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فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

١ دستورالعمل کاربرد

٢ کليات

۴ حمل و جابجایی مصالح در محدوده سایت

۵ حمل مصالح به انبار پيمانکار

٣ فصل اول. حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

٩ زانوهای مایتر

١١ نازل ها

١۵ )O_LETها (

١٧ اسپول ها

٧ فصل دوم. پيش ساخت کارهای لوله کشی

٢٠ نصب و جوشکاری در تلمبه خانه ها

٢٢ نصب و جوشکاری در انبارهای نفت منطقه ای

٢۴ ساخت و نصب در محل

٢٨ نصب شير آالت و سایر ملحقات

١٩ فصل سوم. لوله کشی روزمينی

٣۴ لوله کشی

۴٢ نصب شير آالت داخل چاهک

٣٣ فصل چهارم. لوله کشی زیرزمينی

۴۶ آزمایشات پرتو نگاری

۴٧ عمليات پيش گرم جوشکاری ها

۴٩ )P.W.H.Tعمليات تنش زدائی(

۴۵ فصل پنجم. عمليات تکميلی لوله کشی
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معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

۵٢ آزمایشات هيدرو استاتيک

۵۴ آزمایشات با هوای فشرده

۵۵ اسيد شوئی

۵٧ شيرهای کنترل و اندازه گيرها

۵٨ صافی ها

۵٩ صفحات اریفيس

۶٠ شيرهای اطمينان

۶١ خطوط لوله کشی

۵۶ فصل ششم. عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

۶٣ بستن فلنج های جدا کننده

۶۶ نصب اتصال جداکننده

۶٧ بازوی بارگيری نفت

۶٨ نصب اسپرینکلر آتش نشانی

۶٩ نصب جعبه آتش نشانی

٧٠ عميات خم کاری لوله

۶٢ فصل هفتم. کارهای متفرقه لوله کشی

٧٢ پمپ ها

٧۶ کمپرسورها

٧٧ فن ها و دمنده ها

٧٨ محرکه ها و مولدها

٨٣ ماشين آالت روی تجهيزات ثابت

٧١ فصل دهم. نصب تجهيزات دوار

٨۵ تجهيزات بسته ای

٨۴ فصل یازدهم. نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

www.oilindustry.ir


فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

٨۶ ظروف و درام ها

٨٨ مبدل ها

٩٠ دستگاه پرتاب و دریافت توپک

٩٢ بار اندازی و صفافی مصالح مخزن

٩٣ نصب جوشکاری

٩١ فصل دوازدهم. مخازن ذخيره استوانه ای

١٠٢ جرثقيل سقفی

١٠٣ باالبرها

١٠۴ سيستم های انتقال نيرو

١٠۵ تجهيزات کار گاهی

١٠۶ باسکول ها

١٠١ فصل سيزدهم. نصب تجهيزات متفرقه

١٠٨ ساخت قطعات

١١٢ نصب قطعات

١١٧ نصب ورق های سقف و دیوار

١١٨  کيلوگرم١٠ساخت و نصب تکيه گاه های سبکتر از 

١٠٧ فصل چهاردهم. عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

١٢٠ کارهای لوله کشی

١٢۵ تجهيزات

١٢٩ اسکلت فلزی

١٣٣ مصالح رنگ آميزی

١٣۴ مخازن ذخيره

١١٩ فصل پانزدهم. عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی
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١۵١ پوشش و نوار پيچی لوله ها
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١۶١ بارگيری و تخليه

١۶٢ حمل

١۶٠ فصل هفدهم. حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

١۶۴ آزمایش های هيدرواستاتيکی
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١٩۵ فصل بيست و چهارم. نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

٢٠٣ نصب نور افکن ها و چراغ های صنعتی

٢٠۴ نصب چراغ های رشته ای

٢٠۵ نصب چراغ های فلورسنت

٢٠٧ نصب چراغ های متفرقه

٢٠٢ فصل بيست و پنجم. نصب سيستم روشنایی

٢٠٩ نصب سيستم حفاظت کاتدی

٢١٠ نصب سيستم اتصال زمين

٢١٧ نصب سيستم برق گير

٢٠٨ فصل بيست و ششم. نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

٢١٩ نصب سيستم تلفن

٢١٨ فصل بيست و هفتم. نصب تجهيزات ارتباطی
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٢٢٩ موتورها

٢٣٢ پانل های خاص

٢٢٣ فصل بيست و هشتم. پيش راه اندازی و راه اندازی برق

٢٣۴  کيلومتر۵حمل بيش از 

٢٣٣  کيلومتر۵فصل بيست و  نهم. حمل بيش از 

٢٣۶ ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی

٢۴٠ ادوات واقع در محوطه - ادوات نيو ماتيکی

٢۴٢ ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانيکی

٢۴٣ ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات

٢۴٩ جعبه تقسيم و پانل های محلی

٢۵١ خطوط فرآیندی ابزار دقيق

٢۶١ شبکه هوای ابزار دقيق

٢۶۶ کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها

٢٧۴ کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندها

٢٧۶ کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی و اتصاالت

٢٧٩ مسير عبور کابل - سينی ها و نردبان های فوالدی

٢٨١ مسير عبور کابل - کاندویت ها

٢٣۵ فصل سی و یکم. عمليات نصب در محوطه

٢٨۵ پانل ها

٢٨۴ فصل سی و  دوم. تجهيزات اتاق کنترل
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٢٨٧ DCSتجهيزات جانبی 

٢٨٨ فصل سی و سوم. عمليات لوپ تست

٢٩٠  : فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی١پيوست 

٢٩٣  - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 
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١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

دستورالعمل کاربرد

 دامنه کاربرد –١
این فهرست بها برای برآورد هزینه عمليات نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای و  پرداخت هزینه اجرای آنها استفاده می شود.فهرست بهای
نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای شامل این دستورالعمل (دستورالعمل کاربرد)، کليات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و

پيوست های فهرست بها به شرح زیر می باشد:
پيوست ١ : فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی

پيوست ٢ : دستور العمل تجهيز و برچيدن کارگاه.
پيوست ٣ : شرح اقالم هزینه باالسری.

پيوست ۴ : ضریب های منطقه ای.

 نحوه تهيه برآورد هزینه اجرای کار –٢
١ هنگام تهيه بر آورد، برای تهيه ردیف اقالمی از کار که با هيچ یک از ردیف های این فهرست بها تطبيق ندارند، شرح الزم با کد مناسب تهيه و همراه با–٢

عالمت ستاره در محل مربوط در  فهرست بها و مقادیر کار درج می شود و بهای واحد آنها به روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهای
اختصاصی صنعت نفت تعيين می گردد. در صورتی که نرخ عوامل مورد نياز در فهرست پيش گفته نباشد ، از نرخ متعارف استفاده می شود، در صورتی که
پيش بينی دستورالعملی برای نحوهی پرداخت ردیف های ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نياز تهيه و به انتهای مقدمه بخش مربوط با شماره جدید همراه با
عالمت ستاره اضافه می شود. به اقالمی که بدین ترتيب قيمت آنها تهيه می شود، مشابه ردیف های فهرست بها، هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه اضافه

می شود.
١، محاسبه می شود.–٢ قيمت ردیف هایی از این فهرست  بها که بدون قيمت بوده و دارای عالمت * هستند نيز به شرح بند ٢–٢

 نحوه تهيه برآورد هزینه اجرای کار –٣
 هنگام تهيه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و همچنين ردیف های موضوع بند ٢، ضریب ها و هزینه  های زیر، مطابق روش تعيين شده–١–٣

٢ اعمال خواهد شد. –در بند ٣
١ هزینه باالسری طرح های غير عمرانی برای آارهایی آه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۵٠ (پنجاه) درصد و آارهایی آه به صورت ترك–١–       ٣

تشریفات مناقصه واگذار می شوند برابر ٣٧ (سی و هفت) درصد می باشد. هزینه باالسری طرح های عمرانی برای آارهایی آه به صورت مناقصه واگذار می
شوند، برابر ٣٧ (سی و هفت) درصد و آارهایی آه به صورت ترك تشریفات مناقصه واگذار می شوند برابر ٢۶ (بيست و شش) درصد می باشد. شرح اقالم

هزینه باالسری به عنوان راهنما در پيوست ٣ درج شده است. 
ضریب منطقه ای مطابق پيوست ۴ . ٢–١–٣
٣ هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه برابر ٩(نه) درصد هزینه اجرای کار بدون احتساب هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه (پيوست ٢)–١–       ٣

٢ برای برآورد هزینه اجرای هر کار ، ابتدا مقادیر اقالم هر یک از کارهای پيش گفته، براساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی و برحسب ردیف های این–٣
فهرست بها و ردیف های موضوع بند ٢، اندازه گيری می شود. فهرستی که شامل کد، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف هاست تهيه می شود.

در این فهرست مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در  بهای واحد آن ردیف  است. از جمع مبلغ ردیف های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصل ها،
جمع مبلغ ردیف های فهرست بهاء برای کار مورد نظر به دست می آید. ضریب باالسری و ضریب منطقه ای به جمع مبلغ ردیف ها به صورت خطی ضرب شده و
هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن افزوده می شود. به این ترتيب، بر آورد هزینه اجرای کار حاصل می شود. مجموعه فهرست بها و مقادیر و برآورد هزینه

اجرای کار به اسناد مناقصه الحاق می شود و با اعمال ضریب پيمان مبنای پرداخت قرار می گيرد.
اگر در نظر باشد کار بصورت یک قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست بها و مقادیر و بر آورد هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محاسبه و برمبنای آن

جدول درصد اجزای متشکله کار تهيه می شود. این جدول به اسناد مناقصه الحاق می شود و مبنای پرداخت قرار می گيرد.
تبصره: در مواردی که در نظر باشد هزینه های غذا، مسکن و دفتر کار مهندس مشاور، آزمایشگاه و کارفرما بعهده پيمانکار گذاشته شود، هزینه های مربوط

جداگانه محاسبه و به مبلغ هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه که به شرح پيش گفته محاسبه می شود، اضافه می گردد.
٢، با اعمال ضریب های فهرست بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار، بيشتر از سی–١ و ٢–٣ در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف های ٢–٣

(٣٠ ) درصد باشد واحدهای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد ردیفهای یاد شده را، همراه با تجزیه قيمت مربوط، برای تصویب به معاونت
مهندسی،پژوهش و فناوری ارسال دارند تا پس از رسيدگی و تصویب، مالک عمل قرار گيرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات مناقصه

واگذار ميشوند، سقف یاد شده به ترتيب پانزده (١۵) و ده (١٠) درصد خواهد بود.

