول تا 

 اینچ ۶و ۴ و ٢برای لوله ھای فوالدی با قطر

٢٣،٩۶٨،٧٣٠یک قلم ۵٣

احداث نقب در زیر خطوط راه آھن و جاده ھای آسفالتی اصلی به٠۶٠٩٠٠٢
) و جاگذاری غالفR.BORING.G متر با ماشين نقب زنی (١٢طول تا 

 اینچ ١٢و ١٠ و ٨برای لوله ھای فوالدی با قطر

٣٨،٣۴٩،٩۶٠یک قلم ۵٣

احداث نقب در زیر خطوط راه آھن و جاده ھای آسفالتی اصلی به٠۶٠٩٠٠٣
) و جاگذاری غالفR.BORING.G متر با ماشين نقب زنی (١٢طول تا 

 اینچ).١٠ اینچ(غالف تا ١۶٠برای لوله ھای پلی اتيلن با قطر تا 

٢١،٧۵۴،۶٣٠یک قلم ۵٣

٢۴
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فصل ششم - عبور از موانع

 اینچ در داخل١۶ اینچ باغالف ١٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٧
کانال.

۶١،٢۶٠متر ۵٣

 اینچ در داخل١٨ اینچ باغالف ١۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٨
کانال.

٧٠،٠١٠متر ۵٣

 اینچ در داخل٢٠ اینچ باغالف ١۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٩
کانال.

٨١،۶٧٠متر ۵٣

 اینچ طبق نقشه ھای٣ساخت و نصب لوله فوالدی تھویه به قطر تا ٠۶٠۵٠٠١
استاندارد گاز.

١،۶٧٢،٨٠٠مورد ۵٣

 اینچ طبق نقشه ھای۴ساخت و نصب لوله فوالدی تھویه به قطر تا ٠۶٠۵٠٠٢
استاندارد گاز.

٢،٠٢۴،٩٩٠مورد ۵٣

ساخت، نصب خرپای فلزی، بادبند، بستھای نگھدارنده و رنگ آميزی٠۶٠۶٠٠١
 متری٢۴آنھا در کنار پل ھای موجود تا 

٣٢،٩٧٠کيلوگرم ۵٣

ساخت، نصب خرپای فلزی، بادبند، بست ھای نگھدارنده و رنگ٠۶٠۶٠٠٢
 متری٣۶آميزی آنھا در کنار پل ھای موجود تا 

۵۶،١۵٠کيلوگرم ۵٣

ساخت، نصب خرپای فلزی، بادبند، بست ھای نگھدارنده و رنگ٠۶٠۶٠٠٣
 متری۴٨آميزی آنھا در کنار پل ھای موجود تا 

۵۶،۵٨٠کيلوگرم ۵٣

ساخت، نصب خرپای فلزی، بادبند، بست ھای نگھدارنده و رنگ٠۶٠۶٠٠۴
 متری۶٠آميزی آنھا در کنار پل ھای موجود تا 

۵٨،٨٣٠کيلوگرم ۵٣

بارگيری، حمل و قرار دادن ورق ھای فوالدی بر روی کانال برای٠۶٠٧٠٠١
سھولت عبور و بر روی کانال برای سھولت عبور و برچيدن آنھا.

٧٧،٨٠٠متر مربع ۵٣

 اینچ از کنار۶ اینچ با غالف به قطر ٢عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠١
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح. 

٢٣،٣٠٠متر ۵٣

 اینچ از کنار٨ اینچ با غالف به قطر ٣عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠٢
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح. 

٢۶،۶٣٠متر ۵٣

 اینچ از کنار٨ اینچ با غالف به قطر ۴عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠٣
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح. 

٣۴،١٩٠متر ۵٣

 اینچ از کنار١٠ اینچ با غالف به قطر ۶عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠۴
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح. 

٣۵،٩٩٠متر ۵٣

 اینچ از کنار١٢ اینچ با غالف به قطر ٨عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠۵
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح. 

۴١،٣٣٠متر ۵٣

 اینچ از کنار١۶ اینچ با غالف به قطر ١٠عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠۶
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح.  

۴۶،۴٢٠متر ۵٣

 اینچ از کنار١۶ اینچ با غالف به قطر ١٢عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠٧
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح. 

۴٩،٢٧٠متر ۵٣

 اینچ از کنار١٨ اینچ با غالف به قطر ١۴عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠٨
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح. 

۶١،۵٣٠متر ۵٣

 اینچ از کنار٢٠ اینچ با غالف به قطر ١۶عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠٩
پل ھای موجود شامل فلزات و مصالح. 

٧٩،٩٩٠متر ۵٣

احداث نقب در زیر خطوط راه آھن و جاده ھای آسفالتی اصلی به٠۶٠٩٠٠١
) و جاگذاری غالفR.BORING.G متر با ماشين نقب زنی (١٢طول تا 

 اینچ ۶و ۴ و ٢برای لوله ھای فوالدی با قطر

٢٣،٩۶٨،٧٣٠یک قلم ۵٣

احداث نقب در زیر خطوط راه آھن و جاده ھای آسفالتی اصلی به٠۶٠٩٠٠٢
) و جاگذاری غالفR.BORING.G متر با ماشين نقب زنی (١٢طول تا 

 اینچ ١٢و ١٠ و ٨برای لوله ھای فوالدی با قطر

٣٨،٣۴٩،٩۶٠یک قلم ۵٣

احداث نقب در زیر خطوط راه آھن و جاده ھای آسفالتی اصلی به٠۶٠٩٠٠٣
) و جاگذاری غالفR.BORING.G متر با ماشين نقب زنی (١٢طول تا 

 اینچ).١٠ اینچ(غالف تا ١۶٠برای لوله ھای پلی اتيلن با قطر تا 

٢١،٧۵۴،۶٣٠یک قلم ۵٣

٢۴



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھفتم - آزمایش و راه اندازی

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٢۵

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھفتم - آزمایش و راه اندازی

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٢۵



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھفتم - آزمایش و راه اندازی

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل ھفتم - آزمایش و راه اندازی

آزمایش پوشش خط لوله در منطقه بسته و رفع نواقص و ارائه٠٧٠١٠٠١
گزارش.

٢،٠٩٠متر ۵٣

٩،١٨٠متر اینچ.٨آزمایش مقاومت و نشتی شبکه تا ٠٧٠٢٠٠١ ۵٣

آزمایش مقاومت و نشتی شبکه و نشتی شبکه لوله پلی اتيلن به٠٧٠٢٠٠٢
 ميليمتر.١۶٠ تا ۴٠قطر 

٩،١٨٠متر ۵٣

١١،٨٢٠متر  اینچ١۶ تا ١٠آزمایش مقاومت و نشتی شبکه ٠٧٠٢٠٠٣ ۵٣

 اینچ به لوله۴ھمکاری در اتصال نھایی شبکه توزیع گاز به قطر تا ٠٧٠٣٠٠١
گازدار. 

٩،٢۵۴،٣٨٠مورد ۵٣

 اینچ به لوله١٠ تا ۶ھمکاری در اتصال نھایی شبکه توزیع گاز به قطر ٠٧٠٣٠٠٢
گازدار. 

١٠،٩۵٣،٩٩٠مورد ۵٣

 اینچ به١۶ تا ١٢ھمکاری در اتصال نھایی شبکه توزیع گاز به قطر ٠٧٠٣٠٠٣
لوله گازدار. 

١٢،٨١٩،١١٠مورد ۵٣

ھمکاری در اتصال نھایی شبکه توزیع گاز با لوله پلی اتيلن به قطر٠٧٠٣٠٠۴
 ميليمتر به لوله گاز دار.٩٠ تا ۴٠

٧،٢٢۶،٧٣٠مورد ۵٣

ھمکاری در اتصال نھایی شبکه توزیع گاز با لوله پلی اتيلن به قطر٠٧٠٣٠٠۵
 ميليمتر به لوله گاز دار.١۶٠ تا ١١٠

٨،١۴۶،۴٩٠مورد ۵٣

٢،١٠٠مترتنظيم و راه اندازی حفاظت کاتدی شبکه و رفع نواقص.٠٧٠۴٠٠١ ۵٣

٣،١٧٠مترتزریق گاز و تخليه ھوا و راه اندازی شبکه.٠٧٠۵٠٠١ ۵٣

٢۶

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھفتم - آزمایش و راه اندازی

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل ھفتم - آزمایش و راه اندازی

آزمایش پوشش خط لوله در منطقه بسته و رفع نواقص و ارائه٠٧٠١٠٠١
گزارش.

٢،٠٩٠متر ۵٣

٩،١٨٠متر اینچ.٨آزمایش مقاومت و نشتی شبکه تا ٠٧٠٢٠٠١ ۵٣

آزمایش مقاومت و نشتی شبکه و نشتی شبکه لوله پلی اتيلن به٠٧٠٢٠٠٢
 ميليمتر.١۶٠ تا ۴٠قطر 

٩،١٨٠متر ۵٣

١١،٨٢٠متر  اینچ١۶ تا ١٠آزمایش مقاومت و نشتی شبکه ٠٧٠٢٠٠٣ ۵٣

 اینچ به لوله۴ھمکاری در اتصال نھایی شبکه توزیع گاز به قطر تا ٠٧٠٣٠٠١
گازدار. 

٩،٢۵۴،٣٨٠مورد ۵٣

 اینچ به لوله١٠ تا ۶ھمکاری در اتصال نھایی شبکه توزیع گاز به قطر ٠٧٠٣٠٠٢
گازدار. 

١٠،٩۵٣،٩٩٠مورد ۵٣

 اینچ به١۶ تا ١٢ھمکاری در اتصال نھایی شبکه توزیع گاز به قطر ٠٧٠٣٠٠٣
لوله گازدار. 

١٢،٨١٩،١١٠مورد ۵٣

ھمکاری در اتصال نھایی شبکه توزیع گاز با لوله پلی اتيلن به قطر٠٧٠٣٠٠۴
 ميليمتر به لوله گاز دار.٩٠ تا ۴٠

٧،٢٢۶،٧٣٠مورد ۵٣

ھمکاری در اتصال نھایی شبکه توزیع گاز با لوله پلی اتيلن به قطر٠٧٠٣٠٠۵
 ميليمتر به لوله گاز دار.١۶٠ تا ١١٠

٨،١۴۶،۴٩٠مورد ۵٣

٢،١٠٠مترتنظيم و راه اندازی حفاظت کاتدی شبکه و رفع نواقص.٠٧٠۴٠٠١ ۵٣

٣،١٧٠مترتزریق گاز و تخليه ھوا و راه اندازی شبکه.٠٧٠۵٠٠١ ۵٣

٢۶



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھشتم - حفاظت از زنگ

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٢٧

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھشتم - حفاظت از زنگ

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٢٧



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھشتم - حفاظت از زنگ

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل ھشتم - حفاظت از زنگ

۶٣،٣۵٠متر مربعSP-۶٠٠٧محوطه سازی ایستگاه حفاظت كاتدی طبق نقشه ٠٨٠١٠٠١ ۵٣

١٠،٠۴٠متر مکعباضافی  ریزی  سانتيمتر شن۵اضافه بھاء٠٨٠١٠٠٢ ۵٣

١،٩٢٠،٧۵٠عددSP- ۶٠٠٧ستون با تكيه گاه طبق نقشه  ٠٨٠١٠٠٣ ۵٣

١،۶١٠،٧٠٠عددSP-۶٠٠٧گاه طبق نقشه  ستون بدون تكيه٠٨٠١٠٠۴ ۵٣

تھيه ، ساخت و نصب حدفاصل بين دو ستون بطور كامل طبق نقشه٠٨٠١٠٠۵
SP-۶٠٠٧ 

٧٨۴،۵٢٠متر ۵٣

۴،۵٧۴،٧۶٠عددSP-۶٠٠٧تھيه ، ساخت و نصب درب ایستگاه طبق نقشه ٠٨٠١٠٠۶ ۵٣

تھيه، ساخت و نصب درب ایستگاه حفاظت از زنگ طبق نقشه٠٨٠٢٠٠١
SC-۶١۴٠/A

٢،٣۵۶،۶٢٠عدد ۵٣

تھيه، ساخت و نصب حصار نرده ای و دیوار ایستگاه حفاطت از زنگ٠٨٠٢٠٠٢
A/SC-۶١۴٠طبق نقشه 

٢،٢۵٢،٢٢٠متر ۵٣

SP-۶٠٠٩تھيه و ساخت پایه بتنی مبدل و یکسو کننده طبق نقشه ٠٨٠٣٠٠١
 SP-۶٠١٠یا 

٢،٨١۵،٠٣٠عدد ۵٣

تھيه و ساخت پایه جعبه برق متناوب و مداوم شامل کارھای خاکی،٠٨٠٣٠٠٢
SP-۶٠١٠ و SP-۶٠٠٩بتنی و فلزی طبق نقشه 

١،۵٠٩،٠٠٠عدد ۵٣

٩٢٢،٣۴٠عددنصب جعبه اتصال روی دیوار یا بدنه چاه ٠٨٠٣٠٠٣ ۵٣

١،٠٣٨،٢۶٠عددB/SP-۶٠٠٢تھيه ساخت و نصب پایه جعبه اتصال طبق نقشه ٠٨٠٣٠٠۴ ۵٣

١،٠٢۴،٢٢٠عددB/SP-۶٠١٣تھيه ساخت و نصب نشاندھنده بستر آندی طبق نقشه ٠٨٠٣٠٠۵ ۵٣

تھيه و ساخت و نصب نقاط آزمایش پتانسيل عالئم نشاندھنده با کار٠٨٠٣٠٠۶
  SP-۶٠٠۶/B و SP-۶٠٢۴/Aبرقی آن طبق نقشه 

١،٨۶۴،۵٠٠عدد ۵٣

تھيه و ساخت و نصب نقاط آزمایش پتانسيل عالئم نشاندھنده با کار٠٨٠٣٠٠٧
  SP-۶٠٠۶/B و SP-۶٠٢۵/Aبرقی آن طبق نقشه 

