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١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت
معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

١ دستورالعمل کاربرد

٣ کليات

٣ فصل اول -  عمليات ریسه

۵ فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

١١ فصل سوم - آزمایش ھای کنترل کيفيت جوش

١٣ فصل چھارم - عایقکاری

٢١ فصل پنجم - نصب شير و اتصال ھا

٢۵ فصل ششم - عبور از موانع

٢٩ فصل ھفتم -  آزمایش و راه اندازی

٣١ فصل ھشتم - حفاظت از زنگ

٣۴ فصل نھم - برش و پخ سر لوله

٣۶ فصل دھم - خمکاری لوله و استقرار لوله در کانال

٣٩ فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقليل فشار و اندازه گيری

۴۴ فصل دوازدھم - احداث حوضچه

۴۶ فصل سيزدھم - تھيه نقشه

۴٨ فصل چھاردھم - حمل و نقل

۵۵  - مصالح پای کار١پيوست 
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فصل اول -  عمليات ریسه

٣،٩٨٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٢ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠١ ۵۴

٧،٨۴٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٣ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٢ ۵۴

٩،٧٢٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال۴ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٣ ۵۴

١١،٣۵٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال۶ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠۴ ۵۴

١٢،۵۵٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٨ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠۵ ۵۴

١۴،٨۵٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال١٠ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠۶ ۵۴

١۶،٨٣٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال١٢ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٧ ۵۴

١٧،٧۶٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال١۴ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٨ ۵۴

٢٠،۵۶٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال١۶ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٩ ۵۴

٢٢،۴٢٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال١٨ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١٠ ۵۴

٢٢،٩٩٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٢٠ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١١ ۵۴

٢۴،۶۶٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٢٢ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١٢ ۵۴

٢٧،۶٨٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٢۴ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١٣ ۵۴

٣٢،٩۵٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٢۶ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١۴ ۵۴

٣٧،۴٠٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٢٨ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١۵ ۵۴

۴٠،٧٠٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٣٠ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١۶ ۵۴

۴،۴٢٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٢ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠١ ۵۴

٩،٣٣٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٣ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٢ ۵۴

١٠،۶١٠متر اینچ عایق شده كنار كانال۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٣ ۵۴

١٢،٢٢٠متر اینچ عایق شده كنار كانال۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠۴ ۵۴

١۴،٠٢٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠۵ ۵۴

١۶،٢٩٠متر اینچ عایق شده كنار كانال١٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠۶ ۵۴

١٨،٠٣٠متر اینچ عایق شده كنار كانال١٢ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٧ ۵۴

١٩،٨١٠متر اینچ عایق شده كنار كانال١۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٨ ۵۴

٢٢،۴٣٠متر اینچ عایق شده كنار كانال١۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٩ ۵۴

٢۴،٠٨٠متر اینچ عایق شده كنار كانال١٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١٠ ۵۴

٢۶،٠٩٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٢٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١١ ۵۴

٢٨،٢۶٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٢٢ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١٢ ۵۴

٣١،۵۵٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٢۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١٣ ۵۴

٣٧،۴٠٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٢۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١۴ ۵۴

۴١،٩٣٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٢٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١۵ ۵۴

۴۴،۶۴٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٣٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١۶ ۵۴
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٣،٩٨٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٢ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠١ ۵۴

٧،٨۴٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٣ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٢ ۵۴

٩،٧٢٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال۴ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٣ ۵۴

١١،٣۵٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال۶ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠۴ ۵۴

١٢،۵۵٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٨ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠۵ ۵۴

١۴،٨۵٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال١٠ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠۶ ۵۴

١۶،٨٣٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال١٢ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٧ ۵۴

١٧،٧۶٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال١۴ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٨ ۵۴

٢٠،۵۶٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال١۶ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠٠٩ ۵۴

٢٢،۴٢٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال١٨ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١٠ ۵۴

٢٢،٩٩٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٢٠ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١١ ۵۴

٢۴،۶۶٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٢٢ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١٢ ۵۴

٢٧،۶٨٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٢۴ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١٣ ۵۴

٣٢،٩۵٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٢۶ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١۴ ۵۴

٣٧،۴٠٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٢٨ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١۵ ۵۴

۴٠،٧٠٠متر  اینچ عایق نشده كنار كانال٣٠ریسه لوله فوالدی  ٠١٠١٠١۶ ۵۴

۴،۴٢٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٢ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠١ ۵۴

٩،٣٣٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٣ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٢ ۵۴

١٠،۶١٠متر اینچ عایق شده كنار كانال۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٣ ۵۴

١٢،٢٢٠متر اینچ عایق شده كنار كانال۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠۴ ۵۴

١۴،٠٢٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠۵ ۵۴

١۶،٢٩٠متر اینچ عایق شده كنار كانال١٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠۶ ۵۴

١٨،٠٣٠متر اینچ عایق شده كنار كانال١٢ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٧ ۵۴

١٩،٨١٠متر اینچ عایق شده كنار كانال١۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٨ ۵۴

٢٢،۴٣٠متر اینچ عایق شده كنار كانال١۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠٠٩ ۵۴

٢۴،٠٨٠متر اینچ عایق شده كنار كانال١٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١٠ ۵۴

٢۶،٠٩٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٢٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١١ ۵۴

٢٨،٢۶٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٢٢ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١٢ ۵۴

٣١،۵۵٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٢۴ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١٣ ۵۴

٣٧،۴٠٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٢۶ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١۴ ۵۴

۴١،٩٣٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٢٨ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١۵ ۵۴

۴۴،۶۴٠متر اینچ عایق شده كنار كانال٣٠ریسه لوله فوالدی ٠١٠٢٠١۶ ۵۴
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فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

  اینچ با ضخامت تا١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠١
  اینچ٠/١٣٣

١١٢،٢٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠٢
  اینچ٠/١۴١ تا ٠/١٣۴

١١٣،٩٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠٣
  اینچ٠/١۵۴ تا ٠/١۴٢

١١۵،۶٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠۴
  اینچ٠/١٧٢ تا ٠/١۵۵

١١٧،٢٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠۵
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١٧٣

١١٩،١٩٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠١
  اینچ٠/١٣٣تا 

١۴٠،٢٨٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠٢
  اینچ٠/١۴١ تا ٠/١٣۴

١۴۴،۴۴٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠٣
  اینچ٠/١۵۴تا ٠/١۴٢

١۴٨،٨٧٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠۴
  اینچ٠/١٧٢ تا ٠/١۵۵

١۵٣،۵٧٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠۵
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١٧٣

١۵٨،۵٧٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠١
  اینچ٠/١٣٣تا 

١۵١،٩٧٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠٢
  اینچ٠/١۴١ تا ٠/١٣۴

١۵٨،۵٧٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠٣
  اینچ٠/١۵۴ تا ٠/١۴٢

١۶۵،٧٨٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠۴
  اینچ٠/١٧٢ تا ٠/١۵۵

١٧٣،۶٨٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠۵
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١٧٣

١٨٢،٣۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠١
  اینچ٠/١٣٣

١٨٢،٣۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠٢
  اینچ٠/١۴١ تا ٠/١٣۴

١٩١،٩۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠٣
  اینچ٠/١۵۴ تا ٠/١۴٢

٢٠٢،۶٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠۴
  اینچ٠/١٧٢ تا ٠/١۵۵

٢١۴،۵۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠۵
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١٧٣ضخامت

٢٢٧،٩۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  ٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠۶
  اینچ٠/٢١٩ تا ٠/١٨٩

٢۴٣،١۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠٧
  اینچ٠/٢۵٠ تا ٠/٢٢٠

٢۶٠،۵١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠١
  اینچ٠/١٣٣

٢٠٨،۴١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠٢
  اینچ٠/١۴١ تا ٠/١٣۴

٢١٧،٧۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠٣
  اینچ٠/١۵۴ تا ٠/١۴٢

٢٢٧،٩۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠۴
  اینچ٠/١٧٢ تا ٠/١۵۵

٢٣٩،١۶٠سرجوش ۵۴
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  اینچ با ضخامت تا١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠١
  اینچ٠/١٣٣

١١٢،٢٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠٢
  اینچ٠/١۴١ تا ٠/١٣۴

١١٣،٩٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠٣
  اینچ٠/١۵۴ تا ٠/١۴٢

١١۵،۶٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠۴
  اینچ٠/١٧٢ تا ٠/١۵۵

١١٧،٢٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠١٠٠۵
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١٧٣

١١٩،١٩٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠١
  اینچ٠/١٣٣تا 

١۴٠،٢٨٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠٢
  اینچ٠/١۴١ تا ٠/١٣۴

١۴۴،۴۴٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠٣
  اینچ٠/١۵۴تا ٠/١۴٢

١۴٨،٨٧٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠۴
  اینچ٠/١٧٢ تا ٠/١۵۵

١۵٣،۵٧٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/۴ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٢٠٠۵
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١٧٣

١۵٨،۵٧٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠١
  اینچ٠/١٣٣تا 

١۵١،٩٧٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠٢
  اینچ٠/١۴١ تا ٠/١٣۴

١۵٨،۵٧٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠٣
  اینچ٠/١۵۴ تا ٠/١۴٢

١۶۵،٧٨٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠۴
  اینچ٠/١٧٢ تا ٠/١۵۵

١٧٣،۶٨٠سرجوش ۵۴

 اینچ با ضخامت١/٢ ١آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر   ٠٢٠٣٠٠۵
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١٧٣

١٨٢،٣۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠١
  اینچ٠/١٣٣

١٨٢،٣۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠٢
  اینچ٠/١۴١ تا ٠/١٣۴

١٩١،٩۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠٣
  اینچ٠/١۵۴ تا ٠/١۴٢

٢٠٢،۶٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠۴
  اینچ٠/١٧٢ تا ٠/١۵۵

٢١۴،۵۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠۵
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١٧٣ضخامت

٢٢٧،٩۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  ٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠۶
  اینچ٠/٢١٩ تا ٠/١٨٩

٢۴٣،١۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۴٠٠٧
  اینچ٠/٢۵٠ تا ٠/٢٢٠

٢۶٠،۵١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠١
  اینچ٠/١٣٣

٢٠٨،۴١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠٢
  اینچ٠/١۴١ تا ٠/١٣۴

٢١٧،٧۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠٣
  اینچ٠/١۵۴ تا ٠/١۴٢

٢٢٧،٩۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠۴
  اینچ٠/١٧٢ تا ٠/١۵۵

٢٣٩،١۶٠سرجوش ۵۴

۶
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  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠۵
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١٧٣

٢۵١،۵٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠۶
  اینچ٠/٢١٩ تا ٠/١٨٩

٢۶۵،٢۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠٧
  اینچ٠/٢۵٠ تا ٠/٢٢٠

٢٨٠،۵۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠١
  اینچ٠/١۴١

٢٧٠،١۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٢
  اینچ٠/١۵٣  تا ٠/١۴٢

٢٧۵،٢۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  ۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٣
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١۵۴

٢٩١،٧٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠۴
  اینچ٠/٢١٩ تا ٠/١٨٩

٣٠٣،٩٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠۵
  اینچ٠/٢۵٠ تا ٠/٢٢٠

٣٢۴،٢٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠۶
  اینچ٠/٢٨١ تا ٠/٢۵١

٣٣٩،٢٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٧
  اینچ٠/٣١٢ تا ٠/٢٨٢

٣۶۴،٧٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٨
  اینچ٠/٣٣٧ تا ٠/٣١٣

٣٩۴،٢٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  تا۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠١
  اینچ٠/١۵٣

۴٣٢،٣١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠٢
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١۵۴

۴۵٩،٣٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠٣
  اینچ٠/٢١٩ تا ٠/١٨٩

۴٨٩،٩۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠۴
  اینچ٠/٢۵٠ تا ٠/٢٢٠

۵٠۶،٨۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠۵
  اینچ٠/٢٨١ تا ٠/٢۵١

۵۴۴،٣٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠۶
  اینچ٠/٣١٢ تا ٠/٢٨٢

۵٨٧،٩۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠٧
  اینچ٠/٣۴۴  تا ٠/٣١٣ضخامت

۶٣٩،٠۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠٨
  اینچ٠/٣٧۵ تا ٠/٣۴۵

۶٩٩،٩٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  تا  ٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

۶٠١،٠۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠٢
  اینچ٠/٢١٩ تا  ٠/١٨٩

۶۴٣،٩٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠٣
  اینچ٠/٢۵٠ تا  ٠/٢٢٠

۶۶٧،٨۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠۴
  اینچ٠/٢٧٧ تا  ٠/٢۵١

٧٢١،٢٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠۵
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٧٨

٧٨٣،٩٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠۶
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

٨١٩،۶٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠٧
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

٩٠١،۵٨٠سرجوش ۵۴
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  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠۵
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١٧٣

٢۵١،۵٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠۶
  اینچ٠/٢١٩ تا ٠/١٨٩

٢۶۵،٢۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۵٠٠٧
  اینچ٠/٢۵٠ تا ٠/٢٢٠

٢٨٠،۵۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠١
  اینچ٠/١۴١

٢٧٠،١۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٢
  اینچ٠/١۵٣  تا ٠/١۴٢

٢٧۵،٢۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  ۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٣
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١۵۴

٢٩١،٧٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠۴
  اینچ٠/٢١٩ تا ٠/١٨٩

٣٠٣،٩٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠۵
  اینچ٠/٢۵٠ تا ٠/٢٢٠

٣٢۴،٢٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠۶
  اینچ٠/٢٨١ تا ٠/٢۵١

٣٣٩،٢٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٧
  اینچ٠/٣١٢ تا ٠/٢٨٢

٣۶۴،٧٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠۶٠٠٨
  اینچ٠/٣٣٧ تا ٠/٣١٣

٣٩۴،٢٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  تا۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠١
  اینچ٠/١۵٣

۴٣٢،٣١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠٢
  اینچ٠/١٨٨ تا ٠/١۵۴

۴۵٩،٣٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠٣
  اینچ٠/٢١٩ تا ٠/١٨٩

۴٨٩،٩۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠۴
  اینچ٠/٢۵٠ تا ٠/٢٢٠

۵٠۶،٨۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠۵
  اینچ٠/٢٨١ تا ٠/٢۵١

۵۴۴،٣٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠۶
  اینچ٠/٣١٢ تا ٠/٢٨٢

۵٨٧،٩۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠٧
  اینچ٠/٣۴۴  تا ٠/٣١٣ضخامت

۶٣٩،٠۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٧٠٠٨
  اینچ٠/٣٧۵ تا ٠/٣۴۵

۶٩٩،٩٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  تا  ٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

۶٠١،٠۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠٢
  اینچ٠/٢١٩ تا  ٠/١٨٩

۶۴٣،٩٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠٣
  اینچ٠/٢۵٠ تا  ٠/٢٢٠

۶۶٧،٨۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠۴
  اینچ٠/٢٧٧ تا  ٠/٢۵١

٧٢١،٢٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠۵
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٧٨

٧٨٣،٩٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠۶
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

٨١٩،۶٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٨٠٠٧
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

٩٠١،۵٨٠سرجوش ۵۴
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  اینچ با ضخامت  تا١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

٧٣١،٠٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠٢
  اینچ٠/٢١٩ تا  ٠/١٨٩

٧۶١،۴٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠٣
  اینچ٠/٢۵٠ تا  ٠/٢٢٠

٧٩۴،۶٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠۴
  اینچ٠/٢٧٩  تا  ٠/٢۵١

٨٣٠،٧١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠۵
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٠

٨٧٠،٢٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠۶
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

٩١٣،٧٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠٧
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

٩۶١،٨٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  تا١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

١،٠۴۶،٢١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠٢
  اینچ٠/٢۵٠ تا  ٠/١٨٩

١،٠٩٣،٧۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠٣
  اینچ٠/٢٨١ تا  ٠/٢۵١

١،١۴۵،٨۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠۴
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

١،٢٠٣،١۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠۵
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

١،٢۶۶،۴۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠۶
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

١،٣٣۶،٨٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠٧
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

١،۴١۵،۴۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

١،٣۶۶،٨٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠٢
  اینچ٠/٢۵٠ تا  ٠/١٨٩

١،۴٣١،٩٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠٣
   اینچ٠/٢٨١ تا ٠/٢۵١

١،۵٠٣،۵٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠۴
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

١،۵٨٢،۶۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠۵
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

١،۶٧٠،۵٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠۶
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

١،٧۶٨،٨۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠٧
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

١،٨٧٩،۴٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

١،۴۵١،۴٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠٢
  اینچ٠/٢۵٠ تا  ٠/١٨٩

١،۵٢۴،٠۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠٣
  اینچ٠/٢٨١ تا  ٠/٢۵١

١،۶٠۴،٢٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠۴
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

١،۶٩٣،۴٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠۵
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

١،٧٩٣،٠١٠سرجوش ۵۴
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  اینچ با ضخامت  تا١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

٧٣١،٠٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠٢
  اینچ٠/٢١٩ تا  ٠/١٨٩

٧۶١،۴٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠٣
  اینچ٠/٢۵٠ تا  ٠/٢٢٠

٧٩۴،۶٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠۴
  اینچ٠/٢٧٩  تا  ٠/٢۵١

٨٣٠،٧١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠۵
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٠

٨٧٠،٢٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠۶
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

٩١٣،٧٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢٠٩٠٠٧
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

٩۶١،٨٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  تا١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

١،٠۴۶،٢١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠٢
  اینچ٠/٢۵٠ تا  ٠/١٨٩

١،٠٩٣،٧۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠٣
  اینچ٠/٢٨١ تا  ٠/٢۵١

١،١۴۵،٨۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠۴
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

١،٢٠٣،١۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠۵
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

١،٢۶۶،۴۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠۶
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

١،٣٣۶،٨٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٠٠٠٧
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

١،۴١۵،۴۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

١،٣۶۶،٨٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠٢
  اینچ٠/٢۵٠ تا  ٠/١٨٩

١،۴٣١،٩٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠٣
   اینچ٠/٢٨١ تا ٠/٢۵١

١،۵٠٣،۵٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠۴
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

١،۵٨٢،۶۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠۵
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

١،۶٧٠،۵٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠۶
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

١،٧۶٨،٨۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١١٠٠٧
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

١،٨٧٩،۴٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

١،۴۵١،۴٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠٢
  اینچ٠/٢۵٠ تا  ٠/١٨٩

١،۵٢۴،٠۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠٣
  اینچ٠/٢٨١ تا  ٠/٢۵١

١،۶٠۴،٢٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠۴
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

١،۶٩٣،۴٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠۵
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

١،٧٩٣،٠١٠سرجوش ۵۴
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  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠۶
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

١،٩٠۵،٠٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠٧
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

٢،٠٣٢،٠٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

١،۵٠٨،٧٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠٢
  اینچ٠/٢٨١ تا  ٠/١٨٩

١،۵٨۴،١٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠٣
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

١،٧١٢،۵٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠۴
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

١،٨١٠،۴۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠۵
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

١،٩٨٠،١۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠۶
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

٢،١١٢،١٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  ٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

١،۶٨١،۵٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

١،٧٧۴،٩۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

١،٩٣۶،٣١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

٢،١٢٩،٩۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

٢،٢٨٢،٠٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

١،٧٩٠،٩٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

١،٨٩۶،٣۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

٢،٠١۴،٨٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵  تا  ٠/٣۴۵ضخامت

٢،٢٢٣،٣٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

٢،٣٨٧،٩٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

١،٩١۶،٩٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

٢،٠٣۶،٧٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

٢،١٧٢،۵١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

٢،٣٢٧،۶٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

٢،۵٠۶،٧۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

٢،٠٧۵،۵۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

٢،٢٠٩،۴٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

٢،٣۶١،٨۴٠سرجوش ۵۴
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  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠۶
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

١،٩٠۵،٠٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٢٠٠٧
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

٢،٠٣٢،٠٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠١
  اینچ٠/١٨٨

١،۵٠٨،٧٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠٢
  اینچ٠/٢٨١ تا  ٠/١٨٩

١،۵٨۴،١٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠٣
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

١،٧١٢،۵٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠۴
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

١،٨١٠،۴۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠۵
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

١،٩٨٠،١۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت١٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٣٠٠۶
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

٢،١١٢،١٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت  ٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

١،۶٨١،۵٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

١،٧٧۴،٩۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

١،٩٣۶،٣١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

٢،١٢٩،٩۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۴٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

٢،٢٨٢،٠٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

١،٧٩٠،٩٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

١،٨٩۶،٣۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

٢،٠١۴،٨٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵  تا  ٠/٣۴۵ضخامت

٢،٢٢٣،٣٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٢آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۵٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

٢،٣٨٧،٩٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

١،٩١۶،٩٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

٢،٠٣۶،٧٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

٢،١٧٢،۵١٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

٢،٣٢٧،۶٩٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۴آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١۶٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

٢،۵٠۶،٧۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

٢،٠٧۵،۵۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

٢،٢٠٩،۴٧٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا  ٠/٣١٣

٢،٣۶١،٨۴٠سرجوش ۵۴
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فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

  اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

٢،۵٣۶،٨٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

٢،٧٣٩،٧۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

٢،١۵٣،٩۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

٢،٢٩٧،۵۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا ٠/٣١٣

٢،۴۶١،۶۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵ تا ٠/٣۴۵

٢،۶۵١،٠٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا ٠/٣٧۶

٢،٨٧١،٩۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

٢،٢٢٣،۴٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا ٠/٢٨٢

٢،٣٧۶،٧٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا ٠/٣١٣

٢،۵۵٢،٨٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵ تا ٠/٣۴۵

٢،٧۵٧،٠۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا ٠/٣٧۶

٢،٩٩۶،٨٠٠سرجوش ۵۴
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فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

  اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵ تا  ٠/٣۴۵

٢،۵٣۶،٨٠٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢۶آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٧٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا  ٠/٣٧۶

٢،٧٣٩،٧۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا  ٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

٢،١۵٣،٩۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا  ٠/٢٨٢

٢،٢٩٧،۵۵٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا ٠/٣١٣

٢،۴۶١،۶۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵ تا ٠/٣۴۵

٢،۶۵١،٠٢٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٢٨آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٨٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا ٠/٣٧۶

٢،٨٧١،٩۴٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت تا٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠١
  اینچ٠/٢٨١

٢،٢٢٣،۴٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠٢
  اینچ٠/٣١٢ تا ٠/٢٨٢

٢،٣٧۶،٧٨٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠٣
  اینچ٠/٣۴۴ تا ٠/٣١٣

٢،۵۵٢،٨٣٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠۴
  اینچ٠/٣٧۵ تا ٠/٣۴۵

٢،٧۵٧،٠۶٠سرجوش ۵۴

  اینچ با ضخامت٣٠آماده سازی و جوشكاری لوله فوالدی به قطر ٠٢١٩٠٠۵
  اینچ٠/۴٠۶ تا ٠/٣٧۶

٢،٩٩۶،٨٠٠سرجوش ۵۴
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فصل سوم - آزمایش ھای کنترل کيفيت جوش

١۴٩،١٧٠سرجوش  اینچ٢پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠١ ۵۴

١۶٧،٠٧٠سرجوش  اینچ٣پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٢ ۵۴

١٩٩،١٨٠سرجوش  اینچ۴پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٣ ۵۴

٢١٠،٠١٠سرجوش  اینچ۶پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠۴ ۵۴

٢۶٠،٣٨٠سرجوش  اینچ٨پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠۵ ۵۴

٢٩٠،٧٣٠سرجوش  اینچ١٠پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠۶ ۵۴

٣١٠،١١٠سرجوش  اینچ١٢پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٧ ۵۴

٣۶۵،٩۵٠سرجوش  اینچ١۴پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٨ ۵۴

۴٠٨،١٩٠سرجوش  اینچ١۶پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٩ ۵۴

۴۴۶،٧٢٠سرجوش  اینچ١٨پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١٠ ۵۴

۵٠٩،٠٢٠سرجوش  اینچ٢٠پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١١ ۵۴

۵۵١،٣٩٠سرجوش  اینچ٢٢پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١٢ ۵۴

۵٨١،۴۵٠سرجوش  اینچ٢۴پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١٣ ۵۴

۶۵٩،۴٨٠سرجوش  اینچ٢۶پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١۴ ۵۴

٧۶٣،۵٢٠سرجوش  اینچ٢٨پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١۵ ۵۴

٨٢٨،۴۴٠سرجوش  اینچ٣٠پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١۶ ۵۴
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فصل سوم - آزمایش ھای کنترل کيفيت جوش

١۴٩،١٧٠سرجوش  اینچ٢پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠١ ۵۴

١۶٧،٠٧٠سرجوش  اینچ٣پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٢ ۵۴

١٩٩،١٨٠سرجوش  اینچ۴پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٣ ۵۴

٢١٠،٠١٠سرجوش  اینچ۶پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠۴ ۵۴

٢۶٠،٣٨٠سرجوش  اینچ٨پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠۵ ۵۴

٢٩٠،٧٣٠سرجوش  اینچ١٠پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠۶ ۵۴

٣١٠،١١٠سرجوش  اینچ١٢پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٧ ۵۴

٣۶۵،٩۵٠سرجوش  اینچ١۴پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٨ ۵۴

۴٠٨،١٩٠سرجوش  اینچ١۶پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠٠٩ ۵۴

۴۴۶،٧٢٠سرجوش  اینچ١٨پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١٠ ۵۴

۵٠٩،٠٢٠سرجوش  اینچ٢٠پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١١ ۵۴

۵۵١،٣٩٠سرجوش  اینچ٢٢پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١٢ ۵۴

۵٨١،۴۵٠سرجوش  اینچ٢۴پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١٣ ۵۴

۶۵٩،۴٨٠سرجوش  اینچ٢۶پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١۴ ۵۴

٧۶٣،۵٢٠سرجوش  اینچ٢٨پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١۵ ۵۴

٨٢٨،۴۴٠سرجوش  اینچ٣٠پرتونگاری از جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی  به قطر  ٠٣٠١٠١۶ ۵۴
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فصل چھارم - عایقکاری

   اینچ در٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠١
كارگاه ثابت .