 کد ردیف ها –۴
هر یک از ردیف های این فهرست بها توسط یک کد شناسایی می شود. این کد از ترکيب کد اصلی و کد فرعی ایجاد می شود. به عنوان مثال، در مورد ردیف های

های مختلف در گروه لوله کشی و یا سطح ولتاژهای مختلف در گروه کارهای برقSCHگروه لوله کشی که به ازای یک سطح مقطع مشخص قيمت ضخامت یا 
تکميل می شود و سپس کد فرعی به انتهای سمت راست  آن اضافه می گردد.

 ترکيب دو یا چند فهرست بها –۵
در کارهایی که برای بر آورد هزینه اجرای آنها بيش از یک رشته فهرست بها مورد نياز است، فهرست بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار که مربوط
به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرست بهای رشته مربوط به طور برگ خالصه برآورد بخش های مختلف کار به تفکيک و به صورت جمع نيز در آن

منعکس است، به عنوان فهرست بها مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می شوند.
برای برآورد هزینه اجرای کارهای سيویل تاسيسات مربوط به کارهای این فهرست بها، باید از فهرست بهای واحد پایه رشته عمليات ساختمانی صنعتی نفت و

گاز و پتروشيمی استفاده شود.

١
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کليات
١– مفاد این کليات و مقدمه فصل های مختلف و شرح ردیف های این فهرست بها اجزای غير قابل تفکيک و مکمل یکدیگر هستند. 

٢– قيمت های درج شده دراین فهرست بها متوسط هزینه اجرای کارهای نصب در تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای است که شامل هزینه های
)  و به طور آلی، اجرای آامل آار با رعایتTOOLS & CONSUMABLESنيروی انسانی( نيروهای مستقيم کار)، ماشين آالت، ابزار و مواد مصرف شدنی(

 عمومی، هزینه آزمایش و راه اندازی(برحسب مورد ) و همچنين هزینه  نگهداری عمليات انجام شده تاHSEمشخصات فنی و الزامات و رويه هاي نظام مديريت 
زمان تحویل موقت می باشد. هزینه تهيه مصالح در موارد خاص در ردیف های جداگانه تعيين شده است. 

٣– هزینه حمل مصالح و تجهيزات تحویلی کارفرما به پيمانکار برای گروه های نصب  تجهيزات، رنگ و عایق، برق و ابزاردقيق از محل انبار پيمانکار(در محدوده
کارگاه) تا محل نصب ردیف های نصب منظور شده است. هزینه حمل و جابحایی مصالح لوله کشی در محدوده کارگاه و همچنين حمل از انبار پيمانکار از

ردیف های جداگانه منظور شده است.
۴– هزینه داربست بندی در موارد الزم در قيمت ردیف های منظور شده است.

۵– هزینه نيروهای انسانی غيرمستقيم کار از جمله مدیریت کارگاه، دفتر فنی، کنترل کيفی و سرپرستی بخش های مختلف اجرایی، می بایستی توسط
پيمانکار در ضریب پيشنهادی منظور گردد.

۶– هزینه های ساخت و نصب تکيه گاه ها و سایر کارهای فلزی، رنگ و عایق برای گروه های لوله کشی، برق و ابزاردقيق، طبق ردیف های مربوط در گروه
تجهيزات، رنگ و عایق پيش بينی شده است.

٧– هزینه حفر ترانشه های مورد نياز در کارهای لوله کشی، کابل کشی و اجرای فونداسيون های تأسيسات و تجهيزات درج شده در این فهرست بها، براساس
ردیف های فهرست بهای واحد پایه رشته عمليات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشيمی  محاسبه می شود.

٨– هزینه های تحویل کار و اخذ تأیيدهای الزم از مهندس مشاور در مراحل مختلف، در قيمت ردیف های این فهرست بها منظور شده است.
٩– در ردیف های مربوط به گروه لوله کشی:

 های الزم برای اتصاالت تکيه گاه های موقت و اقالم٩GASKET–١ تامين الکترود جوشکاری دستگاه ها و لوله ها و اتصاالت بعهده کارفرماست. هزینه آهن آالت و 
مشابه مصرف شدنی از قبيل گازهای مختلف و … در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است. از این رو، تأمين آنها بعهده پيمانکار می باشد.

٩–٢ لوله های با مصالح فوالد کربن دار درج شده و ردیف های گروه لوله کشی، فوالدهای با کمتر از ١% نيکل، در مواردی که به دليل ضخامت باالی جداره لوله
نياز به عمليات حرارتی باشد، هزینه عمليات پيش گفته از فصل مربوط(عمليات تکميل لوله کشی) محاسبه می شود.

٩–٣ هزینه عمليات پيش راه اندازی لوله کشی، بطور جداگانه از ردیف های فصل مربوط محاسبه می شود.
ها و یا کالس هایSCH و یا کالس فشار تفکيک نشده است، قيمت ارائه شده برای تمام ضخامت ها یا ٩SCH–۴ در ردیف هایی که بر حسب ضخامت جدار یا 

فشار می باشد.
١٠– در قيمت ردیف های گروه نصب تجهيزات، هزینه نگهداری تجهيزات نصب شده تا زمان تحویل موقت منظور شده است.

١١– در قيمت ردیف های گروه برق، هزینه آزمایش های الزم برای تأیيد صحت اجرای کار و هزینه نگهداری تجهيزات و عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت،
منظور شده است مگر اینکه ردیف های آزمایش های یاد شده با عنوان«پيش راه اندازی و راه اندازی » در گروه مربوط پيش بينی شده باشد.

١٢– در ردیف های گروه ابزاردقيق:
١٢–١ برای انجام کارهای کاليبراسيون ادوات ابزاردقيق، پيمانکار باید یک کارگاه مجهز به تجهيزات مورد نياز آزمایش داشته باشد و این تجهيزات باید دارای

گواهی کنترل کيفی از یکی از مؤسسات معتبر باشد.
 مجهز به سيستم تهویه و کنترل دما١٢COLD ROOM–٢ ادوات الکترونيکی و تابلوهای مرتبط با سيستم های کنترل و ابزاردقيق باید در بخشی از انبار بعنوان 

COLDنگهداری شود. در صورتی که ادوات ابزار دقيق پس از کاليبراسيون در انبار دیگری احتماًال در مجاورت کارگاه کاليبراسيون نگهداری شود، باید مشخصات 
ROOM.را داشته باشد 

١٢–٣ در هریک از ردیف های گروه ابزار دقيق، هزینه تطبيق مشخصات فنی ادوات ابزاردقيق با محل نصب و در نظر گرفتن مالحظات فنی و عمومی از جمله در
دسترس بودن، در معرض نوسانات شدید نبودن. در معرض دمای شدید نبودن و … منظور شده است.

) در زمان های آزمایش هيدروستاتيک خطوط لوله، توسط١٢IN LINE INSTRUMENTS–۴ باز کردن و نصب مجدد دستگاه های آزمایش و ادوات طول خطوط لوله (
)  انجام می شود و در این رابطه ، در موارد نياز، گروه ابزاردقيق باید اتصاالت جانبی مثل لوله های سيگنال نيوماتيکی و یا اتصاالت  کابلPIPINGگروه لوله کشی (

و غيره را باز کرده و پس از نصب ادوات، مجددًا وصل نماید هزینه های یاد شده  در ردیف های مربوط منظور شده است.   
١٣– در پيمان هایی که برآورد هزینه اجرای آنها با استفاده از این فهرست بها تهيه شده است، برای تعيين قيمت جدید باید از قيمت های این فهرست بها(در

صورت وجود) با رعایت حد تعيين شده در شرایط عمومی پيمان برای کارهای اضافی، استفاده شود. به این قيمت ها، ضریب پيمان اعمال می شود.
١۴– مبالغ مربوط به هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه مربوط به این فهرست بها در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پيمان منظور شده باشد،

قابل پرداخت است.
١۵– چنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهای آن بر اساس اسناد مورد تاييد آارفرما

به عالوه  ١۴ درصد هزينه باالسری پرداخت مي شود. به هزينه مصالح ياد شده ضريب های پيمان اعمال نمي شود و مشمول تعديل آحادبها نيز نخواهند بود.
١۶– این فهرست بها بر مبنای قيمت های سه ماهه چهارم سال ١٣٩۶ محاسبه شده است.