٢،١٧٢،٩٧٠عدد ۵٣

تھيه، ساخت و نصب سایبان مبدل یکسو کننده طبق نقشه٠٨٠٣٠٠٨
SP-۶١٣٩/A

١،١۵٧،٣٠٠عدد ۵٣

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

٢،۶۴۵،٢٨٠عدد ۵٣

١،۴٧٨،٢٢٠عددSP -۶٠١٠) طبق نقشه T/Rنصب دستگاه مبدل یکسو کننده(٠٨٠٣٠١٠ ۵٣

 ترمينال مثبت و منفی و جعبه آزمایش٨ و ۴تھيه و نصب جعبه اتصال ٠٨٠۴٠٠١
 B/SP -۶٠٠٢طبق نقشه 

١،۵١۴،۴٢٠عدد ۵٣

٢٢،٠٠٠متر چاه خشک پس از آندگذاری١٢ریختن و کوبيدن کک دور  لوله غالف "٠٨٠۴٠٠٢ ۵٣

۵۶،١١٠عدد آندعمليات نصب و اتصاالت برقی آند افقی٠٨٠۴٠٠٣ ۵٣

٧۶،٠٩٠عدد آندعمليات نصب کارھای برقی آند چاه آبی و خشک٠٨٠۴٠٠۴ ۵٣

١٠،٢١۵،٣٠٠عددD/SP-۶٠١١تھيه، ساخت و احداث تاسيسات سرچاھی طبق نقشه ٠٨٠۴٠٠۵ ۵٣

 متری طبق١٩ آندی ٣ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠٠۶
  D/SP-۶٠١١نقشه 

۴،۶۴٣،٩٧٠عدد ۵٣

 متری طبق٢٢ آندی ۴ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠٠٧
D/SP-۶٠١١نقشه 

۵،٠١٢،٨٧٠عدد ۵٣

 متری طبق٢۵ آندی ۵ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠٠٨
D/SP-۶٠١١نقشه  

۶،٢٨٩،٣٢٠عدد ۵٣

 متری طبق٢٨ آندی ۶ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠٠٩
 D/SP-۶٠١١نقشه 

۶،٩۶۵،٠٢٠عدد ۵٣

 متری طبق٣١ آندی ٧ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠١٠
SP -۶٠١١نقشه 

٧،۶٨٣،٠١٠عدد ۵٣

 متری طبق٣۴ آندی ٨ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠١١
D/SP-۶٠١١نقشه 

٨،١٢٧،۵۶٠عدد ۵٣

 متری طبق٣٧ آندی ٩ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠١٢
D/SP-۶٠١١نقشه 

٩،٠۴٢،۴٧٠عدد ۵٣

٢٨

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھشتم - حفاظت از زنگ

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل ھشتم - حفاظت از زنگ

۶٣،٣۵٠متر مربعSP-۶٠٠٧محوطه سازی ایستگاه حفاظت كاتدی طبق نقشه ٠٨٠١٠٠١ ۵٣

١٠،٠۴٠متر مکعباضافی  ریزی  سانتيمتر شن۵اضافه بھاء٠٨٠١٠٠٢ ۵٣

١،٩٢٠،٧۵٠عددSP- ۶٠٠٧ستون با تكيه گاه طبق نقشه  ٠٨٠١٠٠٣ ۵٣

١،۶١٠،٧٠٠عددSP-۶٠٠٧گاه طبق نقشه  ستون بدون تكيه٠٨٠١٠٠۴ ۵٣

تھيه ، ساخت و نصب حدفاصل بين دو ستون بطور كامل طبق نقشه٠٨٠١٠٠۵
SP-۶٠٠٧ 

٧٨۴،۵٢٠متر ۵٣

۴،۵٧۴،٧۶٠عددSP-۶٠٠٧تھيه ، ساخت و نصب درب ایستگاه طبق نقشه ٠٨٠١٠٠۶ ۵٣

تھيه، ساخت و نصب درب ایستگاه حفاظت از زنگ طبق نقشه٠٨٠٢٠٠١
SC-۶١۴٠/A

٢،٣۵۶،۶٢٠عدد ۵٣

تھيه، ساخت و نصب حصار نرده ای و دیوار ایستگاه حفاطت از زنگ٠٨٠٢٠٠٢
A/SC-۶١۴٠طبق نقشه 

٢،٢۵٢،٢٢٠متر ۵٣

SP-۶٠٠٩تھيه و ساخت پایه بتنی مبدل و یکسو کننده طبق نقشه ٠٨٠٣٠٠١
 SP-۶٠١٠یا 

٢،٨١۵،٠٣٠عدد ۵٣

تھيه و ساخت پایه جعبه برق متناوب و مداوم شامل کارھای خاکی،٠٨٠٣٠٠٢
SP-۶٠١٠ و SP-۶٠٠٩بتنی و فلزی طبق نقشه 

١،۵٠٩،٠٠٠عدد ۵٣

٩٢٢،٣۴٠عددنصب جعبه اتصال روی دیوار یا بدنه چاه ٠٨٠٣٠٠٣ ۵٣

١،٠٣٨،٢۶٠عددB/SP-۶٠٠٢تھيه ساخت و نصب پایه جعبه اتصال طبق نقشه ٠٨٠٣٠٠۴ ۵٣

١،٠٢۴،٢٢٠عددB/SP-۶٠١٣تھيه ساخت و نصب نشاندھنده بستر آندی طبق نقشه ٠٨٠٣٠٠۵ ۵٣

تھيه و ساخت و نصب نقاط آزمایش پتانسيل عالئم نشاندھنده با کار٠٨٠٣٠٠۶
  SP-۶٠٠۶/B و SP-۶٠٢۴/Aبرقی آن طبق نقشه 

١،٨۶۴،۵٠٠عدد ۵٣

تھيه و ساخت و نصب نقاط آزمایش پتانسيل عالئم نشاندھنده با کار٠٨٠٣٠٠٧
  SP-۶٠٠۶/B و SP-۶٠٢۵/Aبرقی آن طبق نقشه 

٢،١٧٢،٩٧٠عدد ۵٣

تھيه، ساخت و نصب سایبان مبدل یکسو کننده طبق نقشه٠٨٠٣٠٠٨
SP-۶١٣٩/A

١،١۵٧،٣٠٠عدد ۵٣

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

٢،۶۴۵،٢٨٠عدد ۵٣

١،۴٧٨،٢٢٠عددSP -۶٠١٠) طبق نقشه T/Rنصب دستگاه مبدل یکسو کننده(٠٨٠٣٠١٠ ۵٣

 ترمينال مثبت و منفی و جعبه آزمایش٨ و ۴تھيه و نصب جعبه اتصال ٠٨٠۴٠٠١
 B/SP -۶٠٠٢طبق نقشه 

١،۵١۴،۴٢٠عدد ۵٣

٢٢،٠٠٠متر چاه خشک پس از آندگذاری١٢ریختن و کوبيدن کک دور  لوله غالف "٠٨٠۴٠٠٢ ۵٣

۵۶،١١٠عدد آندعمليات نصب و اتصاالت برقی آند افقی٠٨٠۴٠٠٣ ۵٣

٧۶،٠٩٠عدد آندعمليات نصب کارھای برقی آند چاه آبی و خشک٠٨٠۴٠٠۴ ۵٣

١٠،٢١۵،٣٠٠عددD/SP-۶٠١١تھيه، ساخت و احداث تاسيسات سرچاھی طبق نقشه ٠٨٠۴٠٠۵ ۵٣

 متری طبق١٩ آندی ٣ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠٠۶
  D/SP-۶٠١١نقشه 

۴،۶۴٣،٩٧٠عدد ۵٣

 متری طبق٢٢ آندی ۴ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠٠٧
D/SP-۶٠١١نقشه 

۵،٠١٢،٨٧٠عدد ۵٣

 متری طبق٢۵ آندی ۵ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠٠٨
D/SP-۶٠١١نقشه  

۶،٢٨٩،٣٢٠عدد ۵٣

 متری طبق٢٨ آندی ۶ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠٠٩
 D/SP-۶٠١١نقشه 

۶،٩۶۵،٠٢٠عدد ۵٣

 متری طبق٣١ آندی ٧ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠١٠
SP -۶٠١١نقشه 

٧،۶٨٣،٠١٠عدد ۵٣

 متری طبق٣۴ آندی ٨ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠١١
D/SP-۶٠١١نقشه 

٨،١٢٧،۵۶٠عدد ۵٣

 متری طبق٣٧ آندی ٩ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠١٢
D/SP-۶٠١١نقشه 

٩،٠۴٢،۴٧٠عدد ۵٣

٢٨



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھشتم - حفاظت از زنگ

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل ھشتم - حفاظت از زنگ

 با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ٣احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠١
گذاری افقی به طور کامل    

٢،٣٣٧،٩۶٠عدد ۵٣

 با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ۶احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٢
گذاری افقی به طور کامل    

٣،۵٠۶،٩۴٠عدد ۵٣

 با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ٩احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٣
گذاری افقی به طور کامل    

۵،٢۵٨،۶٢٠عدد ۵٣

 با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ١٢احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۴
گذاری افقی به طور کامل    

٧،٠١٣،٨٧٠عدد ۵٣

 با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ١۵احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۵
گذاری افقی به طور کامل    

٨،٧۶٧،٣۴٠عدد ۵٣

 با آندSP-۶٠١۴ آندی طبق نقشه ٢ یا ١احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۶
گذاری عمودی به طور کامل    

٩٢۴،١١٠عدد ۵٣

 با آندSP-۶٠١۴ آندی طبق نقشه ۵ یا ٣احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٧
گذاری عمودی به طور کامل    

١،٧٢٢،٨۵٠عدد ۵٣

٣٨٣،٩۴٠عدداندازه گيری مقاومت زمين چھار ميله ای در عمق و ارائه گزارش٠٨٠۵٠٠٨ ۵٣

نصب کابل با کارھای خاکی کانال شامل ماسه ریزی و آجرگذاری در٠٨٠۵٠٠٩
زمين معمولی 

٢١٧،٣۶٠متر ۵٣

نصب کابل با کارھای خاکی کانال شامل ماسه ریزی و آجرگذاری در٠٨٠۵٠١٠
زمين سنگی 

٢۵١،٣١٠متر ۵٣

 متری و اتصال به ایستگاه طبق نقشه۶نصب اتصال زمين تا ٠٨٠۵٠١١
SP-۶٠٠۴/A

١،٣٩٣،٩۶٠عدد ۵٣

تنظيم ، آزمایش و راه اندازی سيستم  حفاظت از زنگ و تھيه گزارش٠٨٠۵٠١٢
 )  طبقASBUILTنھایی و تھيه و ارائه نقشه ھای اجرا شده (

مشخصات فنی حفاظت از زنگ

١۶،٩۴۵،٠٧٠ایستگاه ۵٣

۴۶٢،٧٢٠متر طول متر۵٠  اینچ تا عمق ١٠تھيه و نصب لوله پی وی سی یا پلی اتيلن  ٠٨٠۶٠٠١ ۵٣

۵٠ اینچ فوالدی معمولی و فوالدی و مشبک تا عمق ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠١
متر

١٣۶،٢٧٠متر ۵٣

 متر تا۵٠ اینچ فوالدی معمولی و مشبک در عمق از ١٢نصب لوله ٠٨٠٨٠٠٢
 متر ١٠٠

١۴٨،٩٠٠متر ۵٣

 متر تا١٠٠ اینچ فوالدی معمولی و مشبک در عمق از ١٢نصب لوله ٠٨٠٨٠٠٣
 متر ١۵٠

١۶٠،۵١٠متر ۵٣

  یاPVC اینچ فوالدی معمولی و عایق شده بجای لوله ١٢نصب لوله ٠٨٠٨٠٠۴
 متر  ۵٠سيمانی در عمق تا 

١٢٩،١۵٠متر ۵٣

٢٩

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھشتم - حفاظت از زنگ

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل ھشتم - حفاظت از زنگ

 با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ٣احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠١
گذاری افقی به طور کامل    

٢،٣٣٧،٩۶٠عدد ۵٣

 با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ۶احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٢
گذاری افقی به طور کامل    

٣،۵٠۶،٩۴٠عدد ۵٣

 با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ٩احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٣
گذاری افقی به طور کامل    

۵،٢۵٨،۶٢٠عدد ۵٣

 با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ١٢احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۴
گذاری افقی به طور کامل    

٧،٠١٣،٨٧٠عدد ۵٣

 با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ١۵احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۵
گذاری افقی به طور کامل    

٨،٧۶٧،٣۴٠عدد ۵٣

 با آندSP-۶٠١۴ آندی طبق نقشه ٢ یا ١احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۶
گذاری عمودی به طور کامل    

٩٢۴،١١٠عدد ۵٣

 با آندSP-۶٠١۴ آندی طبق نقشه ۵ یا ٣احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٧
گذاری عمودی به طور کامل    

١،٧٢٢،٨۵٠عدد ۵٣

٣٨٣،٩۴٠عدداندازه گيری مقاومت زمين چھار ميله ای در عمق و ارائه گزارش٠٨٠۵٠٠٨ ۵٣

نصب کابل با کارھای خاکی کانال شامل ماسه ریزی و آجرگذاری در٠٨٠۵٠٠٩
زمين معمولی 

٢١٧،٣۶٠متر ۵٣

نصب کابل با کارھای خاکی کانال شامل ماسه ریزی و آجرگذاری در٠٨٠۵٠١٠
زمين سنگی 

٢۵١،٣١٠متر ۵٣

 متری و اتصال به ایستگاه طبق نقشه۶نصب اتصال زمين تا ٠٨٠۵٠١١
SP-۶٠٠۴/A

١،٣٩٣،٩۶٠عدد ۵٣

تنظيم ، آزمایش و راه اندازی سيستم  حفاظت از زنگ و تھيه گزارش٠٨٠۵٠١٢
 )  طبقASBUILTنھایی و تھيه و ارائه نقشه ھای اجرا شده (

مشخصات فنی حفاظت از زنگ

١۶،٩۴۵،٠٧٠ایستگاه ۵٣

۴۶٢،٧٢٠متر طول متر۵٠  اینچ تا عمق ١٠تھيه و نصب لوله پی وی سی یا پلی اتيلن  ٠٨٠۶٠٠١ ۵٣

۵٠ اینچ فوالدی معمولی و فوالدی و مشبک تا عمق ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠١
متر