١٠،٨٩٠متر ۵۴

   اینچ در٣زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٢
كارگاه ثابت .

١۶،٣٣٠متر ۵۴

   اینچ در۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٣
كارگاه ثابت .

٢١،٧٧٠متر ۵۴

   اینچ در۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠۴
كارگاه ثابت .

٣٢،۶۶٠متر ۵۴

   اینچ در٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠۵
كارگاه ثابت .

۴۴،٠٣٠متر ۵۴

   اینچ در١٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠۶
كارگاه ثابت .

۵٣،۶٨٠متر ۵۴

   اینچ در١٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٧
كارگاه ثابت .

۶۵،٣١٠متر ۵۴

   اینچ در١۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٨
كارگاه ثابت .

٧٨،٣٧٠متر ۵۴

   اینچ در١۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٩
كارگاه ثابت .

٨٧،٠٨٠متر ۵۴

   اینچ در١٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١٠
كارگاه ثابت .

٩٨،١٣٠متر ۵۴

   اینچ در٢٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١١
كارگاه ثابت .

١١٠،٢٣٠متر ۵۴

   اینچ در٢٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١٢
كارگاه ثابت .

١٢١،٠١٠متر ۵۴

   اینچ در٢۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١٣
كارگاه ثابت .

١٣١،٨۶٠متر ۵۴

   اینچ در٢۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١۴
كارگاه ثابت .

١۴٣،۴٣٠متر ۵۴

   اینچ در٢٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١۵
كارگاه ثابت .

١۵۴،٢۵٠متر ۵۴

   اینچ در٣٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١۶
كارگاه ثابت .

١۶۵،١۶٠متر ۵۴

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

۴،٣٢٠متر ۵۴

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

۵،٠۴٠متر ۵۴

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

۵،٧٣٠متر ۵۴

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

۶،٩٣٠متر ۵۴

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

٧،۵۵٠متر ۵۴

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

٨،۵٣٠متر ۵۴

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

٩،٢١٠متر ۵۴

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

١٢،۵٠٠متر ۵۴

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

١۴،٣٣٠متر ۵۴

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

١۵،۴٠٠متر ۵۴

١۴

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - 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 در٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠١
كارگاه ثابت .

١٠،٨٩٠متر ۵۴

   اینچ در٣زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٢
كارگاه ثابت .

١۶،٣٣٠متر ۵۴

   اینچ در۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٣
كارگاه ثابت .

٢١،٧٧٠متر ۵۴

   اینچ در۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠۴
كارگاه ثابت .

٣٢،۶۶٠متر ۵۴

   اینچ در٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠۵
كارگاه ثابت .

۴۴،٠٣٠متر ۵۴

   اینچ در١٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠۶
كارگاه ثابت .

۵٣،۶٨٠متر ۵۴

   اینچ در١٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٧
كارگاه ثابت .

۶۵،٣١٠متر ۵۴

   اینچ در١۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٨
كارگاه ثابت .

٧٨،٣٧٠متر ۵۴

   اینچ در١۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠٠٩
كارگاه ثابت .

٨٧،٠٨٠متر ۵۴

   اینچ در١٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١٠
كارگاه ثابت .

٩٨،١٣٠متر ۵۴

   اینچ در٢٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١١
كارگاه ثابت .

١١٠،٢٣٠متر ۵۴

   اینچ در٢٢زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١٢
كارگاه ثابت .

١٢١،٠١٠متر ۵۴

   اینچ در٢۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١٣
كارگاه ثابت .

١٣١،٨۶٠متر ۵۴

   اینچ در٢۶زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١۴
كارگاه ثابت .

١۴٣،۴٣٠متر ۵۴

   اینچ در٢٨زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١۵
كارگاه ثابت .

١۵۴،٢۵٠متر ۵۴

   اینچ در٣٠زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر٠۴٠١٠١۶
كارگاه ثابت .

١۶۵،١۶٠متر ۵۴

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

۴،٣٢٠متر ۵۴

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

۵،٠۴٠متر ۵۴

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

۵،٧٣٠متر ۵۴

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

۶،٩٣٠متر ۵۴

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

٧،۵۵٠متر ۵۴

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

٨،۵٣٠متر ۵۴

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

٩،٢١٠متر ۵۴

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

١٢،۵٠٠متر ۵۴

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

١۴،٣٣٠متر ۵۴

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

١۵،۴٠٠متر ۵۴

١۴



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - 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 با٢۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠١١
ماشين زنگ و رنگ در روی كانال

١۶،۶۴٠متر ۵۴

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

١٧،٢٠٠متر ۵۴

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

١٩،۵۶٠متر ۵۴

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

٢١،٩۶٠متر ۵۴

۴،۴٧٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠١ ۵۴

۴،٩٧٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٣عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٢ ۵۴

٧،١٣٠متر  اینچ در كارگاه ثابت۴عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٣ ۵۴

١٠،١٠٠متر  اینچ در كارگاه ثابت۶عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۴ ۵۴

١٢،١٢٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٨عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۵ ۵۴

١۶،٠٨٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١٠عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۶ ۵۴

١٨،٧۶٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١٢عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٧ ۵۴

٢۴،٢٧٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١۴عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٨ ۵۴

٣٠،٣٣٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١۶عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٩ ۵۴

٣٣،۴٨٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١٨عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٠ ۵۴

٣۵،٣۴٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢٠عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١١ ۵۴

۴١،٠۶٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢٢عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٢ ۵۴

۴۶،٩٣٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢۴عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٣ ۵۴

۵۴،٧۵٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢۶عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١۴ ۵۴

۵٩،٧٢٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢٨عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١۵ ۵۴

۶۵،٧٠٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٣٠عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١۶ ۵۴

٨،٨٢٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠١ ۵۴

١٠،٠٧٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٣عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٢ ۵۴

١٢،۴١٠متر  اینچ در كارگاه ثابت۴عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٣ ۵۴

١۴،٩٠٠متر  اینچ در كارگاه ثابت۶عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠۴ ۵۴

١٧،٧٣٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٨عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠۵ ۵۴

٢١،٢٨٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١٠عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠۶ ۵۴

٢٧،۵٨٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١٢عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٧ ۵۴

٣١،٨٢٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١۴عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٨ ۵۴

٣٧،٩٨٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١۶عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٩ ۵۴

۴٣،۶٨٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١٨عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١٠ ۵۴

۴٨،۵٣٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢٠عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١١ ۵۴

۵٢،۶٧٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢٢عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١٢ ۵۴

۵٩،٧٠٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢۴عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١٣ ۵۴

۶٣،٩۶٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢۶عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١۴ ۵۴

۶٨،٨٨٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢٨عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١۵ ۵۴

٧۴،۶٢٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٣٠عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١۶ ۵۴

  اینچ روی٢عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠١
كانال

۴،٧٣٠متر ۵۴

  اینچ روی٣عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٢
كانال

۶،٩٣٠متر ۵۴

١۵

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - 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 با٢۴زنگ زدایی و اندود آستر (پرایمر ) لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠١١
ماشين زنگ و رنگ در روی كانال

١۶،۶۴٠متر ۵۴

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

١٧،٢٠٠متر ۵۴

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

١٩،۵۶٠متر ۵۴

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

٢١،٩۶٠متر ۵۴

۴،۴٧٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠١ ۵۴

۴،٩٧٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٣عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٢ ۵۴

٧،١٣٠متر  اینچ در كارگاه ثابت۴عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٣ ۵۴

١٠،١٠٠متر  اینچ در كارگاه ثابت۶عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۴ ۵۴

١٢،١٢٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٨عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۵ ۵۴

١۶،٠٨٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١٠عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۶ ۵۴

١٨،٧۶٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١٢عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٧ ۵۴

٢۴،٢٧٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١۴عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٨ ۵۴

٣٠،٣٣٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١۶عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٩ ۵۴

٣٣،۴٨٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١٨عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٠ ۵۴

٣۵،٣۴٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢٠عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١١ ۵۴

۴١،٠۶٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢٢عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٢ ۵۴

۴۶،٩٣٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢۴عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٣ ۵۴

۵۴،٧۵٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢۶عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١۴ ۵۴

۵٩،٧٢٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢٨عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١۵ ۵۴

۶۵،٧٠٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٣٠عایقكاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١۶ ۵۴

٨،٨٢٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠١ ۵۴

١٠،٠٧٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٣عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٢ ۵۴

١٢،۴١٠متر  اینچ در كارگاه ثابت۴عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٣ ۵۴

١۴،٩٠٠متر  اینچ در كارگاه ثابت۶عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠۴ ۵۴

١٧،٧٣٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٨عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠۵ ۵۴

٢١،٢٨٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١٠عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠۶ ۵۴

٢٧،۵٨٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١٢عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٧ ۵۴

٣١،٨٢٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١۴عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٨ ۵۴

٣٧،٩٨٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١۶عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠٠٩ ۵۴

۴٣،۶٨٠متر  اینچ در كارگاه ثابت١٨عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١٠ ۵۴

۴٨،۵٣٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢٠عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١١ ۵۴

۵٢،۶٧٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢٢عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١٢ ۵۴

۵٩،٧٠٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢۴عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١٣ ۵۴

۶٣،٩۶٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢۶عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١۴ ۵۴

۶٨،٨٨٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٢٨عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١۵ ۵۴

٧۴،۶٢٠متر  اینچ در كارگاه ثابت٣٠عایقكاری گرم لوله فوالدی به فطر ٠۴٠۴٠١۶ ۵۴

  اینچ روی٢عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠١
كانال

۴،٧٣٠متر ۵۴

  اینچ روی٣عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٢
كانال

۶،٩٣٠متر ۵۴

١۵
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  اینچ روی۴عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٣
كانال

٩،٠٢٠متر ۵۴

  اینچ روی۶عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠۴
كانال

١٢،٧٢٠متر ۵۴

  اینچ روی٨عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠۵
كانال

١۵،۵۴٠متر ۵۴

  اینچ روی١٠عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠۶
كانال

٢٠،٠۶٠متر ۵۴

  اینچ روی١٢عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٧
كانال

٢٣،٧٨٠متر ۵۴

  اینچ روی١۴عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٨
كانال

٢٩،٩٢٠متر ۵۴

  اینچ روی١۶عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٩
كانال

٣٨،٢٣٠متر ۵۴

  اینچ روی١٨عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١٠
كانال

۴٢،٣٢٠متر ۵۴

  اینچ روی٢٠عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١١
كانال

۴۴،٩۶٠متر ۵۴

  اینچ روی٢٢عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١٢
كانال

۵٢،٩۵٠متر ۵۴

  اینچ روی٢۴عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١٣
كانال

۵٧،٠٣٠متر ۵۴

  اینچ روی٢۶عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١۴
كانال

۶٧،٣٩٠متر ۵۴

  اینچ روی٢٨عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١۵
كانال

٧۴،١٣٠متر ۵۴

  اینچ روی٣٠عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١۶
كانال

٨٢،٣٧٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار۴عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠١
دادن در كانال

١٣،٢۶٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار۶عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٢
دادن در كانال

١٧،۴٣٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٨عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٣
دادن در كانال

٢٣،۵٢٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار١٠عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠۴
دادن در كانال

٢۵،١۶٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار١٢عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠۵
دادن در كانال

٢٨،۵٣٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار١۴عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠۶
دادن در كانال

٣١،١٨٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار١۶عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٧
دادن در كانال

٣٨،٧١٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار١٨عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٨
دادن در كانال

۴۶،١۵٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٢٠عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٩
دادن در كانال

۵١،٢٧٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٢٢عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١٠
دادن در كانال

۵٩،٩٠٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٢۴عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١١
دادن در كانال

۶٧،٢١٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٢۶عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١٢
دادن در كانال

٨٠،۶٩٠متر ۵۴
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  اینچ روی۴عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٣
كانال

٩،٠٢٠متر ۵۴

  اینچ روی۶عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠۴
كانال

١٢،٧٢٠متر ۵۴

  اینچ روی٨عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠۵
كانال

١۵،۵۴٠متر ۵۴

  اینچ روی١٠عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠۶
كانال

٢٠،٠۶٠متر ۵۴

  اینچ روی١٢عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٧
كانال

٢٣،٧٨٠متر ۵۴

  اینچ روی١۴عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٨
كانال

٢٩،٩٢٠متر ۵۴

  اینچ روی١۶عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠٠٩
كانال

٣٨،٢٣٠متر ۵۴

  اینچ روی١٨عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١٠
كانال

۴٢،٣٢٠متر ۵۴

  اینچ روی٢٠عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١١
كانال

۴۴،٩۶٠متر ۵۴

  اینچ روی٢٢عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١٢
كانال

۵٢،٩۵٠متر ۵۴

  اینچ روی٢۴عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١٣
كانال

۵٧،٠٣٠متر ۵۴

  اینچ روی٢۶عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١۴
كانال

۶٧،٣٩٠متر ۵۴

  اینچ روی٢٨عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١۵
كانال

٧۴،١٣٠متر ۵۴

  اینچ روی٣٠عایقكاری سرد با وسائل دستی لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠۵٠١۶
كانال

٨٢،٣٧٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار۴عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠١
دادن در كانال

١٣،٢۶٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار۶عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٢
دادن در كانال

١٧،۴٣٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٨عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٣
دادن در كانال

٢٣،۵٢٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار١٠عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠۴
دادن در كانال

٢۵،١۶٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار١٢عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠۵
دادن در كانال

٢٨،۵٣٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار١۴عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠۶
دادن در كانال

٣١،١٨٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار١۶عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٧
دادن در كانال

٣٨،٧١٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار١٨عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٨
دادن در كانال

۴۶،١۵٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٢٠عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠٠٩
دادن در كانال

۵١،٢٧٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٢٢عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١٠
دادن در كانال

۵٩،٩٠٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٢۴عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١١
دادن در كانال

۶٧،٢١٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٢۶عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١٢
دادن در كانال

٨٠،۶٩٠متر ۵۴

١۶
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  اینچ در خط و قرار٢٨عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١٣
دادن در كانال

٨٩،۶۴٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٣٠عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١۴
دادن در كانال

١٠٧،٨٧٠متر ۵۴

٢  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠١
اینچ در كانال یا روی كانال

۵۶،۶۵٠متر ۵۴

٣  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٢
اینچ در كانال یا روی كانال

۶٢،٩۵٠متر ۵۴

۴  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٣
اینچ در كانال یا روی كانال

۶۶،۶۵٠متر ۵۴

۶  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠۴
اینچ در كانال یا روی كانال

٧٠،٨٢٠متر ۵۴

٨  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠۵
اینچ در كانال یا روی كانال

٧۵،۵۴٠متر ۵۴

١٠  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠۶
اینچ در كانال یا روی كانال

٨٠،٩٣٠متر ۵۴

١٢  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٧
اینچ در كانال یا روی كانال

٨٧،١۶٠متر ۵۴

١۴  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٨
اینچ در كانال یا روی كانال

٩۴،۴٢٠متر ۵۴

١۶  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٩
اینچ در كانال یا روی كانال

١٠٣،٠٠٠متر ۵۴

١٨  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١٠
اینچ در كانال یا روی كانال

١١٣،٣٠٠متر ۵۴

٢٠  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١١
اینچ در كانال یا روی كانال

١٢۵،٨٩٠متر ۵۴

٢٢  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١٢
اینچ در كانال یا روی كانال

١۴١،۶٣٠متر ۵۴

٢۴  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١٣
اینچ در كانال یا روی كانال

١۶١،٨۶٠متر ۵۴

٢۶  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١۴
اینچ در كانال یا روی كانال

١٨٨،٨۴٠متر ۵۴

٢٨  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١۵
اینچ در كانال یا روی كانال

٢٢۶،۶١٠متر ۵۴

٣٠  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١۶
اینچ در كانال یا روی كانال

٢٨٣،٢۶٠متر ۵۴

  اینچ كه عایق گرم٢تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠١
داشته در كنار یا داخل كانال

١٠٠،١٩٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم٣تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٢
داشته در كنار یا داخل كانال

١٠٩،۵٨٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم۴تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٣
داشته در كنار یا داخل كانال

١١۶،٨٩٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم۶تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠۴
داشته در كنار یا داخل كانال

١٢۵،٢٣٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم٨تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠۵
داشته در كنار یا داخل كانال

١٢٩،٨٧٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم١٠تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠۶
داشته در كنار یا داخل كانال

١۴٠،٢۶٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم١٢تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٧
داشته در كنار یا داخل كانال

١۴۶،١١٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم١۴تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٨
داشته در كنار یا داخل كانال

١۵٩،٣٩٠متر ۵۴
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  اینچ در خط و قرار٢٨عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١٣
دادن در كانال

٨٩،۶۴٠متر ۵۴

  اینچ در خط و قرار٣٠عایقكاری گرم ماشينی لوله فوالدی به  قطر ٠۴٠۶٠١۴
دادن در كانال

١٠٧،٨٧٠متر ۵۴

٢  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠١
اینچ در كانال یا روی كانال

۵۶،۶۵٠متر ۵۴

٣  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٢
اینچ در كانال یا روی كانال

۶٢،٩۵٠متر ۵۴

۴  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٣
اینچ در كانال یا روی كانال

۶۶،۶۵٠متر ۵۴

۶  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠۴
اینچ در كانال یا روی كانال

٧٠،٨٢٠متر ۵۴

٨  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠۵
اینچ در كانال یا روی كانال

٧۵،۵۴٠متر ۵۴

١٠  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠۶
اینچ در كانال یا روی كانال

٨٠،٩٣٠متر ۵۴

١٢  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٧
اینچ در كانال یا روی كانال

٨٧،١۶٠متر ۵۴

١۴  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٨
اینچ در كانال یا روی كانال

٩۴،۴٢٠متر ۵۴

١۶  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠٠٩
اینچ در كانال یا روی كانال

١٠٣،٠٠٠متر ۵۴

١٨  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١٠
اینچ در كانال یا روی كانال

١١٣،٣٠٠متر ۵۴

٢٠  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١١
اینچ در كانال یا روی كانال

١٢۵،٨٩٠متر ۵۴

٢٢  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١٢
اینچ در كانال یا روی كانال

١۴١،۶٣٠متر ۵۴

٢۴  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١٣
اینچ در كانال یا روی كانال

١۶١،٨۶٠متر ۵۴

٢۶  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١۴
اینچ در كانال یا روی كانال

١٨٨،٨۴٠متر ۵۴

٢٨  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١۵
اینچ در كانال یا روی كانال

٢٢۶،۶١٠متر ۵۴

٣٠  تعمير یا تكميل عایق سرد سر جوش ھای لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٧٠١۶
اینچ در كانال یا روی كانال

٢٨٣،٢۶٠متر ۵۴

  اینچ كه عایق گرم٢تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠١
داشته در كنار یا داخل كانال

١٠٠،١٩٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم٣تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٢
داشته در كنار یا داخل كانال

١٠٩،۵٨٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم۴تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٣
داشته در كنار یا داخل كانال

١١۶،٨٩٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم۶تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠۴
داشته در كنار یا داخل كانال

١٢۵،٢٣٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم٨تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠۵
داشته در كنار یا داخل كانال

١٢٩،٨٧٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم١٠تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠۶
داشته در كنار یا داخل كانال

١۴٠،٢۶٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم١٢تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٧
داشته در كنار یا داخل كانال

١۴۶،١١٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم١۴تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٨
داشته در كنار یا داخل كانال

١۵٩،٣٩٠متر ۵۴

١٧
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   اینچ كه عایق گرم١۶تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٩
داشته در كنار یا داخل كانال

١٧۵،٣٣٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم١٨تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١٠
داشته در كنار یا داخل كانال

١٨۴،۵۶٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم٢٠تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١١
داشته در كنار یا داخل كانال

١٩۴،٨١٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم٢٢تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١٢
داشته در كنار یا داخل كانال

٢١٩،١۶٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم٢۴تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١٣
داشته در كنار یا داخل كانال

٢٣٣،٧٧٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم٢۶تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١۴
داشته در كنار یا داخل كانال

٢۶٩،٧۴٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم٢٨تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١۵
داشته در كنار یا داخل كانال

٣٠۴،٩٢٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم٣٠تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١۶
داشته در كنار یا داخل كانال

٣۵٠،۶۶٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠١
لوازم دستی .

٣،۴٢٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٣تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٢
لوازم دستی .

٣،٨۵٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با۴تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٣
لوازم دستی .

۴،۴٠٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با۶تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠۴
لوازم دستی .

۵،١٣٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٨تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠۵
لوازم دستی .

۶،١۶٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با١٠تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠۶
لوازم دستی .

٧،٧٠٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با١٢تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٧
لوازم دستی .

١٠،٢٧٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با١۴تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٨
لوازم دستی .

١١،٢٠٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با١۶تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٩
لوازم دستی .

١٢،٣٢٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با١٨تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١٠
لوازم دستی .

١٣،۶٩٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢٠تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١١
لوازم دستی .

١۵،۴٠٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢٢تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١٢
لوازم دستی .

١٧،۶٠٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢۴تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١٣
لوازم دستی .

١٨،٩۵٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢۶تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١۴
لوازم دستی .

٢٠،۵٣٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢٨تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١۵
لوازم دستی .

٢٢،۴٠٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٣٠تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١۶
لوازم دستی .

٢۴،۶۴٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠١
  اینچ١به قطر  

۵،٠٢٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٢
  اینچ۴/ ١  ١به قطر  

۶،٢۶٠متر ۵۴

١٨

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - 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 كه عایق گرم١۶تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠٠٩
داشته در كنار یا داخل كانال

١٧۵،٣٣٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم١٨تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١٠
داشته در كنار یا داخل كانال

١٨۴،۵۶٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم٢٠تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١١
داشته در كنار یا داخل كانال

١٩۴،٨١٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم٢٢تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١٢
داشته در كنار یا داخل كانال

٢١٩،١۶٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم٢۴تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١٣
داشته در كنار یا داخل كانال

٢٣٣،٧٧٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم٢۶تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١۴
داشته در كنار یا داخل كانال

٢۶٩،٧۴٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم٢٨تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١۵
داشته در كنار یا داخل كانال

٣٠۴،٩٢٠متر ۵۴

   اینچ كه عایق گرم٣٠تعمير عایقكاری گرم لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٨٠١۶
داشته در كنار یا داخل كانال

٣۵٠،۶۶٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠١
لوازم دستی .

٣،۴٢٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٣تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٢
لوازم دستی .

٣،٨۵٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با۴تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٣
لوازم دستی .

۴،۴٠٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با۶تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠۴
لوازم دستی .

۵،١٣٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٨تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠۵
لوازم دستی .

۶،١۶٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با١٠تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠۶
لوازم دستی .

٧،٧٠٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با١٢تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٧
لوازم دستی .

١٠،٢٧٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با١۴تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٨
لوازم دستی .

١١،٢٠٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با١۶تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠٠٩
لوازم دستی .

١٢،٣٢٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با١٨تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١٠
لوازم دستی .

١٣،۶٩٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢٠تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١١
لوازم دستی .

١۵،۴٠٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢٢تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١٢
لوازم دستی .

١٧،۶٠٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢۴تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١٣
لوازم دستی .

١٨،٩۵٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢۶تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١۴
لوازم دستی .

٢٠،۵٣٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٢٨تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١۵
لوازم دستی .

٢٢،۴٠٠متر ۵۴

  اینچ و اندود پرایمر مجدد با٣٠تميز كردن آستر لوله فوالدی به قطر  ٠۴٠٩٠١۶
لوازم دستی .