٢
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فصل اول -  لوله  کشی -  حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

لوله کشی

فصل اول – حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

١–    قيمت های این فصل مربوط به جابجایی و حمل مصالح لوله آشی(تحویلی از آارفرما به پيمانكار) از محل انبار آارفرما تا انبار پيمانكار و همچنين حمل
.و جابجایی مصالح و قطعات ساخته شده در محدوده محل اجرای آار می باشد

:٢–    تقسيم بندی ردیف های این فصل به شرح زیر صورت گرفته است از این رو
.الف: هزینه حمل مصالح( شامل بارگيری، حمل، تخليه) از انبار آارفرما تا انبار  پيمانكار(در محدوده آارگاه)  تحت ردیف های جداگانه پرداخت می شود
ب: هزینه حمل مصالح لوله آشی آه طبق نقشه ها و مشخصات فنی باید قبل از نصب در آارگاه پيش ساخت شوند و سپس به محل نصب انتقال

.یابند، تحت ردیف های جداگانه بر حسب نوع مصالح منظور شده است
ج: هزینه حمل آن بخشی از مصالح لوله آشی آه بدون پيش ساخت به محل نصب حمل می شوند، تحت ردیف های جداگانه بر حسب نوع مصالح

.منظور شده است
د: هزینه جابجایی و حمل اضافی در مورد مصالح لوله آشی آه باید قبل از حمل به محل نصب در آارگاه رنگ و سندبالست یا پوشش شوند، به

.صورت اضافه بها طبق ردیف های مربوط محاسبه می شود
٣–    در قيمت های این فصل، بارگيری و یا باراندازی در انبار آارفرما، انبار پيمانكار، آارگاه پيش ساخت، آارگاه رنگ و سندبالست و یا پوشش و محل نصب
منظور شده است. هزینه جابجایی و حمل اضافی مصالح لوله آشی و یا قطعات پيش ساخته شده در محدوده آارگاه ساخت و یا آارگاه رنگ و
سندبالست و پوشش و حمل لوله ها و ملحقات و یا قطعات ساخته شده به محل نصب( یا داخل ترانشه) برحسب مورد در بخش های دیگر این

.فهرست بها منظور شده است
۴–    ردیف های این فصل، براساس وزن لوله ها و سایر مصالح لوله آشی اندازه گيری می شود، و واحد آن ” تن ” می باشد آه به تفكيك درج شده در بند ٢

.محاسبه می شود

٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل و جابجایی مصالح در محدوده سایت M1HD01
٠١٠١۶٠

گروه کد

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

ALL MATERIALS ٠١٢٩٩،٢٣٠ تن

۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل مصالح به انبار پيمانکار - بارگيری و تخليه M1HD0201
٠١١١۶٠

گروه کد

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

ALL WEIGHTS ٠١٣۶٧،١٨٠ تن

۵
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١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل مصالح به انبار پيمانکار - حمل مصالح M1HD0202
٠١١٢۶٠

گروه کد

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

ALL WEIGHTS AND

DISTANCES
٠١١،٧٠٠ تن/کيلومتر

۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

لوله کشی

فصل دوم – پيش ساخت کارهای لوله کشی

١–    منظور از پيش ساخت در ردیف های این فصل، برش، اتصال و جوشكاری قطعات مختلف لوله و یا اتصاالت به یكدیگر طبق نقشه ها و مشخصات فنی در
آارگاه پيش ساخت(و در موارد خاص در محل نصب قبل از نصب شدن) می باشد. آارگاه پيش ساخت، فضای سرپوشيده و یا نيمه سرپوشيده ای است
آه تجهيزات و ابزار الزم و آافی از جمله جرثقيل ، دستگاه های جوش و برش و …)، به منظور اجرای آارهای پيش ساخت طبق نقشه ها و مشخصات

.فنی در آن مستقر شده است
 )٢UP–    قيمت های عمليات پيش ساخت (براساس نقش های ایزومتریك ) شامل: برش ، پخ زدن (و یا آماده سازی لبه های پخ شده) ،  اتصال قطعات به یكدیگر(

و جوشكاری آنها طبق مشخصات فنی می باشد. هزینه سایر عمليات الزم شامل آزمایش های غيرمخرب(رادیوگرافی، مافوق صوت)، هيدرواستاتيك و
.تنش زدایی و یا پيش گرم آردن جوش ها، براساس ردیف های فصل آارهای تكميلی لوله آشی محاسبه می شود

٣–    هزینه جابجایی مصالح لوله آشی از مقابل آارگاه پيش ساخت و جابجایی قطعات برش خورده  و یا نيمه ساخته شده در محدوده آارگاه پيش ساخت و
حمل آارهای ساخته شده به محل بارگيری (برای ارسال به محوطه های رنگ و سندبالست و یا محل نصب ) در قيمت ردیف های این فصل منظور شده

.است
،(NOZZLES)۴–    ردیف های آارهای پيش ساخت شامل، پيش ساخت قطعات لوله آشی (اسپول) و سایر آارهای خاص: ساخت انشعابات روی لوله ها

) می باشد آه براساس  قطر، ضخامت جداره در ردیف های جداگانه، تفكيك شده است. در موردLETSو اتصاالت ( (MITERING)ساخت زانوهای مایتر
ساخت انشعابات، طبقه بندی به تفكيك زاویه انشعاب و به تفكيك با صفحه تقویتی و بدون آن انجام شده است و قيمت های آنها بر حسب ردیف های

.مربوط محاسبه می شود
)ها اعم از اینكه در آارگاه پيش ساخت اجرا شوند و یا به دليلLET) –O و یا (NOZZLES)۵–    در مورد آارهای خاص پيش ساخت از قبيل اتصال انشعابات

.طبيعت آار در محل نصب ساخته شوند، هزینه اجرای آنها  از ردیف های همين فصل محاسبه می شود
۶–    واحد اندازه گيری پيش ساخت ”اسپول ها” تعداد ”سرجوش” اجرا شده طبق مشخصات فنی در مرحله پيش ساخت می باشد آه در نقشه های

.ایزومتریك لوله آشی با عالئم مشخص تعيين شده و به تأیيد مهندس مشاور رسيده است
.نيز تعداد سرجوش انجام شده می باشد. در این مورد، قطر لوله شاخه انشعاب مالك عمل می باشد  (NOZZLES)واحد اندازه گيری ساخت انشعابات

واحد اندازه گيری ساخت زانوهای مایتر شده، تعداد سرجوش های اجرا شده برای ساخت زانو می باشد. مثًال هرگاه یك زانو از سه قطعه متصل شده
.تشكيل شود ، تعداد ٢ سرجوش محاسبه می شود

.بكار رفته می باشد (O – LET) ، تعداد(WELDOLET, THREADOLET, ...) ها از نوع (O – LET)واحد اندازه گيری

٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

THK<=0375زانوهای مایتر M1PFMIS1
٠٢٠١۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4" ٠٣١،٠٩٧،۵٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،٣١٧،۶۵٠ سرجوش

D=6" ٠۵١،۵٢۴،١۵٠ سرجوش

D=8" ٠۶١،٩٩۴،٩٩٠ سرجوش

D=10" ٠٧٢،۴۵٢،٨٩٠ سرجوش

D=12" ٠٨٢،٧۶٩،٩١٠ سرجوش

D=14" ٠٩٣،١۶۵،٣۵٠ سرجوش

D=16" ١٠٣،۵۵٩،١٣٠ سرجوش

D=18" ١١٣،٩۵۴،٢١٠ سرجوش

D=20" ١٢۴،٣۴٨،١١٠ سرجوش

D=24" ١٣۵،١٣۶،٨۵٠ سرجوش

D=26" ١۴۵،۵٣٢،٠۶٠ سرجوش

D=28" ١۵۵،٩٢۶،٩٢٠ سرجوش

D=30" ١۶۶،٣٢٠،٨١٠ سرجوش

D=32" ١٧۶،٧١۴،٨٢٠ سرجوش

D=34" ١٨٧،١١٠،٠٣٠ سرجوش

D=36" ١٩٧،۵٠٣،۵۶٠ سرجوش

D=38" ٢٠٧،٨٩٩،٢۵٠ سرجوش

D=40" ٢١٨،٢٩٢،٧٨٠ سرجوش

D=42" ٢٢٨،۶٨٧،۵٢٠ سرجوش

D=44" ٢٣٩،٠٨٢،٣٧٠ سرجوش

D=46" ٢۴٩،۴٧۶،٧۴٠ سرجوش

D=48" ٢۵٩،٨٧١،١١٠ سرجوش

D=50" ٢۶١٠،٢۶۶،٣٣٠ سرجوش

D=52" ٢٧١٠،۶۵٩،٣٨٠ سرجوش

D=54" ٢٨١١،٠۵۴،٩۴٠ سرجوش

D=56" ٢٩١١،۴۴٨،۶٠٠ سرجوش

٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T:0375"<THK<=0625زانوهای مایتر M1PFMIS2
٠٢٠٢۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4" ٠٣١،٢۴٧،۶٨٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،۴٩۴،١۶٠ سرجوش

D=6" ٠۵١،٧٢۴،۵۶٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢،٢۵۵،۵٧٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣،٠١١،١١٠ سرجوش

D=12" ٠٨٣،١۴٢،١١٠ سرجوش

D=14" ٠٩٣،۵٩٩،۵٣٠ سرجوش

D=16" ١٠۴،٠۵۵،۶۴٠ سرجوش

D=18" ١١۴،۵١٢،٧٠٠ سرجوش

D=20" ١٢۴،٩۶٩،٠۵٠ سرجوش

D=24" ١٣۵،٨٨٢،٢٢٠ سرجوش

D=26" ١۴۶،٣٣٨،٨١٠ سرجوش

D=28" ١۵۶،٧٩۶،١٢٠ سرجوش

D=30" ١۶٧،٢۵٢،٣۴٠ سرجوش

D=32" ١٧٧،٧٠٨،٠٨٠ سرجوش

D=34" ١٨٨،١۶۵،١۵٠ سرجوش

D=36" ١٩٨،۶٢١،٩٨٠ سرجوش

D=38" ٢٠٩،٠٧٩،١۶٠ سرجوش

D=40" ٢١٩،۵٣۵،١۵٠ سرجوش

D=42" ٢٢٩،٩٩١،٣٨٠ سرجوش

D=44" ٢٣١٠،۴۴٨،۶٨٠ سرجوش

D=46" ٢۴١٠،٩٠۴،٩١٠ سرجوش

D=48" ٢۵١١،٣۶٢،۶٩٠ سرجوش

D=50" ٢۶١١،٨١٩،١٧٠ سرجوش

D=52" ٢٧١٢،٢٧۴،۴٣٠ سرجوش

D=54" ٢٨١٢،٧٣١،۴٩٠ سرجوش

D=56" ٢٩١٣،١٨٧،۶٠٠ سرجوش

٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T:0625"<THK<=1زانوهای مایتر M1PFMIS3
٠٢٠٣۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4" ٠٣١،۴٨٩،٩۶٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،٧٨٢،۴٨٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢،٠۵۴،٢١٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢،۶٨۵،۵١٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣،۵٩٧،۶٣٠ سرجوش