١٣۶،٢٧٠متر ۵٣

 متر تا۵٠ اینچ فوالدی معمولی و مشبک در عمق از ١٢نصب لوله ٠٨٠٨٠٠٢
 متر ١٠٠

١۴٨،٩٠٠متر ۵٣

 متر تا١٠٠ اینچ فوالدی معمولی و مشبک در عمق از ١٢نصب لوله ٠٨٠٨٠٠٣
 متر ١۵٠

١۶٠،۵١٠متر ۵٣

  یاPVC اینچ فوالدی معمولی و عایق شده بجای لوله ١٢نصب لوله ٠٨٠٨٠٠۴
 متر  ۵٠سيمانی در عمق تا 

١٢٩،١۵٠متر ۵٣

٢٩



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل نھم - برش و پخ سر لوله

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٣٠

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل نھم - برش و پخ سر لوله

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٣٠



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل نھم - برش و پخ سر لوله

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل نھم - برش و پخ سر لوله

۴۴،۶٩٠سر لوله اینچ.٣/۴برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠١ ۵٣

۴۶،٢٨٠سر لوله اینچ.١برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠٢ ۵٣

۴٧،٨۴٠سر لوله اینچ.١/۴ ١برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠٣ ۵٣

۴٨،٨٩٠سر لوله اینچ.١/٢ ١برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠۴ ۵٣

۵٣،۶١٠سر لوله اینچ.٢برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠۵ ۵٣

۵٧،٧۶٠سر لوله اینچ.٣برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠۶ ۵٣

٨٣،٣۵٠سر لوله اینچ.۴برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠٧ ۵٣

٩۵،٢۶٠سر لوله اینچ.۶برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠٨ ۵٣

١٢٧،١٧٠سر لوله اینچ.٨برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠٩ ۵٣

١۴٢،٣۴٠سر لوله اینچ.١٠برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠١٠ ۵٣

١٧٨،٩۵٠سر لوله اینچ. ١٢برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠١١ ۵٣

٢۴٣،۶١٠سر لوله اینچ.١۴برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠١٢ ۵٣

٣٠٣،١۵٠سر لوله اینچ.١۶برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠١٣ ۵٣

٩،٣٩٠سر لوله ميليمتر .٢۵برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠١ ۵٣

١٠،٨٠٠سر لوله ميليمتر .۴٠برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠٢ ۵٣

١٢،٩٠٠سر لوله ميليمتر .۶٣برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠٣ ۵٣

١۵،١٢٠سر لوله ميليمتر .٩٠برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠۴ ۵٣

١٧،۶۴٠سر لوله ميليمتر .١١٠برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠۵ ۵٣

٢٢،٠۴٠سر لوله ميليمتر .١٢۵برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠۶ ۵٣

٢٩،٣٩٠سر لوله ميليمتر .١۶٠برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠٧ ۵٣

١٠٣،٩٧٠سر لوله اینچ.٢برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠١ ۵٣

١٣۵،۶٢٠سر لوله اینچ.٣برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠٢ ۵٣

٢٠٠،٠۴٠سر لوله اینچ.۴برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠٣ ۵٣

٢٣۵،٣۴٠سر لوله اینچ.۶برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠۴ ۵٣

٣٣۴،٠٣٠سر لوله اینچ.٨برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠۵ ۵٣

٣٨۵،۴٢٠سر لوله اینچ.١٠برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠۶ ۵٣

۵٠١،٠۵٠سر لوله اینچ.١٢برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠٧ ۵٣

٧٣٧،۴٠٠سر لوله اینچ.١۴برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠٨ ۵٣

١،٠٩١،٣۵٠سر لوله اینچ.١۶برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠٩ ۵٣

۵٩،۶٠٠سر لوله اینچ٢برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠١ ۵٣

۶٨،۶١٠سر لوله اینچ٣برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠٢ ۵٣

٩٩،٢٣٠سر لوله اینچ۴برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠٣ ۵٣

١١٣،۴٠٠سر لوله اینچ۶برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠۴ ۵٣

١٣۶،٧٨٠سر لوله اینچ٨برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠۵ ۵٣

١۵٨،۵۶٠سر لوله اینچ١٠برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠۶ ۵٣

١٩٧،۵٧٠سر لوله اینچ١٢برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠٧ ۵٣

٢٨٨،۵٧٠سر لوله اینچ١۴برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠٨ ۵٣

٣٨٢،٠۵٠سر لوله اینچ١۶برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠٩ ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ باالتر از ضخامت ٢برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠١
 اینچ ٠/٧۵٠

١٠١،۵۶٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ  باالتر از ضخامت ٣برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠٢
 اینچ٠/٧۵٠

١۴٣،۴۴٠سر لوله ۵٣
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۴۴،۶٩٠سر لوله اینچ.٣/۴برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠١ ۵٣

۴۶،٢٨٠سر لوله اینچ.١برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠٢ ۵٣

۴٧،٨۴٠سر لوله اینچ.١/۴ ١برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠٣ ۵٣

۴٨،٨٩٠سر لوله اینچ.١/٢ ١برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠۴ ۵٣

۵٣،۶١٠سر لوله اینچ.٢برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠۵ ۵٣

۵٧،٧۶٠سر لوله اینچ.٣برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠۶ ۵٣

٨٣،٣۵٠سر لوله اینچ.۴برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠٧ ۵٣

٩۵،٢۶٠سر لوله اینچ.۶برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠٨ ۵٣

١٢٧،١٧٠سر لوله اینچ.٨برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠٩ ۵٣

١۴٢،٣۴٠سر لوله اینچ.١٠برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠١٠ ۵٣

١٧٨،٩۵٠سر لوله اینچ. ١٢برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠١١ ۵٣

٢۴٣،۶١٠سر لوله اینچ.١۴برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠١٢ ۵٣

٣٠٣،١۵٠سر لوله اینچ.١۶برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠١٣ ۵٣

٩،٣٩٠سر لوله ميليمتر .٢۵برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠١ ۵٣

١٠،٨٠٠سر لوله ميليمتر .۴٠برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠٢ ۵٣

١٢،٩٠٠سر لوله ميليمتر .۶٣برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠٣ ۵٣

١۵،١٢٠سر لوله ميليمتر .٩٠برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠۴ ۵٣

١٧،۶۴٠سر لوله ميليمتر .١١٠برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠۵ ۵٣

٢٢،٠۴٠سر لوله ميليمتر .١٢۵برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠۶ ۵٣

٢٩،٣٩٠سر لوله ميليمتر .١۶٠برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠٧ ۵٣

١٠٣،٩٧٠سر لوله اینچ.٢برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠١ ۵٣

١٣۵،۶٢٠سر لوله اینچ.٣برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠٢ ۵٣

٢٠٠،٠۴٠سر لوله اینچ.۴برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠٣ ۵٣

٢٣۵،٣۴٠سر لوله اینچ.۶برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠۴ ۵٣

٣٣۴،٠٣٠سر لوله اینچ.٨برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠۵ ۵٣

٣٨۵،۴٢٠سر لوله اینچ.١٠برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠۶ ۵٣

۵٠١،٠۵٠سر لوله اینچ.١٢برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠٧ ۵٣

٧٣٧،۴٠٠سر لوله اینچ.١۴برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠٨ ۵٣

١،٠٩١،٣۵٠سر لوله اینچ.١۶برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠٩ ۵٣

۵٩،۶٠٠سر لوله اینچ٢برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠١ ۵٣

۶٨،۶١٠سر لوله اینچ٣برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠٢ ۵٣

٩٩،٢٣٠سر لوله اینچ۴برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠٣ ۵٣

١١٣،۴٠٠سر لوله اینچ۶برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠۴ ۵٣

١٣۶،٧٨٠سر لوله اینچ٨برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠۵ ۵٣

١۵٨،۵۶٠سر لوله اینچ١٠برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠۶ ۵٣

١٩٧،۵٧٠سر لوله اینچ١٢برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠٧ ۵٣

٢٨٨،۵٧٠سر لوله اینچ١۴برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠٨ ۵٣

٣٨٢،٠۵٠سر لوله اینچ١۶برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠٩ ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ باالتر از ضخامت ٢برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠١
 اینچ ٠/٧۵٠

١٠١،۵۶٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ  باالتر از ضخامت ٣برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠٢
 اینچ٠/٧۵٠

١۴٣،۴۴٠سر لوله ۵٣
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 تا٠/۵٠٠ اینچ  باالتر از ضخامت ۴برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠٣
 اینچ٠/٧۵٠

١۶۵،٣٨٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ  باالتر از ضخامت ۶برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠۴
 اینچ٠/٧۵٠

٢۶٠،٣٩٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ  باالتر از ضخامت ٨برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠۵
 اینچ٠/٧۵٠

٢٧۶،۶٠٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ باالتر از ضخامت ١٠برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠۶
 اینچ٠/٧۵٠

٣٣١،٩٢٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ باالتر از ضخامت ١٢برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠٧
 اینچ٠/٧۵٠

۴١۴،٩٠٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ باالتر از ضخامت ١۴برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠٨
 اینچ٠/٧۵٠

۶٠٢،٧٨٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ باالتر از ضخامت ١۶برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠٩
 اینچ٠/٧۵٠

٧۴۴،٧٩٠سر لوله ۵٣
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وزارت نفت
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فصل نھم - برش و پخ سر لوله

 تا٠/۵٠٠ اینچ  باالتر از ضخامت ۴برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠٣
 اینچ٠/٧۵٠

١۶۵،٣٨٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ  باالتر از ضخامت ۶برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠۴
 اینچ٠/٧۵٠

٢۶٠،٣٩٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ  باالتر از ضخامت ٨برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠۵
 اینچ٠/٧۵٠

٢٧۶،۶٠٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ باالتر از ضخامت ١٠برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠۶
 اینچ٠/٧۵٠

٣٣١،٩٢٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ باالتر از ضخامت ١٢برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠٧
 اینچ٠/٧۵٠

۴١۴،٩٠٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ باالتر از ضخامت ١۴برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠٨
 اینچ٠/٧۵٠

۶٠٢،٧٨٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ باالتر از ضخامت ١۶برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠٩
 اینچ٠/٧۵٠

٧۴۴،٧٩٠سر لوله ۵٣
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۵٠،۵۴٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٢خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠١ ۵٣

۶٠،۶۵٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٣خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٢ ۵٣

٧۶،٧٣٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.۴خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٣ ۵٣

١١٢،٢۵٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.۶خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۴ ۵٣

٢٨٠،۴۴٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٨خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۵ ۵٣

٣٣۶،۵٣٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١٠خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۶ ۵٣

۴١۶،١۶٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١٢خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٧ ۵٣

۵۵۴،٨٧٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١۴خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٨ ۵٣

٨٣٢،٣١٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١۶خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٩ ۵٣

٧٢،١١٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٢خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠١ ۵٣

٨۶،۵٣٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٣خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٢ ۵٣

١٠٠،۴٢٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.۴خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٣ ۵٣

١۴۶،٩٠٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.۶خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۴ ۵٣

٣١١،٨٢٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٨خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۵ ۵٣

٣۴۴،٢۵٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١٠خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۶ ۵٣

۴۵۶،٨١٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١٢خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٧ ۵٣

۶٠٩،٠٨٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١۴خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٨ ۵٣

٩١٣،۶٢٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١۶خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٩ ۵٣

۴،٨۴٠متر٣/۴ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠١ ۵٣

۴،٩۵٠متر١ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠٢ ۵٣

۵،٠۵٠متر١/۴ ١ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠٣ ۵٣

۵،١۶٠متر١/٢ ١ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠۴ ۵٣

۵،٣٨٠متر٢ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠۵ ۵٣

۵،٨۴٠متر٣استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠۶ ۵٣

٧،٩٢٠متر۴استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠٧ ۵٣

١٧،٣٩٠متر۶ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠٨ ۵٣

٢١،٧۴٠متر٨ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠٩ ۵٣

٢۶،٨٧٠متر١٠ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠١٠ ۵٣

٢٩،٣۴٠متر١٢ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠١١ ۵٣

٣۵،٣٨٠متر١۴ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠١٢ ۵٣

٣٩،۴۴٠متر١۶ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠١٣ ۵٣

۴،۶٢٠متر ميليمتر (آماده برای اتصال)٢۵استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠١ ۵٣

۴،٧٧٠متر ميليمتر (آماده برای اتصال)۴٠استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠٢ ۵٣

۴،٩٨٠متر ميليمتر(آماده برای اتصال).۶٣استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠٣ ۵٣

۶،٠٩٠متر ميليمتر(آماده برای اتصال).٩٠استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠۴ ۵٣

۶،۴۵٠متر ميليمتر(آماده برای اتصال).١١٠استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠۵ ۵٣

٨،٠۵٠متر ميليمتر(آماده برای اتصال).١٢۵استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠۶ ۵٣

٩،٩٠٠متر ميليمتر(آماده برای اتصال).١۶٠استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠٧ ۵٣

٣۴

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دھم - خمکاری و استقرار لوله

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل دھم - خمکاری و استقرار لوله

۵٠،۵۴٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٢خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠١ ۵٣

۶٠،۶۵٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٣خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٢ ۵٣

٧۶،٧٣٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.۴خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٣ ۵٣

١١٢،٢۵٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.۶خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۴ ۵٣

٢٨٠،۴۴٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٨خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۵ ۵٣

٣٣۶،۵٣٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١٠خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۶ ۵٣

۴١۶،١۶٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١٢خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٧ ۵٣

۵۵۴،٨٧٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١۴خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٨ ۵٣

٨٣٢،٣١٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١۶خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٩ ۵٣

٧٢،١١٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٢خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠١ ۵٣

٨۶،۵٣٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٣خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٢ ۵٣

١٠٠،۴٢٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.۴خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٣ ۵٣

١۴۶،٩٠٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.۶خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۴ ۵٣

٣١١،٨٢٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٨خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۵ ۵٣

٣۴۴،٢۵٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١٠خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۶ ۵٣