٢۴،۶۴٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠١
  اینچ١به قطر  

۵،٠٢٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٢
  اینچ۴/ ١  ١به قطر  

۶،٢۶٠متر ۵۴

١٨



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھارم - عایقکاری

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل چھارم - عایقکاری

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٣
  اینچ٢/ ١  ١به قطر  

٧،۴٩٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠۴
  اینچ٢به قطر

٨،٩۶٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠۵
  اینچ٣به قطر

١٣،٨٨٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠۶
  اینچ۴به قطر 

١٨،۵١٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٧
  اینچ۶به قطر 

٢۶،٣٠٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٨
  اینچ٨به قطر 

٣٨،٢٨٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٩
  اینچ١٠به قطر 

۴۴،۶۶٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٠
  اینچ١٢به قطر 

۵۴،۵٩٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١١
  اینچ١۴به قطر 

۶٠،٠۴٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٢
  اینچ١۶به قطر 

۶۶،٧٢٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٣
  اینچ١٨به قطر 

٧٧،٣٧٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١۴
  اینچ٢٠به قطر 

٨٨،۴٢٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١۵
  اینچ٢٢به قطر 

١٠٣،١۵٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١۶
  اینچ٢۴به قطر 

١١۴،١٣٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٧
  اینچ٢۶به قطر 

١٢۵،۵۴٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٨
  اینچ٢٨به قطر 

١۵۶،٩٣٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٩
  اینچ٣٠به قطر 

٢٠٩،٢۴٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی۴بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠١
عایق شده

۴،۶٣٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی۶بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٢
عایق شده

۶،٣٧٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٨بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٣
عایق شده

۶،٩٣٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی١٠بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠۴
عایق شده

٩،١٠٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی١٢بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠۵
عایق شده

١٠،۶٢٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی١۴بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠۶
عایق شده

١٢،٧۴٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی١۶بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٧
عایق شده

١۵،١٨٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی١٨بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٨
عایق شده

١٧،٠٨٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٢٠بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٩
عایق شده

١٩،۵٢٠متر ۵۴

١٩

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھارم - عایقکاری

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل چھارم - عایقکاری

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٣
  اینچ٢/ ١  ١به قطر  

٧،۴٩٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠۴
  اینچ٢به قطر

٨،٩۶٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠۵
  اینچ٣به قطر

١٣،٨٨٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠۶
  اینچ۴به قطر 

١٨،۵١٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٧
  اینچ۶به قطر 

٢۶،٣٠٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٨
  اینچ٨به قطر 

٣٨،٢٨٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠٠٩
  اینچ١٠به قطر 

۴۴،۶۶٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٠
  اینچ١٢به قطر 

۵۴،۵٩٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١١
  اینچ١۴به قطر 

۶٠،٠۴٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٢
  اینچ١۶به قطر 

۶۶،٧٢٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٣
  اینچ١٨به قطر 

٧٧،٣٧٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١۴
  اینچ٢٠به قطر 

٨٨،۴٢٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١۵
  اینچ٢٢به قطر 

١٠٣،١۵٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١۶
  اینچ٢۴به قطر 

١١۴،١٣٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٧
  اینچ٢۶به قطر 

١٢۵،۵۴٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٨
  اینچ٢٨به قطر 

١۵۶،٩٣٠متر ۵۴

زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر )  لوله فوالدی٠۴١٠٠١٩
  اینچ٣٠به قطر 

٢٠٩،٢۴٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی۴بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠١
عایق شده

۴،۶٣٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی۶بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٢
عایق شده

۶،٣٧٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٨بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٣
عایق شده

۶،٩٣٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی١٠بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠۴
عایق شده

٩،١٠٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی١٢بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠۵
عایق شده

١٠،۶٢٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی١۴بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠۶
عایق شده

١٢،٧۴٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی١۶بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٧
عایق شده

١۵،١٨٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی١٨بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٨
عایق شده

١٧،٠٨٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٢٠بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠٠٩
عایق شده

١٩،۵٢٠متر ۵۴

١٩



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - 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  فوالدی٢٢بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١٠
عایق شده

٢٢،٧٧٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٢۴بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١١
عایق شده

٢٨،٢٠٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٢۶بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١٢
عایق شده

٣۵،٢۶٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٢٨بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١٣
عایق شده

۴٧،٠١٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٣٠بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١۴
عایق شده

٧٠،۵١٠متر ۵۴

٢٠

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - 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  فوالدی٢٢بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١٠
عایق شده

٢٢،٧٧٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٢۴بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١١
عایق شده

٢٨،٢٠٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٢۶بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١٢
عایق شده

٣۵،٢۶٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٢٨بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١٣
عایق شده

۴٧،٠١٠متر ۵۴

  اینچ  فوالدی٣٠بستن نوار یا صفحه ھای محافظ دور لوله به قطر  ٠۴١١٠١۴
عایق شده

٧٠،۵١٠متر ۵۴

٢٠



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ھا

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٢١

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ھا

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٢١



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - 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

١۶٩،٩٨٠عدد  اینچ١گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠١ ۵۴

١٨٠،١٨٠عدد  اینچ٢گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٢ ۵۴

١٩١،۴۶٠عدد  اینچ٣گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٣ ۵۴

٢١۶،٠٠٠عدد  اینچ۴گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠۴ ۵۴

٣٧۶،۴١٠عدد  اینچ۶گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠۵ ۵۴

۵٠۵،٣۵٠عدد  اینچ٨گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠۶ ۵۴

۶٣٩،٧۶٠عدد  اینچ١٠گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٧ ۵۴

٨١٨،٩۶٠عدد  اینچ١٢گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٨ ۵۴

٨٨۵،٨۴٠عدد  اینچ١۴گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٩ ۵۴

٩٣٧،٠٩٠عدد  اینچ١۶گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١٠ ۵۴

٩٩٩،۴٢٠عدد  اینچ١٨گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١١ ۵۴

١،٠۴٨،٣۵٠عدد  اینچ٢٠گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١٢ ۵۴

١،١١۴،۶۶٠عدد  اینچ٢٢گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١٣ ۵۴

١،٢٠١،۴۵٠عدد  اینچ٢۴گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١۴ ۵۴

١،٢۶٧،٧۶٠عدد  اینچ٢۶گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١۵ ۵۴

١،٣١۶،١۵٠عدد  اینچ٢٨گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١۶ ۵۴

١،٣٩۶،۴١٠عدد  اینچ٣٠گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١٧ ۵۴

٨١،۶٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠١ ۵۴

٨۵،٠۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٣نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٢ ۵۴

٩٢،٧٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال۴نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٣ ۵۴

١٩۵،٢۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال۶نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠۴ ۵۴

٢٩٩،٨٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٨نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠۵ ۵۴

٣٨٠،٢٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٠نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠۶ ۵۴

۴۶٢،٨۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٢نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٧ ۵۴

۵٠٩،١۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١۴نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٨ ۵۴

۵۶۵،٧١٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١۶نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٩ ۵۴

۶٧١،٢٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٨نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١٠ ۵۴

٨٠٧،٠٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٠نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١١ ۵۴

٩۴١،۵۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٢نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١٢ ۵۴

١،١٢٩،٨۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢۴نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١٣ ۵۴

١،۴١٢،٣٠٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢۶نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١۴ ۵۴

١،٨٨٣،٠٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٨نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١۵ ۵۴

٢،٨٢۴،۶١٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٣٠نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١۶ ۵۴

٣٠٧،١٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠١ ۵۴

۴٠٩،۵١٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٣نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٢ ۵۴

۶١۴،٢۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال۴نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٣ ۵۴

٩١٠،٠١٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال۶نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠۴ ۵۴

١،۴٩۴،٩٠٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٨نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠۵ ۵۴

١،٩١٩،۴۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٠نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠۶ ۵۴

٢،۴٣٣،۴١٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٢نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٧ ۵۴

٢،٧۵٠،٨١٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١۴نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٨ ۵۴

٢٢

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - 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

١۶٩،٩٨٠عدد  اینچ١گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠١ ۵۴

١٨٠،١٨٠عدد  اینچ٢گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٢ ۵۴

١٩١،۴۶٠عدد  اینچ٣گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٣ ۵۴

٢١۶،٠٠٠عدد  اینچ۴گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠۴ ۵۴

٣٧۶،۴١٠عدد  اینچ۶گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠۵ ۵۴

۵٠۵،٣۵٠عدد  اینچ٨گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠۶ ۵۴

۶٣٩،٧۶٠عدد  اینچ١٠گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٧ ۵۴

٨١٨،٩۶٠عدد  اینچ١٢گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٨ ۵۴

٨٨۵،٨۴٠عدد  اینچ١۴گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠٠٩ ۵۴

٩٣٧،٠٩٠عدد  اینچ١۶گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١٠ ۵۴

٩٩٩،۴٢٠عدد  اینچ١٨گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١١ ۵۴

١،٠۴٨،٣۵٠عدد  اینچ٢٠گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١٢ ۵۴

١،١١۴،۶۶٠عدد  اینچ٢٢گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١٣ ۵۴

١،٢٠١،۴۵٠عدد  اینچ٢۴گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١۴ ۵۴

١،٢۶٧،٧۶٠عدد  اینچ٢۶گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١۵ ۵۴

١،٣١۶،١۵٠عدد  اینچ٢٨گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١۶ ۵۴

١،٣٩۶،۴١٠عدد  اینچ٣٠گریسكاری ، روانكاری و آزمایش شير فوالدی به  قطر  ٠۵٠١٠١٧ ۵۴

٨١،۶٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠١ ۵۴

٨۵،٠۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٣نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٢ ۵۴

٩٢،٧٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال۴نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٣ ۵۴

١٩۵،٢۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال۶نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠۴ ۵۴

٢٩٩،٨٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٨نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠۵ ۵۴

٣٨٠،٢٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٠نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠۶ ۵۴

۴۶٢،٨۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٢نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٧ ۵۴

۵٠٩،١۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١۴نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٨ ۵۴

۵۶۵،٧١٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١۶نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠٠٩ ۵۴

۶٧١،٢٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٨نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١٠ ۵۴

٨٠٧،٠٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٠نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١١ ۵۴

٩۴١،۵۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٢نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١٢ ۵۴

١،١٢٩،٨۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢۴نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١٣ ۵۴

١،۴١٢،٣٠٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢۶نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١۴ ۵۴

١،٨٨٣،٠٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٨نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١۵ ۵۴

٢،٨٢۴،۶١٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٣٠نصب شير فوالدی فلنجی به قطر  ٠۵٠٢٠١۶ ۵۴

٣٠٧،١٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠١ ۵۴

۴٠٩،۵١٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٣نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٢ ۵۴

۶١۴،٢۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال۴نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٣ ۵۴

٩١٠،٠١٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال۶نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠۴ ۵۴

١،۴٩۴،٩٠٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٨نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠۵ ۵۴

١،٩١٩،۴۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٠نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠۶ ۵۴

٢،۴٣٣،۴١٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٢نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٧ ۵۴

٢،٧۵٠،٨١٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١۴نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٨ ۵۴
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٣،١۶٣،۴٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١۶نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٩ ۵۴

٣،۴١٢،٠٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٨نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١٠ ۵۴

٣،۶٠٩،٩۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٠نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١١ ۵۴

۴،٠١١،٠٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٢نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١٢ ۵۴

۴،٣٣١،٩۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢۴نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١٣ ۵۴

۴،٧٠٨،۶۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢۶نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١۴ ۵۴

۴،٩٢٢،۶٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٨نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١۵ ۵۴

۵،۴١۴،٩۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٣٠نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١۶ ۵۴

٣١،١٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠١ ۵۴

۴۴،۵۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٣ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٢ ۵۴

۵١،٩۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال۴ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٣ ۵۴

۶۴،٩۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۴ ۵۴

٧۴،٢٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٨ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۵ ۵۴

٨۶،۶٠٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٠ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۶ ۵۴

١٢٩،٨٩٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٢ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٧ ۵۴

١۵۵،٨٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١۴ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٨ ۵۴

١٩١،۶٩٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٩ ۵۴

٢١٧،٢۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٨ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١٠ ۵۴

٢۵٠،۶٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٠ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١١ ۵۴

٢٩۶،٢۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٢ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١٢ ۵۴

٣٢۵،٨٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢۴ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١٣ ۵۴

۴٠٧،٣۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١۴ ۵۴

۵۴٣،١٢٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٨ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١۵ ۵۴

٨١۴،۶٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٣٠ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١۶ ۵۴

۴٠۵،۴٢٠عدد  اینچ ٢عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠١ ۵۴

۴۶٣،٣۴٠عدد  اینچ ٣عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٢ ۵۴

۵۴٠،۵۶٠عدد  اینچ ۴عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٣ ۵۴

۶٧۵،٧٠٠عدد  اینچ۶عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠۴ ۵۴

٧٧٢،٢٣٠عدد  اینچ٨عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠۵ ۵۴

٩٠٠،٩٣٠عدد  اینچ ١٠عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠۶ ۵۴

١،٣۵١،۴٠٠عدد  اینچ١٢عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٧ ۵۴

١،۶٢١،۶٨٠عدد  اینچ١۴عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٨ ۵۴

١،۶٩۶،١٢٠عدد  اینچ ١۶عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٩ ۵۴

١،٨٠٩،٢٠٠عدد  اینچ ١٨عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١٠ ۵۴

٢،٠٨٧،۵۴٠عدد  اینچ٢٠عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١١ ۵۴

٢،۴۶٧،٠٩٠عدد  اینچ٢٢عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١٢ ۵۴

٢،٧١٣،٨٠٠عدد  اینچ ٢۴عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١٣ ۵۴

٣،٣٩٢،٢۵٠عدد  اینچ ٢۶عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١۴ ۵۴

۴،۵٢٣،٠٠٠عدد  اینچ ٢٨عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١۵ ۵۴

۶،٧٨۴،۵٠٠عدد  اینچ ٣٠عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١۶ ۵۴

۵٣،٨٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠١ ۵۴
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٣،١۶٣،۴٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١۶نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠٠٩ ۵۴

٣،۴١٢،٠٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٨نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١٠ ۵۴

٣،۶٠٩،٩۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٠نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١١ ۵۴

۴،٠١١،٠٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٢نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١٢ ۵۴

۴،٣٣١،٩۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢۴نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١٣ ۵۴

۴،٧٠٨،۶۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢۶نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١۴ ۵۴

۴،٩٢٢،۶٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٨نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١۵ ۵۴

۵،۴١۴،٩۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٣٠نصب شير فوالدی جوشی به قطر ٠۵٠٣٠١۶ ۵۴

٣١،١٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠١ ۵۴

۴۴،۵۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٣ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٢ ۵۴

۵١،٩۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال۴ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٣ ۵۴

۶۴،٩۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۴ ۵۴

٧۴،٢٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٨ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۵ ۵۴

٨۶،۶٠٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٠ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۶ ۵۴

١٢٩،٨٩٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٢ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٧ ۵۴

١۵۵،٨٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١۴ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٨ ۵۴

١٩١،۶٩٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٩ ۵۴

٢١٧،٢۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٨ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١٠ ۵۴

٢۵٠،۶٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٠ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١١ ۵۴

٢٩۶،٢۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٢ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١٢ ۵۴

٣٢۵،٨٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢۴ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١٣ ۵۴

۴٠٧،٣۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢۶ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١۴ ۵۴

۵۴٣،١٢٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٨ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١۵ ۵۴

٨١۴،۶٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٣٠ماستيك زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠١۶ ۵۴

۴٠۵،۴٢٠عدد  اینچ ٢عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠١ ۵۴

۴۶٣،٣۴٠عدد  اینچ ٣عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٢ ۵۴

۵۴٠،۵۶٠عدد  اینچ ۴عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٣ ۵۴

۶٧۵،٧٠٠عدد  اینچ۶عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠۴ ۵۴

٧٧٢،٢٣٠عدد  اینچ٨عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠۵ ۵۴

٩٠٠،٩٣٠عدد  اینچ ١٠عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠۶ ۵۴

١،٣۵١،۴٠٠عدد  اینچ١٢عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٧ ۵۴

١،۶٢١،۶٨٠عدد  اینچ١۴عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٨ ۵۴

١،۶٩۶،١٢٠عدد  اینچ ١۶عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠٠٩ ۵۴

١،٨٠٩،٢٠٠عدد  اینچ ١٨عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١٠ ۵۴

٢،٠٨٧،۵۴٠عدد  اینچ٢٠عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١١ ۵۴

٢،۴۶٧،٠٩٠عدد  اینچ٢٢عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١٢ ۵۴

٢،٧١٣،٨٠٠عدد  اینچ ٢۴عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١٣ ۵۴

٣،٣٩٢،٢۵٠عدد  اینچ ٢۶عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١۴ ۵۴

۴،۵٢٣،٠٠٠عدد  اینچ ٢٨عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١۵ ۵۴

۶،٧٨۴،۵٠٠عدد  اینچ ٣٠عایقكاری با پلی یورتان شير فوالدی به قطر ٠۵٠۵٠١۶ ۵۴

۵٣،٨٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠١ ۵۴

٢٣
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۵٨،٩٢٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٣نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٢ ۵۴

۶۵،٠١٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال۴نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٣ ۵۴

٧۵،۴١٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال۶نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠۴ ۵۴

٩٧،٠٢٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٨نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠۵ ۵۴

١٢٧،٣۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٠نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠۶ ۵۴

١٨۵،٢٢٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٢نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٧ ۵۴

٢٩١،٠۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١۴نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٨ ۵۴

۴٢٨،۵٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١۶نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٩ ۵۴

۴٧١،٣٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٨نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١٠ ۵۴

۵٢٣،٧۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٠نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١١ ۵۴

۵٨٩،٢٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٢نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١٢ ۵۴

٧٨۵،۶۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢۴نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١٣ ۵۴

٩۴٢،٧٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢۶نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١۴ ۵۴

١،١٧٨،۴۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٨نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١۵ ۵۴

١،۵٧١،٢٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٣٠نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١۶ ۵۴

  اینچ شامل سوراخ كردن و جوشكاری در١نصب ولدولت به قطر تا ٠۵٠٧٠٠١
حوضچه یا كانال

٣١١،٠١٠عدد ۵۴

  اینچ شامل سوراخ كردن و جوشكاری در٢ تا ١نصب ولدولت به قطر ٠۵٠٧٠٠٢
حوضچه یا كانال

۶٢٢،٠٢٠عدد ۵۴

  اینچ شامل سوراخ كردن و جوشكاری در٣ تا ٢نصب ولدولت به قطر ٠۵٠٧٠٠٣
حوضچه یا كانال

٩٣٣،٠۴٠عدد ۵۴

  اینچ شامل سوراخ كردن و جوشكاری در۴ تا ٣نصب ولدولت به قطر ٠۵٠٧٠٠۴
حوضچه یا كانال

١،٢۴۴،٠۵٠عدد ۵۴
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۵٨،٩٢٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٣نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٢ ۵۴

۶۵،٠١٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال۴نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٣ ۵۴

٧۵،۴١٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال۶نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠۴ ۵۴

٩٧،٠٢٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٨نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠۵ ۵۴

١٢٧،٣۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٠نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠۶ ۵۴

١٨۵،٢٢٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٢نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٧ ۵۴

٢٩١،٠۵٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١۴نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٨ ۵۴

۴٢٨،۵٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١۶نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠٠٩ ۵۴

۴٧١،٣٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال١٨نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١٠ ۵۴

۵٢٣،٧۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٠نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١١ ۵۴

۵٨٩،٢٣٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٢نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١٢ ۵۴

٧٨۵،۶۴٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢۴نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١٣ ۵۴

٩۴٢،٧٧٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢۶نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١۴ ۵۴

١،١٧٨،۴۶٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٢٨نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١۵ ۵۴

١،۵٧١،٢٨٠عدد  اینچ در حوضچه یا كانال٣٠نصب فلنج كور فوالدی به قطر ٠۵٠۶٠١۶ ۵۴

  اینچ شامل سوراخ كردن و جوشكاری در١نصب ولدولت به قطر تا ٠۵٠٧٠٠١
حوضچه یا كانال

٣١١،٠١٠عدد ۵۴

  اینچ شامل سوراخ كردن و جوشكاری در٢ تا ١نصب ولدولت به قطر ٠۵٠٧٠٠٢
حوضچه یا كانال

۶٢٢،٠٢٠عدد ۵۴

  اینچ شامل سوراخ كردن و جوشكاری در٣ تا ٢نصب ولدولت به قطر ٠۵٠٧٠٠٣
حوضچه یا كانال

٩٣٣،٠۴٠عدد ۵۴

  اینچ شامل سوراخ كردن و جوشكاری در۴ تا ٣نصب ولدولت به قطر ٠۵٠٧٠٠۴
حوضچه یا كانال

١،٢۴۴،٠۵٠عدد ۵۴
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  اینچ در٢عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠١
  اینچ۶داخل غالف فوالدی به قطر 

٣۶۶،١١٠متر ۵۴

  اینچ در٣عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٢
  اینچ۶داخل غالف فوالدی به قطر 

٣٨٣،۵۵٠متر ۵۴

  اینچ در۴عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٣
  اینچ٨داخل غالف فوالدی به قطر 

۴٠٢،٧٢٠متر ۵۴

  اینچ در۶عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠۴
  اینچ١٠داخل غالف فوالدی به قطر 

۴٢٣،٩٢٠متر ۵۴

  اینچ در٨عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠۵
  اینچ١٢داخل غالف فوالدی به قطر 

۴٨٨،١٨٠متر ۵۴

  اینچ در١٠عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠۶
  اینچ١۶داخل غالف فوالدی به قطر 

۵۴٩،٢٠٠متر ۵۴

  اینچ در١٢عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٧
  اینچ١۶داخل غالف فوالدی به قطر 

۵٨۵،٨١٠متر ۵۴

  اینچ در١۴عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٨
  اینچ١٨داخل غالف فوالدی به قطر 

۶٢٨،٣٩٠متر ۵۴

  اینچ در١۶عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٩
  اینچ٢٠داخل غالف فوالدی به قطر 

٧٣٣،١٣٠متر ۵۴

  اینچ در١٨عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١٠
  اینچ٢٢داخل غالف فوالدی به قطر 

٨۵٨،٩٢٠متر ۵۴

  اینچ در٢٠عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١١
  اینچ٢۴داخل غالف فوالدی به قطر 

٩۴۴،٨٢٠متر ۵۴

  اینچ در٢٢عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١٢
  اینچ٢۶داخل غالف فوالدی به قطر 

١،٠۵٠،٩۴٠متر ۵۴

  اینچ در٢۴عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١٣
  اینچ٢٨داخل غالف فوالدی به قطر 

١،٢٢٣،۶۶٠متر ۵۴

  اینچ در٢۶عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١۴
  اینچ٣٠داخل غالف فوالدی به قطر 

١،٣٩٨،۴٧٠متر ۵۴

  اینچ در٢٨عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١۵
  اینچ٣٢داخل غالف فوالدی به قطر 

١،۶۵٧،٧۴٠متر ۵۴

  اینچ در٣٠عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١۶
  اینچ٣۴داخل غالف فوالدی به قطر 

١،٩٨٩،٢٩٠متر ۵۴

  اینچ در داخل۶  اینچ با غالف ٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠١
تونل ساده یا كول دار

١١١،٧٩٠متر ۵۴

  اینچ در داخل۶  اینچ با غالف ٣قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٢
تونل ساده یا كول دار

١١٧،١١٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٨  اینچ با غالف ۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٣
تونل ساده یا كول دار

١٢٢،٩٧٠متر ۵۴

  اینچ در داخل١٠  اینچ با غالف ۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۴
تونل ساده یا كول دار

١٢٩،۴۴٠متر ۵۴

  اینچ در داخل١٢  اینچ با غالف ٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۵
تونل ساده یا كول دار

١٣۶،۶٣٠متر ۵۴

  اینچ در داخل١۶  اینچ با غالف ١٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۶
تونل ساده یا كول دار

١۴٢،٣٣٠متر ۵۴

  اینچ در داخل١۶  اینچ با غالف ١٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٧
تونل ساده یا كول دار

١۴۶،۵١٠متر ۵۴

  اینچ در داخل١٨  اینچ با غالف ١۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٨
تونل ساده یا كول دار

١۶۶،٠۵٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٢٠  اینچ با غالف ١۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٩
تونل ساده یا كول دار

١٩٩،٩٨٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٢٢  اینچ با غالف ١٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١٠
تونل ساده یا كول دار

٢١۵،٣۶٠متر ۵۴
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  اینچ در٢عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠١
  اینچ۶داخل غالف فوالدی به قطر 

٣۶۶،١١٠متر ۵۴

  اینچ در٣عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٢
  اینچ۶داخل غالف فوالدی به قطر 

٣٨٣،۵۵٠متر ۵۴

  اینچ در۴عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٣
  اینچ٨داخل غالف فوالدی به قطر 

۴٠٢،٧٢٠متر ۵۴

  اینچ در۶عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠۴
  اینچ١٠داخل غالف فوالدی به قطر 

۴٢٣،٩٢٠متر ۵۴

  اینچ در٨عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠۵
  اینچ١٢داخل غالف فوالدی به قطر 

۴٨٨،١٨٠متر ۵۴

  اینچ در١٠عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠۶
  اینچ١۶داخل غالف فوالدی به قطر 

۵۴٩،٢٠٠متر ۵۴

  اینچ در١٢عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٧
  اینچ١۶داخل غالف فوالدی به قطر 

۵٨۵،٨١٠متر ۵۴

  اینچ در١۴عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٨
  اینچ١٨داخل غالف فوالدی به قطر 

۶٢٨،٣٩٠متر ۵۴

  اینچ در١۶عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠٠٩
  اینچ٢٠داخل غالف فوالدی به قطر 

٧٣٣،١٣٠متر ۵۴

  اینچ در١٨عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١٠
  اینچ٢٢داخل غالف فوالدی به قطر 

٨۵٨،٩٢٠متر ۵۴

  اینچ در٢٠عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١١
  اینچ٢۴داخل غالف فوالدی به قطر 

٩۴۴،٨٢٠متر ۵۴

  اینچ در٢٢عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١٢
  اینچ٢۶داخل غالف فوالدی به قطر 

١،٠۵٠،٩۴٠متر ۵۴

  اینچ در٢۴عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١٣
  اینچ٢٨داخل غالف فوالدی به قطر 

١،٢٢٣،۶۶٠متر ۵۴

  اینچ در٢۶عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١۴
  اینچ٣٠داخل غالف فوالدی به قطر 

١،٣٩٨،۴٧٠متر ۵۴

  اینچ در٢٨عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١۵
  اینچ٣٢داخل غالف فوالدی به قطر 

١،۶۵٧،٧۴٠متر ۵۴

  اینچ در٣٠عمليات كامل مكانيكی قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠١٠١۶
  اینچ٣۴داخل غالف فوالدی به قطر 

١،٩٨٩،٢٩٠متر ۵۴

  اینچ در داخل۶  اینچ با غالف ٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠١
تونل ساده یا كول دار

١١١،٧٩٠متر ۵۴

  اینچ در داخل۶  اینچ با غالف ٣قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٢
تونل ساده یا كول دار

١١٧،١١٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٨  اینچ با غالف ۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٣
تونل ساده یا كول دار

١٢٢،٩٧٠متر ۵۴

  اینچ در داخل١٠  اینچ با غالف ۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۴
تونل ساده یا كول دار

١٢٩،۴۴٠متر ۵۴

  اینچ در داخل١٢  اینچ با غالف ٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۵
تونل ساده یا كول دار

١٣۶،۶٣٠متر ۵۴

  اینچ در داخل١۶  اینچ با غالف ١٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۶
تونل ساده یا كول دار