D=12" ٠٨٣،٧۴٧،۵٧٠ سرجوش

D=14" ٠٩۴،٢٩٩،٠٢٠ سرجوش

D=16" ١٠۴،٨۴٩،۵١٠ سرجوش

D=18" ١١۵،۴٠١،٠٨٠ سرجوش

D=20" ١٢۵،٩۵١،۴۵٠ سرجوش

D=24" ١٣٧،٠۵٣،١۵٠ سرجوش

D=26" ١۴٧،۶٠۴،٠١٠ سرجوش

D=28" ١۵٨،١۵۵،۴۶٠ سرجوش

D=30" ١۶٨،٧٠۵،٧١٠ سرجوش

D=32" ١٧٩،٢۵۵،٢۴٠ سرجوش

D=34" ١٨٩،٨٠٧،٢٩٠ سرجوش

D=36" ١٩١٠،٣۵٧،۵۵٠ سرجوش

D=38" ٢٠١٠،٩٠٩،٧١٠ سرجوش

D=40" ٢١١١،۴۵٩،۴٩٠ سرجوش

D=42" ٢٢١٢،٠٠٩،٧۴٠ سرجوش

D=44" ٢٣١٢،۵۶١،٣١٠ سرجوش

D=46" ٢۴١٣،١١٢،٠۵٠ سرجوش

D=48" ٢۵١٣،۶۶٣،۵٠٠ سرجوش

D=50" ٢۶١۴،٢١۴،٨۴٠ سرجوش

D=52" ٢٧١۴،٧۶٣،٧۶٠ سرجوش

D=54" ٢٨١۵،٣١۴،٨۵٠ سرجوش

D=56" ٢٩١۵،٨۶۵،٣۴٠ سرجوش

١٠
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١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFNZNR01 درجه٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی انشعاب با زاویه 
٠٢١١۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١۶٩٧،٩٨٠٧۶٣،١٠٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢٩۵٣،٧٧٠١،٠۴٣،۴٩٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،١۵١،٣١٠١،٢٧٧،٢٢٠١،۵۵۶،٠٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،٣۵٠،٧١٠١،۴٨٣،١٣٠١،٨٠۶،٩١٠ سرجوش

D=6" ٠۵١،۵٢٨،٠١٠١،۶٧٩،٩٨٠٢،٠۴۶،۵۵٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢،٠۴٠،۵۴٠٢،٢۴۵،٣٣٠٢،٧٣۴،۵٧٠ سرجوش

D=10" ٠٧٢،٣٩٢،١۵٠٢،۶٣٢،٠٣٠٣،٢٠۶،٩١٠ سرجوش

D=12" ٠٨٢،۶٩۴،۶١٠٢،٩۶۴،٢٢٠٣،۶١٣،٩۶٠ سرجوش

D=14" ٠٩٣،٠٨٨،١۵٠٣،۴٠۴،١٠٠۴،١۵١،۴٣٠ سرجوش

D=16" ١٠٣،۴٨٢،٠٩٠٣،٨٣٠،١٩٠۴،۶٧١،٩۶٠ سرجوش

D=18" ١١٣،٨٨٩،٧٢٠۴،٢٨١،٣٠٠۵،٢٢٣،٠٨٠ سرجوش

D=20" ١٢۴،٢٩۶،٩۵٠۴،٧٠٣،٠٢٠۵،٧٣٧،٢۶٠ سرجوش

D=24" ١٣۵،١١٢،٢١٠۵،۶٢٣،۶۵٠۶،٨۶١،۶١٠ سرجوش

١١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقویتی انشعاب مورب M1PFNZNR02
٠٢١٢۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١٩٠٧،٢۵٠٩٩٢،١٣٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،٢٣٩،٨٩٠١،٣۵۶،٧١٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،۴٩۶،٧٠٠١،۶۵٩،٩١٠٢،٠٢٢،٨٠٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،٧۵۶،١١٠١،٩٢٨،٠۵٠٢،٣۴٨،۵٨٠ سرجوش

D=6" ٠۵١،٩٨۶،۴۴٠٢،١٨٣،۴١٠٢،۶۶٠،٢٠٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢،۶۵٢،٣٣٠٢،٩١٨،٧٧٠٣،۵۵۵،٠۴٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣،١٠٩،۵٨٠٣،۴٢١،۵۵٠۴،١۶٩،۴١٠ سرجوش

D=12" ٠٨٣،۵٠٢،۶٨٠٣،٨۵٣،١۵٠۴،۶٩٧،٩۴٠ سرجوش

D=14" ٠٩۴،٠١۴،٧٢٠۴،۴٢۵،۴٠٠۵،٣٩۶،٨٧٠ سرجوش

D=16" ١٠۴،۵٢۶،٣۶٠۴،٩٧٩،١۵٠۶،٠٧٣،٧۵٠ سرجوش

D=18" ١١۵،٠۵۶،۵٢٠۵،۵۶۵،٩٠٠۶،٧٨٩،۵٩٠ سرجوش

D=20" ١٢۵،۵٨۶،٢٧٠۶،١١٣،٧٧٠٧،۴۵٨،٧١٠ سرجوش

D=24" ١٣۶،۶۴۵،٧٨٠٧،٣١٠،۴٨٠٨،٩٢٠،٣٨٠ سرجوش

١٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFNZRE01 درجه٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی انشعاب بازاویه 
٠٢١٣۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١١،٠٣٨،٢۴٠١،١٣۵،٣٠٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،۴١٨،۶٨٠١،۵۵٢،١۴٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،٧١٢،٩۴٠١،٨٩٩،٨٣٠٢،٢٨٨،۴۴٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢،٠٠٩،٢۶٠٢،٢٠۶،٧٠٠٢،۶۵٨،۶۶٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢،٢٧٣،٧١٠٢،۴٩٨،٧٨٠٣،٠١٠،٧٠٠ سرجوش

D=8" ٠۶٣،٠٣۴،٩١٠٣،٣۴٠،٢۴٠۴،٠٢٢،۵٨٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣،۵۵٩،٢۵٠٣،٩١۵،٩٩٠۴،٧١٩،٩٢٠ سرجوش

D=12" ٠٨۴،٠٠٩،٨۶٠۴،۴١١،٠۴٠۵،٣٢٠،٧١٠ سرجوش

D=14" ٠٩۴،۵٩۵،٨٠٠۵،٠۶۶،٣٨٠۶،١١٣،٧٢٠ سرجوش

D=16" ١٠۵،١٨٢،٣۵٠۵،٧٠١،١٨٠۶،٨٨١،۶٨٠ سرجوش

D=18" ١١۵،٧٨٩،٠٩٠۶،٣٧٢،٧۴٠٧،۶٩٣،٨٠٠ سرجوش

D=20" ١٢۶،٣٩۶،٠٢٠۶،٩٩٩،٧٠٠٨،۴۵٢،٠٠٠ سرجوش

D=24" ١٣٧،۶٠٩،٩۴٠٨،٣٧٠،١٢٠١٠،١٠٩،۵۶٠ سرجوش

١٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقویتی انشعاب مورب M1PFNZRE02
٠٢١۴۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١١،٣۴٩،۵١٠١،۴٧۶،۴٣٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،٨۴۴،٢٧٠٢،٠١٨،١٠٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣٢،٢٢۶،٨٢٠٢،۴٧٠،٢٠٠٢،٩٧۵،۶۶٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢،۶١١،٧۶٠٢،٨۶٨،٣۶٠٣،۴۵۶،۵۶٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢،٩۵۵،۵٣٠٣،٢۴٨،۶٠٠٣،٩١۴،٩۴٠ سرجوش

D=8" ٠۶٣،٩۴۶،١١٠۴،٣۴١،٩٩٠۵،٢٢٩،٢٣٠ سرجوش

D=10" ٠٧۴،۶٢۶،۵٣٠۵،٠٩١،٠٠٠۶،١٣۵،۵۴٠ سرجوش

D=12" ٠٨۵،٢١٢،٨٨٠۵،٧٣۴،٣٣٠۶،٩١٧،۴٠٠ سرجوش

D=14" ٠٩۵،٩٧۵،٣۴٠۶،۵٨۶،١٠٠٧،٩۴٧،٨۴٠ سرجوش

D=16" ١٠۶،٧٣٧،٠٣٠٧،۴١٠،٩١٠٨،٩۴۶،۴۵٠ سرجوش

D=18" ١١٧،۵٢۶،۵۴٠٨،٢٨۴،٣٢٠١٠،٠٠٢،٣٨٠ سرجوش

D=20" ١٢٨،٣١۴،۵٢٠٩،٠٩٩،۴٧٠١٠،٩٨٧،٢٧٠ سرجوش

D=24" ١٣٩،٨٩٢،٣٧٠١٠،٨٨١،۵٩٠١٣،١۴٢،۵٩٠ سرجوش

١۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

بهاي واحد (ريال)

 O_LETها - کربن استيل M1PFOLCS
٠٢٢١۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D<1" ٠١٢٧١،۶١٠٣١٩،١٢٠ عدد

1<=D<2" ٠٢۵١٨،۶١٠۵۶٨،۵٣٠ عدد

D=2" ٠٣۶۵٣،۶٩٠٧١۴،٧٨٠ عدد

D=3" ٠۴٨٩٢،۵٧٠٠ عدد

D=4" ٠۵١،٠٧٨،٠٣٠٠ عدد

D=5" ٠۶١،٢۶۴،٩۵٠٠ عدد

D=6" ٠٧١،۴٣٠،٩٨٠٠ عدد

D=8" ٠٨١،٩٠٨،٨٩٠٠ عدد

D=10" ٠٩٢،٢۴١،١٧٠٠ عدد

D=12" ١٠٢،۵٢٨،٣٢٠٠ عدد

١۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

بهاي واحد (ريال)

O_LETها - فوالد ضد زنگ M1PFOLSS
٠٢٢٢۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D<1" ٠١۴۵۶،٠٩٠۵٠۵،۵۴٠ عدد