۴۵۶،٨١٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١٢خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٧ ۵٣

۶٠٩،٠٨٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١۴خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٨ ۵٣

٩١٣،۶٢٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١۶خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٩ ۵٣

۴،٨۴٠متر٣/۴ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠١ ۵٣

۴،٩۵٠متر١ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠٢ ۵٣

۵،٠۵٠متر١/۴ ١ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠٣ ۵٣

۵،١۶٠متر١/٢ ١ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠۴ ۵٣

۵،٣٨٠متر٢ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠۵ ۵٣

۵،٨۴٠متر٣استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠۶ ۵٣

٧،٩٢٠متر۴استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠٧ ۵٣

١٧،٣٩٠متر۶ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠٨ ۵٣

٢١،٧۴٠متر٨ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠٩ ۵٣

٢۶،٨٧٠متر١٠ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠١٠ ۵٣

٢٩،٣۴٠متر١٢ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠١١ ۵٣

٣۵،٣٨٠متر١۴ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠١٢ ۵٣

٣٩،۴۴٠متر١۶ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نھایی) برای لوله "١٠٠٣٠١٣ ۵٣

۴،۶٢٠متر ميليمتر (آماده برای اتصال)٢۵استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠١ ۵٣

۴،٧٧٠متر ميليمتر (آماده برای اتصال)۴٠استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠٢ ۵٣

۴،٩٨٠متر ميليمتر(آماده برای اتصال).۶٣استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠٣ ۵٣

۶،٠٩٠متر ميليمتر(آماده برای اتصال).٩٠استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠۴ ۵٣

۶،۴۵٠متر ميليمتر(آماده برای اتصال).١١٠استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠۵ ۵٣

٨،٠۵٠متر ميليمتر(آماده برای اتصال).١٢۵استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠۶ ۵٣

٩،٩٠٠متر ميليمتر(آماده برای اتصال).١۶٠استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠٧ ۵٣

٣۴



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقليل فشار

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٣۵

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقليل فشار

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٣۵



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقليل فشار

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقليل فشار

ساخت، نصب و آزمایش کامل کارھای مکانيکی ایستگاه ھای تقليل١١٠١٠٠١
  متر مکعب /ساعت.۵٠٠٠ به ظرفيت TBSفشار 

٧۴،۵٨٧،٨٨٠ایستگاه ۵٣

ساخت، نصب و آزمایش کامل کارھای مکانيکی ایستگاه ھای تقليل١١٠١٠٠٢
 متر مکعب /ساعت.١٠٠٠٠ به ظرفيت TBSفشار 

٩٢،٠٩٨،٩٢٠ایستگاه ۵٣

ساخت، نصب و آزمایش کامل کارھای مکانيکی ایستگاه ھای تقليل١١٠١٠٠٣
  متر مکعب /ساعت.٢٠٠٠٠ به ظرفيت TBSفشار 

١١٢،١٢۵،٩٢٠ایستگاه ۵٣

ساخت، نصب و آزمایش کامل کارھای مکانيکی ایستگاه ھای تقليل١١٠١٠٠۴
 متر مکعب /ساعت.٣٠٠٠٠ به ظرفيت TBSفشار 

١٣١،۶٨٨،٣۶٠ایستگاه ۵٣

احداث ساختمان ایستگاه تقليل فشار شامل کارھای سيویل،١١٠٢٠٠١
-SE تا SC-۶٩١٠محوطه سازی و تاسيسات برقی طبق نقشه ھای 

 و مشخصات فنی مربوط ST-۶۴٠٩ و SC-۶۴٠٨  و SC-۶۴٠٧ و ۶٩١٢

٠ایستگاه ۵٣

تھيه مصالح، ساخت و نصب سکوی ( شاسی ) فلزی به ظرفيت١١٠٣٠٠١
 مترمکعب/ساعت.۵٠٠٠

١٣،١٧٨،۶٠٠ایستگاه ۵٣

تھيه مصالح، ساخت و نصب سکوی (شاسی) فلزی به ظرفيت١١٠٣٠٠٢
 مترمکعب/ساعت. ١٠٠٠٠

١۶،٣۴۶،٩۶٠ایستگاه ۵٣

تھيه مصالح، ساخت و نصب سکوی (شاسی) فلزی به ظرفيت١١٠٣٠٠٣
 مترمکعب/ساعت. ٢٠٠٠٠

١٧،٠٣۴،۶٩٠ایستگاه ۵٣

تھيه مصالح، ساخت و نصب سکوی (شاسی) فلزی به ظرفيت١١٠٣٠٠۴
 مترمکعب/ساعت. ٣٠٠٠٠

١٩،۵١٨،٢٧٠ایستگاه ۵٣

٣۶

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقليل فشار

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقليل فشار

ساخت، نصب و آزمایش کامل کارھای مکانيکی ایستگاه ھای تقليل١١٠١٠٠١
  متر مکعب /ساعت.۵٠٠٠ به ظرفيت TBSفشار 

٧۴،۵٨٧،٨٨٠ایستگاه ۵٣

ساخت، نصب و آزمایش کامل کارھای مکانيکی ایستگاه ھای تقليل١١٠١٠٠٢
 متر مکعب /ساعت.١٠٠٠٠ به ظرفيت TBSفشار 

٩٢،٠٩٨،٩٢٠ایستگاه ۵٣

ساخت، نصب و آزمایش کامل کارھای مکانيکی ایستگاه ھای تقليل١١٠١٠٠٣
  متر مکعب /ساعت.٢٠٠٠٠ به ظرفيت TBSفشار 

١١٢،١٢۵،٩٢٠ایستگاه ۵٣

ساخت، نصب و آزمایش کامل کارھای مکانيکی ایستگاه ھای تقليل١١٠١٠٠۴
 متر مکعب /ساعت.٣٠٠٠٠ به ظرفيت TBSفشار 

١٣١،۶٨٨،٣۶٠ایستگاه ۵٣

احداث ساختمان ایستگاه تقليل فشار شامل کارھای سيویل،١١٠٢٠٠١
-SE تا SC-۶٩١٠محوطه سازی و تاسيسات برقی طبق نقشه ھای 

 و مشخصات فنی مربوط ST-۶۴٠٩ و SC-۶۴٠٨  و SC-۶۴٠٧ و ۶٩١٢

٠ایستگاه ۵٣

تھيه مصالح، ساخت و نصب سکوی ( شاسی ) فلزی به ظرفيت١١٠٣٠٠١
 مترمکعب/ساعت.۵٠٠٠

١٣،١٧٨،۶٠٠ایستگاه ۵٣

تھيه مصالح، ساخت و نصب سکوی (شاسی) فلزی به ظرفيت١١٠٣٠٠٢
 مترمکعب/ساعت. ١٠٠٠٠

١۶،٣۴۶،٩۶٠ایستگاه ۵٣

تھيه مصالح، ساخت و نصب سکوی (شاسی) فلزی به ظرفيت١١٠٣٠٠٣
 مترمکعب/ساعت. ٢٠٠٠٠

١٧،٠٣۴،۶٩٠ایستگاه ۵٣

تھيه مصالح، ساخت و نصب سکوی (شاسی) فلزی به ظرفيت١١٠٣٠٠۴
 مترمکعب/ساعت. ٣٠٠٠٠

١٩،۵١٨،٢٧٠ایستگاه ۵٣

٣۶



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دوازدھم - احداث حوضچه

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٣٧

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دوازدھم - احداث حوضچه

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٣٧



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دوازدھم - احداث حوضچه

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل دوازدھم - احداث حوضچه

ساخت و نصب حوضجه بتنی پيش ساخته ھر یک از شير ھای١٢٠١٠٠١
 اینچ شامل تھيه مصالح، ساخت و نصب طبق نقشه۶و۴و٢

SC-۶٩۶۶.و مشخصات فنی 

۵۴١،٨٧٠عدد ۵٣

تھيه، ساخت و نصب حوضچه بتنی نقاط آزمایش پتانسيل و نصب١٢٠١٠٠٢
 و مشخصات فنی. SP-۶٠٢۶اتصاالت عایقی شامل حمل طبق نقشه 

٨٩٩،٢٩٠عدد ۵٣

تھيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی در محل نصب لوله تخليه  ١٢٠١٠٠٣
)BLOW DOUN) ۴ اینچ طبق١۶ اینچ تا ٨ اینچ روی خطوط لوله 

 و مشخصات فنی.SC-۶١٧۵نقشه 

۴،٣٨١،۵۵٠عدد ۵٣

١٢ و١٠و ٨تھيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی ھر یک از شيرھا ١٢٠١٠٠۴
 و مشخصات فنی.SC-۶١١٨ یا SC-۶٠۶١اینچ طبق نقشه 

٢۴،٧٠۵،١٧٠عدد ۵٣

١٢ و١٠و ٨تھيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی ھر یک از شيرھا ١٢٠١٠٠۵
 و مشخصات فنی.SC-۶٠۶٣ یا SC-۶٠۶٢اینچ طبق نقشه 

٣٣،٨٨۵،١٩٠عدد ۵٣

١٢ و١٠و ٨تھيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی ھر یک از شيرھا ١٢٠١٠٠۶
  و مشخصات فنی.SC-۶٠۶۴اینچ طبق نقشه 

۴۴،٩۴٠،١۴٠عدد ۵٣

١٢ و١٠و ٨تھيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی ھر یک از شيرھا ١٢٠١٠٠٧
 و مشخصات فنی.SC-۶١١٧اینچ طبق نقشه 

٣١،٨٧۶،۴۶٠عدد ۵٣

 اینچ طبق١۶تھيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی ھر یک از شير١٢٠١٠٠٨
 و مشخصات فنی.SC-۶٠۶۵نقشه 

۵٣،٩٠٧،٩۵٠عدد ۵٣

٣٨

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دوازدھم - احداث حوضچه

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل دوازدھم - احداث حوضچه

ساخت و نصب حوضجه بتنی پيش ساخته ھر یک از شير ھای١٢٠١٠٠١
 اینچ شامل تھيه مصالح، ساخت و نصب طبق نقشه۶و۴و٢

SC-۶٩۶۶.و مشخصات فنی 

۵۴١،٨٧٠عدد ۵٣

تھيه، ساخت و نصب حوضچه بتنی نقاط آزمایش پتانسيل و نصب١٢٠١٠٠٢
 و مشخصات فنی. SP-۶٠٢۶اتصاالت عایقی شامل حمل طبق نقشه 

٨٩٩،٢٩٠عدد ۵٣

تھيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی در محل نصب لوله تخليه  ١٢٠١٠٠٣
)BLOW DOUN) ۴ اینچ طبق١۶ اینچ تا ٨ اینچ روی خطوط لوله 

 و مشخصات فنی.SC-۶١٧۵نقشه 

۴،٣٨١،۵۵٠عدد ۵٣

١٢ و١٠و ٨تھيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی ھر یک از شيرھا ١٢٠١٠٠۴
 و مشخصات فنی.SC-۶١١٨ یا SC-۶٠۶١اینچ طبق نقشه 

٢۴،٧٠۵،١٧٠عدد ۵٣

١٢ و١٠و ٨تھيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی ھر یک از شيرھا ١٢٠١٠٠۵
 و مشخصات فنی.SC-۶٠۶٣ یا SC-۶٠۶٢اینچ طبق نقشه 

٣٣،٨٨۵،١٩٠عدد ۵٣

١٢ و١٠و ٨تھيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی ھر یک از شيرھا ١٢٠١٠٠۶
  و مشخصات فنی.SC-۶٠۶۴اینچ طبق نقشه 

۴۴،٩۴٠،١۴٠عدد ۵٣

١٢ و١٠و ٨تھيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی ھر یک از شيرھا ١٢٠١٠٠٧
 و مشخصات فنی.SC-۶١١٧اینچ طبق نقشه 

٣١،٨٧۶،۴۶٠عدد ۵٣

 اینچ طبق١۶تھيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی ھر یک از شير١٢٠١٠٠٨
 و مشخصات فنی.SC-۶٠۶۵نقشه 

۵٣،٩٠٧،٩۵٠عدد ۵٣

٣٨



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سيزدھم - کارھای خاکی

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٣٩

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سيزدھم - کارھای خاکی

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٣٩



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سيزدھم - کارھای خاکی

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدھم - کارھای خاکی

حفر چاله آزمایش و پر کردن آن شامل حمل مواد زائد به بيرون کارگاه١٣٠١٠٠١
 متر.١/۵× ٠/۵ ×١/۵ کيلومتر در محل مجاز به ابعاد  ٣٠تا فاصله 

۵٧٩،۵٧٠عدد ۵٣

٢،۵١٠مترطولپياده کردن مسير و رنگریزی١٣٠٢٠٠١ ۵٣

 سانتيمتر بوسيله کمپرسور،۵تخریب و کندن آسفالت به ضخامت ١٣٠٣٠٠١
توده نمودن در کنار کانال ، بارگيری ،حمل و تخليه.