١۴٢،٣٣٠متر ۵۴

  اینچ در داخل١۶  اینچ با غالف ١٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٧
تونل ساده یا كول دار

١۴۶،۵١٠متر ۵۴

  اینچ در داخل١٨  اینچ با غالف ١۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٨
تونل ساده یا كول دار

١۶۶،٠۵٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٢٠  اینچ با غالف ١۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٩
تونل ساده یا كول دار

١٩٩،٩٨٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٢٢  اینچ با غالف ١٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١٠
تونل ساده یا كول دار

٢١۵،٣۶٠متر ۵۴
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  اینچ در داخل٢۴  اینچ با غالف ٢٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١١
تونل ساده یا كول دار

٢٣٣،٣١٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٢۶  اینچ با غالف ٢٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١٢
تونل ساده یا كول دار

٢۵۴،۵٢٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٢٨  اینچ با غالف ٢۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١٣
تونل ساده یا كول دار

٢٧٩،٩٧٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٣٠  اینچ با غالف ٢۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١۴
تونل ساده یا كول دار

٣٣٠،٣٠٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٣٢  اینچ با غالف ٢٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١۵
تونل ساده یا كول دار

٣٧١،۵٩٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٣۴  اینچ با غالف ٣٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١۶
تونل ساده یا كول دار

۴٢۴،۶٧٠متر ۵۴

  اینچ در۶  اینچ با غالف به قطر ٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠١
داخل كانال

۵۵،٩٠٠متر ۵۴

  اینچ در۶  اینچ با غالف به قطر ٣قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٢
داخل كانال

۵٨،۵۶٠متر ۵۴

  اینچ در٨  اینچ با غالف به قطر ۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٣
داخل كانال

۶١،۴٨٠متر ۵۴

  اینچ در١٠  اینچ با غالف به قطر ۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۴
داخل كانال

۶۴،٧٢٠متر ۵۴

  اینچ در١٢  اینچ با غالف به قطر ٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۵
داخل كانال

۶٨،٣٢٠متر ۵۴

  اینچ١۶  اینچ با غالف به قطر ١٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۶
در داخل كانال

٧٣،٢۶٠متر ۵۴

  اینچ١۶  اینچ با غالف به قطر ١٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٧
در داخل كانال

٧٧،٨۴٠متر ۵۴

  اینچ١٨  اینچ با غالف به قطر ١۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٨
در داخل كانال

٨٨،٩۶٠متر ۵۴

  اینچ٢٠  اینچ با غالف به قطر ١۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٩
در داخل كانال

١٠٧،۶٨٠متر ۵۴

  اینچ٢٢  اینچ با غالف به قطر ١٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١٠
در داخل كانال

١١۶،۶۵٠متر ۵۴

  اینچ٢۴  اینچ با غالف به قطر ٢٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١١
در داخل كانال

١٢٧،٢۶٠متر ۵۴

  اینچ٢۶  اینچ با غالف به قطر ٢٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١٢
در داخل كانال

١٣٩،٩٨٠متر ۵۴

  اینچ٢٨  اینچ با غالف به قطر ٢۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١٣
در داخل كانال

١۵۵،۵۴٠متر ۵۴

  اینچ٣٠  اینچ با غالف به قطر ٢۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١۴
در داخل كانال

١٨۵،٧٩٠متر ۵۴

  اینچ٣٢  اینچ با غالف به قطر ٢٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١۵
در داخل كانال

٢١٢،٣۴٠متر ۵۴

  اینچ٣۴  اینچ با غالف به قطر ٣٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١۶
در داخل كانال

٢۴٧،٧٣٠متر ۵۴

۶٠٢٩  اینچ طبق نقشه ھای  ٣ساخت و نصب لوله تھویه به قطر تا ٠۶٠۴٠٠١
SM-۶٠٢۵  و ۶٠١٧ و ۶٠٣٠و 

٢،٢٣٧،١٢٠عدد ۵۴

۶٠٢٩  اینچ طبق نقشه ھای  ۴ساخت و نصب لوله تھویه به قطر تا ٠۶٠۴٠٠٢
SM-۶٠٢۵  و ۶٠١٧ و ۶٠٣٠و 

٢،٩۵١،۴۶٠عدد ۵۴

تھيه  ساخت و نصب خرپا و بادبند پل ھای فلزی با بست ھای فلزی٠۶٠۵٠٠١
 متر٢۴جھت عبور لوله گاز برای دھانه تا 

۵۴،٧٧٠کيلوگرم ۵۴

ساخت و نصب خرپا و بادبند پل ھای فلزی با بست ھای فلزی جھت٠۶٠۵٠٠٢
متر٣۶ تا ٢۴عبور لوله گاز برای دھانه 

۵٧،٩۵٠کيلوگرم ۵۴
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  اینچ در داخل٢۴  اینچ با غالف ٢٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١١
تونل ساده یا كول دار

٢٣٣،٣١٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٢۶  اینچ با غالف ٢٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١٢
تونل ساده یا كول دار

٢۵۴،۵٢٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٢٨  اینچ با غالف ٢۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١٣
تونل ساده یا كول دار

٢٧٩،٩٧٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٣٠  اینچ با غالف ٢۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١۴
تونل ساده یا كول دار

٣٣٠،٣٠٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٣٢  اینچ با غالف ٢٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١۵
تونل ساده یا كول دار

٣٧١،۵٩٠متر ۵۴

  اینچ در داخل٣۴  اینچ با غالف ٣٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠١۶
تونل ساده یا كول دار

۴٢۴،۶٧٠متر ۵۴

  اینچ در۶  اینچ با غالف به قطر ٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠١
داخل كانال

۵۵،٩٠٠متر ۵۴

  اینچ در۶  اینچ با غالف به قطر ٣قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٢
داخل كانال

۵٨،۵۶٠متر ۵۴

  اینچ در٨  اینچ با غالف به قطر ۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٣
داخل كانال

۶١،۴٨٠متر ۵۴

  اینچ در١٠  اینچ با غالف به قطر ۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۴
داخل كانال

۶۴،٧٢٠متر ۵۴

  اینچ در١٢  اینچ با غالف به قطر ٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۵
داخل كانال

۶٨،٣٢٠متر ۵۴

  اینچ١۶  اینچ با غالف به قطر ١٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۶
در داخل كانال

٧٣،٢۶٠متر ۵۴

  اینچ١۶  اینچ با غالف به قطر ١٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٧
در داخل كانال

٧٧،٨۴٠متر ۵۴

  اینچ١٨  اینچ با غالف به قطر ١۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٨
در داخل كانال

٨٨،٩۶٠متر ۵۴

  اینچ٢٠  اینچ با غالف به قطر ١۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٩
در داخل كانال

١٠٧،۶٨٠متر ۵۴

  اینچ٢٢  اینچ با غالف به قطر ١٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١٠
در داخل كانال

١١۶،۶۵٠متر ۵۴

  اینچ٢۴  اینچ با غالف به قطر ٢٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١١
در داخل كانال

١٢٧،٢۶٠متر ۵۴

  اینچ٢۶  اینچ با غالف به قطر ٢٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١٢
در داخل كانال

١٣٩،٩٨٠متر ۵۴

  اینچ٢٨  اینچ با غالف به قطر ٢۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١٣
در داخل كانال

١۵۵،۵۴٠متر ۵۴

  اینچ٣٠  اینچ با غالف به قطر ٢۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١۴
در داخل كانال

١٨۵،٧٩٠متر ۵۴

  اینچ٣٢  اینچ با غالف به قطر ٢٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١۵
در داخل كانال

٢١٢،٣۴٠متر ۵۴

  اینچ٣۴  اینچ با غالف به قطر ٣٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠١۶
در داخل كانال

٢۴٧،٧٣٠متر ۵۴

۶٠٢٩  اینچ طبق نقشه ھای  ٣ساخت و نصب لوله تھویه به قطر تا ٠۶٠۴٠٠١
SM-۶٠٢۵  و ۶٠١٧ و ۶٠٣٠و 

٢،٢٣٧،١٢٠عدد ۵۴

۶٠٢٩  اینچ طبق نقشه ھای  ۴ساخت و نصب لوله تھویه به قطر تا ٠۶٠۴٠٠٢
SM-۶٠٢۵  و ۶٠١٧ و ۶٠٣٠و 

٢،٩۵١،۴۶٠عدد ۵۴

تھيه  ساخت و نصب خرپا و بادبند پل ھای فلزی با بست ھای فلزی٠۶٠۵٠٠١
 متر٢۴جھت عبور لوله گاز برای دھانه تا 

۵۴،٧٧٠کيلوگرم ۵۴

ساخت و نصب خرپا و بادبند پل ھای فلزی با بست ھای فلزی جھت٠۶٠۵٠٠٢
متر٣۶ تا ٢۴عبور لوله گاز برای دھانه 

۵٧،٩۵٠کيلوگرم ۵۴

٢٧



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - 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

ساخت و نصب خرپا و بادبند پل ھای فلزی با بست ھای فلزی جھت٠۶٠۵٠٠٣
متر۴٨ تا ٣۶عبور لوله گاز برای دھانه 

۵٨،۴٨٠کيلوگرم ۵۴

ساخت و نصب خرپا و بادبند پل ھای فلزی با بست ھای فلزی جھت٠۶٠۵٠٠۴
 متر۶٠ تا ۴٨عبور لوله گاز برای دھانه 

۶٢،٢٣٠کيلوگرم ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای۶ اینچ با غالف ٢عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠١
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

٣٩،١٩٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای۶ اینچ با غالف ٣عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٢
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

۴٠،٨٩٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٨ اینچ با غالف ۴عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٣
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

۴٢،٧۵٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای١٠ اینچ با غالف ۶عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠۴
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

۴۴،٧٩٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای١٢ اینچ با غالف ٨عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠۵
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

۵٠،١٣٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای١۶ اینچ با غالف ١٠عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠۶
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

۵٨،۶٠٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای١۶ اینچ با غالف ١٢عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٧
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

۶٧،۵۵٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای١٨ اینچ با غالف ١۴عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٨
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

٧۵،۵۴٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٢٠ اینچ با غالف ١۶عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٩
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

٩۴،۴٢٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٢٢ اینچ با غالف ١٨عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١٠
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١٠۴،۵۴٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٢۴ اینچ با غالف ٢٠عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١١
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١١٢،۵٨٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٢۶ اینچ با غالف ٢٢عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١٢
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١٣٢،٨١٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٢٨ اینچ با غالف ٢۴عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١٣
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١۴۴،٨٩٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٣٠ اینچ با غالف ٢۶عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١۴
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١۶٨،۴٠٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٣٢ اینچ با غالف ٢٨عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١۵
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١٨٧،١١٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٣۴ اینچ با غالف ٣٠عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١۶
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

٢١٠،۵٠٠متر ۵۴

بارگيری ،حمل و قرار دادن ورق ھای فوالدی با ضخامت مناسب بر٠۶٠٧٠٠١
روی كانال در محل تقاطع ھا و برچيدن آن

١٢۴،۴٨٠متر مربع ۵۴

٢٨

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - 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

ساخت و نصب خرپا و بادبند پل ھای فلزی با بست ھای فلزی جھت٠۶٠۵٠٠٣
متر۴٨ تا ٣۶عبور لوله گاز برای دھانه 

۵٨،۴٨٠کيلوگرم ۵۴

ساخت و نصب خرپا و بادبند پل ھای فلزی با بست ھای فلزی جھت٠۶٠۵٠٠۴
 متر۶٠ تا ۴٨عبور لوله گاز برای دھانه 

۶٢،٢٣٠کيلوگرم ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای۶ اینچ با غالف ٢عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠١
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

٣٩،١٩٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای۶ اینچ با غالف ٣عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٢
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

۴٠،٨٩٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٨ اینچ با غالف ۴عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٣
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

۴٢،٧۵٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای١٠ اینچ با غالف ۶عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠۴
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

۴۴،٧٩٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای١٢ اینچ با غالف ٨عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠۵
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

۵٠،١٣٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای١۶ اینچ با غالف ١٠عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠۶
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

۵٨،۶٠٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای١۶ اینچ با غالف ١٢عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٧
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

۶٧،۵۵٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای١٨ اینچ با غالف ١۴عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٨
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

٧۵،۵۴٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٢٠ اینچ با غالف ١۶عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠٠٩
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

٩۴،۴٢٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٢٢ اینچ با غالف ١٨عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١٠
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١٠۴،۵۴٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٢۴ اینچ با غالف ٢٠عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١١
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١١٢،۵٨٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٢۶ اینچ با غالف ٢٢عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١٢
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١٣٢،٨١٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٢٨ اینچ با غالف ٢۴عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١٣
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١۴۴،٨٩٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٣٠ اینچ با غالف ٢۶عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١۴
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١۶٨،۴٠٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٣٢ اینچ با غالف ٢٨عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١۵
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

١٨٧،١١٠متر ۵۴

 اینچ از كنار پل ھای٣۴ اینچ با غالف ٣٠عمليات نصب لوله گاز به قطر ٠۶٠۶٠١۶
موجود شامل جوشكاری ،عایقكاری و رنگ آميزی

٢١٠،۵٠٠متر ۵۴

بارگيری ،حمل و قرار دادن ورق ھای فوالدی با ضخامت مناسب بر٠۶٠٧٠٠١
روی كانال در محل تقاطع ھا و برچيدن آن

١٢۴،۴٨٠متر مربع ۵۴

٢٨



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھفتم -  آزمایش و راه اندازی

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٢٩

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل ھفتم -  آزمایش و راه اندازی

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٢٩



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - 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 كيفيت پوشش لوله در ھر قطعه از خط لوله و به ھر قطر ،٠٧٠١٠٠١
 متر طول۵٠٠٠رفع نواقص و ارائه گزارش تا 

١٣،۴۵١،٠٠٠یک قلم ۵۴

آزمایش كيفيت پوشش لوله در ھر قطعه از خط لوله و به ھر قطر ،٠٧٠١٠٠٢
 متر طول۵٠٠٠رفع نواقص و ارائه گزارش جھت ھر متر اضافه بر 

٢،۶٩٠متر ۵۴

١٠،۴٣٠متر  اینچ١آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠١ ۵۴

١٣،۶۴٠متر  اینچ٢آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٢ ۵۴

١۴،٧٨٠متر  اینچ٣آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٣ ۵۴

١۶،٣۵٠متر  اینچ۴آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠۴ ۵۴

١٧،٩٩٠متر  اینچ۶آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠۵ ۵۴

٢٠،٠٩٠متر  اینچ٨آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠۶ ۵۴

٢١،٠٣٠متر  اینچ١٠آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٧ ۵۴

٢٢،٠۵٠متر  اینچ١٢آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٨ ۵۴

٢٢،۶٠٠متر  اینچ١۴آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٩ ۵۴

٢٣،٣١٠متر  اینچ١۶آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١٠ ۵۴

٢٣،٩٢٠متر  اینچ١٨آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١١ ۵۴

٢۵،٢۵٠متر  اینچ٢٠آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١٢ ۵۴

٢۶،٨٧٠متر  اینچ٢٢آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١٣ ۵۴

٢٨،۵۵٠متر  اینچ٢۴آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١۴ ۵۴

٢٩،۴٧٠متر  اینچ٢۶آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١۵ ۵۴

٣٠،۴۶٠متر  اینچ٢٨آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١۶ ۵۴

٣٣،٨۴٠متر  اینچ٣٠آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١٧ ۵۴

  اینچ به لوله۴  تا  ٢ھمكاری در انجام اتصال نھایی لوله به قطر   ٠٧٠٣٠٠١
گازدار

١٢،٢٠٢،١۶٠مورد ۵۴

  اینچ به لوله١٠  تا  ۶ھمكاری در انجام اتصال نھایی لوله به قطر   ٠٧٠٣٠٠٢
گازدار

١۶،١۶١،۴١٠مورد ۵۴

  اینچ به لوله١۶  تا  ١٢ھمكاری در انجام اتصال نھایی لوله به قطر  ٠٧٠٣٠٠٣
گازدار

١٨،۶٢٩،٨٩٠مورد ۵۴

  اینچ به لوله٢۴  تا  ١٨ھمكاری در انجام اتصال نھایی لوله به قطر  ٠٧٠٣٠٠۴
گازدار

٢٣،٩۴۴،۶٠٠مورد ۵۴

  اینچ به لوله٣٠  تا  ٢۶ھمكاری در انجام اتصال نھایی لوله به قطر  ٠٧٠٣٠٠۵
گازدار

٢٩،٨٩٠،٧۶٠مورد ۵۴

٢،٨١٠مترتنظيم و راه اندازی حفاظت كاتدی و رفع نواقص٠٧٠۴٠٠١ ۵۴

٣،٨٢٠متر  اینچ۴ تا ٢ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠١ ۵۴

۴،۵٩٠متر  اینچ٨ تا ۶ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠٢ ۵۴

۵،١٠٠متر  اینچ١۴ تا ١٠ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠٣ ۵۴

۵،٧۴٠متر  اینچ٢٠ تا ١۶ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠۴ ۵۴

۶،۵۶٠متر  اینچ٢۶ تا ٢٢ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠۵ ۵۴

٧،۶۵٠متر  اینچ٣٠ تا ٢٨ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠۶ ۵۴
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فصل ھفتم -  آزمایش و راه اندازی

آزمایش كيفيت پوشش لوله در ھر قطعه از خط لوله و به ھر قطر ،٠٧٠١٠٠١
 متر طول۵٠٠٠رفع نواقص و ارائه گزارش تا 

١٣،۴۵١،٠٠٠یک قلم ۵۴

آزمایش كيفيت پوشش لوله در ھر قطعه از خط لوله و به ھر قطر ،٠٧٠١٠٠٢
 متر طول۵٠٠٠رفع نواقص و ارائه گزارش جھت ھر متر اضافه بر 

٢،۶٩٠متر ۵۴

١٠،۴٣٠متر  اینچ١آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠١ ۵۴

١٣،۶۴٠متر  اینچ٢آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٢ ۵۴

١۴،٧٨٠متر  اینچ٣آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٣ ۵۴

١۶،٣۵٠متر  اینچ۴آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠۴ ۵۴

١٧،٩٩٠متر  اینچ۶آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠۵ ۵۴

٢٠،٠٩٠متر  اینچ٨آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠۶ ۵۴

٢١،٠٣٠متر  اینچ١٠آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٧ ۵۴

٢٢،٠۵٠متر  اینچ١٢آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٨ ۵۴

٢٢،۶٠٠متر  اینچ١۴آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠٠٩ ۵۴

٢٣،٣١٠متر  اینچ١۶آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١٠ ۵۴

٢٣،٩٢٠متر  اینچ١٨آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١١ ۵۴

٢۵،٢۵٠متر  اینچ٢٠آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١٢ ۵۴

٢۶،٨٧٠متر  اینچ٢٢آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١٣ ۵۴

٢٨،۵۵٠متر  اینچ٢۴آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١۴ ۵۴

٢٩،۴٧٠متر  اینچ٢۶آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١۵ ۵۴

٣٠،۴۶٠متر  اینچ٢٨آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١۶ ۵۴

٣٣،٨۴٠متر  اینچ٣٠آزمایش مقاومت و نشتی لوله به قطر ٠٧٠٢٠١٧ ۵۴

  اینچ به لوله۴  تا  ٢ھمكاری در انجام اتصال نھایی لوله به قطر   ٠٧٠٣٠٠١
گازدار

١٢،٢٠٢،١۶٠مورد ۵۴

  اینچ به لوله١٠  تا  ۶ھمكاری در انجام اتصال نھایی لوله به قطر   ٠٧٠٣٠٠٢
گازدار

١۶،١۶١،۴١٠مورد ۵۴

  اینچ به لوله١۶  تا  ١٢ھمكاری در انجام اتصال نھایی لوله به قطر  ٠٧٠٣٠٠٣
گازدار

١٨،۶٢٩،٨٩٠مورد ۵۴

  اینچ به لوله٢۴  تا  ١٨ھمكاری در انجام اتصال نھایی لوله به قطر  ٠٧٠٣٠٠۴
گازدار

٢٣،٩۴۴،۶٠٠مورد ۵۴

  اینچ به لوله٣٠  تا  ٢۶ھمكاری در انجام اتصال نھایی لوله به قطر  ٠٧٠٣٠٠۵
گازدار

٢٩،٨٩٠،٧۶٠مورد ۵۴

٢،٨١٠مترتنظيم و راه اندازی حفاظت كاتدی و رفع نواقص٠٧٠۴٠٠١ ۵۴

٣،٨٢٠متر  اینچ۴ تا ٢ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠١ ۵۴

۴،۵٩٠متر  اینچ٨ تا ۶ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠٢ ۵۴

۵،١٠٠متر  اینچ١۴ تا ١٠ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠٣ ۵۴

۵،٧۴٠متر  اینچ٢٠ تا ١۶ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠۴ ۵۴

۶،۵۶٠متر  اینچ٢۶ تا ٢٢ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠۵ ۵۴

٧،۶۵٠متر  اینچ٣٠ تا ٢٨ھمكاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ٠٧٠۵٠٠۶ ۵۴
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٩۴،٠۴٠متر مربعSP-۶٠٠٧محوطه سازی ایستگاه كاتدی طبق نقشه ٠٨٠١٠٠١ ۵۴

١۶،٣٠٠متر مربع سانتيمتر شن ریزی اضافی۵اضافه بھا ٠٨٠١٠٠٢ ۵۴

ستون با تكيه گاه شامل كارھای خاكی ، بتن ریزی ، تھيه و نصب٠٨٠١٠٠٣
SP-۶٠٠٧ستون و رنگ آميزی بطور كامل طبق نقشه 

٢،١۴٧،۶٠٠عدد ۵۴

ستون بدون تكيه گاه شامل كارھای خاكی ، بتن ریزی ، تھيه و نصب٠٨٠١٠٠۴
SP-۶٠٠٧ستون و رنگ آميزی بطور كامل طبق نقشه 

١،٧٢٨،٢٣٠عدد ۵۴

تھيه و ساخت و نصب فنس ، حصار یا توری حد فاصله بين دو ستون٠٨٠١٠٠۵
SP-۶٠٠٧بطور كامل طبق نقشه 

١،١۶٢،١٢٠متر ۵۴

۶،٧٣۵،٧١٠عددSP-۶٠٠٧ تھيه ، ساخت و نصب درب ایستگاه طبق نقشه ٠٨٠١٠٠۶ ۵۴

SCتھيه ، ساخت و نصب درب ایستگاه حفاظت از زنگ طبق نقشه ٠٨٠٢٠٠١
 A-۶١۴٠/

٣،٣١۴،٢٩٠عدد ۵۴

تھيه ، ساخت و نصب حصار نرده ای و دیوار ایستگاه حفاظت از زنگ٠٨٠٢٠٠٢
 A-SC / ۶١۴٠طبق نقشه  

٢،٣۵٢،٧٨٠متر ۵۴

تھيه، ساخت پایه بتنی مبدل یكسو كننده طبق نقشه ھای٠٨٠٣٠٠١
SP-۶یا ٠٠٩ SP -۶٠١٠

٣،٩٣٨،۴٨٠عدد ۵۴

تھيه، ساخت پایه جعبه  برق متناوب و مداوم شامل كارھای خاكی،٠٨٠٣٠٠٢
 بطور كاملSP-۶٠١٠ یا SP-۶٠٠٩بتنی و فلزی طبق نقشه ھای 

٢،٠۵٧،۵١٠عدد ۵۴

١،١٩٣،۵١٠عددنصب جعبه اتصال روی دیوار یا بدنه چاه٠٨٠٣٠٠٣ ۵۴

١،۴١٨،٢٩٠عددB/SP-۶٠٠٢تھيه ، ساخت و نصب پایه جعبه اتصال طبق نقشه  ٠٨٠٣٠٠۴ ۵۴

تھيه، ساخت و نصب نشان دھنده بستر آندی طبق نقشه  ٠٨٠٣٠٠۵
SP-۶٠١٣/B

١،۴٩۶،۶۵٠عدد ۵۴

تھيه، ساخت و نصب نقاط آزمایش پتانسيل عالئم نشان دھنده با كار٠٨٠٣٠٠۶
SP-۶٠٢۴/B  و SP-۶٠٠۶/Bبرقی آن طبق نقشه  

٢،٩۴٩،٢٢٠عدد ۵۴

تھيه ، ساخت و نصب نقاط آزمایش پتانسيل عالئم نشان دھنده با٠٨٠٣٠٠٧
SP-۶٠٠۶/B  و SP-۶٠٢۵/Aكار برقی آن طبق نقشه   

٣،۴۶۶،٨۴٠عدد ۵۴

تھيه ، ساخت و نصب سایبان مبدل یكسو كننده طبق نقشه٠٨٠٣٠٠٨
SP-۶١٣٩/A

١،٧١۶،٣۵٠عدد ۵۴

تھيه ، ساخت و نصب سایبان مبدل یكسو كننده طبق مشخصات٠٨٠٣٠٠٩
فنی

٣،۴٨١،١۶٠عدد ۵۴

١،٧٢۶،١۵٠عددSP-۶٠١٠) طبق نقشه T/Rنصب دستگاه مبدل یكسو كننده ( ٠٨٠٣٠١٠ ۵۴

 ترمينال مثبت و منفی و جعبه٨ و ۴حمل و نصب جعبه اتصال ٠٨٠۴٠٠١
B/SP-۶٠٠٢آزمایش  طبق نقشه 

٢،٠١٢،٢۶٠عدد ۵۴

  اینچ در چاه خشك١٢ریختن و كوبيدن كك دور لوله غالف به قطر ٠٨٠۴٠٠٢
پس از آند گذاری

٣٠،٧۶٠متر ۵۴

۶٩،۵١٠عدد آندكارھای نصب و اتصاالت برقی آند افقی٠٨٠۴٠٠٣ ۵۴

١٠٢،١٣٠عدد آندكارھای نصب و كارھای برقی آند چاه آبی یا خشك٠٨٠۴٠٠۴ ۵۴

تھيه ، ساخت و احداث تاسيسات سر چاھی طبق نقشه  ٠٨٠۴٠٠۵
SP-۶٠١١/D

١٠،٧۶٣،٠٢٠عدد ۵۴

 متری١٩ آندی ٣ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠۶
 SP-۶٠١١طبق نقشه 