1<=D<2" ٠٢٨٨١،٩٧٠٩۶۵،٨۴٠ عدد

١۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFSFCS اینچ و باالتر٢اسپول ها - کربن استيل - 
٠٢٣١۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١۴٧٩،٢٩٠۵٣٧،۵۴٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢۶۵٩،٨٧٠٧٣٧،۶٠٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣٨١٣،٠۶٠٩۴۶،٢٧٠١،١۴۴،٢٨٠ سرجوش

D=5" ٠۴٩۶٨،۴۴٠١،١٢۴،٨٣٠١،٣۵٩،٣١٠ سرجوش

D=6" ٠۵١،١١١،٣٩٠١،٢٨٩،٩۴٠١،۵۵٧،٢١٠ سرجوش

D=8" ٠۶١،۴۴٩،۴٢٠١،۶٨٠،٣٢٠٢،٠٢٨،٢٠٠ سرجوش

D=10" ٠٧١،٧٧۵،۵٢٠٢،٠٨۶،٠٩٠٢،۵١٨،٢٧٠ سرجوش

D=12" ٠٨٢،٠٣۴،۵٨٠٢،٣۶۴،٣٩٠٢،٨۵٧،٠٩٠ سرجوش

D=14" ٠٩٢،٣۴۶،۴٧٠٢،٧٣٠،٩٧٠٣،٣٠٢،٧٨٠ سرجوش

D=16" ١٠٢،۶۵۵،٩٧٠٣،٠٩۶،٢۴٠٣،٧۴٧،١۴٠ سرجوش

D=18" ١١٢،٩۶٧،٢٣٠٣،۴۶١،۶٧٠۴،١٩٢،۴۴٠ سرجوش

D=20" ١٢٣،٢٧٧،١١٠٣،٨٢٧،٨۵٠۴،۶٣٧،١٨٠ سرجوش

D=24" ١٣٣،٨٩٨،٧٨٠۴،۵۵٨،٩٢٠۵،۵٢٧،٢٢٠ سرجوش

D=26" ١۴۴،٢١٠،۴٢٠۴،٩٢۵،١٠٠۵،٩٧٢،۴٩٠ سرجوش

D=28" ١۵۴،۵٢٠،۵۴٠۵،٢٩١،۶٨٠۶،۴١٧،۶۴٠ سرجوش

D=30" ١۶۴،٨٣١،٢٧٠۵،۶۵۶،٩۵٠۶،٨۶٢،۵۴٠ سرجوش

D=32" ١٧۵،١۴١،۵٩٠۶،٠٢١،٧۶٠٧،٣٠۶،۶٩٠ سرجوش

D=34" ١٨۵،۴۵٢،٩۴٠۶،٣٨٧،۶۵٠٧،٧۵٢،٢١٠ سرجوش

D=36" ١٩۵،٧۶٢،٩٨٠۶،٧۵٣،۴۵٠٨،١٩٧،١٠٠ سرجوش

D=38" ٢٠۶،٠٧۴،٠٨٠٧،١١٩،٧٩٠٨،۶۴٢،٧٨٠ سرجوش

D=40" ٢١۶،٣٨۴،۶۵٠٧،۴٨۵،٠۶٠٩،٠٨٧،١۵٠ سرجوش

D=42" ٢٢۶،۶٩۵،٧۵٠٧،٨۵٠،٨۶٠٩،۵٣٢،٠۴٠ سرجوش

D=44" ٢٣٧،٠٠۶،١۶٠٨،٢١٧،٠۴٠٩،٩٧٧،۵۶٠ سرجوش

D=46" ٢۴٧،٣١۶،٨٩٠٨،۵٨٢،٣١٠١٠،۴٢٢،۴۶٠ سرجوش

D=48" ٢۵٧،۶٢٧،۵۵٠٨،٩۴٨،٨٩٠١٠،٨۶٨،١۴٠ سرجوش

D=50" ٢۶٧،٩٣٨،۶۵٠٩،٣١۴،٩١٠١١،٣١٣،٢۵٠ سرجوش

D=52" ٢٧٨،٢۴٨،۴٣٠٩،۶٧٩،١٨٠١١،٧۵٧،١١٠ سرجوش

D=54" ٢٨٨،۵۵٩،٩۵٠١٠،٠۴۵،٣٩٠١٢،٢٠٢،١٧٠ سرجوش

D=56" ٢٩٨،٨۶٩،٨٢٠١٠،۴١٠،۶۶٠١٢،۶۴۶،۵٣٠ سرجوش

١٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFSFCT اینچ٢اسپول ها - کربن استيل - کوچکتر از 
٠٢٣٢۶٠

گروه کد

فصل دوم -  لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D < 1" ٠١١٣١،۶٩٠ سرجوش

1" <=D < 2" ٠٢١٧٧،٣٣٠ سرجوش

١٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

لوله کشی

فصل سوم – لوله کشی روزمينی

١–    عمليات موضوع ردیف های این فصل، اجرای آامل لوله آشی در روی زمين شامل مراحل مختلف برش، پخ زدن، نصب در محل و جوشكاری می باشد آه به
.شرح زیر تقسيم بندی شده  اند

.نصب و جوشكاری لوله ها و اسپول ها در محدوده  تلمبه خانه ها١–١
ــ  هزینه عمليات لوله آشی( نصب و جوشكاری) با قطر ٢ اینچ باالتر از بخش هایی آه پيش ساخت شده باشد(اسپول) و یا با استفاده از قطعات از لوله
مستقيم اجرا شود، بر اساس واحد ”سرجوش” اجرا شده در محل نصب محاسبه می شود. بدیهی است هزینه ”سرجوش های” اجرا شده در ساخت

.اسپول ها، جداگانه و براساس ردیف های فصل دوم محاسبه می شود
ــ  هزینه بستن فلنج ها آه قطعات مرتبط با آنها قبًال در محل خود نصب شده اند، بصورت ردیف های جداگانه و براساس ” تعداد فلنج ” محاسبه

.می شود
.ــ  در قيمت ردیف های موضوع این بند، اثر ارتفاع بطور متوسط منظور شده است از این رو، بابت ارتفاع هزینه اضافی محاسبه نمی شود

.نصب و جوشكاری لوله ها در انبارهای نفت منطقه ای١–٢
ــ  هزینه عمليات لوله آشی انبارهای نفت منطقه ای از ردیف های موضوع این بند محاسبه می گردد. چنانچه در لوله آشی انبارها نياز به پيش ساخت

.قطعات لوله آشی باشد، هزینه آن از ردیف های پيش ساخت(فصل دوم) محاسبه می شود
.ــ  واحد اندازه گيری لوله آشی ”سرجوش” می باشد

(FIELD FABRICATE & ERECT)ساخت و نصب لوله در محل آار١–٣
) و لوله آشی گالوانيزه بهTRACINGــ هزینه لوله آشی با لوله های از جنس فوالد آربن دار و فوالد زنگ نزن با قطر آمتر از ٢ اینچ و لوله آشی حرارتی(

.قطرهای مختلف از ردیف های این بخش محاسبه می گردد
از ردیف های این فصل محاسبه می شود. (MANIFOLD)، لوله آشی های الزم تا محل چندراهه(STEAM TRACING)ــ  در مورد لوله آشی حرارتی

.مربوط از فصل ٢ (پيش ساخت) و نصب آن از بند بعدی همين فصل(نصب ملحقات واقع در مسير خط) محاسبه می شود MANIFOLD ساخت
ــ  واحد اندازه گيری ردیف های موضوع این بند برای تمامی مصالح مختلف به استثنای لوله های رزینی ”مترطول”  لوله آشی انجام شده و در مورد

 .سراتصال” باشد”، (RTRP) ”لوله های ”رزینی
، هزینه نصب تمامی ملحقات واقع در مسير لوله آشی های(STEAM TRACING)لوله آشی حرارتی  MANIFOLD ــ  به استثنای ساخت و نصب

.موضوع این بند(از قبيل شيرآالت، فلنج ها ، …)، در قيمت ردیف های لوله آشی منظور شده است و از بابت آنها هزینه اضافی محاسبه نمی شود
نصب ملحقات واقع در مسير لوله آشی ها١–۴

.ــ  هزینه نصب اقالمی از قبيل انواع شيرآالت، شيرهای آنترل، … از ردیف های موضوع این بند محاسبه می شود
محاسبه می شود. هزینه های جوشكاری و  (LIFTING & ERECTING)ــ قيمت ردیف های موضوع این بند، فقط برای باالبردن و استقرار در محل نصب

.یا اتصال فلنج های این قبيل قطعات بصورت ”سرجوش” و یا ” تعداد فلنج” از ردیف های موضوع بند ١–١  و یا ١–٢ محاسبه می شود
ــ  هزینه آاليبراسيون و یا آنترل مشخصات فنی وسایل ابزاردقيق(شيرهای آنترل، اریفيس ها و …)  براساس ردیف های مربوط در فهرست بهای گروه

.آارهای ابزاردقيق و هزینه نصب  آنها، براساس ردیف های موضوع این بند محاسبه می شود
٢–    هزینه سایر عمليات تكميلی لوله آشی شامل  آزمایش های رادیوگرافی، هيدرواستاتيك و … ، همچنين عمليات پيش گرم آردن و تنش زدایی جوشكاری ها

.براساس ردیف های فصل ”آارهای تكميلی لوله آشی” محاسبه می شود

١٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - در تلمبه خانه ها - کربن استيل(اتصاالت جوشی) M1AGFE01CS
٠٣٠١۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١١،٣٣١،١٢٠١،۴٩٣،٨٩٠٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،۶۶٧،٠۵٠١،٨٨٢،١۴٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،٩٣٨،۶٩٠٢،٢۴٣،۵٧٠٢،٧٢٧،٢٧٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢،٢۵٣،٨١٠٢،۶١٠،١٠٠٣،١٧٣،٠٣٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢،۵١۵،٧١٠٢،٩١۴،١۴٠٣،۵۴٢،۵١٠ سرجوش

D=8" ٠۶٣،١٢٨،٣١٠٣،۶٢۵،٢٢٠۴،۴١٠،٣۴٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣،٨٩٩،۶٣٠۴،۵٣٩،٠۴٠۵،٨٧٢،٣٠٠ سرجوش