٢٩،١۵٠متر مربع ۵٣

 به ازای ھر سانتيمتر اضافه١٣٠٣٠٠١اضافه بھا نسبت به ردیف ١٣٠٣٠٠٢
 سانتيمتر-كسر سانتيمتر به تناسب محاسبه می۵ضخامت مازاد بر 

شود

۶،٠٠٠متر مربع ۵٣

 سانتيمتر (اندازه گيری بر٧برش آسفالت با كاتر به ضخامت تا ١٣٠۴٠٠١
حسب طول ھر خط برش)

١٠،٣١٠مترطول ۵٣

اضافه بھا نسبت به ردیف فوق به ازای ھر سانتيمتر اضافه ضخامت١٣٠۴٠٠٢
 سانتيمتر(اندازه گيری بر حسب طول ھر خط برش)-كسر٧مازاد بر 

سانتيمتر به تناسب محاسبه می شود

١،٢٢٠مترطول ۵٣

۵٨٨،۴٠٠متر مکعبتخریب انواع بتن غيرمسلح با ھر عيار سيمان١٣٠۶٠٠١ ۵٣

۶٧٧،٧١٠متر مکعبتخریب انواع بتن مسلح با ھر عيار سيمان و بریدن ميلگرد١٣٠۶٠٠٢ ۵٣

بر چيدن کف آجری یا موزایيک با ھر نوع مالت و توده نمودن در کنار١٣٠۶٠٠٣
کانال، بارگيری، حمل و تخليه در محل مجاز

٢٨،٣٢٠متر مربع ۵٣

 اینچ و٣و ٢حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر ١٣٠٧٠٠١
 ميليمتر شامل خاكبرداری، سرند۶٣ و ۴٠لوله پلی اتيلن به قطر 

كردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرغاب كردن یا كوبيدن طبق مشخصات
فنی (دستی/ماشينی) و حمل زوائد

٧٣،۶٢٠مترطول ۵٣

 اینچ و۴حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر ١٣٠٧٠٠٢
 ميليمتر شامل خاكبرداری، سرند١١٠ و ٩٠لوله پلی اتيلن به قطر 

كردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرغاب كردن یا كوبيدن طبق مشخصات
فنی (دستی/ماشينی) و حمل زوائد

٨٠،٨۵٠مترطول ۵٣

 اینچ و۶حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر ١٣٠٧٠٠٣
 ميليمتر شامل خاكبرداری، سرند١۶٠ و ١٢۵لوله پلی اتيلن به قطر 

كردن، خاکریزی، نوار گذاری ، ، غرغاب كردن یا كوبيدن طبق
مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل زوائد

٩١،۴۶٠مترطول ۵٣

 اینچ٨حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر ١٣٠٧٠٠۴
شامل خاكبرداری، سرند كردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرقاب یا
كوبيدن طبق مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل زوائد

١٠۴،٠٨٠مترطول ۵٣

 اینچ١٠حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر١٣٠٧٠٠۵
شامل خاكبرداری، سرند كردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرقاب یا
كوبيدن طبق مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل زوائد

١١۶،٠٩٠مترطول ۵٣

 اینچ١٢حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر١٣٠٧٠٠۶
شامل خاكبرداری، سرند كردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرقاب یا
كوبيدن طبق مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل زوائد

١٢٩،٣۶٠مترطول ۵٣

 اینچ١۴حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر١٣٠٧٠٠٧
شامل خاكبرداری، سرند كردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرقاب یا
كوبيدن طبق مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل زوائد

١۴۶،٠۵٠مترطول ۵٣

 اینچ١۶حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر١٣٠٧٠٠٨
شامل خاكبرداری، سرند كردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرقاب یا
كوبيدن طبق مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل زوائد

١۵٨،٨۶٠مترطول ۵٣

 متر و٢حفر كانال در زمين غيرسنگی با وسایل دستی تا عمق ١٣١٢٠٠١
ریختن خاك ھای كنده شده در كنار كانال

۴٨،۵٠٠متر مکعب ۵٣

حفر كانال در زمين سنگی یا قطعات بزرگ سنگ با وسایل دستی و١٣١٢٠٠٢
 متر و ریختن خاك ھای كنده شده در كنار كانال٢كمپرسور عمق 

۵٩٩،۶۵٠متر مکعب ۵٣

 متر و ریختن خاك٢حفر كانال در زمين لجنی با وسایل دستی عمق ١٣١٢٠٠٣
ھای كنده شده در كنار كانال

١١٨،٧١٠متر مکعب ۵٣

اضافه بھا به حفاری كانال به روش دستی ، درصورتی كه عمق كانال١٣١٢٠٠۴
 متر یكبار و حجم واقع۴ تا ٢ متر باشد. برای حجم واقع بين ٢بيش از 

 متر دوبار و به ھمين ترتيب برای عمق ھای بيشتر۶ تا ۴بين 

١٩،٢۶٠متر مکعب ۵٣

۴٠

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سيزدھم - کارھای خاکی

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدھم - کارھای خاکی

حفر چاله آزمایش و پر کردن آن شامل حمل مواد زائد به بيرون کارگاه١٣٠١٠٠١
 متر.١/۵× ٠/۵ ×١/۵ کيلومتر در محل مجاز به ابعاد  ٣٠تا فاصله 

۵٧٩،۵٧٠عدد ۵٣

٢،۵١٠مترطولپياده کردن مسير و رنگریزی١٣٠٢٠٠١ ۵٣

 سانتيمتر بوسيله کمپرسور،۵تخریب و کندن آسفالت به ضخامت ١٣٠٣٠٠١
توده نمودن در کنار کانال ، بارگيری ،حمل و تخليه.

٢٩،١۵٠متر مربع ۵٣

 به ازای ھر سانتيمتر اضافه١٣٠٣٠٠١اضافه بھا نسبت به ردیف ١٣٠٣٠٠٢
 سانتيمتر-كسر سانتيمتر به تناسب محاسبه می۵ضخامت مازاد بر 

شود

۶،٠٠٠متر مربع ۵٣

 سانتيمتر (اندازه گيری بر٧برش آسفالت با كاتر به ضخامت تا ١٣٠۴٠٠١
حسب طول ھر خط برش)

١٠،٣١٠مترطول ۵٣

اضافه بھا نسبت به ردیف فوق به ازای ھر سانتيمتر اضافه ضخامت١٣٠۴٠٠٢
 سانتيمتر(اندازه گيری بر حسب طول ھر خط برش)-كسر٧مازاد بر 

سانتيمتر به تناسب محاسبه می شود

١،٢٢٠مترطول ۵٣

۵٨٨،۴٠٠متر مکعبتخریب انواع بتن غيرمسلح با ھر عيار سيمان١٣٠۶٠٠١ ۵٣

۶٧٧،٧١٠متر مکعبتخریب انواع بتن مسلح با ھر عيار سيمان و بریدن ميلگرد١٣٠۶٠٠٢ ۵٣

بر چيدن کف آجری یا موزایيک با ھر نوع مالت و توده نمودن در کنار١٣٠۶٠٠٣
کانال، بارگيری، حمل و تخليه در محل مجاز

٢٨،٣٢٠متر مربع ۵٣

 اینچ و٣و ٢حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر ١٣٠٧٠٠١
 ميليمتر شامل خاكبرداری، سرند۶٣ و ۴٠لوله پلی اتيلن به قطر 

كردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرغاب كردن یا كوبيدن طبق مشخصات
فنی (دستی/ماشينی) و حمل زوائد

٧٣،۶٢٠مترطول ۵٣

 اینچ و۴حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر ١٣٠٧٠٠٢
 ميليمتر شامل خاكبرداری، سرند١١٠ و ٩٠لوله پلی اتيلن به قطر 

كردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرغاب كردن یا كوبيدن طبق مشخصات
فنی (دستی/ماشينی) و حمل زوائد

٨٠،٨۵٠مترطول ۵٣

 اینچ و۶حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر ١٣٠٧٠٠٣
 ميليمتر شامل خاكبرداری، سرند١۶٠ و ١٢۵لوله پلی اتيلن به قطر 

كردن، خاکریزی، نوار گذاری ، ، غرغاب كردن یا كوبيدن طبق
مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل زوائد

٩١،۴۶٠مترطول ۵٣

 اینچ٨حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر ١٣٠٧٠٠۴
شامل خاكبرداری، سرند كردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرقاب یا
كوبيدن طبق مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل زوائد

١٠۴،٠٨٠مترطول ۵٣

 اینچ١٠حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر١٣٠٧٠٠۵
شامل خاكبرداری، سرند كردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرقاب یا
كوبيدن طبق مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل زوائد

١١۶،٠٩٠مترطول ۵٣

 اینچ١٢حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر١٣٠٧٠٠۶
شامل خاكبرداری، سرند كردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرقاب یا
كوبيدن طبق مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل زوائد

١٢٩،٣۶٠مترطول ۵٣

 اینچ١۴حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر١٣٠٧٠٠٧
شامل خاكبرداری، سرند كردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرقاب یا
كوبيدن طبق مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل زوائد

١۴۶،٠۵٠مترطول ۵٣

 اینچ١۶حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر١٣٠٧٠٠٨
شامل خاكبرداری، سرند كردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرقاب یا
كوبيدن طبق مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل زوائد

١۵٨،٨۶٠مترطول ۵٣

 متر و٢حفر كانال در زمين غيرسنگی با وسایل دستی تا عمق ١٣١٢٠٠١
ریختن خاك ھای كنده شده در كنار كانال

۴٨،۵٠٠متر مکعب ۵٣

حفر كانال در زمين سنگی یا قطعات بزرگ سنگ با وسایل دستی و١٣١٢٠٠٢
 متر و ریختن خاك ھای كنده شده در كنار كانال٢كمپرسور عمق 

۵٩٩،۶۵٠متر مکعب ۵٣

 متر و ریختن خاك٢حفر كانال در زمين لجنی با وسایل دستی عمق ١٣١٢٠٠٣
ھای كنده شده در كنار كانال

١١٨،٧١٠متر مکعب ۵٣

اضافه بھا به حفاری كانال به روش دستی ، درصورتی كه عمق كانال١٣١٢٠٠۴
 متر یكبار و حجم واقع۴ تا ٢ متر باشد. برای حجم واقع بين ٢بيش از 

 متر دوبار و به ھمين ترتيب برای عمق ھای بيشتر۶ تا ۴بين 

١٩،٢۶٠متر مکعب ۵٣

۴٠



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سيزدھم - کارھای خاکی

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدھم - کارھای خاکی

اضافه بھای حفاری كانال  به روش دستی درصورتی كه عمليات١٣١٢٠٠۵
پایين تر از سطح آب زیرزمينی صورت گيرد و برای آبكشی حين

اجرای كار، به كار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد

۶٢،٢١٠متر مکعب ۵٣

 متر و٢حفر كانال در زمين غيرسنگی با وسایل ماشينی تا عمق ١٣١٢٠٠۶
ریختن خاك ھای كنده شده در كنار كانال

١٢،۶۵٠متر مکعب ۵٣

حفر كانال در زمين سنگی یا قطعات بزرگ سنگ با بيل مكانيكی و١٣١٢٠٠٧
 متر و ریختن خاك ھای كنده شده در كنار٢چكش ھيدروليكی عمق 

كانال

١٩۶،۵٨٠متر مکعب ۵٣

 متر و ریختن٢حفر كانال در زمين لجنی با وسایل ماشينی عمق ١٣١٢٠٠٨
خاك ھای كنده شده در كنار كانال

٢٠،٩٢٠متر مکعب ۵٣

اضافه بھا به حفاری كانال به روش ماشينی ، درصورتی كه عمق١٣١٢٠٠٩
 متر یكبار و۴ تا ٢ متر باشد. برای حجم واقع بين ٢كانال بيش از 

 متر دوبار و  به ھمين ترتيب برای عمق ھای۶ تا ۴حجم واقع بين 
بيشتر

٢،٣٧٠متر مکعب ۵٣

اضافه بھای حفاری كانال  به روش ماشينی درصورتی كه عمليات١٣١٢٠١٠
پایين تر از سطح آب زیرزمينی صورت گيرد و برای آبكشی حين

اجرای كار، به كار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد

۴،۴٢٠متر مکعب ۵٣

 کيلومتر از٣٠تھيه خاک مناسب شامل کندن، بارگيری و حمل تا ١٣١٣٠٠١
مرکز ثقل برداشت و ریختن در كنار كانال .

٨۴،٠۴٠متر مکعب ۵٣

 کيلومتر و٣٠تھيه ماسه بادی، شامل کندن، بارگيری و حمل تا ١٣١٣٠٠٢
باراندازی در كنار كانال.

٨۵،۶۴٠متر مکعب ۵٣

٢۴،٢۶٠متر مکعبسرند کردن خاک ھای حاصل از کانال کنی١٣١٣٠٠٣ ۵٣

ریختن خاک ھا یا مصالح سنگی موجود کنار پی ھا، گودھا و کانال ھا١٣١٣٠٠۴
به درون پی ھا گودھا و کانال ھا.

٢،٢۵٠متر مکعب ۵٣

تسطيح و رگالژ سطوح خاكبرداری كانال ھا كه با ماشين انجام شده١٣١٣٠٠۵
باشد

١،۶٨٠متر مربع ۵٣

بارگيری مواد حاصل از ھرنوع عمليات خاكی، غير لجنی و حمل با١٣١۴٠٠١
 متر و تخليه آن در مواردی كه استفاده از۵٠ھرنوع وسيله دستی تا 

ماشين برای حمل ممكن نباشد

۵٠،۶٧٠متر مکعب ۵٣

 متر حمل اضافی با وسایل دستی و۵٠اضافه بھا به ردیف فوق برای ١٣١۴٠٠٢
 متر به تناسب محاسبه می شود۵٠كسر 

٣۶،١٩٠متر مکعب ۵٣

بارگيری مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک ھای توده شده و حمل١٣١۴٠٠٣
 متری١٠٠آن با کاميون یا ھر نوع وسيله مکانيکی دیگر تا فاصله 

مرکز ثقل برداشت و تخليه آن

٨،٢٧٠متر مکعب ۵٣

حمل مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک ھای توده شده وقتی که١٣١۴٠٠۴
 متر١٠٠ متر باشد به ازای ھر ۵٠٠ متر تا ١٠٠فاصله حمل بيش از 

 متر به تناسب محاسبه می شود١٠٠ متر اول، کسر ١٠٠مازاد بر 

٧١٠متر مکعب ۵٣

حمل مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک ھای توده شده وقتی که١٣١۴٠٠۵
 کيلومتر باشد، برای ھر کيلومتر١٠ متر تا ۵٠٠فاصله حمل بيش از 

 متر اول(كسر كيلومتر به تناسب محاسبه می شود)۵٠٠مازاد بر 

٣،۴۴٠مترمکعب/کيلومتر ۵٣

حمل مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک ھای توده شده وقتی که١٣١۴٠٠۶
 کيلومتر باشد، برای ھر کيلومتر٣٠ کيلومتر تا ١٠فاصله حمل بيش از 

 کيلومتر (كسر كيلومتر به تناسب محاسبه می شود)١٠مازاد بر 

٣،١٢٠مترمکعب/کيلومتر ۵٣

حمل مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک ھای توده شده وقتی که١٣١۴٠٠٧
 کيلومتر باشد (كسر كيلومتر به تناسب٣٠فاصله حمل بيش از 