۶،١۴٠،٩٠٠عدد ۵۴

 متری٢٢ آندی ۴  اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠٧
 D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

۶،۶١۶،٩٩٠عدد ۵۴

 متری٢۵ آندی ۵  اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠٨
 D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

٨،٣٠١،٩٠٠عدد ۵۴

 متری٢٨ آندی ۶ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠٩
 D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

٩،١٩٣،٨٣٠عدد ۵۴

 متری٣١ آندی ٧ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠١٠
 D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

٩،٩٠٣،۴۶٠عدد ۵۴

 متری٣۴ آندی ٨ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠١١
D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

١٠،٧٢٨،٣٨٠عدد ۵۴
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٩۴،٠۴٠متر مربعSP-۶٠٠٧محوطه سازی ایستگاه كاتدی طبق نقشه ٠٨٠١٠٠١ ۵۴

١۶،٣٠٠متر مربع سانتيمتر شن ریزی اضافی۵اضافه بھا ٠٨٠١٠٠٢ ۵۴

ستون با تكيه گاه شامل كارھای خاكی ، بتن ریزی ، تھيه و نصب٠٨٠١٠٠٣
SP-۶٠٠٧ستون و رنگ آميزی بطور كامل طبق نقشه 

٢،١۴٧،۶٠٠عدد ۵۴

ستون بدون تكيه گاه شامل كارھای خاكی ، بتن ریزی ، تھيه و نصب٠٨٠١٠٠۴
SP-۶٠٠٧ستون و رنگ آميزی بطور كامل طبق نقشه 

١،٧٢٨،٢٣٠عدد ۵۴

تھيه و ساخت و نصب فنس ، حصار یا توری حد فاصله بين دو ستون٠٨٠١٠٠۵
SP-۶٠٠٧بطور كامل طبق نقشه 

١،١۶٢،١٢٠متر ۵۴

۶،٧٣۵،٧١٠عددSP-۶٠٠٧ تھيه ، ساخت و نصب درب ایستگاه طبق نقشه ٠٨٠١٠٠۶ ۵۴

SCتھيه ، ساخت و نصب درب ایستگاه حفاظت از زنگ طبق نقشه ٠٨٠٢٠٠١
 A-۶١۴٠/

٣،٣١۴،٢٩٠عدد ۵۴

تھيه ، ساخت و نصب حصار نرده ای و دیوار ایستگاه حفاظت از زنگ٠٨٠٢٠٠٢
 A-SC / ۶١۴٠طبق نقشه  

٢،٣۵٢،٧٨٠متر ۵۴

تھيه، ساخت پایه بتنی مبدل یكسو كننده طبق نقشه ھای٠٨٠٣٠٠١
SP-۶یا ٠٠٩ SP -۶٠١٠

٣،٩٣٨،۴٨٠عدد ۵۴

تھيه، ساخت پایه جعبه  برق متناوب و مداوم شامل كارھای خاكی،٠٨٠٣٠٠٢
 بطور كاملSP-۶٠١٠ یا SP-۶٠٠٩بتنی و فلزی طبق نقشه ھای 

٢،٠۵٧،۵١٠عدد ۵۴

١،١٩٣،۵١٠عددنصب جعبه اتصال روی دیوار یا بدنه چاه٠٨٠٣٠٠٣ ۵۴

١،۴١٨،٢٩٠عددB/SP-۶٠٠٢تھيه ، ساخت و نصب پایه جعبه اتصال طبق نقشه  ٠٨٠٣٠٠۴ ۵۴

تھيه، ساخت و نصب نشان دھنده بستر آندی طبق نقشه  ٠٨٠٣٠٠۵
SP-۶٠١٣/B

١،۴٩۶،۶۵٠عدد ۵۴

تھيه، ساخت و نصب نقاط آزمایش پتانسيل عالئم نشان دھنده با كار٠٨٠٣٠٠۶
SP-۶٠٢۴/B  و SP-۶٠٠۶/Bبرقی آن طبق نقشه  

٢،٩۴٩،٢٢٠عدد ۵۴

تھيه ، ساخت و نصب نقاط آزمایش پتانسيل عالئم نشان دھنده با٠٨٠٣٠٠٧
SP-۶٠٠۶/B  و SP-۶٠٢۵/Aكار برقی آن طبق نقشه   

٣،۴۶۶،٨۴٠عدد ۵۴

تھيه ، ساخت و نصب سایبان مبدل یكسو كننده طبق نقشه٠٨٠٣٠٠٨
SP-۶١٣٩/A

١،٧١۶،٣۵٠عدد ۵۴

تھيه ، ساخت و نصب سایبان مبدل یكسو كننده طبق مشخصات٠٨٠٣٠٠٩
فنی

٣،۴٨١،١۶٠عدد ۵۴

١،٧٢۶،١۵٠عددSP-۶٠١٠) طبق نقشه T/Rنصب دستگاه مبدل یكسو كننده ( ٠٨٠٣٠١٠ ۵۴

 ترمينال مثبت و منفی و جعبه٨ و ۴حمل و نصب جعبه اتصال ٠٨٠۴٠٠١
B/SP-۶٠٠٢آزمایش  طبق نقشه 

٢،٠١٢،٢۶٠عدد ۵۴

  اینچ در چاه خشك١٢ریختن و كوبيدن كك دور لوله غالف به قطر ٠٨٠۴٠٠٢
پس از آند گذاری

٣٠،٧۶٠متر ۵۴

۶٩،۵١٠عدد آندكارھای نصب و اتصاالت برقی آند افقی٠٨٠۴٠٠٣ ۵۴

١٠٢،١٣٠عدد آندكارھای نصب و كارھای برقی آند چاه آبی یا خشك٠٨٠۴٠٠۴ ۵۴

تھيه ، ساخت و احداث تاسيسات سر چاھی طبق نقشه  ٠٨٠۴٠٠۵
SP-۶٠١١/D

١٠،٧۶٣،٠٢٠عدد ۵۴

 متری١٩ آندی ٣ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠۶
 SP-۶٠١١طبق نقشه 

۶،١۴٠،٩٠٠عدد ۵۴

 متری٢٢ آندی ۴  اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠٧
 D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

۶،۶١۶،٩٩٠عدد ۵۴

 متری٢۵ آندی ۵  اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠٨
 D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

٨،٣٠١،٩٠٠عدد ۵۴

 متری٢٨ آندی ۶ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠٠٩
 D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

٩،١٩٣،٨٣٠عدد ۵۴

 متری٣١ آندی ٧ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠١٠
 D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

٩،٩٠٣،۴۶٠عدد ۵۴

 متری٣۴ آندی ٨ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠١١
D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

١٠،٧٢٨،٣٨٠عدد ۵۴

٣٢



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - 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

 متری٣٧ آندی ٩ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠١٢
D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

١١،٩٣۶،٠۶٠عدد ۵۴

  با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ٣احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠١
گذاری افقی به طور كامل

٢،٨٣٩،٣٢٠عدد ۵۴

  با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ۶احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٢
گذاری افقی به طور كامل

۴،٢۵٨،٩٨٠عدد ۵۴

  با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ٩احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٣
گذاری افقی به طور كامل

۶،٣٨۶،٣٠٠عدد ۵۴

  با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ١٢احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۴
گذاری افقی به طور كامل

٨،۵١٧،٩۶٠عدد ۵۴

  با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ١۵احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۵
گذاری افقی به طور كامل

١٠،۶۴٧،۴۵٠عدد ۵۴

  با آندSP-۶٠١۴  آندی طبق نقشه ٢ یا ١احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۶
گذاری عمودی به طور كامل

١،١٢٢،٢٨٠عدد ۵۴

  با آندSP-۶٠١۴  آندی طبق نقشه ۵ یا ٣احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٧
گذاری عمودی به طور كامل

٢،٠٩٢،٣١٠عدد ۵۴

۴۵٠،٢٣٠مورداندازه گيری مقاومت زمين چھار ميله ای در ھر عمق وارائه گزارش٠٨٠۵٠٠٨ ۵۴

نصب كابل با كارھای خاكی كانال شامل ماسه ریزی و آجرگذاری در٠٨٠۵٠٠٩
زمين معمولی

١٠٣،۴٩٠متر ۵۴

نصب كابل با كارھای خاكی شامل ماسه ریزی و آجرگذاری در زمين٠٨٠۵٠١٠
سنگی

٣۴٠،٢٨٠متر ۵۴

 متری و اتصال به ایستگاه طبق نقشه۶نصب اتصال زمين تا ٠٨٠۵٠١١
SP-۶٠٠۴/A

١،۵۵٣،٩٨٠عدد ۵۴

تنظيم ، آزمایش و راه اندازی سيستم حفاظت از زنگ و تھيه گزارش٠٨٠۵٠١٢
) طبقAS BUILTنھایی و تھيه و ارائه نقشه ھای اجرا شده (

مشخصات فنی حفاظت از زنگ

١٩،٨٨٢،٣٧٠ایستگاه ۵۴

٣۵٠،٧١٠متر  اینچ در ھر عمق١٠ به قطر P V Cتھيه و نصب لوله ٠٨٠۶٠٠١ ۵۴

١٨۶،۴۴٠متر متر۵٠  اینچ فوالدی معمولی و مشبك شده تا عمق ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠١ ۵۴

۵٠  اینچ فوالدی معمولی و مشبك شده در عمق از ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠٢
 متر١٠٠متر تا 

٢٠٣،٠۵٠متر ۵۴

١٠٠  اینچ فوالدی معمولی و مشبك شده در عمق از ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠٣
 متر١۵٠متر تا 

٢١٢،۴۵٠متر ۵۴

)  یاPVC  اینچ فوالدی  عایق شده (بجای لوله ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠۴
 متر۵٠سيمانی در عمق تا 

١٧٩،٧٣٠متر ۵۴

٣٣

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - 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

 متری٣٧ آندی ٩ اینچ چاه ١٢ساخت و مشبك كردن لوله فوالدی ٠٨٠۴٠١٢
D/SP-۶٠١١طبق نقشه 

١١،٩٣۶،٠۶٠عدد ۵۴

  با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ٣احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠١
گذاری افقی به طور كامل

٢،٨٣٩،٣٢٠عدد ۵۴

  با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ۶احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٢
گذاری افقی به طور كامل

۴،٢۵٨،٩٨٠عدد ۵۴

  با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ٩احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٣
گذاری افقی به طور كامل

۶،٣٨۶،٣٠٠عدد ۵۴

  با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ١٢احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۴
گذاری افقی به طور كامل

٨،۵١٧،٩۶٠عدد ۵۴

  با آندB/SP-۶٠١٣ آندی طبق نقشه ١۵احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۵
گذاری افقی به طور كامل

١٠،۶۴٧،۴۵٠عدد ۵۴

  با آندSP-۶٠١۴  آندی طبق نقشه ٢ یا ١احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۶
گذاری عمودی به طور كامل

١،١٢٢،٢٨٠عدد ۵۴

  با آندSP-۶٠١۴  آندی طبق نقشه ۵ یا ٣احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٧
گذاری عمودی به طور كامل

٢،٠٩٢،٣١٠عدد ۵۴

۴۵٠،٢٣٠مورداندازه گيری مقاومت زمين چھار ميله ای در ھر عمق وارائه گزارش٠٨٠۵٠٠٨ ۵۴

نصب كابل با كارھای خاكی كانال شامل ماسه ریزی و آجرگذاری در٠٨٠۵٠٠٩
زمين معمولی

١٠٣،۴٩٠متر ۵۴

نصب كابل با كارھای خاكی شامل ماسه ریزی و آجرگذاری در زمين٠٨٠۵٠١٠
سنگی

٣۴٠،٢٨٠متر ۵۴

 متری و اتصال به ایستگاه طبق نقشه۶نصب اتصال زمين تا ٠٨٠۵٠١١
SP-۶٠٠۴/A

١،۵۵٣،٩٨٠عدد ۵۴

تنظيم ، آزمایش و راه اندازی سيستم حفاظت از زنگ و تھيه گزارش٠٨٠۵٠١٢
) طبقAS BUILTنھایی و تھيه و ارائه نقشه ھای اجرا شده (

مشخصات فنی حفاظت از زنگ

١٩،٨٨٢،٣٧٠ایستگاه ۵۴

٣۵٠،٧١٠متر  اینچ در ھر عمق١٠ به قطر P V Cتھيه و نصب لوله ٠٨٠۶٠٠١ ۵۴

١٨۶،۴۴٠متر متر۵٠  اینچ فوالدی معمولی و مشبك شده تا عمق ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠١ ۵۴

۵٠  اینچ فوالدی معمولی و مشبك شده در عمق از ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠٢
 متر١٠٠متر تا 

٢٠٣،٠۵٠متر ۵۴

١٠٠  اینچ فوالدی معمولی و مشبك شده در عمق از ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠٣
 متر١۵٠متر تا 

٢١٢،۴۵٠متر ۵۴

)  یاPVC  اینچ فوالدی  عایق شده (بجای لوله ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠۴
 متر۵٠سيمانی در عمق تا 

١٧٩،٧٣٠متر ۵۴

٣٣



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل نھم - برش و پخ سر لوله

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٣۴

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل نھم - برش و پخ سر لوله

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٣۴



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - 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

٣٢،٨٣٠سر لوله  اینچ١برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠١ ۵۴

۵٢،۵٣٠سر لوله  اینچ٢برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٢ ۵۴

٨٧،۵۵٠سر لوله  اینچ٣برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٣ ۵۴

١٠٩،۴۴٠سر لوله  اینچ۴برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠۴ ۵۴

١٢۵،٠٨٠سر لوله  اینچ۶برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠۵ ۵۴

١۶٧،٢۵٠سر لوله  اینچ٨برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠۶ ۵۴

١٨٧،٢٠٠سر لوله اینچ١٠برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٧ ۵۴

٢٣۵،٣۴٠سر لوله اینچ١٢برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٨ ۵۴

٢٩۴،١٨٠سر لوله اینچ١۴برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٩ ۵۴

٣۵٩،٠١٠سر لوله اینچ١۶برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١٠ ۵۴

٣٩٨،٩٠٠سر لوله اینچ١٨برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١١ ۵۴

۴۴٨،٧۶٠سر لوله اینچ٢٠برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١٢ ۵۴

۴٧٨،۶٨٠سر لوله اینچ٢٢برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١٣ ۵۴

۵١٢،٨٧٠سر لوله اینچ٢۴برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١۴ ۵۴

۵۵٢،٣٢٠سر لوله اینچ٢۶برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١۵ ۵۴

۵٩٨،٣۵٠سر لوله اینچ٢٨برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١۶ ۵۴

۶۵٢،٧۵٠سر لوله اینچ٣٠برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١٧ ۵۴

٣٧،۵٢٠سر لوله  اینچ١برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠١ ۵۴

٧۵،٠۵٠سر لوله  اینچ٢برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٢ ۵۴

١٠۵،٠۶٠سر لوله  اینچ٣برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٣ ۵۴

١٣١،٣٣٠سر لوله  اینچ۴برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠۴ ۵۴

١۴۵،٩٢٠سر لوله  اینچ۶برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠۵ ۵۴

١٨٨،٢٧٠سر لوله  اینچ٨برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠۶ ۵۴

١٩٩،۶٨٠سر لولهاینچ١٠برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٧ ۵۴

٢۴٠،۴٩٠سر لولهاینچ١٢برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٨ ۵۴

٣٢۶،٣٧٠سر لولهاینچ١۴برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٩ ۵۴

٣٩٨،٩٠٠سر لولهاینچ١۶برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١٠ ۵۴

۴٧٨،۶٨٠سر لولهاینچ١٨برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١١ ۵۴

۵۵٢،٣٢٠سر لولهاینچ٢٠برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١٢ ۵۴

۵٩٨،٣۵٠سر لولهاینچ٢٢برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١٣ ۵۴

۶۵٢،٧۵٠سر لولهاینچ٢۴برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١۴ ۵۴

٧١٨،٠٢٠سر لولهاینچ٢۶برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١۵ ۵۴

٧٩٧،٨٠٠سر لولهاینچ٢٨برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١۶ ۵۴

٨٩٧،۵٣٠سر لولهاینچ٣٠برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١٧ ۵۴

٣۵

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - 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

٣٢،٨٣٠سر لوله  اینچ١برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠١ ۵۴

۵٢،۵٣٠سر لوله  اینچ٢برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٢ ۵۴

٨٧،۵۵٠سر لوله  اینچ٣برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٣ ۵۴

١٠٩،۴۴٠سر لوله  اینچ۴برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠۴ ۵۴

١٢۵،٠٨٠سر لوله  اینچ۶برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠۵ ۵۴

١۶٧،٢۵٠سر لوله  اینچ٨برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠۶ ۵۴

١٨٧،٢٠٠سر لوله اینچ١٠برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٧ ۵۴

٢٣۵،٣۴٠سر لوله اینچ١٢برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٨ ۵۴

٢٩۴،١٨٠سر لوله اینچ١۴برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠٠٩ ۵۴

٣۵٩،٠١٠سر لوله اینچ١۶برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١٠ ۵۴

٣٩٨،٩٠٠سر لوله اینچ١٨برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١١ ۵۴

۴۴٨،٧۶٠سر لوله اینچ٢٠برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١٢ ۵۴

۴٧٨،۶٨٠سر لوله اینچ٢٢برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١٣ ۵۴

۵١٢،٨٧٠سر لوله اینچ٢۴برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١۴ ۵۴

۵۵٢،٣٢٠سر لوله اینچ٢۶برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١۵ ۵۴

۵٩٨،٣۵٠سر لوله اینچ٢٨برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١۶ ۵۴

۶۵٢،٧۵٠سر لوله اینچ٣٠برش لوله فوالدی عمود بر محور طولی به قطر ٠٩٠١٠١٧ ۵۴

٣٧،۵٢٠سر لوله  اینچ١برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠١ ۵۴

٧۵،٠۵٠سر لوله  اینچ٢برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٢ ۵۴

١٠۵،٠۶٠سر لوله  اینچ٣برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٣ ۵۴

١٣١،٣٣٠سر لوله  اینچ۴برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠۴ ۵۴

١۴۵،٩٢٠سر لوله  اینچ۶برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠۵ ۵۴

١٨٨،٢٧٠سر لوله  اینچ٨برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠۶ ۵۴

١٩٩،۶٨٠سر لولهاینچ١٠برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٧ ۵۴

٢۴٠،۴٩٠سر لولهاینچ١٢برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٨ ۵۴

٣٢۶،٣٧٠سر لولهاینچ١۴برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠٠٩ ۵۴

٣٩٨،٩٠٠سر لولهاینچ١۶برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١٠ ۵۴

۴٧٨،۶٨٠سر لولهاینچ١٨برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١١ ۵۴

۵۵٢،٣٢٠سر لولهاینچ٢٠برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١٢ ۵۴

۵٩٨،٣۵٠سر لولهاینچ٢٢برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١٣ ۵۴

۶۵٢،٧۵٠سر لولهاینچ٢۴برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١۴ ۵۴

٧١٨،٠٢٠سر لولهاینچ٢۶برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١۵ ۵۴

٧٩٧،٨٠٠سر لولهاینچ٢٨برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١۶ ۵۴

٨٩٧،۵٣٠سر لولهاینچ٣٠برش و پخ زدن لوله فوالدی   به قطر ٠٩٠٢٠١٧ ۵۴

٣۵



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دھم - خمکاری لوله و استقرار لوله در کانال

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٣۶

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دھم - خمکاری لوله و استقرار لوله در کانال

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٣۶



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دھم - خمکاری لوله و استقرار لوله در کانال

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل دھم - خمکاری لوله و استقرار لوله در کانال

٨٢،٢۴٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت١خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠١ ۵۴

١١٩،٢۵٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٢خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٢ ۵۴

١۵۶،٢۶٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٣خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٣ ۵۴

١٨۵،٠۴٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت۴خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۴ ۵۴

١٧٣،۴٨٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت۶خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۵ ۵۴

۴٠٧،١١٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٨خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۶ ۵۴

۴۴٢،٣٠٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت١٠خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٧ ۵۴

۴٩١،٨٢٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت١٢خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٨ ۵۴

۵١٨،٨۴٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت١۴خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٩ ۵۴

۵٩۴،۵١٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت١۶خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٠ ۵۴

١،٧٨٨،۶٣٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت١٨خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١١ ۵۴

٢،٠٢٧،١٢٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٢٠خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٢ ۵۴

٢،١۴۶،٣۶٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٢٢خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٣ ۵۴

٢،۶۵٣،١۴٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٢۴خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١۴ ۵۴

٣،٣٠٠،٠٨٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٢۶خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١۵ ۵۴

٣،٧٨٩،۵٧٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٢٨خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١۶ ۵۴

۴،۵٧٩،٠۶٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٣٠خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٧ ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠١
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۵۵،٨۴٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٢
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٨٣،٧۶٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٣خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٣
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٩۵،٧٢٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك۴خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۴
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١۶٨،۵٧٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك۶خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۵
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١٨٧،٣٠٠مورد ۵۴

 اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٨خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۶
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۴٣۶،٣١٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١٠خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٧
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۵٣٣،٨۶٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١٢خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٨
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۶٣٠،٩٣٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١۴خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٩
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٨۶٧،۵٣٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١۶خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٠
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١،١۵۶،٧١٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١٨خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١١
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١،٨١۶،٠٨٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢٠خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٢
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٢،٢٧٠،١٠٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢٢خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٣
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٢،۵٩۴،۴٠٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢۴خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١۴
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٣،١٨٠،٨٧٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢۶خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١۵
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٣،٧۴٩،٨۵٠مورد ۵۴

٣٧

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دھم - خمکاری لوله و استقرار لوله در کانال

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل دھم - خمکاری لوله و استقرار لوله در کانال

٨٢،٢۴٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت١خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠١ ۵۴

١١٩،٢۵٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٢خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٢ ۵۴

١۵۶،٢۶٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٣خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٣ ۵۴

١٨۵،٠۴٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت۴خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۴ ۵۴

١٧٣،۴٨٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت۶خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۵ ۵۴

۴٠٧،١١٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٨خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۶ ۵۴

۴۴٢،٣٠٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت١٠خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٧ ۵۴

۴٩١،٨٢٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت١٢خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٨ ۵۴

۵١٨،٨۴٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت١۴خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٩ ۵۴

۵٩۴،۵١٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت١۶خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٠ ۵۴

١،٧٨٨،۶٣٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت١٨خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١١ ۵۴

٢،٠٢٧،١٢٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٢٠خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٢ ۵۴

٢،١۴۶،٣۶٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٢٢خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٣ ۵۴

٢،۶۵٣،١۴٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٢۴خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١۴ ۵۴

٣،٣٠٠،٠٨٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٢۶خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١۵ ۵۴

٣،٧٨٩،۵٧٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٢٨خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١۶ ۵۴

۴،۵٧٩،٠۶٠مورد  اینچ در كارگاه ثابت٣٠خمكاری لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠١٧ ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠١
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۵۵،٨۴٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٢
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٨٣،٧۶٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٣خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٣
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٩۵،٧٢٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك۴خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۴
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١۶٨،۵٧٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك۶خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۵
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١٨٧،٣٠٠مورد ۵۴

 اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٨خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۶
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۴٣۶،٣١٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١٠خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٧
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۵٣٣،٨۶٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١٢خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٨
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۶٣٠،٩٣٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١۴خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٩
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٨۶٧،۵٣٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١۶خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٠
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١،١۵۶،٧١٠مورد ۵۴

  اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك١٨خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١١
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

١،٨١۶،٠٨٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢٠خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٢
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٢،٢٧٠،١٠٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢٢خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٣
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٢،۵٩۴،۴٠٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢۴خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١۴
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٣،١٨٠،٨٧٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢۶خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١۵
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

٣،٧۴٩،٨۵٠مورد ۵۴

٣٧



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دھم - خمکاری لوله و استقرار لوله در کانال

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل دھم - خمکاری لوله و استقرار لوله در کانال

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢٨خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١۶
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۴،٧٧١،٣٠٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٣٠خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٧
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۶،٣۶١،٧۴٠مورد ۵۴

١٠،٠٠٠متر  اینچ در كانال١استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠١ ۵۴

١٢،١۶٠متر  اینچ در كانال٢استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٢ ۵۴

١٣،٩٠٠متر  اینچ در كانال٣استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٣ ۵۴

٢٠،٠٢٠متر  اینچ در كانال۴استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠۴ ۵۴

٢١،١٣٠متر اینچ در كانال۶استقرار لوله به قطر  ١٠٠٣٠٠۵ ۵۴

٢٩،٧١٠متر  اینچ در كانال٨استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠۶ ۵۴

٣۴،٠٢٠متر اینچ در كانال١٠استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٧ ۵۴

٣۵،۶١٠متر اینچ در كانال١٢استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٨ ۵۴

٣٨،۵٢٠متر اینچ در كانال١۴استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٩ ۵۴

۴١،۶١٠متر اینچ در كانال١۶استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١٠ ۵۴

۴٧،٨٨٠متر اینچ در كانال١٨استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١١ ۵۴

۵١،۵۶٠متر اینچ در كانال٢٠استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١٢ ۵۴

۵۶،٧٩٠متر اینچ در كانال٢٢استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١٣ ۵۴

۶٣،١۶٠متر اینچ در كانال٢۴استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١۴ ۵۴