D=12" ٠٨۴،۶١٨،٠۶٠۵،٣۴٩،٢٢٠۶،۵٠۴،٠٢٠ سرجوش

D=14" ٠٩۵،٣٨٧،٣٢٠۶،٢۴٠،١۵٠٧،۵٨٨،١۵٠ سرجوش

D=16" ١٠۶،٠٨٢،٠١٠٧،٠۵٧،۶٢٠٨،۵٨٢،۴٢٠ سرجوش

D=18" ١١۶،٧٧٩،١۶٠٧،٨٧۶،٧۵٠٩،۵٧٨،٨١٠ سرجوش

D=20" ١٢٧،۴٧۴،٢۴٠٨،۶٩٣،٩١٠١٠،۵٧۵،٢٩٠ سرجوش

D=24" ١٣٨،٨۶۶،۴٧٠١٠،٣٣١،٣٠٠١٢،۵۶٧،٠۵٠ سرجوش

D=26" ١۴٩،۵۶۵،١١٠١١،١۴٩،١۶٠١٣،۵۶٣،٢٠٠ سرجوش

D=28" ١۵١٠،٢۶٠،١٩٠١١،٩۶٧،۶۶٠١۴،۵۵٩،٩٩٠ سرجوش

D=30" ١۶١٠،٩۵٨،٠۴٠١٢،٧٨۵،٨۴٠١۵،۵۵۴،٢۶٠ سرجوش

D=32" ١٧١١،۶۵٢،٠٣٠١٣،۶٠٢،۴۶٠١۶،۵۴٨،٧٧٠ سرجوش

D=34" ١٨١٢،٣۵٠،٩٨٠١۴،۴٢١،٠٣٠١٧،۵۴٧،٠۵٠ سرجوش

D=36" ١٩١٣،٠۴۴،٩۶٠١۵،٢٣٨،١١٠١٨،۵۴١،٧١٠ سرجوش

D=38" ٢٠١٣،٧۴٣،۶٠٠١۶،٠۵٧،٧١٠١٩،۵٣٨،١٠٠ سرجوش

D=40" ٢١١۴،۴٣٧،٩٠٠١۶،٨٧۴،٧٩٠٢٠،۵٣٣،۴٧٠ سرجوش

D=42" ٢٢١۵،١٣۵،٨٣٠١٧،۶٩٢،۵٨٠٢١،۵٢٧،٧۴٠ سرجوش

D=44" ٢٣١۵،٨٣٠،٩٢٠١٨،۵١٢،۵٧٠٢٢،۵٢۶،٠٢٠ سرجوش

D=46" ٢۴١۶،۵٢٨،٧٧٠١٩،٣٢٩،٣٣٠٢٣،۵٢١،٣٩٠ سرجوش

D=48" ٢۵١٧،٢٢٣،۵۴٠٢٠،١۴٨،۵۴٠٢۴،۵١٨،٨٩٠ سرجوش

D=50" ٢۶١٧،٩٢٢،١٠٠٢٠،٩۶٧،١٢٠٢۵،۵١۴،٣٣٠ سرجوش

D=52" ٢٧١٨،۶١۶،۴٧٠٢١،٧٨٣،٠٩٠٢۶،۵٠٨،۵٢٠ سرجوش

D=54" ٢٨١٩،٣١۴،٣٢٠٢٢،۶٠١،۵٢٠٢٧،۵٠۴،٨۴٠ سرجوش

D=56" ٢٩٢٠،٠٠٩،۴١٠٢٣،۴١٩،٧٠٠٣٠،٩٧٧،۵٩٠ سرجوش

٢٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - در تلمبه خانه ها - بستن فلنج ها M1AGFE01FG
٠٣٠٢۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١٣٨،٣٩٠۴٧،٨٠٠۵٧،٢١٠ سرجوش

D=3" ٠٢۵٧،٢١٠٧١،٧٠٠٨۶،١٩٠ سرجوش

D=4" ٠٣٧۶،٢٨٠٩۵،٣۵٠١١۴،۶٧٠ سرجوش

D=5" ٠۴٩۵،٣۵٠١١٩،٢۵٠١۴٣،١۵٠ سرجوش

D=6" ٠۵١١۴،۶٧٠١۴٣،١۵٠١٧١،٨٨٠ سرجوش

D=8" ٠۶١۵٣،٠۶٠١٩١،٢٠٠٢٢٩،٣۴٠ سرجوش

D=10" ٠٧١٩١،٢٠٠٢٣٩،٠٠٠٢٨۶،۵۴٠ سرجوش

D=12" ٠٨٢٢٩،٣۴٠٢٨۶،۵۴٠٣٣٩،٩۴٠ سرجوش

D=14" ٠٩٢۶٧،۴٨٠٣٣۴،٣۴٠٠ سرجوش

D=16" ١٠٣٠۵،۶١٠٣٨٢،١۴٠٠ سرجوش

D=18" ١١٣۴۴،٠١٠۴٢٩،٩۴٠٠ سرجوش

D=20" ١٢٣٨٢،١۴٠۴٧٧،٧۴٠٠ سرجوش

D=24" ١٣۴۵٨،۶٧٠۵٧٣،٣۴٠٠ سرجوش

D=26" ١۴۴٩۶،٨١٠۶٢١،١۴٠٠ سرجوش

D=28" ١۵۵٣۴،٩۵٠۶۶٨،۶٩٠٠ سرجوش

D=30" ١۶۵٧٣،٣۴٠٧١۶،۴٩٠٠ سرجوش

D=32" ١٧۶١١،٢٣٠٧۶۴،٢٩٠٠ سرجوش

D=34" ١٨۶۴٩،۶٢٠٨١٢،٠٩٠٠ سرجوش

D=36" ١٩۶٨٧،٧۶٠٨۵٩،۶٣٠٠ سرجوش

D=38" ٢٠٧٢۵،٩٠٠٩٠٧،۴٣٠٠ سرجوش

D=40" ٢١٧۶۴،٢٩٠٩۵۵،٢٣٠٠ سرجوش

D=42" ٢٢٨٠٢،۶٨٠١،٠٠٣،٠٣٠٠ سرجوش

D=44" ٢٣٨۴٠،۵۶٠١،٠۵٠،٨٣٠٠ سرجوش

D=46" ٢۴٨٧٨،٩۶٠١،٠٩٨،۶٣٠٠ سرجوش

D=48" ٢۵٩١٧،٠٩٠١،١۴۶،۴٣٠٠ سرجوش

D=50" ٢۶٩۵۵،٢٣٠١،١٩۴،٢٣٠٠ سرجوش

D=52" ٢٧٩٩٣،٣٧٠١،٢۴١،٧٨٠٠ سرجوش

D=54" ٢٨١،٠٣١،٧۶٠١،٢٨٩،۵٨٠٠ سرجوش

D=56" ٢٩١،٢۵٨،۵۶٠١،٣٣٧،٣٨٠٠ سرجوش

٢١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - در انبارهای نفت منطقه ای - کربن استيل M1AGFE02CS
٠٣١١۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١٩۶٣،۵٨٠١،١٢١،۵٨٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،٣٠٣،٧٨٠١،۵١۴،۶۴٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،۵٨١،٧۵٠١،٨٩٧،٨۶٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،٨۶٢،۴٣٠٢،٢٣١،٩٣٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢،١١۶،٩٠٠٢،۵٣٩،٩٣٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢،٧۴۵،۴٨٠٣،٢٩٠،٨۶٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣،٣۴۵،١۵٠۴،٠۵٧،۵٨٠ سرجوش

D=12" ٠٨٣،٩١١،٧٢٠۴،۶٩٣،٠۶٠ سرجوش

D=14" ٠٩۴،۵۶۶،۴٨٠۵،۴٧۵،۵۵٠ سرجوش

D=16" ١٠۵،٢١۵،۶٨٠۶،٢۵٨،۴۴٠ سرجوش

D=18" ١١۵،٨۶٨،٩١٠٧،٠۴٠،٩٣٠ سرجوش

D=20" ١٢۶،۵١٨،٨٨٠٧،٨٢٣،٠۵٠ سرجوش

D=24" ١٣٧،٨٢٣،٠۵٠٩،٣٨٧،۶۶٠ سرجوش

D=26" ١۴٨،۴٧٧،٢۴٠١٠،١۶٩،٩٧٠ سرجوش

D=28" ١۵٩،١٢٧،٢٢٠١٠،٩۵٣،۶١٠ سرجوش

D=30" ١۶٩،٧٨١،٢٠٠١١،٧٣۴،٧٧٠ سرجوش

D=32" ١٧١٠،۴٣٠،٠٣٠١٢،۵١۵،٣٣٠ سرجوش

D=34" ١٨١١،٠٨۴،٧٩٠١٣،٢٩٨،۶٠٠ سرجوش

D=36" ١٩١١،٧٣۴،٣٨٠١۴،٠٨٠،٩١٠ سرجوش

٢٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - در انبارهای نفت منطقه ای - بستن فلنج ها M1AGFE02FG
٠٣١٢۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١٣٧،٠٩٠۴۶،١٨٠۵۵،٢٧٠ سرجوش