محاسبه می شود)

٢،۵۶٠مترمکعب/کيلومتر ۵٣

٨١۶،۶۵٠متر مکعبتھيه ساخت و نصب تورسنگ (گابيون) با توری گالوانيزه و سنگ قلوه١٣١۵٠٠١ ۵٣

 کيلو٣٠٠تھيه و نصب دال بتنی پيش ساخته (مسلح) با عيار ١٣١۵٠٠٢
سيمان در مترمکعب، برای دال روی کانال ھا، نھرھا و یا به عنوان پل

روی جوی ھا و موارد مشابه

١،۵٩۴،٨٣٠متر مکعب ۵٣

۴١

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سيزدھم - کارھای خاکی

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدھم - کارھای خاکی

اضافه بھای حفاری كانال  به روش دستی درصورتی كه عمليات١٣١٢٠٠۵
پایين تر از سطح آب زیرزمينی صورت گيرد و برای آبكشی حين

اجرای كار، به كار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد

۶٢،٢١٠متر مکعب ۵٣

 متر و٢حفر كانال در زمين غيرسنگی با وسایل ماشينی تا عمق ١٣١٢٠٠۶
ریختن خاك ھای كنده شده در كنار كانال

١٢،۶۵٠متر مکعب ۵٣

حفر كانال در زمين سنگی یا قطعات بزرگ سنگ با بيل مكانيكی و١٣١٢٠٠٧
 متر و ریختن خاك ھای كنده شده در كنار٢چكش ھيدروليكی عمق 

كانال

١٩۶،۵٨٠متر مکعب ۵٣

 متر و ریختن٢حفر كانال در زمين لجنی با وسایل ماشينی عمق ١٣١٢٠٠٨
خاك ھای كنده شده در كنار كانال

٢٠،٩٢٠متر مکعب ۵٣

اضافه بھا به حفاری كانال به روش ماشينی ، درصورتی كه عمق١٣١٢٠٠٩
 متر یكبار و۴ تا ٢ متر باشد. برای حجم واقع بين ٢كانال بيش از 

 متر دوبار و  به ھمين ترتيب برای عمق ھای۶ تا ۴حجم واقع بين 
بيشتر

٢،٣٧٠متر مکعب ۵٣

اضافه بھای حفاری كانال  به روش ماشينی درصورتی كه عمليات١٣١٢٠١٠
پایين تر از سطح آب زیرزمينی صورت گيرد و برای آبكشی حين

اجرای كار، به كار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد

۴،۴٢٠متر مکعب ۵٣

 کيلومتر از٣٠تھيه خاک مناسب شامل کندن، بارگيری و حمل تا ١٣١٣٠٠١
مرکز ثقل برداشت و ریختن در كنار كانال .

٨۴،٠۴٠متر مکعب ۵٣

 کيلومتر و٣٠تھيه ماسه بادی، شامل کندن، بارگيری و حمل تا ١٣١٣٠٠٢
باراندازی در كنار كانال.

٨۵،۶۴٠متر مکعب ۵٣

٢۴،٢۶٠متر مکعبسرند کردن خاک ھای حاصل از کانال کنی١٣١٣٠٠٣ ۵٣

ریختن خاک ھا یا مصالح سنگی موجود کنار پی ھا، گودھا و کانال ھا١٣١٣٠٠۴
به درون پی ھا گودھا و کانال ھا.

٢،٢۵٠متر مکعب ۵٣

تسطيح و رگالژ سطوح خاكبرداری كانال ھا كه با ماشين انجام شده١٣١٣٠٠۵
باشد

١،۶٨٠متر مربع ۵٣

بارگيری مواد حاصل از ھرنوع عمليات خاكی، غير لجنی و حمل با١٣١۴٠٠١
 متر و تخليه آن در مواردی كه استفاده از۵٠ھرنوع وسيله دستی تا 

ماشين برای حمل ممكن نباشد

۵٠،۶٧٠متر مکعب ۵٣

 متر حمل اضافی با وسایل دستی و۵٠اضافه بھا به ردیف فوق برای ١٣١۴٠٠٢
 متر به تناسب محاسبه می شود۵٠كسر 

٣۶،١٩٠متر مکعب ۵٣

بارگيری مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک ھای توده شده و حمل١٣١۴٠٠٣
 متری١٠٠آن با کاميون یا ھر نوع وسيله مکانيکی دیگر تا فاصله 

مرکز ثقل برداشت و تخليه آن

٨،٢٧٠متر مکعب ۵٣

حمل مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک ھای توده شده وقتی که١٣١۴٠٠۴
 متر١٠٠ متر باشد به ازای ھر ۵٠٠ متر تا ١٠٠فاصله حمل بيش از 

 متر به تناسب محاسبه می شود١٠٠ متر اول، کسر ١٠٠مازاد بر 

٧١٠متر مکعب ۵٣

حمل مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک ھای توده شده وقتی که١٣١۴٠٠۵
 کيلومتر باشد، برای ھر کيلومتر١٠ متر تا ۵٠٠فاصله حمل بيش از 

 متر اول(كسر كيلومتر به تناسب محاسبه می شود)۵٠٠مازاد بر 

٣،۴۴٠مترمکعب/کيلومتر ۵٣

حمل مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک ھای توده شده وقتی که١٣١۴٠٠۶
 کيلومتر باشد، برای ھر کيلومتر٣٠ کيلومتر تا ١٠فاصله حمل بيش از 

 کيلومتر (كسر كيلومتر به تناسب محاسبه می شود)١٠مازاد بر 

٣،١٢٠مترمکعب/کيلومتر ۵٣

حمل مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک ھای توده شده وقتی که١٣١۴٠٠٧
 کيلومتر باشد (كسر كيلومتر به تناسب٣٠فاصله حمل بيش از 

محاسبه می شود)

٢،۵۶٠مترمکعب/کيلومتر ۵٣

٨١۶،۶۵٠متر مکعبتھيه ساخت و نصب تورسنگ (گابيون) با توری گالوانيزه و سنگ قلوه١٣١۵٠٠١ ۵٣

 کيلو٣٠٠تھيه و نصب دال بتنی پيش ساخته (مسلح) با عيار ١٣١۵٠٠٢
سيمان در مترمکعب، برای دال روی کانال ھا، نھرھا و یا به عنوان پل

روی جوی ھا و موارد مشابه

١،۵٩۴،٨٣٠متر مکعب ۵٣

۴١



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھاردھم - تھيه نقشه

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۴٢

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھاردھم - تھيه نقشه

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۴٢



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھاردھم - تھيه نقشه

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل چھاردھم - تھيه نقشه

٢،٢۶٠مترپياده كردن مسير١۴٠١٠٠١ ۵٣

 خام معابر مسير لوله گذاری و١:٢٠٠نقشه برداری و تھيه نقشه ١۴٠١٠٠٢
ارائه یک نسخه اصل (کالک ) و دو نسخه اوزاليد

١١،٩٢٠متر ۵٣

 خام معابر مسير لوله گذاری و١:١٠٠٠نقشه برداری و تھيه نقشه ١۴٠١٠٠٣
ارائه یک نسخه اصل (کالک ) و دو نسخه اوزاليد

۵،٢۵٠متر ۵٣

تھيه نقشه اجرایی بر اساس اطالعات مکتسبه از حفر چاله آزمایش١۴٠٢٠٠١
 خام ١:٢٠٠بر روی اوزاليد نقشه 

١،٩٨٠متر ۵٣

تھيه نقشه اجرایی بر اساس اطالعات مکتسبه از حفر چاله آزمایش١۴٠٢٠٠٢
 خام ١:١٠٠٠بر روی اوزاليد نقشه 

١،١٠٠متر ۵٣

برداشت اطالعات و ترسيم کروکی کار اجرا شده (نقشه بدون١۴٠٣٠٠١
مقياس ولی با ابعاد) 

۶۶٠متر ۵٣

برداشت اطالعات و ترسيم کروکی کار اجرا شده بصورت مدادی بر١۴٠٣٠٠٢
١:٢٠٠روی یک نسخه اوزاليد 

١،۶۵٠متر ۵٣

برداشت اطالعات و ترسيم کروکی کار اجرا شده بصورت مدادی بر١۴٠٣٠٠٣
١:١٠٠٠روی یک نسخه اوزاليد 

١،۶٠٠متر ۵٣

 و١:٢٠٠تھيه نقشه مرکبی کار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١۴٠٣٠٠۴
ارائه دیسكت یا سی دی.

۵۵٠متر ۵٣

١:١٠٠٠تھيه نقشه مرکبی کار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١۴٠٣٠٠۵
و ارائه دیسكت یا سی دی.

١١٠متر ۵٣

۴،۴۵٠عددبرداشت اطالعات و ترسيم کروکی کار اجرا شده (نقشه با مقياس)١۴٠٣٠٠۶ ۵٣

١٢٠متر١:٢٠٠ تھيه اوزاليد از نقشه کار اجرا شده ١۴٠۴٠٠١ ۵٣

٢٠متر١:١٠٠٠ تھيه اوزاليد از نقشه کار اجرا شده ١۴٠۴٠٠٢ ۵٣

٣۶٠مترتھيه ترانسپارانت١۴٠۴٠٠٣ ۵٣

 طبق استاندارد شرکت ملی نفت١:٢٠٠فایل بندی نقشه ھای ١۴٠۴٠٠۴
ایران

٣٠متر ۵٣

۴٣

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھاردھم - تھيه نقشه

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل
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٢،٢۶٠مترپياده كردن مسير١۴٠١٠٠١ ۵٣

 خام معابر مسير لوله گذاری و١:٢٠٠نقشه برداری و تھيه نقشه ١۴٠١٠٠٢
ارائه یک نسخه اصل (کالک ) و دو نسخه اوزاليد

١١،٩٢٠متر ۵٣

 خام معابر مسير لوله گذاری و١:١٠٠٠نقشه برداری و تھيه نقشه ١۴٠١٠٠٣
ارائه یک نسخه اصل (کالک ) و دو نسخه اوزاليد

۵،٢۵٠متر ۵٣

تھيه نقشه اجرایی بر اساس اطالعات مکتسبه از حفر چاله آزمایش١۴٠٢٠٠١
 خام ١:٢٠٠بر روی اوزاليد نقشه 

١،٩٨٠متر ۵٣

تھيه نقشه اجرایی بر اساس اطالعات مکتسبه از حفر چاله آزمایش١۴٠٢٠٠٢
 خام ١:١٠٠٠بر روی اوزاليد نقشه 

١،١٠٠متر ۵٣

برداشت اطالعات و ترسيم کروکی کار اجرا شده (نقشه بدون١۴٠٣٠٠١
مقياس ولی با ابعاد) 

۶۶٠متر ۵٣

برداشت اطالعات و ترسيم کروکی کار اجرا شده بصورت مدادی بر١۴٠٣٠٠٢
١:٢٠٠روی یک نسخه اوزاليد 

١،۶۵٠متر ۵٣

برداشت اطالعات و ترسيم کروکی کار اجرا شده بصورت مدادی بر١۴٠٣٠٠٣
١:١٠٠٠روی یک نسخه اوزاليد 

١،۶٠٠متر ۵٣

 و١:٢٠٠تھيه نقشه مرکبی کار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١۴٠٣٠٠۴
ارائه دیسكت یا سی دی.

۵۵٠متر ۵٣

١:١٠٠٠تھيه نقشه مرکبی کار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١۴٠٣٠٠۵
و ارائه دیسكت یا سی دی.

١١٠متر ۵٣

۴،۴۵٠عددبرداشت اطالعات و ترسيم کروکی کار اجرا شده (نقشه با مقياس)١۴٠٣٠٠۶ ۵٣

١٢٠متر١:٢٠٠ تھيه اوزاليد از نقشه کار اجرا شده ١۴٠۴٠٠١ ۵٣

٢٠متر١:١٠٠٠ تھيه اوزاليد از نقشه کار اجرا شده ١۴٠۴٠٠٢ ۵٣

٣۶٠مترتھيه ترانسپارانت١۴٠۴٠٠٣ ۵٣

 طبق استاندارد شرکت ملی نفت١:٢٠٠فایل بندی نقشه ھای ١۴٠۴٠٠۴
ایران

٣٠متر ۵٣
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٩،۵٧٠انشعابعالمت گذاری، پياده کردن مسير و گچ ریزی ١۵٠١٠٠١ ۵٣

 اینچ و جوشکاری یک سر٠/٧۵آماده سازی علمک فلزی به قطر ١۵٠٢٠٠١
 اینچ بر روی آن طبق١/۵زانو، تھيه  لوله غالف گالوانيزه به قطر 

 SM-۶٠٠٧نقشه 

١۴۶،۴۴٠عدد ۵٣

حمل و نصب لوله فلزی غالف انشعاب (آماده شده ھمراه لوله١۵٠٢٠٠٢
اینچ گاز) و تھيه و نصب دو عدد بست دیواری و رنگ آميزی طبق٠/٧۵

 SM-۶٠٠٧نقشه 

٣۴،٣۴٠عدد ۵٣

نصب سه راه انشعاب فوالدی شامل حمل و برداشتن عایق،١۵٠٣٠٠١
جوشکاری، ھزینه ھای ھات تپ و تکميل عایق لوله و سه راھی در

داحل کانال  

٩٣،١٢٠عدد ۵٣

 اینچ کف خواب شامل حفر كانال در زمين غير٠/٧۵نصب کامل لوله ١۵٠۴٠٠١
سنگی، سرند كردن یا تھيه خاك نرم، حمل لوله، زنگ زدایی،
جوشكاری، عایقكاری سرد، استقرار لوله در كانال، خاكریزی،

قراردادن نوار زرد، غرقاب كردن، كوبيدن خاك و حمل مواد زائد به محل
 و مشخات فنی SM-۶٠٠٧مجاز و نظافت محل كار طبق نقشه ز / 

٨٠،۶٨٠متر لوله ۵٣

۶٢،٠٩٠سرجوش اینچ٠/٧۵جوشکاری کامل لوله و اتصاالت در داخل کانال به قطر ١۵٠۵٠٠١ ۵٣

 ميليمتر٢۵نصب كامل لوله انشعاب پلی اتيلن كف خواب به قطر ١۵٠۶٠٠١
شامل حمل لوله و اتصاالت ،بریدن و نصب لوله با دو عدد بوشن