٧۵،٧٩٠متر اینچ در كانال٢۶استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١۵ ۵۴

٨٠،٢٨٠متر اینچ در كانال٢٨استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١۶ ۵۴

٨٩،۴٩٠متر اینچ در كانال٣٠استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١٧ ۵۴

٣٨

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دھم - خمکاری لوله و استقرار لوله در کانال

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل دھم - خمکاری لوله و استقرار لوله در کانال

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٢٨خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١۶
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۴،٧٧١،٣٠٠مورد ۵۴

اینچ در كارگاه ثابت شامل پاك٣٠خم كردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠١٧
كردن عایق در محل خم و عایقكاری مجدد

۶،٣۶١،٧۴٠مورد ۵۴

١٠،٠٠٠متر  اینچ در كانال١استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠١ ۵۴

١٢،١۶٠متر  اینچ در كانال٢استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٢ ۵۴

١٣،٩٠٠متر  اینچ در كانال٣استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٣ ۵۴

٢٠،٠٢٠متر  اینچ در كانال۴استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠۴ ۵۴

٢١،١٣٠متر اینچ در كانال۶استقرار لوله به قطر  ١٠٠٣٠٠۵ ۵۴

٢٩،٧١٠متر  اینچ در كانال٨استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠۶ ۵۴

٣۴،٠٢٠متر اینچ در كانال١٠استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٧ ۵۴

٣۵،۶١٠متر اینچ در كانال١٢استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٨ ۵۴

٣٨،۵٢٠متر اینچ در كانال١۴استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠٠٩ ۵۴

۴١،۶١٠متر اینچ در كانال١۶استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١٠ ۵۴

۴٧،٨٨٠متر اینچ در كانال١٨استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١١ ۵۴

۵١،۵۶٠متر اینچ در كانال٢٠استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١٢ ۵۴

۵۶،٧٩٠متر اینچ در كانال٢٢استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١٣ ۵۴

۶٣،١۶٠متر اینچ در كانال٢۴استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١۴ ۵۴

٧۵،٧٩٠متر اینچ در كانال٢۶استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١۵ ۵۴

٨٠،٢٨٠متر اینچ در كانال٢٨استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١۶ ۵۴

٨٩،۴٩٠متر اینچ در كانال٣٠استقرار لوله به قطر ١٠٠٣٠١٧ ۵۴

٣٨



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقليل فشار و اندازه گيری

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٣٩

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقليل فشار و اندازه گيری

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

٣٩



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقليل فشار و اندازه گيری

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقليل فشار و اندازه گيری

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠١
 اینچ١مربوطه به قطر 

٧٠،۶٨٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٢
 اینچ٢مربوطه به قطر 

٧٨،۵٣٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٣
 اینچ٣مربوطه به قطر 

٨٨،٣۵٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠۴
 اینچ۴مربوطه به قطر 

٩۴،٢۴٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠۵
 اینچ۶مربوطه به قطر 

١۶٠،۴٣٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠۶
 اینچ٨مربوطه به قطر 

١٩۴،٨١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٧
 اینچ١٠مربوطه به قطر 

٢۶٠،۴٧٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٨
 اینچ١٢مربوطه به قطر 

٣٧۶،٠١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٩
 اینچ١۴مربوطه به قطر 

۴٣٨،۶٧٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١٠
 اینچ١۶مربوطه به قطر 

۵٢۶،۴١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١١
 اینچ١٨مربوطه به قطر 

۶۵٨،٠١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١٢
 اینچ٢٠مربوطه به قطر 

٧۵٢،٠١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١٣
 اینچ٢٢مربوطه به قطر 

٨١٩،٣۵٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١۴
 اینچ٢۴مربوطه به قطر 

٩۵۵،٩١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١۵
 اینچ٢۶مربوطه به قطر 

١،٠۵٨،٣٣٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١۶
 اینچ٢٨مربوطه به قطر 

١،٠٧٣،٨۵٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١٧
 اینچ٣٠مربوطه به قطر 

١،١٣٩،٠۵٠جفت ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سر لوله، شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠١
 اینچ.١/۴یكدیگر شامل بارگيری، حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

٢۴،١٣٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سر لوله، شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠٢
 اینچ.١/٢یكدیگر شامل بارگيری، حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

٢۶،٨١٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠٣
 اینچ٣/۴یكدیگرشامل بارگيری ،حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

٣٠،١٧٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠۴
 اینچ١یكدیگرشامل بارگيری ،حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

٣۵،۵٩٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠۵
 اینچ١/۴ ١یكدیگرشامل بارگيری ،حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

۴١،۵٢٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠۶
 اینچ١/٢ ١یكدیگرشامل بارگيری ،حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

۴٩،٨٣٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠٧
 اینچ٢یكدیگرشامل بارگيری ،حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

۶٢،٢٨٠سرپيچ ۵۴

٢٢،٩٧٠سر لوله اینچ١/۴بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠١ ۵۴

٢۵،٨۵٠سر لوله اینچ١/٢بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠٢ ۵۴

٢٩،۵۴٠سر لوله اینچ٣/۴بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠٣ ۵۴

٣۴،۴۶٠سر لوله اینچ١بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠۴ ۵۴

۴٠
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فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقليل فشار و اندازه گيری

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠١
 اینچ١مربوطه به قطر 

٧٠،۶٨٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٢
 اینچ٢مربوطه به قطر 

٧٨،۵٣٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٣
 اینچ٣مربوطه به قطر 

٨٨،٣۵٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠۴
 اینچ۴مربوطه به قطر 

٩۴،٢۴٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠۵
 اینچ۶مربوطه به قطر 

١۶٠،۴٣٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠۶
 اینچ٨مربوطه به قطر 

١٩۴،٨١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٧
 اینچ١٠مربوطه به قطر 

٢۶٠،۴٧٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٨
 اینچ١٢مربوطه به قطر 

٣٧۶،٠١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠٠٩
 اینچ١۴مربوطه به قطر 

۴٣٨،۶٧٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١٠
 اینچ١۶مربوطه به قطر 

۵٢۶،۴١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١١
 اینچ١٨مربوطه به قطر 

۶۵٨،٠١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١٢
 اینچ٢٠مربوطه به قطر 

٧۵٢،٠١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١٣
 اینچ٢٢مربوطه به قطر 

٨١٩،٣۵٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١۴
 اینچ٢۴مربوطه به قطر 

٩۵۵،٩١٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١۵
 اینچ٢۶مربوطه به قطر 

١،٠۵٨،٣٣٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١۶
 اینچ٢٨مربوطه به قطر 

١،٠٧٣،٨۵٠جفت ۵۴

بستن یك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار به یكدیگر با گذاشتن واشر١١٠١٠١٧
 اینچ٣٠مربوطه به قطر 

١،١٣٩،٠۵٠جفت ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سر لوله، شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠١
 اینچ.١/۴یكدیگر شامل بارگيری، حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

٢۴،١٣٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سر لوله، شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠٢
 اینچ.١/٢یكدیگر شامل بارگيری، حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

٢۶،٨١٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠٣
 اینچ٣/۴یكدیگرشامل بارگيری ،حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

٣٠،١٧٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠۴
 اینچ١یكدیگرشامل بارگيری ،حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

٣۵،۵٩٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠۵
 اینچ١/۴ ١یكدیگرشامل بارگيری ،حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

۴١،۵٢٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠۶
 اینچ١/٢ ١یكدیگرشامل بارگيری ،حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

۴٩،٨٣٠سرپيچ ۵۴

بستن قطعات پيچی نظير سرلوله ،شير و اتصاالت ایستگاه به١١٠٢٠٠٧
 اینچ٢یكدیگرشامل بارگيری ،حمل و تخليه و بستن آن به قطر 

۶٢،٢٨٠سرپيچ ۵۴

٢٢،٩٧٠سر لوله اینچ١/۴بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠١ ۵۴

٢۵،٨۵٠سر لوله اینچ١/٢بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠٢ ۵۴

٢٩،۵۴٠سر لوله اینچ٣/۴بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠٣ ۵۴

٣۴،۴۶٠سر لوله اینچ١بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠۴ ۵۴

۴٠
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۴١،٣۵٠سر لوله اینچ١/۴ ١بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠۵ ۵۴

۵١،۶٩٠سر لوله اینچ١/٢ ١بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠۶ ۵۴

۶٨،٩٢٠سر لوله اینچ٢بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠٧ ۵۴

نصب ولدولت شامل سوراخ كردن لوله اصلی و جوشكاری به طور١١٠۴٠٠١
  اینچ١كامل به قطر تا 

٢٩٣،٧٣٠عدد ۵۴

نصب ولدولت شامل سوراخ كردن لوله اصلی و جوشكاری به طور١١٠۴٠٠٢
 اینچ٢ تا ۴/ ١ ١كامل به قطر 

۵٨٧،۴٧٠عدد ۵۴

نصب ولدولت شامل سوراخ كردن لوله اصلی و جوشكاری به طور١١٠۴٠٠٣
 اینچ٣  تا ١/٢  ٢كامل به قطر 

٨٨١،٢٠٠عدد ۵۴

نصب ولدولت شامل سوراخ كردن لوله اصلی و جوشكاری به طور١١٠۴٠٠۴
 اینچ۴كامل به قطر 

١،١٧۴،٩۴٠عدد ۵۴

 ) شامل حملsensing lineاتصال لوله ھای حس كننده فشار گاز ( ١١٠۵٠٠١
  اینچ٢/ ١بریدن ،خم كردن ، بستن به اتصال به طور كامل به قطر تا 

١٨۵،٧٣٠سرپيچ ۵۴

 ) شامل حملsensing lineاتصال لوله ھای حس كننده فشار گاز ( ١١٠۵٠٠٢
١   تا  ۴/ ٣بریدن ،خم كردن ، بستن به اتصال به طور كامل به قطر

اینچ

٣٠٩،۵۵٠سرپيچ ۵۴

تھيه مصالح ، بارگيری ، حمل و باراندازی و ساخت و نصب شاسی١١٠۶٠٠١
فلزی ایستگاه و شامل ساخت پایه و اتصال ایستگاه به پایه و تعبيه
پيچ ھای ترازبندی و قالب ھای حمل و نقل ایستگاه و رنگ آميزی به

طور كامل

۶٠،٧۶٠کيلوگرم ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠١
 متر مكعب٣٠٠ پوند بر اینچ مربع تا ظرفيت ١٠٠

١،۵۴۴،١٣٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠٢
 متر مكعب١٠٠٠تا ظرفيت ٣٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

٢،٢۴٧،١١٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠٣
 متر مكعب٢٠٠٠تا ظرفيت ١٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

٢،٨٩٩،١٧٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠۴
 متر مكعب۶٠٠٠تا ظرفيت ٢٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

٣،۵٢٩،۴٧٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠۵
متر مكعب١٠٠٠٠تا ظرفيت ۶٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

۴،٢١٢،٨٠٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠۶
متر مكعب٢٠٠٠٠تا ظرفيت ١٠٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

۴،٨٣٣،۴٣٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠٧
متر مكعب٣٠٠٠٠تا ظرفيت ٢٠٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

۵،٧۴۶،۵۶٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠٨
متر مكعب۵٠٠٠٠تا ظرفيت ٣٠٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

۶،۴٨۴،٨٧٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠٩
متر مكعب٨٠٠٠٠تا ظرفيت ۵٠٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

٧،١٠٠،۴۶٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠١٠
متر مكعب١٢٠٠٠٠ تا ظرفيت ٨٠٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

٨،٠٨٠،۵٩٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك)  تا١١٠٨٠٠١
 متر مكعب٣٠٠ظرفيت 

٢،۶٠٢،۶٠٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠٢
 متر مكعب١٠٠٠ تا ظرفيت ٣٠١ظرفيت 

٣،٩۶۶،٩٠٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠٣
 متر مكعب٢٠٠٠ تا ظرفيت ١٠٠١ظرفيت 

۵،٢٧۶،٠٩٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠۴
 متر مكعب۶٠٠٠ تا ظرفيت ٢٠٠١ظرفيت 

۶،۶۴۵،١٧٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠۵
 متر مكعب١٠٠٠٠ تا ظرفيت ۶٠٠١ظرفيت 

٧،٧۵۴،۴٧٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠۶
 متر مكعب٢٠٠٠٠ تا ظرفيت ١٠٠٠١ظرفيت 

٩،٠۴٠،۵٨٠ایستگاه ۵۴
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فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقليل فشار و اندازه گيری

۴١،٣۵٠سر لوله اینچ١/۴ ١بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠۵ ۵۴

۵١،۶٩٠سر لوله اینچ١/٢ ١بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠۶ ۵۴

۶٨،٩٢٠سر لوله اینچ٢بریدن و دنده كردن ھر سر لوله  به قطر ١١٠٣٠٠٧ ۵۴

نصب ولدولت شامل سوراخ كردن لوله اصلی و جوشكاری به طور١١٠۴٠٠١
  اینچ١كامل به قطر تا 

٢٩٣،٧٣٠عدد ۵۴

نصب ولدولت شامل سوراخ كردن لوله اصلی و جوشكاری به طور١١٠۴٠٠٢
 اینچ٢ تا ۴/ ١ ١كامل به قطر 

۵٨٧،۴٧٠عدد ۵۴

نصب ولدولت شامل سوراخ كردن لوله اصلی و جوشكاری به طور١١٠۴٠٠٣
 اینچ٣  تا ١/٢  ٢كامل به قطر 

٨٨١،٢٠٠عدد ۵۴

نصب ولدولت شامل سوراخ كردن لوله اصلی و جوشكاری به طور١١٠۴٠٠۴
 اینچ۴كامل به قطر 

١،١٧۴،٩۴٠عدد ۵۴

 ) شامل حملsensing lineاتصال لوله ھای حس كننده فشار گاز ( ١١٠۵٠٠١
  اینچ٢/ ١بریدن ،خم كردن ، بستن به اتصال به طور كامل به قطر تا 

١٨۵،٧٣٠سرپيچ ۵۴

 ) شامل حملsensing lineاتصال لوله ھای حس كننده فشار گاز ( ١١٠۵٠٠٢
١   تا  ۴/ ٣بریدن ،خم كردن ، بستن به اتصال به طور كامل به قطر

اینچ

٣٠٩،۵۵٠سرپيچ ۵۴

تھيه مصالح ، بارگيری ، حمل و باراندازی و ساخت و نصب شاسی١١٠۶٠٠١
فلزی ایستگاه و شامل ساخت پایه و اتصال ایستگاه به پایه و تعبيه
پيچ ھای ترازبندی و قالب ھای حمل و نقل ایستگاه و رنگ آميزی به

طور كامل

۶٠،٧۶٠کيلوگرم ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠١
 متر مكعب٣٠٠ پوند بر اینچ مربع تا ظرفيت ١٠٠

١،۵۴۴،١٣٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠٢
 متر مكعب١٠٠٠تا ظرفيت ٣٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

٢،٢۴٧،١١٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠٣
 متر مكعب٢٠٠٠تا ظرفيت ١٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

٢،٨٩٩،١٧٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠۴
 متر مكعب۶٠٠٠تا ظرفيت ٢٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

٣،۵٢٩،۴٧٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠۵
متر مكعب١٠٠٠٠تا ظرفيت ۶٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

۴،٢١٢،٨٠٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠۶
متر مكعب٢٠٠٠٠تا ظرفيت ١٠٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

۴،٨٣٣،۴٣٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠٧
متر مكعب٣٠٠٠٠تا ظرفيت ٢٠٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

۵،٧۴۶،۵۶٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠٨
متر مكعب۵٠٠٠٠تا ظرفيت ٣٠٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

۶،۴٨۴،٨٧٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠٠٩
متر مكعب٨٠٠٠٠تا ظرفيت ۵٠٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

٧،١٠٠،۴۶٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با ھوا (تست نيوماتيك ) تا فشار١١٠٧٠١٠
متر مكعب١٢٠٠٠٠ تا ظرفيت ٨٠٠٠١ پوند بر اینچ مربع از ظرفيت ١٠٠

٨،٠٨٠،۵٩٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك)  تا١١٠٨٠٠١
 متر مكعب٣٠٠ظرفيت 

٢،۶٠٢،۶٠٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠٢
 متر مكعب١٠٠٠ تا ظرفيت ٣٠١ظرفيت 

٣،٩۶۶،٩٠٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠٣
 متر مكعب٢٠٠٠ تا ظرفيت ١٠٠١ظرفيت 

۵،٢٧۶،٠٩٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠۴
 متر مكعب۶٠٠٠ تا ظرفيت ٢٠٠١ظرفيت 

۶،۶۴۵،١٧٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠۵
 متر مكعب١٠٠٠٠ تا ظرفيت ۶٠٠١ظرفيت 

٧،٧۵۴،۴٧٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠۶
 متر مكعب٢٠٠٠٠ تا ظرفيت ١٠٠٠١ظرفيت 

٩،٠۴٠،۵٨٠ایستگاه ۵۴
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آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠٧
 متر مكعب٣٠٠٠٠ تا ظرفيت ٢٠٠٠١ظرفيت 

١٠،٠٢٧،٣٣٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠٨
 متر مكعب۵٠٠٠٠ تا ظرفيت ٣٠٠٠١ظرفيت 

١٠،٨۶۵،٩٣٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠٩
 متر مكعب٨٠٠٠٠ تا ظرفيت ۵٠٠٠١ظرفيت 

١٢،٠٣٩،٧٩٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠١٠
 متر مكعب١٢٠٠٠٠ تا ظرفيت ٨٠٠٠١ظرفيت 

١٢،۶۶۶،۶٧٠ایستگاه ۵۴

۵٢١،٧۶٠ایستگاه  كيلوگرم۵٠٠بارگيری یا باراندازی ایستگاه تا وزن ١١٠٩٠٠١ ۵۴

۶٢١،٩۴٠ایستگاه  كيلوگرم١٠٠٠ تا وزن ۵٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٢ ۵۴

٧٨٢،۶۴٠ایستگاه  كيلوگرم٢٠٠٠ تا وزن ١٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٣ ۵۴

٩١٣،٠٨٠ایستگاه  كيلوگرم٣٠٠٠ تا وزن ٢٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠۴ ۵۴

١،٠۴٣،۵١٠ایستگاه  كيلوگرم۵٠٠٠ تا وزن ٣٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠۵ ۵۴

١،١٧٣،٩۵٠ایستگاه  كيلوگرم٨٠٠٠ تا وزن ۵٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠۶ ۵۴

١،٣٠۴،٣٩٠ایستگاه  كيلوگرم١٠٠٠٠ تا وزن ٨٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٧ ۵۴

١،۵۶۵،٢٧٠ایستگاه  كيلوگرم١۵٠٠٠ تا وزن ١٠٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٨ ۵۴

٢،٠٨٧،٠٣٠ایستگاه  كيلوگرم٢٠٠٠٠ تا وزن ١۵٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٩ ۵۴

٣،١٣٠،۵۴٠ایستگاه  كيلوگرم٣٠٠٠٠ تا وزن ٢٠٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠١٠ ۵۴

٣،٧٩۴،۶٠٠ایستگاه  كيلوگرم۶٠٠٠٠ تا وزن ٣٠٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠١١ ۵۴

١،٠٢٣،۴٢٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ۵٠٠حمل ایستگاه تا وزن ١١١٠٠٠١ ۵۴

١،٣۵۴،٩۴٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ١٠٠٠ تا  ۵٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٢ ۵۴

١،٧٠٩،١٩٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ٢٠٠٠ تا  ١٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٣ ۵۴

١،٩٢٢،٨۴٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ٣٠٠٠ تا  ٢٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠۴ ۵۴

٢،٢۴٣،٣۵٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ۵٠٠٠ تا  ٣٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠۵ ۵۴

٣،۴١٨،٣٨٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ٨٠٠٠ تا  ۵٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠۶ ۵۴

٣،٩٨٨،١٨٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ١٠٠٠٠ تا  ٨٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٧ ۵۴

۵،١٢٧،۵٧٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ١۵٠٠٠ تا  ١٠٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٨ ۵۴

۵،٩٨٢،٢٧٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ٢٠٠٠٠ تا  ١۵٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٩ ۵۴

۶،٩٧٩،٣١٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ٣٠٠٠٠ تا  ٢٠٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠١٠ ۵۴

٧،٩٧۶،٣۶٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ۶٠٠٠٠ تا  ٣٠٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠١١ ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠١
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم١٠٠٠تا 

١،٩۶۶،٩٩٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠٢
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم٢٠٠٠ تا ١٠٠١

٢،٩۵٠،۴٩٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠٣
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم٣٠٠٠ تا ٢٠٠١

۴،٠٣٩،٠٠٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠۴
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم۵٠٠٠ تا ٣٠٠١

۶،١٠٠،٨۴٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠۵
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم٨٠٠٠ تا ۵٠٠١

٧،١١٧،۶۴٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠۶
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم١٠٠٠٠ تا ٨٠٠١

٨،۶٩٠،٣٨٠ایستگاه ۵۴
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آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠٧
 متر مكعب٣٠٠٠٠ تا ظرفيت ٢٠٠٠١ظرفيت 

١٠،٠٢٧،٣٣٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠٨
 متر مكعب۵٠٠٠٠ تا ظرفيت ٣٠٠٠١ظرفيت 

١٠،٨۶۵،٩٣٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠٠٩
 متر مكعب٨٠٠٠٠ تا ظرفيت ۵٠٠٠١ظرفيت 

١٢،٠٣٩،٧٩٠ایستگاه ۵۴

آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست ھيدرواستاتيك) از١١٠٨٠١٠
 متر مكعب١٢٠٠٠٠ تا ظرفيت ٨٠٠٠١ظرفيت 

١٢،۶۶۶،۶٧٠ایستگاه ۵۴

۵٢١،٧۶٠ایستگاه  كيلوگرم۵٠٠بارگيری یا باراندازی ایستگاه تا وزن ١١٠٩٠٠١ ۵۴

۶٢١،٩۴٠ایستگاه  كيلوگرم١٠٠٠ تا وزن ۵٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٢ ۵۴

٧٨٢،۶۴٠ایستگاه  كيلوگرم٢٠٠٠ تا وزن ١٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٣ ۵۴

٩١٣،٠٨٠ایستگاه  كيلوگرم٣٠٠٠ تا وزن ٢٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠۴ ۵۴

١،٠۴٣،۵١٠ایستگاه  كيلوگرم۵٠٠٠ تا وزن ٣٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠۵ ۵۴

١،١٧٣،٩۵٠ایستگاه  كيلوگرم٨٠٠٠ تا وزن ۵٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠۶ ۵۴

١،٣٠۴،٣٩٠ایستگاه  كيلوگرم١٠٠٠٠ تا وزن ٨٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٧ ۵۴

١،۵۶۵،٢٧٠ایستگاه  كيلوگرم١۵٠٠٠ تا وزن ١٠٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٨ ۵۴

٢،٠٨٧،٠٣٠ایستگاه  كيلوگرم٢٠٠٠٠ تا وزن ١۵٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠٠٩ ۵۴

٣،١٣٠،۵۴٠ایستگاه  كيلوگرم٣٠٠٠٠ تا وزن ٢٠٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠١٠ ۵۴

٣،٧٩۴،۶٠٠ایستگاه  كيلوگرم۶٠٠٠٠ تا وزن ٣٠٠٠١بارگيری یا باراندازی ایستگاه از وزن ١١٠٩٠١١ ۵۴

١،٠٢٣،۴٢٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ۵٠٠حمل ایستگاه تا وزن ١١١٠٠٠١ ۵۴

١،٣۵۴،٩۴٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ١٠٠٠ تا  ۵٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٢ ۵۴

١،٧٠٩،١٩٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ٢٠٠٠ تا  ١٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٣ ۵۴

١،٩٢٢،٨۴٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ٣٠٠٠ تا  ٢٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠۴ ۵۴

٢،٢۴٣،٣۵٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ۵٠٠٠ تا  ٣٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠۵ ۵۴

٣،۴١٨،٣٨٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ٨٠٠٠ تا  ۵٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠۶ ۵۴

٣،٩٨٨،١٨٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ١٠٠٠٠ تا  ٨٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٧ ۵۴

۵،١٢٧،۵٧٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ١۵٠٠٠ تا  ١٠٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٨ ۵۴

۵،٩٨٢،٢٧٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ٢٠٠٠٠ تا  ١۵٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠٠٩ ۵۴

۶،٩٧٩،٣١٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ٣٠٠٠٠ تا  ٢٠٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠١٠ ۵۴

٧،٩٧۶،٣۶٠ایستگاه كيلومتر٣٠ كيلوگرم تا فاصله ۶٠٠٠٠ تا  ٣٠٠٠١حمل ایستگاه از وزن ١١١٠٠١١ ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠١
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم١٠٠٠تا 

١،٩۶۶،٩٩٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠٢
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم٢٠٠٠ تا ١٠٠١

٢،٩۵٠،۴٩٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠٣
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم٣٠٠٠ تا ٢٠٠١

۴،٠٣٩،٠٠٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠۴
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم۵٠٠٠ تا ٣٠٠١

۶،١٠٠،٨۴٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠۵
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم٨٠٠٠ تا ۵٠٠١

٧،١١٧،۶۴٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠۶
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم١٠٠٠٠ تا ٨٠٠١

٨،۶٩٠،٣٨٠ایستگاه ۵۴

۴٢



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقليل فشار و اندازه گيری

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقليل فشار و اندازه گيری

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠٧
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم١۵٠٠٠ تا ١٠٠٠١

٩،٧٧۶،۶٨٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠٨
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم٢٠٠٠٠ تا ١۵٠٠١

١٠،٨۶٢،٩٨٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠٩
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم٣٠٠٠٠ تا ٢٠٠٠١

١٢،٣٧٧،۴٢٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠١٠
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم۶٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠١

١٣،٧٢۴،۵٢٠ایستگاه ۵۴

۴٣

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقليل فشار و اندازه گيری

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل یازدھم - ایستگاه ھای تقليل فشار و اندازه گيری

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠٧
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم١۵٠٠٠ تا ١٠٠٠١

٩،٧٧۶،۶٨٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠٨
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم٢٠٠٠٠ تا ١۵٠٠١

١٠،٨۶٢،٩٨٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠٠٩
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم٣٠٠٠٠ تا ٢٠٠٠١

١٢،٣٧٧،۴٢٠ایستگاه ۵۴

نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شاسی مربوطه و تراز كردن آماده١١١١٠١٠
كردن ایستگاه جھت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور كامل به وزن

 كيلوگرم۶٠٠٠٠ تا ٣٠٠٠١

١٣،٧٢۴،۵٢٠ایستگاه ۵۴

۴٣



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دوازدھم - احداث حوضچه

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۴۴

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل دوازدھم - احداث حوضچه

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۴۴



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - 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

تھيه مصالح، حمل، ساخت و نصب حوضچه بتنی نقاط پتانسيل و١٢٠١٠٠١
  وSC-۶٠٢۶نصب اتصاالت عایقی به طور كامل . طبق نقشه 

مشخصات فنی.