D=3" ٠٢۵۵،٢٧٠۶٩،٢٧٠٨٣،٢٧٠ سرجوش

D=4" ٠٣٧٣،۶٩٠٩٢،١٢٠١١٠،٧٩٠ سرجوش

D=5" ٠۴٩٢،١٢٠١١۵،٢١٠١٣٨،٣٠٠ سرجوش

D=6" ٠۵١١٠،٧٩٠١٣٨،٣٠٠١۶۶،٠۶٠ سرجوش

D=8" ٠۶١۴٧،٨٨٠١٨۴،٧٢٠٢٢١،۵٧٠ سرجوش

D=10" ٠٧١٨۴،٧٢٠٢٣٠،٩١٠٢٧۶،٨۴٠ سرجوش

D=12" ٠٨٢٢١،۵٧٠٢٧۶،٨۴٠٣٢٨،۴٣٠ سرجوش

D=14" ٠٩٢۵٨،۴٢٠٣٢٣،٠٢٠٠ سرجوش

D=16" ١٠٢٩۵،٢۶٠٣۶٩،٢٠٠٠ سرجوش

D=18" ١١٣٣٢،٣۶٠۴١۵،٣٩٠٠ سرجوش

D=20" ١٢٣۶٩،٢٠٠۴۶١،۵٧٠٠ سرجوش

D=24" ١٣۴۴٣،١۴٠۵۵٣،٩٣٠٠ سرجوش

D=26" ١۴۴٧٩،٩٩٠۶٠٠،١١٠٠ سرجوش

D=28" ١۵۵١۶،٨۴٠۶۴۶،٠۵٠٠ سرجوش

D=30" ١۶۵۵٣،٩٣٠۶٩٢،٢٣٠٠ سرجوش

D=32" ١٧۵٩٠،۵٣٠٧٣٨،۴١٠٠ سرجوش

D=34" ١٨۶٢٧،۶٢٠٧٨۴،۵٩٠٠ سرجوش

D=36" ١٩۶۶۴،۴٧٠٨٣٠،۵٢٠٠ سرجوش

٢٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1AGFFCS اینچ٢ساخت و نصب در محل - کربن استيل - کوچکتر از 
٠٣٢١۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<1" ٠١٢٨۶،٠٧٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢٣٨۶،٩٧٠ متر

٢۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب در محل - گالوانيزه M1AGFFGV
٠٣٢٢۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<1" ٠١١٢١،٨۵٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢١٣٧،٠٨٠ متر

D = 2.5" ٠٣١۴۶،٠١٠ متر

D = 3" ٠۴١٧۵،٣۴٠ متر

D= 4" ٠۵٢١٩،١٢٠ متر

D= 6" ٠۶٢٩٢،٠٣٠ متر

٢۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1AGFFSS اینچ٢ساخت و نصب در محل - فوالد ضد زنگ - کوچکتر از 
٠٣٢٣۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<1" ٠١٣۶٩،١۶٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢۴٩٨،٢۴٠ متر

٢۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب در محل - لوله کشی حرارتی M1AGFFST
٠٣٢۴۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<1" ٠١۵۶،٩٢٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢٧٣،٩٩٠ متر

٢٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

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

M1AGIP01
٠٣٣١۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١۶٠،۵١٠٧۵،٢۶٠٩٠،۵١٠ عدد

D=3" ٠٢٩٠،۵١٠١١٢،٨٩٠١٣۵،۵٢٠ عدد

D=4" ٠٣١٢٠،۵٢٠١۵٠،۵٢٠١٨٠،٧٧٠ عدد

D=5" ٠۴١۵٠،۵٢٠١٨٨،۴٠٠٢٢۶،٠٣٠ عدد

D=6" ٠۵١٨٠،٧٧٠٢٢۶،٠٣٠٢٧١،٢٩٠ عدد

D=8" ٠۶٣٠٨،٢٢٠٣٨۵،۵۵٠۴۶٢،٨٩٠ عدد

D=10" ٠٧٣٨۵،۵۵٠۴٨٢،٣۶٠۵٧٨،۶١٠ عدد

D=12" ٠٨۴۶٢،٨٩٠۵٧٨،۶١٠۶٨٧،١٠٠ عدد

D=14" ٠٩۵۴٠،٢٢٠۶٧۴،٨۶٠٠ عدد

D=16" ١٠۶١٧،۵۵٠٧٧١،۶۶٠٠ عدد

D=18" ١١۶٩۴،٣٣٠٨۶٧،٩١٠٠ عدد

D=20" ١٢٧٧١،۶۶٠٩۶۴،١۶٠٠ عدد

D=24" ١٣٩٢۵،٧٧٠١،١۵٧،٢٢٠٠ عدد

D=26" ١۴١،٢٢٢،۴٢٠١،۵٢٧،۶٨٠٠ عدد

D=28" ١۵١،٣١۶،١٩٠١،۶۴۵،۴٠٠٠ عدد

D=30" ١۶١،۴١٠،۶۴٠١،٧۶٣،١٣٠٠ عدد

D=32" ١٧١،۵٠۴،۴١٠١،٨٨٠،١٧٠٠ عدد

D=34" ١٨١،۵٩٨،١٨٠١،٩٩٧،٨٩٠٠ عدد

D=36" ١٩٢،۶۴٣،۴٨٠٣،٣٠۴،٠٨٠٠ عدد

D=38" ٢٠٢،٧٨٩،٩٢٠٣،۴٨۶،٨۶٠٠ عدد

D=40" ٢١٢،٩٣۶،٣۶٠٣،۶٧٠،٧٢٠٠ عدد

D=42" ٢٢٣،٠٨٣،٨٨٠٣،٨۵۴،۵٨٠٠ عدد

D=44" ٢٣٣،٨٠٣،٩١٠۴،٧۵۴،٨٩٠٠ عدد

D=46" ٢۴٣،٩٧۵،٩٣٠۴،٩٧٠،٢۶٠٠ عدد

D=48" ٢۵۴،١۴٩،٣۴٠۵،١٨۵،۶٣٠٠ عدد

D=50" ٢۶۴،٣٢٢،٧۵٠۵،۴٠٣،٧٩٠٠ عدد

D=52" ٢٧۴،۴٩۴،٧٧٠۵،۶٢٠،۵۶٠٠ عدد

D=54" ٢٨۴،۶۶٨،١٨٠۵،٨٣۴،۵٣٠٠ عدد

D=56" ٢٩۴،٨۴٠،٢٠٠۶،٠۴٩،٩٠٠٠ عدد

٢٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت و سایر ملحقات - شيرهای کنترل - فلنجی M1AGIP03
٠٣٣٢۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D< 2" ٠١۶٣،٨٢٠٠٠ عدد

D=2" ٠٢٧٢،۴۶٠٩٠،۵١٠١٠٨،٨٢٠ عدد

D=3" ٠٣١٠٨،۵٧٠١٣۵،۵٢٠١۶٢،٧٢٠ عدد

D=4" ٠۴١۴۴،۶٧٠١٨٠،٧٧٠٢١٧،١٣٠ عدد

D=5" ٠۵١٨٠،٧٧٠٢٢۶،٠٣٠٢٧١،٢٩٠ عدد

D=6" ٠۶٢١٧،١٣٠٢٧١،٢٩٠٣٢۵،۴۵٠ عدد

D=8" ٠٧٣٧٠،۵٣٠۴۶٢،٨٩٠۵۵۵،٢۴٠ عدد

D=10" ٠٨۴۶٢،٨٩٠۵٧٨،۶١٠۶٩٣،٧٧٠ عدد

D=12" ٠٩۵۵۵،٢۴٠۶٩٣،٧٧٠٨٢۴،۵٢٠ عدد

D=14" ١٠۶۴٨،٧١٠٨٠٩،۴٩٠٠ عدد

D=16" ١١٧۴١،٠۶٠٩٢۵،٧٧٠٠ عدد

D=18" ١٢٨٣٣،۴٢٠١،٠۴١،۴٩٠٠ عدد

D=20" ١٣٩٢۵،٧٧٠١،١۵۶،۶۶٠٠ عدد

D=24" ١۴١،١١١،٠۴٠١،٣٨٨،۶۶٠٠ عدد

D=26" ١۵١،۴۶۶،٧۶٠١،٨٣٣،۶٣٠٠ عدد

D=28" ١۶١،۵٧٩،٧٠٠١،٩٧۴،۶٢٠٠ عدد

D=30" ١٧١،۶٩٢،۶٣٠٢،١١۵،۶٢٠٠ عدد

D=32" ١٨١،٨٠۵،۵۶٠٢،٢۵۶،۶١٠٠ عدد

D=34" ١٩١،٩١٧،٨١٠٣،٧۴۵،۵۵٠٠ عدد

D=36" ٢٠٣،١٧١،۵٣٠٣،٩۶٣،۶١٠٠ عدد

D=38" ٢١٣،٣۴٧،٩٠٠۴،١٨۴،٨٨٠٠ عدد

D=40" ٢٢٣،۵٢۴،٢٨٠۴،۴٠۵،٠٨٠٠ عدد

D=42" ٢٣٣،٧٠٠،۶۵٠۴،۶٢۵،٢٨٠٠ عدد

٢٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت و سایر ملحقات - مانيفلدهای لوله کشی حرارتی M1AGIP02
٠٣٣٣۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D= 2" ٠١٢١٣،٢٧٠ عدد

D= 2.5" ٠٢٢٣۴،۶٩٠ عدد

D = 3" ٠٣٢٧٧،٢٢٠ عدد

D = 4" ٠۴٣٢٠،٠۶٠ عدد

٣٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

TRAPنصب شير آالت و سایر ملحقات - ارتفاع نما (سایت گالس) -  M1AGIP05
٠٣٣۴۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D< 2" ٠١۶٩،٨۵٠ عدد

D= 2" ٠٢٨٧،٣٧٠ عدد

D = 3" ٠٣١٣١،٠۶٠ عدد

D = 4" ٠۴١٧۴،۵٠٠ عدد

٣١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت و سایر ملحقات - هایدرانت - مانيتور M1AGIP04
٠٣٣۵۶٠

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

STANDARD SIZE ٠١٣۵١،٢١٠ عدد

٣٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

لوله کشی

فصل چهارم – لوله کشی زیرزمينی

١–    عمليات موضوع ردیف های این فصل، اجرای آامل لوله آشی در زیر زمين شامل مراحل مختلف برش، پخ زدن، سرهم آردن و جوشكاری و نصب در
.داخل ترانشه می باشد

) و خاآریزی( خاك نرم و ماسه زیر و اطراف لوله ها) ، بطور جداگانه از فهرست بهای واحد پایه٢PIT–    هزینه حفر ترانشه و ساختن محفظه نصب شير آالت(
.رشته ابنيه محاسبه می شود ليكن هزینه زیرسازی لوله ها برای استقرار لوله ها در داخل ترانشه، در قيمت ردیف های این فصل منظور شده است