فيوژن دار و حفر کانال در زمين غير سنگی ، استقرار لوله در كانال و
سرند کردن یا تھيه خاک نرم، ریختن در كانال و قراردادن نوار زرد،

خاكریزی مجدد خاك ھای حاصل از كانال كنی به داخل كانال، غرقاب
یا كوبيدن آن، حمل مواد زاید به خارج کارگاه و پاكسازی اطراف كانال

SM - ۶٢٣١ ، ٧٠۴٠-SC, SC-۶٣٣٠ ، SC-۶٩۵٩طبق نقشه , 

۶٠،١۴٠متر ۵٣

ایجاد شيار در سطح دیوار ھای آجری یا الشه به سطح مقطع١۵٠۶٠٠٢
 سانتيمتر مربع و بازسازی آن با مصالح مشابه و مالت ماسه٢٠×٢٠

SM-۶٢٣٠ متر به منظور نصب علمک طبق نقشه ٢سيمان به ارتفاع 
 و مشخصات فنی نقشه  SM-۶٢٣١و 

١۶٧،۵۶٠مورد ۵٣

ایجاد شيار در سطح دیوار ھای سنگی یا بتونی به سطح مقطع١۵٠۶٠٠٣
 سانتيمتر مربع و باسازی آن با مصالح مشابه و مالت ماسه٢٠×٢٠

SM-۶٢٣٠ متر به منظور نصب علمک طبق نقشه ٢سيمان به ارتفاع 
 و مشخصات فنی نقشه SM-۶٢٣١و 

٣٠٠،٨١٠مورد ۵٣

 ميلمتر، نصب  ٢۵نصب لوله انشعاب پلی اتيلن علمک  به قطر ١۵٠٧٠٠١
۶٣ غالف به قطر PVC و یک سردنده و تھيه و حمل T,Fبوشن،

 و مشخصاتSM- ۶٢٣٠  طبق نقشه T,Fميليمتر و نصب تگھدارنده 
فنی 

١۶۴،۴۵٠مورد ۵٣

 ميلمتر، شامل٢۵نصب لوله انشعاب پلی اتيلن علمک  به قطر ١۵٠٧٠٠٢
 و یکT.Fبارگيری و حمل و باراندازی لوله و اتصاالت ، نصب بوشن،

سردنده و جوشكاری و عاقكاری و تھيه و بارگيری و حمل و نصب لوله
PVC ميليمتر با درپوش الستيكی و تھيه و نصب۶٣ غالف به قطر 

 و مشخصات فنیSM- ۶٢٣١  طبق نقشه T.Fنگھدارنده 

٢۶٩،٣٢٠مورد ۵٣

 اینچ و تھيه و نصب لوله و٠/٧۵آماده سازی لوله علمک فلزی ١۵٠٧٠٠٣
١/۵ميليمتر و لوله غالف گالوانيزه به قطر  ۵٠ به قطر PVCاتصاالت 

 و مشخصات٧٠۴٠-SCاینچ با در پوش ھای الستيکی طبق نقشه 
فنی

١۶٢،٧٩٠مورد ۵٣

بارگيری، حمل و نصب غالف عملک انشعاب پلی اتيلن(آماده شده١۵٠٧٠٠۴
 اینچ) شامل تھيه و ساخت و نصب سه٠/٧۵ھمراه لوله فلزی 

عددبست دیواری  و رنگ آميزی و تھيه مصالح و ریختن بتن اطراف
  و مشخصات فنی٧٠۴٠- SCلوله گالوانيزه طبق نقشه 

٣۵،۴۴٠عدد ۵٣

 ميلمتر، شامل٢۵ نصب لوله انشعاب پلی اتيلن علمک  به قطر ١۵٠٨٠٠١
 و یکT.Fبارگيری و حمل و باراندازی لوله و اتصاالت ، نصب بوشن،

سردنده و جوشكاری و عاقكاری و تھيه و بارگيری و حمل و نصب لوله
PVC ميليمتر با درپوش الستيكی و تھيه و نصب۶٣ غالف به قطر 

 و مشخصات فنی٧٠۴٠-SC  طبق نقشه T.Fنگھدارنده 

٩٢،٣١٠عدد ۵٣

نصب سه راھی انشعاب پلی اتيلن شامل حمل و تراشيدن لوله پلی١۵٠٩٠٠١
 HOT TAPاتيلن  گازدار و برق گذاری آن و ھزینه 

٢٢٨،۴٢٠عدد ۵٣

تھيه مصالح و ساخت جعبه انشعاب به ابعاد و مشخصات طبق١۵١٠٠٠١
نقشه استاندارد گاز

٢۶٧،٠٢٠عدد ۵٣
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٩،۵٧٠انشعابعالمت گذاری، پياده کردن مسير و گچ ریزی ١۵٠١٠٠١ ۵٣

 اینچ و جوشکاری یک سر٠/٧۵آماده سازی علمک فلزی به قطر ١۵٠٢٠٠١
 اینچ بر روی آن طبق١/۵زانو، تھيه  لوله غالف گالوانيزه به قطر 

 SM-۶٠٠٧نقشه 

١۴۶،۴۴٠عدد ۵٣

حمل و نصب لوله فلزی غالف انشعاب (آماده شده ھمراه لوله١۵٠٢٠٠٢
اینچ گاز) و تھيه و نصب دو عدد بست دیواری و رنگ آميزی طبق٠/٧۵

 SM-۶٠٠٧نقشه 

٣۴،٣۴٠عدد ۵٣

نصب سه راه انشعاب فوالدی شامل حمل و برداشتن عایق،١۵٠٣٠٠١
جوشکاری، ھزینه ھای ھات تپ و تکميل عایق لوله و سه راھی در

داحل کانال  

٩٣،١٢٠عدد ۵٣

 اینچ کف خواب شامل حفر كانال در زمين غير٠/٧۵نصب کامل لوله ١۵٠۴٠٠١
سنگی، سرند كردن یا تھيه خاك نرم، حمل لوله، زنگ زدایی،
جوشكاری، عایقكاری سرد، استقرار لوله در كانال، خاكریزی،

قراردادن نوار زرد، غرقاب كردن، كوبيدن خاك و حمل مواد زائد به محل
 و مشخات فنی SM-۶٠٠٧مجاز و نظافت محل كار طبق نقشه ز / 

٨٠،۶٨٠متر لوله ۵٣

۶٢،٠٩٠سرجوش اینچ٠/٧۵جوشکاری کامل لوله و اتصاالت در داخل کانال به قطر ١۵٠۵٠٠١ ۵٣

 ميليمتر٢۵نصب كامل لوله انشعاب پلی اتيلن كف خواب به قطر ١۵٠۶٠٠١
شامل حمل لوله و اتصاالت ،بریدن و نصب لوله با دو عدد بوشن

فيوژن دار و حفر کانال در زمين غير سنگی ، استقرار لوله در كانال و
سرند کردن یا تھيه خاک نرم، ریختن در كانال و قراردادن نوار زرد،

خاكریزی مجدد خاك ھای حاصل از كانال كنی به داخل كانال، غرقاب
یا كوبيدن آن، حمل مواد زاید به خارج کارگاه و پاكسازی اطراف كانال

SM - ۶٢٣١ ، ٧٠۴٠-SC, SC-۶٣٣٠ ، SC-۶٩۵٩طبق نقشه , 

۶٠،١۴٠متر ۵٣

ایجاد شيار در سطح دیوار ھای آجری یا الشه به سطح مقطع١۵٠۶٠٠٢
 سانتيمتر مربع و بازسازی آن با مصالح مشابه و مالت ماسه٢٠×٢٠

SM-۶٢٣٠ متر به منظور نصب علمک طبق نقشه ٢سيمان به ارتفاع 
 و مشخصات فنی نقشه  SM-۶٢٣١و 

١۶٧،۵۶٠مورد ۵٣

ایجاد شيار در سطح دیوار ھای سنگی یا بتونی به سطح مقطع١۵٠۶٠٠٣
 سانتيمتر مربع و باسازی آن با مصالح مشابه و مالت ماسه٢٠×٢٠

SM-۶٢٣٠ متر به منظور نصب علمک طبق نقشه ٢سيمان به ارتفاع 
 و مشخصات فنی نقشه SM-۶٢٣١و 

٣٠٠،٨١٠مورد ۵٣

 ميلمتر، نصب  ٢۵نصب لوله انشعاب پلی اتيلن علمک  به قطر ١۵٠٧٠٠١
۶٣ غالف به قطر PVC و یک سردنده و تھيه و حمل T,Fبوشن،

 و مشخصاتSM- ۶٢٣٠  طبق نقشه T,Fميليمتر و نصب تگھدارنده 
فنی 

١۶۴،۴۵٠مورد ۵٣

 ميلمتر، شامل٢۵نصب لوله انشعاب پلی اتيلن علمک  به قطر ١۵٠٧٠٠٢
 و یکT.Fبارگيری و حمل و باراندازی لوله و اتصاالت ، نصب بوشن،

سردنده و جوشكاری و عاقكاری و تھيه و بارگيری و حمل و نصب لوله
PVC ميليمتر با درپوش الستيكی و تھيه و نصب۶٣ غالف به قطر 

 و مشخصات فنیSM- ۶٢٣١  طبق نقشه T.Fنگھدارنده 

٢۶٩،٣٢٠مورد ۵٣

 اینچ و تھيه و نصب لوله و٠/٧۵آماده سازی لوله علمک فلزی ١۵٠٧٠٠٣
١/۵ميليمتر و لوله غالف گالوانيزه به قطر  ۵٠ به قطر PVCاتصاالت 

 و مشخصات٧٠۴٠-SCاینچ با در پوش ھای الستيکی طبق نقشه 
فنی

١۶٢،٧٩٠مورد ۵٣

بارگيری، حمل و نصب غالف عملک انشعاب پلی اتيلن(آماده شده١۵٠٧٠٠۴
 اینچ) شامل تھيه و ساخت و نصب سه٠/٧۵ھمراه لوله فلزی 

عددبست دیواری  و رنگ آميزی و تھيه مصالح و ریختن بتن اطراف
  و مشخصات فنی٧٠۴٠- SCلوله گالوانيزه طبق نقشه 

٣۵،۴۴٠عدد ۵٣

 ميلمتر، شامل٢۵ نصب لوله انشعاب پلی اتيلن علمک  به قطر ١۵٠٨٠٠١
 و یکT.Fبارگيری و حمل و باراندازی لوله و اتصاالت ، نصب بوشن،

سردنده و جوشكاری و عاقكاری و تھيه و بارگيری و حمل و نصب لوله
PVC ميليمتر با درپوش الستيكی و تھيه و نصب۶٣ غالف به قطر 

 و مشخصات فنی٧٠۴٠-SC  طبق نقشه T.Fنگھدارنده 

٩٢،٣١٠عدد ۵٣

نصب سه راھی انشعاب پلی اتيلن شامل حمل و تراشيدن لوله پلی١۵٠٩٠٠١
 HOT TAPاتيلن  گازدار و برق گذاری آن و ھزینه 

٢٢٨،۴٢٠عدد ۵٣

تھيه مصالح و ساخت جعبه انشعاب به ابعاد و مشخصات طبق١۵١٠٠٠١
نقشه استاندارد گاز

٢۶٧،٠٢٠عدد ۵٣
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فصل پانزدھم - انشعاب خانگی و تجاری

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل پانزدھم - انشعاب خانگی و تجاری

بستن شير قبل از رگالتور بر روی لوله انشعاب شامل بارگيری و١۵١١٠٠١
حمل و باراندازی و بستن آن

١۶،٧٣٠عدد ۵٣

١٣۴،٢٢٠انشعابآزمایش نشتی و مقاومت انشعاب و رفع نواقص ١۵١٢٠٠١ ۵٣

 اینچ عایق نشده  ١ یا ٠/٧۵بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۵١٣٠٠١
برای انشعاب

١٧٠متر ۵٣

٢۵٠متر اینچ عایق شده  برای انشعاب٠/٧۵بارگيری یا باراندازی لوله  ١۵١٣٠٠٢ ۵٣

 اینچ برای٠/٧۵بارگيری یا باراندازی شيرھا و اتصاالت به قطر ١۵١٣٠٠٣
انشعاب

٢،٩٩٠عدد ۵٣

٢۵٠متر اینچ برای انشعاب ٠/٧۵حمل شھری لوله عایق نشده به قطر ١۵١٣٠٠۴ ۵٣

٣۶٠متر اینچ برای انشعاب ٠/٧۵حمل شھری لوله عایق شده به قطر ١۵١٣٠٠۵ ۵٣

٢،٨۶٠عدد اینچ برای انشعاب ٠/٧۵حمل شھری شيرھای فوالدی به قطر ١۵١٣٠٠۶ ۵٣

٣،٩٧٠عدد اینچ برای انشعاب٠/٧۵برش و پخ زدن منفرد لوله به قطر ١۵١۴٠٠١ ۵٣

۴۶

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل پانزدھم - انشعاب خانگی و تجاری

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل پانزدھم - انشعاب خانگی و تجاری

بستن شير قبل از رگالتور بر روی لوله انشعاب شامل بارگيری و١۵١١٠٠١
حمل و باراندازی و بستن آن

١۶،٧٣٠عدد ۵٣

١٣۴،٢٢٠انشعابآزمایش نشتی و مقاومت انشعاب و رفع نواقص ١۵١٢٠٠١ ۵٣

 اینچ عایق نشده  ١ یا ٠/٧۵بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۵١٣٠٠١
برای انشعاب