١،١۵٠،٨۶٠عدد ۵۴

تھيه مصالح، ساخت، حمل و نصب حوضچه بتنی پيش ساخته شير١٢٠١٠٠٢
 وSC-۶١١۵ اینچ  به طور كامل، طبق نقشه ۶ و ۴ و ٢مدفون 

مشخصات فنی.

۶٧١،٧۶٠عدد ۵۴

تھيه مصالح، ساخت، حمل و نصب حوضچه بتنی پيش ساخته شير١٢٠١٠٠٣
) اینچ به٢) دو (Blow Down  اینچ  با لوله تخليه (۶ و ۴ و ٢مدفون 

 و مشخصات فنی.SC-۶١١٩طور كامل طبق نقشه 

١،١۵١،۵٩٠عدد ۵۴

تھيه مصالح، ساخت، حمل و نصب حوضچه بتنی در محل نصب لوله١٢٠١٠٠۴
 اینچ ، بطور كامل طبق١۶ تا ٨ اینچ روی خط لوله ھای ۴تخليه گاز 

  و كشخصات فنی.SC-۶١٧۵نقشه 

۵،٧٨۴،٨٨٠عدد ۵۴

 ،٨تھيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شيرھای ١٢٠١٠٠۵
 وSC-۶١١٨ یا SC-۶٠۶١ اینچ  به طور كامل، طبق نقشه ١٢، ١٠

كشخصات فنی. 

٣٣،٢١٠،٠١٠عدد ۵۴

،١٠، ٨تھيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شيرھای ١٢٠١٠٠۶
  وSC-۶٠۶٣ یا SC -۶٠۶٢ اینچ به طور كامل، طبق نقشه ١٢

مشخصات فنی.

۴۶،۴٣۶،١٨٠عدد ۵۴

،١٠، ٨تھيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شيرھای ١٢٠١٠٠٧
 و مشخصات فنی.SC-۶٠۶۴ اینچ به طور كامل، طبق نقشه ١٢

۶٠،٣٨٩،٧۴٠عدد ۵۴

،١٠، ٨تھيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شيرھای ١٢٠١٠٠٨
 و مشخصات فنیSC-۶١١٧ اینچ به طور كامل، طبق نقشه ١٢

۴٢،٢٩٣،٢۴٠عدد ۵۴

 تا١۶تھيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شيرھای ١٢٠١٠٠٩
 و مشخصات فنی.SC-۶٠۶۵ اینچ به طور كامل، طبق نقشه ٢٢

٧۴،۶٨۶،٩٧٠عدد ۵۴

 تا٢۴تھيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شيرھای ١٢٠١٠١٠
 و مشخصات فنی.SC-۶٠۶۵ اینچ به طور كامل، طبق نقشه ٣٠

٩٣،٣٩١،١٨٠عدد ۵۴

۴۵

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - 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

تھيه مصالح، حمل، ساخت و نصب حوضچه بتنی نقاط پتانسيل و١٢٠١٠٠١
  وSC-۶٠٢۶نصب اتصاالت عایقی به طور كامل . طبق نقشه 

مشخصات فنی.

١،١۵٠،٨۶٠عدد ۵۴

تھيه مصالح، ساخت، حمل و نصب حوضچه بتنی پيش ساخته شير١٢٠١٠٠٢
 وSC-۶١١۵ اینچ  به طور كامل، طبق نقشه ۶ و ۴ و ٢مدفون 

مشخصات فنی.

۶٧١،٧۶٠عدد ۵۴

تھيه مصالح، ساخت، حمل و نصب حوضچه بتنی پيش ساخته شير١٢٠١٠٠٣
) اینچ به٢) دو (Blow Down  اینچ  با لوله تخليه (۶ و ۴ و ٢مدفون 

 و مشخصات فنی.SC-۶١١٩طور كامل طبق نقشه 

١،١۵١،۵٩٠عدد ۵۴

تھيه مصالح، ساخت، حمل و نصب حوضچه بتنی در محل نصب لوله١٢٠١٠٠۴
 اینچ ، بطور كامل طبق١۶ تا ٨ اینچ روی خط لوله ھای ۴تخليه گاز 

  و كشخصات فنی.SC-۶١٧۵نقشه 

۵،٧٨۴،٨٨٠عدد ۵۴

 ،٨تھيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شيرھای ١٢٠١٠٠۵
 وSC-۶١١٨ یا SC-۶٠۶١ اینچ  به طور كامل، طبق نقشه ١٢، ١٠

كشخصات فنی. 

٣٣،٢١٠،٠١٠عدد ۵۴

،١٠، ٨تھيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شيرھای ١٢٠١٠٠۶
  وSC-۶٠۶٣ یا SC -۶٠۶٢ اینچ به طور كامل، طبق نقشه ١٢

مشخصات فنی.

۴۶،۴٣۶،١٨٠عدد ۵۴

،١٠، ٨تھيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شيرھای ١٢٠١٠٠٧
 و مشخصات فنی.SC-۶٠۶۴ اینچ به طور كامل، طبق نقشه ١٢

۶٠،٣٨٩،٧۴٠عدد ۵۴

،١٠، ٨تھيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شيرھای ١٢٠١٠٠٨
 و مشخصات فنیSC-۶١١٧ اینچ به طور كامل، طبق نقشه ١٢

۴٢،٢٩٣،٢۴٠عدد ۵۴

 تا١۶تھيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شيرھای ١٢٠١٠٠٩
 و مشخصات فنی.SC-۶٠۶۵ اینچ به طور كامل، طبق نقشه ٢٢

٧۴،۶٨۶،٩٧٠عدد ۵۴

 تا٢۴تھيه مصالح، حمل و ساخت حوضچه بتنی ھر یك از شيرھای ١٢٠١٠١٠
 و مشخصات فنی.SC-۶٠۶۵ اینچ به طور كامل، طبق نقشه ٣٠

٩٣،٣٩١،١٨٠عدد ۵۴

۴۵



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سيزدھم - تھيه نقشه

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۴۶

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سيزدھم - تھيه نقشه

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۴۶



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سيزدھم - تھيه نقشه

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدھم - تھيه نقشه

 خام مسير لوله گذاری و ارائه یك٢٠٠: ١نقشه برداری و تھيه نقشه ١٣٠١٠٠١
.CD نسخه اوزاليد و یك نسخه دیسكت و یا ٢نسخه اصل (كالك) و 

٧،۵٣٠متر لوله ۵۴

 خام مسير لوله گذاری و ارائه١٠٠٠: ١نقشه برداری و تھيه نقشه ١٣٠١٠٠٢
 نسخه اوزاليد و یك نسخه دیسكت و یا٢یك نسخه اصل (كالك) و 

CD.

۵،٨۶٠متر لوله ۵۴

 خام  مسير لوله گذاری و ارائه٢٠٠٠: ١نقشه برداری و تھيه نقشه ١٣٠١٠٠٣
 نسخه اوزاليد و یك نسخه دیسكت و یا٢یك نسخه اصل (كالك) و 

CD.

۴،٢٧٠متر لوله ۵۴

تھيه نقشه اجرایی بر اساس اطالعات مكتسبه از حفر چاله آزمایش١٣٠٢٠٠١
 خام٢٠٠: ١بر روی نسخه اوزاليد 

٢،۴٢٠متر لوله ۵۴

تھيه نقشه اجرایی بر اساس اطالعات مكتسبه از حفر چاله آزمایش١٣٠٢٠٠٢
 خام١٠٠٠ : ١بر روی نسخه اوزاليد  

١،٣۵٠متر لوله ۵۴

١،٩۴٠متر لولهبرداشت اطالعات و ترسيم كروكی كار اجرا شده (بدون مقياس)١٣٠٣٠٠١ ۵۴

٢٠٠ :برداشت اطالعات و ترسيم كروكی كار اجرا شده روی اوزاليد ١٣٠٣٠٠٢
١

١،٩۴٠متر لوله ۵۴

١٠٠٠ :برداشت اطالعات و ترسيم كروكی كار اجرا شده روی اوزاليد١٣٠٣٠٠٣
١

١،۴۶٠متر لوله ۵۴

٢٠٠٠برداشت اطالعات و ترسيم كروكی كار اجرا شده روی اوزاليد  ١٣٠٣٠٠۴
١ :

٩٧٠متر لوله ۵۴

٢٠٠: ١تھيه نقشه مركبی كار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١٣٠۴٠٠١
CDو ارائه دیسكت یا 

٩۵٠متر لوله ۵۴

١٠٠٠ :تھيه نقشه مركبی كار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١٣٠۴٠٠٢
CD و ارائه دیسكت یا ١

٢٢٠متر لوله ۵۴

٢٠٠٠: ١تھيه نقشه مركبی كار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١٣٠۴٠٠٣
CDو ارائه دیسكت یا 

١۵٠متر لوله ۵۴

١٣٠متر٢٠٠ : ١تھيه اوزاليد از نقشه كار اجرا شده با مقياس١٣٠۵٠٠١ ۵۴

٣٠متر١٠٠٠ : ١تھيه اوزاليد از نقشه كار اجرا شده با مقياس ١٣٠۵٠٠٢ ۵۴

٢٠متر٢٠٠٠: ١تھيه اوزاليد از نقشه كار اجرا شده با مقياس ١٣٠۵٠٠٣ ۵۴

٣٨٠متر مربعتھيه كاغذ مخصوص و چاپ ترانسپارانت١٣٠۵٠٠۴ ۵۴

٣٠متر لوله طبق نمونه شركت٢٠٠: ١تھيه آلبوم (فایل بندی) نقشه ھای ١٣٠۶٠٠١ ۵۴

٢،٧۶٠متر لولهپياده كردن مسير١٣٠٧٠٠١ ۵۴

CD٠ ایستگاه و ارائه دیسكت یا AS  BUILTتھيه نقشه ١٣٠٨٠٠١ ۵۴

۴٧

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل سيزدھم - تھيه نقشه

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدھم - تھيه نقشه

 خام مسير لوله گذاری و ارائه یك٢٠٠: ١نقشه برداری و تھيه نقشه ١٣٠١٠٠١
.CD نسخه اوزاليد و یك نسخه دیسكت و یا ٢نسخه اصل (كالك) و 

٧،۵٣٠متر لوله ۵۴

 خام مسير لوله گذاری و ارائه١٠٠٠: ١نقشه برداری و تھيه نقشه ١٣٠١٠٠٢
 نسخه اوزاليد و یك نسخه دیسكت و یا٢یك نسخه اصل (كالك) و 

CD.

۵،٨۶٠متر لوله ۵۴

 خام  مسير لوله گذاری و ارائه٢٠٠٠: ١نقشه برداری و تھيه نقشه ١٣٠١٠٠٣
 نسخه اوزاليد و یك نسخه دیسكت و یا٢یك نسخه اصل (كالك) و 

CD.

۴،٢٧٠متر لوله ۵۴

تھيه نقشه اجرایی بر اساس اطالعات مكتسبه از حفر چاله آزمایش١٣٠٢٠٠١
 خام٢٠٠: ١بر روی نسخه اوزاليد 

٢،۴٢٠متر لوله ۵۴

تھيه نقشه اجرایی بر اساس اطالعات مكتسبه از حفر چاله آزمایش١٣٠٢٠٠٢
 خام١٠٠٠ : ١بر روی نسخه اوزاليد  

١،٣۵٠متر لوله ۵۴

١،٩۴٠متر لولهبرداشت اطالعات و ترسيم كروكی كار اجرا شده (بدون مقياس)١٣٠٣٠٠١ ۵۴

٢٠٠ :برداشت اطالعات و ترسيم كروكی كار اجرا شده روی اوزاليد ١٣٠٣٠٠٢
١

١،٩۴٠متر لوله ۵۴

١٠٠٠ :برداشت اطالعات و ترسيم كروكی كار اجرا شده روی اوزاليد١٣٠٣٠٠٣
١

١،۴۶٠متر لوله ۵۴

٢٠٠٠برداشت اطالعات و ترسيم كروكی كار اجرا شده روی اوزاليد  ١٣٠٣٠٠۴
١ :

٩٧٠متر لوله ۵۴

٢٠٠: ١تھيه نقشه مركبی كار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١٣٠۴٠٠١
CDو ارائه دیسكت یا 

٩۵٠متر لوله ۵۴

١٠٠٠ :تھيه نقشه مركبی كار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١٣٠۴٠٠٢
CD و ارائه دیسكت یا ١

٢٢٠متر لوله ۵۴

٢٠٠٠: ١تھيه نقشه مركبی كار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١٣٠۴٠٠٣
CDو ارائه دیسكت یا 

١۵٠متر لوله ۵۴

١٣٠متر٢٠٠ : ١تھيه اوزاليد از نقشه كار اجرا شده با مقياس١٣٠۵٠٠١ ۵۴

٣٠متر١٠٠٠ : ١تھيه اوزاليد از نقشه كار اجرا شده با مقياس ١٣٠۵٠٠٢ ۵۴

٢٠متر٢٠٠٠: ١تھيه اوزاليد از نقشه كار اجرا شده با مقياس ١٣٠۵٠٠٣ ۵۴

٣٨٠متر مربعتھيه كاغذ مخصوص و چاپ ترانسپارانت١٣٠۵٠٠۴ ۵۴

٣٠متر لوله طبق نمونه شركت٢٠٠: ١تھيه آلبوم (فایل بندی) نقشه ھای ١٣٠۶٠٠١ ۵۴

٢،٧۶٠متر لولهپياده كردن مسير١٣٠٧٠٠١ ۵۴

CD٠ ایستگاه و ارائه دیسكت یا AS  BUILTتھيه نقشه ١٣٠٨٠٠١ ۵۴

۴٧



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھاردھم - حمل و نقل

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۴٨

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھاردھم - حمل و نقل

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

۴٨



١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھاردھم - حمل و نقل

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل چھاردھم - حمل و نقل

٢٣٠متر  اینچ عایق نشده١بارگيری یا باراندازی لوله  فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠١ ۵۴

٣۴٠متر  اینچ عایق نشده٢بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٢ ۵۴

۵٢٠متر  اینچ عایق نشده٣بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٣ ۵۴

٩٠٠متر  اینچ عایق نشده۴بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠۴ ۵۴

١،١۴٠متر  اینچ عایق نشده۶بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠۵ ۵۴

١،٢٢٠متر  اینچ عایق نشده٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠۶ ۵۴

١،٣٩٠متر  اینچ عایق نشده١٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٧ ۵۴

١،٨١٠متر  اینچ عایق نشده١٢بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٨ ۵۴

١،٩١٠متر  اینچ عایق نشده١۴بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٩ ۵۴

٢،۵۵٠متر  اینچ عایق نشده١۶بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١٠ ۵۴

٣،٣٧٠متر  اینچ عایق نشده١٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١١ ۵۴

٣،٩٠٠متر  اینچ عایق نشده٢٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١٢ ۵۴

۴،۴٩٠متر  اینچ عایق نشده٢٢بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١٣ ۵۴

۴،٨۵٠متر  اینچ عایق نشده٢۴بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١۴ ۵۴

۵،۴٩٠متر  اینچ عایق نشده٢۶بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١۵ ۵۴

۵،٧٩٠متر  اینچ عایق نشده٢٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١۶ ۵۴

۶،۵٣٠متر  اینچ عایق نشده٣٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١٧ ۵۴

٣۴٠متر  اینچ عایق  شده١بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠١ ۵۴

۴٨٠متر  اینچ عایق  شده٢بارگيری و باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٢ ۵۴

٧۴٠متر  اینچ عایق  شده٣بارگيری و باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٣ ۵۴

١،٢٩٠متر  اینچ عایق  شده۴بارگيری و باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠۴ ۵۴

١،۶۴٠متر  اینچ عایق  شده۶بارگيری و باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠۵ ۵۴

١،٧٢٠متر اینچ عایق شده٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠۶ ۵۴

١،٩٢٠متر اینچ عایق شده١٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٧ ۵۴

٢،۶٢٠متر اینچ عایق شده١٢بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٨ ۵۴

٢،٧٧٠متر اینچ عایق شده١۴بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٩ ۵۴

٣،۵۶٠متر اینچ عایق شده١۶بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١٠ ۵۴

۴،۴٩٠متر اینچ عایق شده١٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١١ ۵۴

۵،٠٨٠متر اینچ عایق شده٢٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١٢ ۵۴

۵،٨۵٠متر اینچ عایق شده٢٢بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١٣ ۵۴

۶،٢۶٠متر اینچ عایق شده٢۴بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١۴ ۵۴

۶،٩٠٠متر اینچ عایق شده٢۶بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١۵ ۵۴

٧،۴٩٠متر اینچ ٢٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١۶ ۵۴

٨،٢۶٠متر اینچ عایق شده٣٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١٧ ۵۴

۴،٨۶٠عدد  اینچ فوالدی٢بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠١ ۵۴

٨،٧۴٠عدد  اینچ فوالدی٣بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠٢ ۵۴

١٢،۴٩٠عدد  اینچ فوالدی۴بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠٣ ۵۴

١٨،٢١٠عدد  اینچ فوالدی۶بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠۴ ۵۴

٣٩،۶٨٠عدد اینچ فوالدی٨بارگيری  یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠۵ ۵۴

٧٩،۴٣٠عدد اینچ فوالدی١٠بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠۶ ۵۴

١٠٢،۶٠٠عدد اینچ فوالدی١٢بارگيری  یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠٧ ۵۴

۴٩

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھاردھم - حمل و نقل

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل چھاردھم - حمل و نقل

٢٣٠متر  اینچ عایق نشده١بارگيری یا باراندازی لوله  فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠١ ۵۴

٣۴٠متر  اینچ عایق نشده٢بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٢ ۵۴

۵٢٠متر  اینچ عایق نشده٣بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٣ ۵۴

٩٠٠متر  اینچ عایق نشده۴بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠۴ ۵۴

١،١۴٠متر  اینچ عایق نشده۶بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠۵ ۵۴

١،٢٢٠متر  اینچ عایق نشده٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠۶ ۵۴

١،٣٩٠متر  اینچ عایق نشده١٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٧ ۵۴

١،٨١٠متر  اینچ عایق نشده١٢بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٨ ۵۴

١،٩١٠متر  اینچ عایق نشده١۴بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠٠٩ ۵۴

٢،۵۵٠متر  اینچ عایق نشده١۶بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١٠ ۵۴

٣،٣٧٠متر  اینچ عایق نشده١٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١١ ۵۴

٣،٩٠٠متر  اینچ عایق نشده٢٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١٢ ۵۴

۴،۴٩٠متر  اینچ عایق نشده٢٢بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١٣ ۵۴

۴،٨۵٠متر  اینچ عایق نشده٢۴بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١۴ ۵۴

۵،۴٩٠متر  اینچ عایق نشده٢۶بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١۵ ۵۴

۵،٧٩٠متر  اینچ عایق نشده٢٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١۶ ۵۴

۶،۵٣٠متر  اینچ عایق نشده٣٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠١٠١٧ ۵۴

٣۴٠متر  اینچ عایق  شده١بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠١ ۵۴

۴٨٠متر  اینچ عایق  شده٢بارگيری و باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٢ ۵۴

٧۴٠متر  اینچ عایق  شده٣بارگيری و باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٣ ۵۴

١،٢٩٠متر  اینچ عایق  شده۴بارگيری و باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠۴ ۵۴

١،۶۴٠متر  اینچ عایق  شده۶بارگيری و باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠۵ ۵۴

١،٧٢٠متر اینچ عایق شده٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠۶ ۵۴

١،٩٢٠متر اینچ عایق شده١٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٧ ۵۴

٢،۶٢٠متر اینچ عایق شده١٢بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٨ ۵۴

٢،٧٧٠متر اینچ عایق شده١۴بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠٠٩ ۵۴

٣،۵۶٠متر اینچ عایق شده١۶بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١٠ ۵۴

۴،۴٩٠متر اینچ عایق شده١٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١١ ۵۴

۵،٠٨٠متر اینچ عایق شده٢٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١٢ ۵۴

۵،٨۵٠متر اینچ عایق شده٢٢بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١٣ ۵۴

۶،٢۶٠متر اینچ عایق شده٢۴بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١۴ ۵۴

۶،٩٠٠متر اینچ عایق شده٢۶بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١۵ ۵۴

٧،۴٩٠متر اینچ ٢٨بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١۶ ۵۴

٨،٢۶٠متر اینچ عایق شده٣٠بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۴٠٢٠١٧ ۵۴

۴،٨۶٠عدد  اینچ فوالدی٢بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠١ ۵۴

٨،٧۴٠عدد  اینچ فوالدی٣بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠٢ ۵۴

١٢،۴٩٠عدد  اینچ فوالدی۴بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠٣ ۵۴

١٨،٢١٠عدد  اینچ فوالدی۶بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠۴ ۵۴

٣٩،۶٨٠عدد اینچ فوالدی٨بارگيری  یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠۵ ۵۴

٧٩،۴٣٠عدد اینچ فوالدی١٠بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠۶ ۵۴

١٠٢،۶٠٠عدد اینچ فوالدی١٢بارگيری  یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠٧ ۵۴
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١٣۶،٨٠٠عدد اینچ فوالدی١۴بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠٨ ۵۴

١٧۵،٨٨٠عدد اینچ فوالدی١۶بارگيری  یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠٩ ۵۴

٢٢٣،٨۵٠عدد اینچ فوالدی١٨بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١٠ ۵۴

٢۴٧،٧٢٠عدد اینچ فوالدی٢٠بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١١ ۵۴

٢٧٢،۴٩٠عدد اینچ فوالدی٢٢بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١٢ ۵۴

٣٠٢،٧۶٠عدد اینچ فوالدی٢۴بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١٣ ۵۴

٣١٠،۶٠٠عدد اینچ فوالدی٢۶بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١۴ ۵۴

٣۴٩،۴٣٠عدد اینچ فوالدی٢٨بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١۵ ۵۴

٣٩٩،٣۵٠عدد اینچ فوالدی٣٠بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١۶ ۵۴

١،٢٢٠عدد  اینچ ٢بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠١ ۵۴

١،٩۴٠عدد  اینچ٣بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٢ ۵۴

٢،۴٣٠عدد  اینچ۴بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٣ ۵۴

۴،٠۵٠عدد  اینچ۶بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠۴ ۵۴

١٠،۵٨٠عدد اینچ٨بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠۵ ۵۴

٢٢،٣٩٠عدد اینچ١٠بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠۶ ۵۴

٣٠،٧٨٠عدد اینچ١٢بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٧ ۵۴

۴٠،٣٧٠عدد اینچ١۴بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٨ ۵۴

۶١،۵۶٠عدد اینچ١۶بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٩ ۵۴

٨٢،٠٨٠عدد اینچ١٨بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١٠ ۵۴

٩٨،۴٩٠عدد اینچ٢٠بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١١ ۵۴

١٢٣،١٢٠عدد اینچ٢٢بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١٢ ۵۴

١٣۶،٨٠٠عدد اینچ٢۴بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١٣ ۵۴

١۵٣،٩٠٠عدد اینچ٢۶بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١۴ ۵۴

١٧۵،٨٨٠عدد اینچ٢٨بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١۵ ۵۴

٢٠۵،٢٠٠عدد اینچ٣٠بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١۶ ۵۴

٢۵٠عدد  اینچ١بارگيری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠١ ۵۴

۵٠٠عدد  اینچ٢بارگيری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٢ ۵۴

٨٣٠عدد  اینچ٣بارگيری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٣ ۵۴

١،٧٧٠عدد  اینچ۴بارگيری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠۴ ۵۴

٢،٧٣٠عدد  اینچ۶بارگيری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠۵ ۵۴

٧،۵۶٠عدد اینچ٨بارگيری یا باراندازی تبدیل، در پوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠۶ ۵۴

١۴،٢٣٠عدد اینچ١٠بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٧ ۵۴

١٩،۵۴٠عدد اینچ.١٢بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٨ ۵۴

٢۴،۶٢٠عدد اینچ١۴بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٩ ۵۴

٣٠،٧٨٠عدد اینچ١۶بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١٠ ۵۴

٣۵،۶٩٠عدد اینچ١٨بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١١ ۵۴

۴٣،٢٠٠عدد اینچ٢٠بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١٢ ۵۴

۴٨،٢٨٠عدد اینچ٢٢بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١٣ ۵۴

۵۴،٧٢٠عدد اینچ٢۴بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١۴ ۵۴

۶١،۵۶٠عدد اینچ٢۶بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١۵ ۵۴

٧٢،۴٢٠عدد اینچ٢٨بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١۶ ۵۴
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١٣۶،٨٠٠عدد اینچ فوالدی١۴بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠٨ ۵۴

١٧۵،٨٨٠عدد اینچ فوالدی١۶بارگيری  یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠٠٩ ۵۴

٢٢٣،٨۵٠عدد اینچ فوالدی١٨بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١٠ ۵۴

٢۴٧،٧٢٠عدد اینچ فوالدی٢٠بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١١ ۵۴

٢٧٢،۴٩٠عدد اینچ فوالدی٢٢بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١٢ ۵۴

٣٠٢،٧۶٠عدد اینچ فوالدی٢۴بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١٣ ۵۴

٣١٠،۶٠٠عدد اینچ فوالدی٢۶بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١۴ ۵۴

٣۴٩،۴٣٠عدد اینچ فوالدی٢٨بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١۵ ۵۴

٣٩٩،٣۵٠عدد اینچ فوالدی٣٠بارگيری یا باراندازی شير به قطر ١۴٠٣٠١۶ ۵۴

١،٢٢٠عدد  اینچ ٢بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠١ ۵۴

١،٩۴٠عدد  اینچ٣بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٢ ۵۴

٢،۴٣٠عدد  اینچ۴بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٣ ۵۴

۴،٠۵٠عدد  اینچ۶بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠۴ ۵۴

١٠،۵٨٠عدد اینچ٨بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠۵ ۵۴

٢٢،٣٩٠عدد اینچ١٠بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠۶ ۵۴

٣٠،٧٨٠عدد اینچ١٢بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٧ ۵۴

۴٠،٣٧٠عدد اینچ١۴بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٨ ۵۴

۶١،۵۶٠عدد اینچ١۶بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠٠٩ ۵۴

٨٢،٠٨٠عدد اینچ١٨بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١٠ ۵۴

٩٨،۴٩٠عدد اینچ٢٠بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١١ ۵۴

١٢٣،١٢٠عدد اینچ٢٢بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١٢ ۵۴

١٣۶،٨٠٠عدد اینچ٢۴بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١٣ ۵۴

١۵٣،٩٠٠عدد اینچ٢۶بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١۴ ۵۴

١٧۵،٨٨٠عدد اینچ٢٨بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١۵ ۵۴

٢٠۵،٢٠٠عدد اینچ٣٠بارگيری یا باراندازی سه راه یا زانو فوالدی به قطر ١۴٠۴٠١۶ ۵۴

٢۵٠عدد  اینچ١بارگيری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠١ ۵۴

۵٠٠عدد  اینچ٢بارگيری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٢ ۵۴

٨٣٠عدد  اینچ٣بارگيری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٣ ۵۴

١،٧٧٠عدد  اینچ۴بارگيری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠۴ ۵۴

٢،٧٣٠عدد  اینچ۶بارگيری یا باراندازی تبدیل ، در پوش ،ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠۵ ۵۴

٧،۵۶٠عدد اینچ٨بارگيری یا باراندازی تبدیل، در پوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠۶ ۵۴

١۴،٢٣٠عدد اینچ١٠بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٧ ۵۴

١٩،۵۴٠عدد اینچ.١٢بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٨ ۵۴

٢۴،۶٢٠عدد اینچ١۴بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠٠٩ ۵۴

٣٠،٧٨٠عدد اینچ١۶بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١٠ ۵۴

٣۵،۶٩٠عدد اینچ١٨بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١١ ۵۴

۴٣،٢٠٠عدد اینچ٢٠بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١٢ ۵۴

۴٨،٢٨٠عدد اینچ٢٢بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١٣ ۵۴

۵۴،٧٢٠عدد اینچ٢۴بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١۴ ۵۴

۶١،۵۶٠عدد اینچ٢۶بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١۵ ۵۴

٧٢،۴٢٠عدد اینچ٢٨بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١۶ ۵۴

۵٠
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٨٧،٩۴٠عدد اینچ٣٠بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١٧ ۵۴

۴۴٠عدد  اینچ١بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠١ ۵۴

٨٧٠عدد  اینچ٢بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٢ ۵۴

١،٨۴٠عدد  اینچ٣بارگيری و باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٣ ۵۴

٢،٠٢٠عدد  اینچ۴بارگيری و باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠۴ ۵۴

٣،۴٠٠عدد اینچ۶بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠۵ ۵۴

٨،۶۶٠عدد اینچ٨بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠۶ ۵۴

١۶،۴٢٠عدد اینچ١٠بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٧ ۵۴

٢٢،٣٩٠عدداینچ١٢بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٨ ۵۴

٢٧،٣۶٠عدد اینچ١۴بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٩ ۵۴

٣۵،١٨٠عدد اینچ١۶بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١٠ ۵۴

۴٠،٣٧٠عدد اینچ١٨بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١١ ۵۴

۴٩،٢۵٠عدد اینچ٢٠بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١٢ ۵۴

۵۴،٧٢٠عدد اینچ٢٢بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١٣ ۵۴

۶١،۵۶٠عدد اینچ٢۴بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١۴ ۵۴

٧٠،٣۵٠عدد اینچ٢۶بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١۵ ۵۴

٨٢،٠٨٠عدد اینچ٢٨بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١۶ ۵۴

٩٨،۴٩٠عدد اینچ٣٠بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١٧ ۵۴

بارگيری  یا باراندازی مصالح كارفرما نوار، قير و لوازم مربوط به١۴٠٧٠٠١
عایقكاری

١١١،٠۵٠تن ۵۴

٣۵٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت١حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠١ ۵۴

۴٧٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٢ ۵۴

۶٢٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٣حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٣ ۵۴

١،٣١٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت۴حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠۴ ۵۴

١،٨۵٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت۶حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠۵ ۵۴

٢،۶٠٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٨حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠۶ ۵۴

٣،٧٨٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت١٠حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٧ ۵۴

۵،٩٣٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت١٢حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٨ ۵۴

۶،٠٨٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت١۴حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٩ ۵۴

٨،٣١٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت١۶حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١٠ ۵۴

٨،٩٠٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت١٨حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١١ ۵۴

٩،٢٣٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢٠حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١٢ ۵۴

١٢،۴۶٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢٢حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١٣ ۵۴

١۴،٢۴٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢۴حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١۴ ۵۴

١٩،٩۴٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢۶حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١۵ ۵۴

٢١،۶٧٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢٨حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١۶ ۵۴

٢٣،٧۴٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٣٠حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١٧ ۵۴

۵٠٠متر  اینچ عایق  شده به ھر ضخامت١حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠١ ۵۴

۶٧٠متر اینچ عایق  شده به ھر ضخامت٢حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٢ ۵۴

٨٩٠متر  اینچ عایق  شده به ھر ضخامت٣حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٣ ۵۴

١،۵۴٠متر  اینچ عایق  شده به ھر ضخامت۴حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠۴ ۵۴

٢،١٧٠متر  اینچ عایق  شده به ھر ضخامت۶حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠۵ ۵۴
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٨٧،٩۴٠عدد اینچ٣٠بارگيری یا باراندازی تبدیل، درپوش، ولدولت به قطر ١۴٠۵٠١٧ ۵۴

۴۴٠عدد  اینچ١بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠١ ۵۴

٨٧٠عدد  اینچ٢بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٢ ۵۴

١،٨۴٠عدد  اینچ٣بارگيری و باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٣ ۵۴

٢،٠٢٠عدد  اینچ۴بارگيری و باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠۴ ۵۴

٣،۴٠٠عدد اینچ۶بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠۵ ۵۴

٨،۶۶٠عدد اینچ٨بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠۶ ۵۴

١۶،۴٢٠عدد اینچ١٠بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٧ ۵۴

٢٢،٣٩٠عدداینچ١٢بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٨ ۵۴

٢٧،٣۶٠عدد اینچ١۴بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠٠٩ ۵۴

٣۵،١٨٠عدد اینچ١۶بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١٠ ۵۴

۴٠،٣٧٠عدد اینچ١٨بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١١ ۵۴

۴٩،٢۵٠عدد اینچ٢٠بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١٢ ۵۴

۵۴،٧٢٠عدد اینچ٢٢بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١٣ ۵۴

۶١،۵۶٠عدد اینچ٢۴بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١۴ ۵۴

٧٠،٣۵٠عدد اینچ٢۶بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١۵ ۵۴

٨٢،٠٨٠عدد اینچ٢٨بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١۶ ۵۴

٩٨،۴٩٠عدد اینچ٣٠بارگيری یا باراندازی فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴٠۶٠١٧ ۵۴

بارگيری  یا باراندازی مصالح كارفرما نوار، قير و لوازم مربوط به١۴٠٧٠٠١
عایقكاری

١١١،٠۵٠تن ۵۴

٣۵٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت١حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠١ ۵۴

۴٧٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٢ ۵۴

۶٢٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٣حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٣ ۵۴

١،٣١٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت۴حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠۴ ۵۴

١،٨۵٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت۶حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠۵ ۵۴

٢،۶٠٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٨حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠۶ ۵۴

٣،٧٨٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت١٠حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٧ ۵۴

۵،٩٣٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت١٢حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٨ ۵۴

۶،٠٨٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت١۴حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠٠٩ ۵۴

٨،٣١٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت١۶حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١٠ ۵۴

٨،٩٠٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت١٨حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١١ ۵۴

٩،٢٣٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢٠حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١٢ ۵۴

١٢،۴۶٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢٢حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١٣ ۵۴

١۴،٢۴٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢۴حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١۴ ۵۴

١٩،٩۴٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢۶حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١۵ ۵۴

٢١،۶٧٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٢٨حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١۶ ۵۴

٢٣،٧۴٠متر اینچ عایق نشده به ھر ضخامت٣٠حمل شھری لوله فوالدی به قطر ١۴٠٨٠١٧ ۵۴

۵٠٠متر  اینچ عایق  شده به ھر ضخامت١حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠١ ۵۴

۶٧٠متر اینچ عایق  شده به ھر ضخامت٢حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٢ ۵۴

٨٩٠متر  اینچ عایق  شده به ھر ضخامت٣حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٣ ۵۴

١،۵۴٠متر  اینچ عایق  شده به ھر ضخامت۴حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠۴ ۵۴

٢،١٧٠متر  اینچ عایق  شده به ھر ضخامت۶حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠۵ ۵۴
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٢،٨٣٠متر  اینچ عایق  شده به ھر ضخامت٨حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠۶ ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر١٠حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٧
ضخامت

۴،٢٢٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر١٢حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٨
ضخامت

۶،٠٨٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر١۴حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٩
ضخامت

۶،٣٩٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر١۶حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١٠
ضخامت

٨،۶٠٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر١٨حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١١
ضخامت

٩،٢٣٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر٢٠حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١٢
ضخامت

٩،۵٩٠متر ۵۴

 اینچ عایق  شده به ھر٢٢حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١٣
ضخامت

١٣،١٢٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر٢۴حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١۴
ضخامت

١۵،١١٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر٢۶حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١۵
ضخامت

٢٠،٧٧٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر٢٨حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١۶
ضخامت

٢٢،۶۶٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر٣٠حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١٧
ضخامت

٢۵،٣١٠متر ۵۴

۵،۶٩٠متر  اینچ٢حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠١ ۵۴

١٠،٢٣٠متر  اینچ٣حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٢ ۵۴

١۴،۶٢٠متر  اینچ۴حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٣ ۵۴

٢٠،۵٧٠متر  اینچ۶حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠۴ ۵۴

۴٠،٩۴٠متر  اینچ٨حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠۵ ۵۴

۶٣،٩۶٠متر اینچ١٠حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠۶ ۵۴

٨١،٨٧٠عدد  اینچ١٢حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٧ ۵۴

١١٠،۶۴٠عدد  اینچ١۴حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٨ ۵۴

١۶۴،۴١٠عدد  اینچ١۶حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٩ ۵۴

١٩۶،٨١٠عدد  اینچ١٨حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١٠ ۵۴

٢۶٠،۵٧٠عدد اینچ٢٠حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١١ ۵۴

٢۶٧،٣٩٠عدد اینچ٢٢حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١٢ ۵۴

٢٩٧،۵٨٠عدد اینچ٢۴حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١٣ ۵۴

٣٣٣،٨١٠عدد اینچ٢۶حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١۴ ۵۴

٣٨٢،٠٧٠عدد اینچ٢٨حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١۵ ۵۴

۴٣٧،۴٠٠عدد اینچ٣٠حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١۶ ۵۴

١،۴٢٠متر  اینچ٢حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠١ ۵۴

٢،٢٧٠متر  اینچ٣حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٢ ۵۴

٢،٨۴٠متر اینچ۴حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٣ ۵۴

۴،۵۵٠عدد  اینچ۶حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠۴ ۵۴

١٠،٩۵٠عدد  اینچ٨حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠۵ ۵۴

١٧،٩۵٠عدد اینچ١٠حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠۶ ۵۴

٣٢،۶۵٠عدد  اینچ١٢حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٧ ۵۴
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٢،٨٣٠متر  اینچ عایق  شده به ھر ضخامت٨حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠۶ ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر١٠حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٧
ضخامت

۴،٢٢٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر١٢حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٨
ضخامت

۶،٠٨٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر١۴حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠٠٩
ضخامت

۶،٣٩٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر١۶حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١٠
ضخامت

٨،۶٠٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر١٨حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١١
ضخامت

٩،٢٣٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر٢٠حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١٢
ضخامت

٩،۵٩٠متر ۵۴

 اینچ عایق  شده به ھر٢٢حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١٣
ضخامت

١٣،١٢٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر٢۴حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١۴
ضخامت

١۵،١١٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر٢۶حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١۵
ضخامت

٢٠،٧٧٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر٢٨حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١۶
ضخامت

٢٢،۶۶٠متر ۵۴

  اینچ عایق  شده به ھر٣٠حمل شھری لوله فوالدی  به قطر ١۴٠٩٠١٧
ضخامت

٢۵،٣١٠متر ۵۴

۵،۶٩٠متر  اینچ٢حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠١ ۵۴

١٠،٢٣٠متر  اینچ٣حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٢ ۵۴

١۴،۶٢٠متر  اینچ۴حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٣ ۵۴

٢٠،۵٧٠متر  اینچ۶حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠۴ ۵۴

۴٠،٩۴٠متر  اینچ٨حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠۵ ۵۴

۶٣،٩۶٠متر اینچ١٠حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠۶ ۵۴

٨١،٨٧٠عدد  اینچ١٢حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٧ ۵۴

١١٠،۶۴٠عدد  اینچ١۴حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٨ ۵۴

١۶۴،۴١٠عدد  اینچ١۶حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠٠٩ ۵۴

١٩۶،٨١٠عدد  اینچ١٨حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١٠ ۵۴

٢۶٠،۵٧٠عدد اینچ٢٠حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١١ ۵۴

٢۶٧،٣٩٠عدد اینچ٢٢حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١٢ ۵۴

٢٩٧،۵٨٠عدد اینچ٢۴حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١٣ ۵۴

٣٣٣،٨١٠عدد اینچ٢۶حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١۴ ۵۴

٣٨٢،٠٧٠عدد اینچ٢٨حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١۵ ۵۴

۴٣٧،۴٠٠عدد اینچ٣٠حمل شھری شير فوالدی به قطر ١۴١٠٠١۶ ۵۴

١،۴٢٠متر  اینچ٢حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠١ ۵۴

٢،٢٧٠متر  اینچ٣حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٢ ۵۴

٢،٨۴٠متر اینچ۴حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٣ ۵۴

۴،۵۵٠عدد  اینچ۶حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠۴ ۵۴

١٠،٩۵٠عدد  اینچ٨حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠۵ ۵۴

١٧،٩۵٠عدد اینچ١٠حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠۶ ۵۴

٣٢،۶۵٠عدد  اینچ١٢حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٧ ۵۴
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۴٣،٧١٠عدد  اینچ١۴حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٨ ۵۴

۶۴،۵٢٠عدد   اینچ١۶حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٩ ۵۴

٨٧،۴٢٠عدد  اینچ١٨حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١٠ ۵۴

١٠۴،٢٣٠عدد  اینچ٢٠حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١١ ۵۴

١٣١،٧٩٠عدد  اینچ٢٢حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١٢ ۵۴

١۴۵،۶۶٠عدد اینچ٢۴حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١٣ ۵۴

١٩٢،١٩٠عدد  اینچ٢۶حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١۴ ۵۴

٢١٨،٧٠٠عدد  اینچ٢٨حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١۵ ۵۴

٢۵٣،۶٩٠عدد  اینچ٣٠حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١۶ ۵۴

۵٣٠متر  اینچ٢حمل شھری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠١ ۵۴

٩٠٠متر  اینچ٣حمل شھری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠٢ ۵۴

٢،٠٧٠متر  اینچ۴حمل شھری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠٣ ۵۴

٣،٠۵٠عدد  اینچ۶حمل شھری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠۴ ۵۴

٧،٧٢٠عدد  اینچ٨حمل شھری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠۵ ۵۴

١١،۶٣٠عدد اینچ١٠حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠٠۶ ۵۴

٢٠،٣٨٠عدد اینچ١٢حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠٠٧ ۵۴

٢۵،۵۶٠عدد اینچ١۴حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠٠٨ ۵۴

٣١،٨٨٠عدد اینچ١۶حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠٠٩ ۵۴

٣٨،١٧٠عدد اینچ١٨حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١٠ ۵۴

۴۵،٩٣٠عدد اینچ٢٠حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١١ ۵۴

۵٣،٧۴٠عدد اینچ٢٢حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١٢ ۵۴

۵٨،٨٨٠عدد اینچ٢۴حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١٣ ۵۴

٧۵،۵٠٠عدد اینچ٢۶حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١۴ ۵۴

٩٠،۶٠٠عدد اینچ٢٨حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١۵ ۵۴

١٠٩،٣۵٠عدد اینچ٣٠حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١۶ ۵۴

۶٨٠متر  اینچ١حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠١ ۵۴

١،٠٢٠متر  اینچ٢حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی  به قطر ١۴١٣٠٠٢ ۵۴

٢،٠۵٠متر  اینچ٣حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی  به قطر ١۴١٣٠٠٣ ۵۴

٢،٣٧٠متر  اینچ۴حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠۴ ۵۴

٣،۵٣٠عدد اینچ۶حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠۵ ۵۴

٨،٩٠٠عدد اینچ٨حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠۶ ۵۴

١٣،٢١٠عدد  اینچ١٠حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠٧ ۵۴

٢٣،۵۶٠عدد  اینچ١٢حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠٨ ۵۴

٢٩،١۴٠عدد  اینچ١۴حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠٩ ۵۴

٣٧،١٢٠عدد اینچ١۶حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١٠ ۵۴

۴٣،٧١٠عدد اینچ١٨حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١١ ۵۴

۵٢،١١٠عدد  اینچ٢٠حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١٢ ۵۴

۵٨،٨٨٠عدد  اینچ٢٢حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١٣ ۵۴

۶۵،٨٩٠عدد  اینچ٢۴حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١۴ ۵۴

٨۶،٨٨٠عدد اینچ٢۶حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١۵ ۵۴

١٠٢،٣٠٠عدد اینچ٢٨حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١۶ ۵۴

۵٣

١٣٩٢گازرسانی به صنایع - سال فھرست بھای

وزارت نفت

فصل چھاردھم - حمل و نقل
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بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

فصل چھاردھم - حمل و نقل

۴٣،٧١٠عدد  اینچ١۴حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٨ ۵۴

۶۴،۵٢٠عدد   اینچ١۶حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠٠٩ ۵۴

٨٧،۴٢٠عدد  اینچ١٨حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١٠ ۵۴

١٠۴،٢٣٠عدد  اینچ٢٠حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١١ ۵۴

١٣١،٧٩٠عدد  اینچ٢٢حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١٢ ۵۴

١۴۵،۶۶٠عدد اینچ٢۴حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١٣ ۵۴

١٩٢،١٩٠عدد  اینچ٢۶حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١۴ ۵۴

٢١٨،٧٠٠عدد  اینچ٢٨حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١۵ ۵۴

٢۵٣،۶٩٠عدد  اینچ٣٠حمل شھری  سه راه یا زانو  فوالدی به قطر ١۴١١٠١۶ ۵۴

۵٣٠متر  اینچ٢حمل شھری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠١ ۵۴

٩٠٠متر  اینچ٣حمل شھری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠٢ ۵۴

٢،٠٧٠متر  اینچ۴حمل شھری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠٣ ۵۴

٣،٠۵٠عدد  اینچ۶حمل شھری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠۴ ۵۴

٧،٧٢٠عدد  اینچ٨حمل شھری  تبدیل یا در پوش فوالدی  به قطر ١۴١٢٠٠۵ ۵۴

١١،۶٣٠عدد اینچ١٠حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠٠۶ ۵۴

٢٠،٣٨٠عدد اینچ١٢حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠٠٧ ۵۴

٢۵،۵۶٠عدد اینچ١۴حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠٠٨ ۵۴

٣١،٨٨٠عدد اینچ١۶حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠٠٩ ۵۴

٣٨،١٧٠عدد اینچ١٨حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١٠ ۵۴

۴۵،٩٣٠عدد اینچ٢٠حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١١ ۵۴

۵٣،٧۴٠عدد اینچ٢٢حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١٢ ۵۴

۵٨،٨٨٠عدد اینچ٢۴حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١٣ ۵۴

٧۵،۵٠٠عدد اینچ٢۶حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١۴ ۵۴

٩٠،۶٠٠عدد اینچ٢٨حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١۵ ۵۴

١٠٩،٣۵٠عدد اینچ٣٠حمل شھری تبدیل یا درپوش فوالدی به قطر ١۴١٢٠١۶ ۵۴

۶٨٠متر  اینچ١حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠١ ۵۴

١،٠٢٠متر  اینچ٢حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی  به قطر ١۴١٣٠٠٢ ۵۴

٢،٠۵٠متر  اینچ٣حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور فوالدی  به قطر ١۴١٣٠٠٣ ۵۴

٢،٣٧٠متر  اینچ۴حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠۴ ۵۴

٣،۵٣٠عدد اینچ۶حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠۵ ۵۴

٨،٩٠٠عدد اینچ٨حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠۶ ۵۴

١٣،٢١٠عدد  اینچ١٠حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠٧ ۵۴

٢٣،۵۶٠عدد  اینچ١٢حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠٨ ۵۴

٢٩،١۴٠عدد  اینچ١۴حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠٠٩ ۵۴

٣٧،١٢٠عدد اینچ١۶حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١٠ ۵۴

۴٣،٧١٠عدد اینچ١٨حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١١ ۵۴

۵٢،١١٠عدد  اینچ٢٠حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١٢ ۵۴

۵٨،٨٨٠عدد  اینچ٢٢حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١٣ ۵۴

۶۵،٨٩٠عدد  اینچ٢۴حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١۴ ۵۴

٨۶،٨٨٠عدد اینچ٢۶حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١۵ ۵۴

١٠٢،٣٠٠عدد اینچ٢٨حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١۶ ۵۴

۵٣
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١٢١،٩٧٠عدد  اینچ٣٠حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١٧ ۵۴

۶٩،۴۶٠تن كيلومتر باراندازی مصالح٣٠بارگيری، حمل بين شھری تا ١۴١۴٠٠١ ۵۴

٨۴٠تن/کيلومتر كيلومتر٧۵ بر كيلومتر، تا فاصله ٣٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠١ ۵۴

۵٧٠تن/کيلومتر كيلومتر١۵٠ بر كيلومتر، تا فاصله ٧۵حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠٢ ۵۴

٣۶٠تن/کيلومتر كيلومتر٣٠٠ بر كيلومتر، تا فاصله ١۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠٣ ۵۴

٢٩٠تن/کيلومتر كيلومتر۴۵٠ بر كيلومتر، تا فاصله ٣٠٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠۴ ۵۴

٢۵٠تن/کيلومتر كيلومتر٧۵٠ بر كيلومتر، تا فاصله ۴۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠۵ ۵۴

٢١٠تن/کيلومتر بر كيلومتر٧۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠۶ ۵۴

۵۴
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١٢١،٩٧٠عدد  اینچ٣٠حمل شھری  فلنج ساده یا فلنج كور  فوالدی به قطر ١۴١٣٠١٧ ۵۴

۶٩،۴۶٠تن كيلومتر باراندازی مصالح٣٠بارگيری، حمل بين شھری تا ١۴١۴٠٠١ ۵۴

٨۴٠تن/کيلومتر كيلومتر٧۵ بر كيلومتر، تا فاصله ٣٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠١ ۵۴

۵٧٠تن/کيلومتر كيلومتر١۵٠ بر كيلومتر، تا فاصله ٧۵حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠٢ ۵۴

٣۶٠تن/کيلومتر كيلومتر٣٠٠ بر كيلومتر، تا فاصله ١۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠٣ ۵۴

٢٩٠تن/کيلومتر كيلومتر۴۵٠ بر كيلومتر، تا فاصله ٣٠٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠۴ ۵۴

٢۵٠تن/کيلومتر كيلومتر٧۵٠ بر كيلومتر، تا فاصله ۴۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠۵ ۵۴

٢١٠تن/کيلومتر بر كيلومتر٧۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد ١۴١۵٠٠۶ ۵۴

۵۴
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وزارت نفت

 - مصالح پای کار١پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

 - مصالح پای کار١پيوست 

٠مصالح پای کار۴١٠١٠٠١ ۵۴

۵۵
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وزارت نفت

 - مصالح پای کار١پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل

بھاي كل  (لایر)مقداربھاي واحد لایرواحدشــــــرحشماره

 - مصالح پای کار١پيوست 

٠مصالح پای کار۴١٠١٠٠١ ۵۴

۵۵
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وزارت نفت

 - دستورالعمل تجھيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت مھندسی، خودکفایی و پدافند غير عامل
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