١٧٠متر ۵٣

٢۵٠متر اینچ عایق شده  برای انشعاب٠/٧۵بارگيری یا باراندازی لوله  ١۵١٣٠٠٢ ۵٣

 اینچ برای٠/٧۵بارگيری یا باراندازی شيرھا و اتصاالت به قطر ١۵١٣٠٠٣
انشعاب

٢،٩٩٠عدد ۵٣

٢۵٠متر اینچ برای انشعاب ٠/٧۵حمل شھری لوله عایق نشده به قطر ١۵١٣٠٠۴ ۵٣

٣۶٠متر اینچ برای انشعاب ٠/٧۵حمل شھری لوله عایق شده به قطر ١۵١٣٠٠۵ ۵٣

٢،٨۶٠عدد اینچ برای انشعاب ٠/٧۵حمل شھری شيرھای فوالدی به قطر ١۵١٣٠٠۶ ۵٣

٣،٩٧٠عدد اینچ برای انشعاب٠/٧۵برش و پخ زدن منفرد لوله به قطر ١۵١۴٠٠١ ۵٣

۴۶



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل شانزدھم - حمل و نقل

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۴٧

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل شانزدھم - حمل و نقل

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۴٧



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل شانزدھم - حمل و نقل

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل شانزدھم - حمل و نقل

٢٨٠متر ميليمتر (حلقوی)۴٠بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠١ ۵٣

۵٣٠متر ميليمتر (حلقوی)۶٣بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠٢ ۵٣

٨۴٠متر ميليمتر (حلقوی)٩٠بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠٣ ۵٣

٩٠٠متر ميليمتر (شاخه ای)١١٠بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠۴ ۵٣

٩٣٠متر ميليمتر (شاخه ای)١٢۵بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠۵ ۵٣

١،۶٨٠عدد ميليمتر (شاخه ای)١۶٠بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠۶ ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠١
 ميليمتر۴٠به قطر 

١،٠۵٠عدد ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠٢
 ميليمتر۶٣به قطر

١،٣١٠عدد ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠٣
 ميليمتر٩٠به قطر 

١،٨۵٠عدد ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠۴
 ميليمتر١١٠به قطر 

٢،١٩٠عدد ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠۵
 ميليمتر١٢۵به قطر 

٢،٣٠٠عدد ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠۶
 ميليمتر١۶٠به قطر 

٢،۶٢٠عدد ۵٣

٧۵،۴٧٠تنبارگيری یا بار اندازی مصلح کارفرما نوار، قير و لوازم١۶٠٩٠٠١ ۵٣

٧٣٠متر ميليمتر (حلقوی)۴٠حمل شھری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠١ ۵٣

١،۶٣٠متر ميليمتر (حلقوی)۶٣حمل شھری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠٢ ۵٣

١،٨٨٠متر ميليمتر (حلقوی)٩٠حمل شھری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠٣ ۵٣

٢،۴١٠متر ميليمتر (شاخه ای)١١٠حمل شھری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠۴ ۵٣

٣،٣۵٠متر ميليمتر (شاخه ای)١٢۵حمل شھری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠۵ ۵٣

۴،٢٨٠متر ميليمتر(شاخه ای)١۶٠حمل شھری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠۶ ۵٣

حمل شھری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠١
 ميليمتر۴٠قطر 

٣،٠١٠عدد ۵٣

حمل شھری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠٢
 ميليمتر۶٣قطر 

٣،٧۵٠عدد ۵٣

حمل شھری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠٣
 ميليمتر٩٠قطر 

۵،٣٨٠عدد ۵٣

حمل شھری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠۴
 ميليمتر١١٠قطر 

۶،٢٩٠عدد ۵٣

حمل شھری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠۵
 ميليمتر١٢۵قطر 

٧،۵۴٠عدد ۵٣

حمل شھری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠۶
 ميليمتر١۶٠قطر 

٨،٣٧٠عدد ۵٣

۶۵،٩٩٠تن کيلومتر و باراندازی مصالح ٣٠بارگيری و حمل تا ١۶١٧٠٠١ ۵٣

٨٠٠تن/کيلومتر کيلومتر٧۵ کيلومتر، تا فاصله ٣٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠١ ۵٣

۵۴٠تن/کيلومتر کيلومتر١۵٠ کيلومتر، تا فاصله ٧۵حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠٢ ۵٣

٣۴٠تن/کيلومتر کيلومتر٣٠٠ کيلومتر، تا فاصله ١۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠٣ ۵٣

٢٨٠تن/کيلومتر کيلومتر۴۵٠ کيلومتر، تا فاصله ٣٠٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠۴ ۵٣

٢۴٠تن/کيلومتر کيلومتر٧۵٠ کيلومتر، تا فاصله ۴۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠۵ ۵٣

٢٠٠تن/کيلومتر کيلومتر٧۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠۶ ۵٣

۴٨

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل شانزدھم - حمل و نقل

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل شانزدھم - حمل و نقل

٢٨٠متر ميليمتر (حلقوی)۴٠بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠١ ۵٣

۵٣٠متر ميليمتر (حلقوی)۶٣بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠٢ ۵٣

٨۴٠متر ميليمتر (حلقوی)٩٠بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠٣ ۵٣

٩٠٠متر ميليمتر (شاخه ای)١١٠بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠۴ ۵٣

٩٣٠متر ميليمتر (شاخه ای)١٢۵بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠۵ ۵٣

١،۶٨٠عدد ميليمتر (شاخه ای)١۶٠بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠۶ ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠١
 ميليمتر۴٠به قطر 

١،٠۵٠عدد ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠٢
 ميليمتر۶٣به قطر

١،٣١٠عدد ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠٣
 ميليمتر٩٠به قطر 

١،٨۵٠عدد ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠۴
 ميليمتر١١٠به قطر 

٢،١٩٠عدد ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠۵
 ميليمتر١٢۵به قطر 

٢،٣٠٠عدد ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠۶
 ميليمتر١۶٠به قطر 

٢،۶٢٠عدد ۵٣

٧۵،۴٧٠تنبارگيری یا بار اندازی مصلح کارفرما نوار، قير و لوازم١۶٠٩٠٠١ ۵٣

٧٣٠متر ميليمتر (حلقوی)۴٠حمل شھری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠١ ۵٣

١،۶٣٠متر ميليمتر (حلقوی)۶٣حمل شھری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠٢ ۵٣

١،٨٨٠متر ميليمتر (حلقوی)٩٠حمل شھری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠٣ ۵٣

٢،۴١٠متر ميليمتر (شاخه ای)١١٠حمل شھری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠۴ ۵٣

٣،٣۵٠متر ميليمتر (شاخه ای)١٢۵حمل شھری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠۵ ۵٣

۴،٢٨٠متر ميليمتر(شاخه ای)١۶٠حمل شھری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠۶ ۵٣

حمل شھری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠١
 ميليمتر۴٠قطر 

٣،٠١٠عدد ۵٣

حمل شھری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠٢
 ميليمتر۶٣قطر 

٣،٧۵٠عدد ۵٣

حمل شھری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠٣
 ميليمتر٩٠قطر 

۵،٣٨٠عدد ۵٣

حمل شھری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠۴
 ميليمتر١١٠قطر 

۶،٢٩٠عدد ۵٣

حمل شھری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠۵
 ميليمتر١٢۵قطر 

٧،۵۴٠عدد ۵٣

حمل شھری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠۶
 ميليمتر١۶٠قطر 

٨،٣٧٠عدد ۵٣

۶۵،٩٩٠تن کيلومتر و باراندازی مصالح ٣٠بارگيری و حمل تا ١۶١٧٠٠١ ۵٣

٨٠٠تن/کيلومتر کيلومتر٧۵ کيلومتر، تا فاصله ٣٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠١ ۵٣

۵۴٠تن/کيلومتر کيلومتر١۵٠ کيلومتر، تا فاصله ٧۵حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠٢ ۵٣

٣۴٠تن/کيلومتر کيلومتر٣٠٠ کيلومتر، تا فاصله ١۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠٣ ۵٣

٢٨٠تن/کيلومتر کيلومتر۴۵٠ کيلومتر، تا فاصله ٣٠٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠۴ ۵٣

٢۴٠تن/کيلومتر کيلومتر٧۵٠ کيلومتر، تا فاصله ۴۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠۵ ۵٣

٢٠٠تن/کيلومتر کيلومتر٧۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠۶ ۵٣

۴٨



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

 - مصالح پای کار١پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

 - مصالح پای کار١پيوست 

٠مصالح پای کار۴١٠١٠٠١ ۵٣

۴٩

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

 - مصالح پای کار١پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

 - مصالح پای کار١پيوست 

٠مصالح پای کار۴١٠١٠٠١ ۵٣

۴٩



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجھيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۵٠

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجھيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۵٠



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجھيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۵١

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجھيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۵١



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجھيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۵٢

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجھيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۵٢



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجھيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

 - دستورالعمل تجھيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

٠مقطوعتأمين و تجھيز محل سكونت كارگران پيمانكار۴٢٠١٠٠٢ ۵٣

٠مقطوعتأمين و تجھيز دفاتر کار پيمانکار۴٢٠١٠٠٣ ۵٣

٠مقطوعتامين لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران۴٢٠٢٠٠١ ۵٣

أمين و تجھيز محل سكونت كاركنان كارفرما، مھندس مشاور و۴٢٠٣٠٠١
آزمایشگاه

٠مقطوع ۵٣

تأمين و تجھيز ساختمانھای اداری و دفاتر كار كارفرما، مھندس۴٢٠٣٠٠٢
مشاور و آزمایشگاه

٠مقطوع ۵٣

٠مقطوعتأمين غذای كارمندان كارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه۴٢٠٣٠٠٣ ۵٣

٠مقطوعتامين ھزینه تجھيز انبارھای سرپوشيده  و موارد مشابه۴٢٠۴٠٠١ ۵٣

٠مقطوعتأمين و تجھيز ساختمان ھای عمومی۴٢٠۴٠٠٣ ۵٣

٠مقطوعتامين برق کارگاھی۴٢٠۶٠٠٢ ۵٣

٠مقطوعتأمين سيستم ھای مخابراتی داخل كارگاه۴٢٠۶٠٠٣ ۵٣

٠مقطوعتامين سيستم سوخت رسانی کارگاه۴٢٠۶٠٠۵ ۵٣

تھيه، نصب و برچيدن ورق ھای فلزی با ضخامت و استقامت مناسب۴٢٠٩٠٠٢
برای تامين عبور افراد یا وسائل نقليه شھری روی کانال ھای حفر

شده.

٠مقطوع ۵٣

بارگيری، حمل و بار اندازی ماشين آالت و تجھيزات به کارگاه و۴٢٠٩٠٠٣
برعکس

٠مقطوع ۵٣

تأمين آزمایشگاه و تاریكخانه با تجھيزات مربوط و تجھيزكارگاه برای۴٢١۴٠٠١
انجام آزمایش ھای پرتونگاری، در كارھای شبكه گاز شھری

٠مقطوع ۵٣

تامين وسایل و تجھيزات الزم جھت حفظ یا انحراف موقت نھرھای۴٢١۵٠٠١
زراعی یا جوی ھای شھری موجود در محدوده کارگاه

٠مقطوع ۵٣

٠مقطوعبيمه تجھيز کارگاه۴٢١۶٠٠١ ۵٣

٠مقطوعبرچيدن کارگاه۴٢١٧٠٠١ ۵٣

۵٣

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

 - دستورالعمل تجھيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

 - دستورالعمل تجھيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

٠مقطوعتأمين و تجھيز محل سكونت كارگران پيمانكار۴٢٠١٠٠٢ ۵٣

٠مقطوعتأمين و تجھيز دفاتر کار پيمانکار۴٢٠١٠٠٣ ۵٣

٠مقطوعتامين لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران۴٢٠٢٠٠١ ۵٣

أمين و تجھيز محل سكونت كاركنان كارفرما، مھندس مشاور و۴٢٠٣٠٠١
آزمایشگاه

٠مقطوع ۵٣

تأمين و تجھيز ساختمانھای اداری و دفاتر كار كارفرما، مھندس۴٢٠٣٠٠٢
مشاور و آزمایشگاه

٠مقطوع ۵٣

٠مقطوعتأمين غذای كارمندان كارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه۴٢٠٣٠٠٣ ۵٣

٠مقطوعتامين ھزینه تجھيز انبارھای سرپوشيده  و موارد مشابه۴٢٠۴٠٠١ ۵٣

٠مقطوعتأمين و تجھيز ساختمان ھای عمومی۴٢٠۴٠٠٣ ۵٣

٠مقطوعتامين برق کارگاھی۴٢٠۶٠٠٢ ۵٣

٠مقطوعتأمين سيستم ھای مخابراتی داخل كارگاه۴٢٠۶٠٠٣ ۵٣

٠مقطوعتامين سيستم سوخت رسانی کارگاه۴٢٠۶٠٠۵ ۵٣

تھيه، نصب و برچيدن ورق ھای فلزی با ضخامت و استقامت مناسب۴٢٠٩٠٠٢
برای تامين عبور افراد یا وسائل نقليه شھری روی کانال ھای حفر

شده.

٠مقطوع ۵٣

بارگيری، حمل و بار اندازی ماشين آالت و تجھيزات به کارگاه و۴٢٠٩٠٠٣
برعکس

٠مقطوع ۵٣

تأمين آزمایشگاه و تاریكخانه با تجھيزات مربوط و تجھيزكارگاه برای۴٢١۴٠٠١
انجام آزمایش ھای پرتونگاری، در كارھای شبكه گاز شھری

٠مقطوع ۵٣

تامين وسایل و تجھيزات الزم جھت حفظ یا انحراف موقت نھرھای۴٢١۵٠٠١
زراعی یا جوی ھای شھری موجود در محدوده کارگاه

٠مقطوع ۵٣

٠مقطوعبيمه تجھيز کارگاه۴٢١۶٠٠١ ۵٣

٠مقطوعبرچيدن کارگاه۴٢١٧٠٠١ ۵٣

۵٣



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

- شرح اقالم ھزینه باالسری٣پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۵۴

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

- شرح اقالم ھزینه باالسری٣پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۵۴



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

 - ھزینه ھای منطقه ای۴پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۵۵

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

 - ھزینه ھای منطقه ای۴پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۵۵



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

- دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید۵پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۵۶

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

- دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید۵پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۵۶



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

ایستگاه ھای تقليل فشار۶ – پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۵٧

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

ایستگاه ھای تقليل فشار۶ – پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۵٧



١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

حمل و نقل٧ –پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۵٨

١٣٩٢خطوط لوله گاز شھری - سال فھرست بھای

وزارت نفت

حمل و نقل٧ –پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۵٨