.٣–    هزینه نصب شيرها در داخل محفظه مربوط بطور جداگانه از ردیف های مربوط محاسبه می شود
.۴–    در مورد لوله های پلی اتيلن، قيمت های ردیف های مربوط به لوله های پلی اتيلن برای انواع اتصاالت اعم از جوش و یا فلنجی محاسبه می شود

مورد نياز  SEAL WELD ۵–    در قيمت ردیف های لوله آشی گالوانيزه، هزینه ”جوشكاری آب بندی” منظور نشده است. هرگاه طبق مشخصات فنی اجرای
.باشد، هزینه آن جداگانه محاسبه می شود

) ساختمان ها می باشد. هزینه لوله آشی های تأسيساتی۶LINE–    محدوده آارهای لوله آشی زیرزمينی این فصل مربوط به خارج از محدوده(
.ساختمان ها در داخل محدوده آنها، براساس فهرست بهای واحد پایه رشته تأسيسات مكانيكی محاسبه می شود

٧–    واحد اندازه گيری لوله آشی های با مصالح فوالد آربن دار به قطر ٢ اینچ و باالتر ، ”سرجوش” و در سایر انواع مصالح لوله آشی گالوانيزه و لوله آشی با
.مصالح فوالد آربن دار به قطر آمتر از ٢ اینچ ”مترطول” و در مورد شيرها ”عدد” می  باشد

٣٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

THK<=0.375 اینچ و باالتر" ٢کربن استيل  M1UGCSS1
٠۴٠١۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D=2" ٠١١،١٠٣،۴۴٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،۴۵٢،٨٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،٧۴٧،۶٠٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢،٠۴۶،٣٠٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢،۴۶١،۵۵٠ سرجوش

D=8" ٠۶٣،١١۴،٠۵٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣،۶٧٨،١۴٠ سرجوش

D=12" ٠٨۴،١٧٨،۵٧٠ سرجوش

D=14" ٠٩۴،٩٣١،۶١٠ سرجوش

D=16" ١٠۵،۵٢٧،٠٢٠ سرجوش

D=18" ١١۶،١٢۵،۵٢٠ سرجوش

D=20" ١٢۶،٧٢١،١٧٠ سرجوش

D=24" ١٣٧،٩١۵،٣٣٠ سرجوش

D=26" ١۴٨،۶۶۶،٩١٠ سرجوش

D=28" ١۵٩،٢۶٢،٧٩٠ سرجوش

D=30" ١۶٩،٨۶٠،٨۴٠ سرجوش

D=32" ١٧١٠،۴۵۶،٧٠٠ سرجوش

D=34" ١٨١١،٠۵۴،۶٢٠ سرجوش

D=36" ١٩١١،۶۵٠،٨٧٠ سرجوش

٣۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0375"<THK<=0625 اینچ و باالتر٢کربن استيل  M1UGCSS2
٠۴٠٢۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D=2" ٠١١،٢٢٧،۴١٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،۶١٧،٩٢٠ سرجوش

D=4" ٠٣٢،٠١۴،٣١٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢،٣۵٨،۴٩٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢،٨١۶،۶٨٠ سرجوش

D=8" ٠۶٣،۵٧۴،٠٩٠ سرجوش

D=10" ٠٧۴،۵٧۶،١١٠ سرجوش

D=12" ٠٨۴،٨٢٢،۶٧٠ سرجوش

D=14" ٠٩۵،۶٨١،٨۶٠ سرجوش

D=16" ١٠۶،٣٨۵،٢٣٠ سرجوش

D=18" ١١٧،٠٩٠،٢٧٠ سرجوش

D=20" ١٢٧،٧٩۴،٨۶٠ سرجوش

D=24" ١٣٩،٢٠٣،٧۵٠ سرجوش

D=26" ١۴١٠،٠۶١،۶۴٠ سرجوش

D=28" ١۵١٠،٧۶۶،۶٩٠ سرجوش

D=30" ١۶١١،۴٧٠،۶۶٠ سرجوش

D=32" ١٧١٢،١٧٣،۵١٠ سرجوش

D=34" ١٨١٢،٨٧٩،١٧٠ سرجوش

D=36" ١٩١٣،۵٨٣،٣٨٠ سرجوش

٣۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0625"<THE<1 اینچ و باالتر٢کربن استيل  M1UGCSS3
٠۴٠٣۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D=4" ٠٣٢،۴٠۶،۵٧٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢،٨٢٠،۶۴٠ سرجوش

D=6" ٠۵٣،٣۵٠،۵٢٠ سرجوش

D=8" ٠۶۴،٢۶٢،٩٣٠ سرجوش

D=10" ٠٧۵،۴٨۴،۵۵٠ سرجوش

D=12" ٠٨۵،٧٧۴،١١٠ سرجوش

D=14" ٠٩۶،٧٩١،٩٢٠ سرجوش

D=16" ١٠٧،۶۴۶،۵٨٠ سرجوش

D=18" ١١٨،۵٠٢،٢٨٠ سرجوش

D=20" ١٢٩،٣۵٧،٩٢٠ سرجوش

D=24" ١٣١١،٠۶٩،٧۵٠ سرجوش

D=26" ١۴١٢،٠٨٧،٠٢٠ سرجوش

D=28" ١۵١٢،٩۴٣،٩۴٠ سرجوش

D=30" ١۶١٣،٧٩٨،٩٧٠ سرجوش

D=32" ١٧١۴،۶۵١،٨۶٠ سرجوش

D=34" ١٨١۵،۵٠٩،۶۴٠ سرجوش

D=36" ١٩١۶،٣۶۴،٠٧٠ سرجوش

٣۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فوالد گالوانيزه M1UGGV
٠۴٠۴۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<1" ٠١١۴١،٨۴٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢١۵٩،۴٧٠ متر

D = 2.5" ٠٣١٧٠،٢١٠ متر

D = 3" ٠۴٢٠۴،١۵٠ متر

D= 4" ٠۵٢۵۵،١۵٠ متر

D= 6" ٠۶٣۴٠،٢۶٠ متر

٣٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

چدنی و داکتيل M1UGCI
٠۴٠۵۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D=3" ٠١٢٢٨،٠٣٠ متر

D=4" ٠٢٢۵٠،۶٩٠ متر

D=5" ٠٣٢٨٢،٠٧٠ متر

D=6" ٠۴٣٢۶،۶٠٠ متر

D=8" ٠۵٣۶٢،٩۴٠ متر

D=10" ٠۶٣٨٨،٩١٠ متر

D=12" ٠٧۴٠٨،٣٨٠ متر

٣٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پلی اتيلن M1UGPE
٠۴٠۶۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D= 40 MM ٠١٨۶،١٧٠ متر

D= 50 MM ٠٢٩٩،٠٧٠ متر

D= 56 MM ٠٣١٠۵،۵٢٠ متر

D= 63 MM ٠۴١٠٩،٧۵٠ متر

D= 75 MM ٠۵١١٠،٧۴٠ متر

D= 90 MM ٠۶١١٣،٠٠٠ متر

D= 110 MM ٠٧١۴١،١۵٠ متر

D= 125 MM ٠٨١۵۴،۶٣٠ متر

D= 160 MM ٠٩١۵۵،۵۵٠ متر

D= 200 MM ١٠١٧١،٠٣٠ متر

D= 250 MM ١١١٩۴،٣١٠ متر

D= 315 MM ١٢٢٠٩،٧٩٠ متر

٣٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آز بست M1UGAB
٠۴٠٧۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D= 150 MM ٠١١٨٩،٠٣٠ متر

D= 200 MM ٠٢٢٣٨،۶٧٠ متر

D= 250 MM ٠٣٢٨۶،۴۵٠ متر

D= 300 MM ٠۴٣٢٧،٠٠٠ متر

D= 350 MM ٠۵٣۵٩،٣٣٠ متر

D= 400 MM ٠۶٣٨٩،٢٩٠ متر

D= 450 MM ٠٧۴١٢،٢٩٠ متر

D= 500 MM ٠٨۴٢٧،۴٢٠ متر

D= 600 MM ٠٩۴٧٩،٧۵٠ متر

۴٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1UGLT اینچ٢کربن استيل زیر
٠۴٠٨۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<1" ٠١٣٢٩،٢٩٠ متر

1" <= D < 2" ٠٢۴٣٠،۴۵٠ متر

۴١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS=<600نصب شير آالت داخل چاهک M1UGVIC1
٠۴١١۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<2" ٠١١۵٠،٨٠٠ عدد

D=2" ٠٢٢١٠،٠۴٠ عدد

D=3" ٠٣٣١۴،۶٩٠ عدد

D=4" ٠۵۴١٩،۵٨٠ عدد

D=5" ٠۶۵٢۴،۴٨٠ عدد

D=6" ٠٧۶٢٩،٣٧٠ عدد

D=8" ٠٩٩٣١،٩١٠ عدد

D=10" ١٠١،١۶۴،٨٠٠ عدد

D=12" ١١١،٣٩٧،٧٠٠ عدد

D=14" ١٢١،۶٣١،٢۵٠ عدد

D=16" ١٣١،٨۶۴،١۵٠ عدد

D=18" ١۴٢،٠٩٧،٠۴٠ عدد

D=20" ١۵٢،٣٢٩،٩۴٠ عدد

D=24" ١۶٢،٧٩۶،٠۶٠ عدد

D=26" ١٧٢،٩۴۵،۴٢٠ عدد

D=28" ١٨٣،١٧١،١٣٠ عدد

D=30" ١٩٣،٣٩٨،٠٩٠ عدد

D=32" ٢٠٣،۶٢۴،٢١٠ عدد

D=34" ٢١٣،٨۵٠،٧۵٠ عدد

D=36" ٢٢۵،١٠۴،۵٧٠ عدد

۴٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 600<CLASS=<1500نصب شير آالت داخل چاهک M1UGVIC2
٠۴١٢۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<2" ٠١١٨٨،٣٢٠ عدد

D=2" ٠٢٢۶٢،٣۶٠ عدد

D=3" ٠٣٣٩٣،١٧٠ عدد

D=4" ٠۵۵٢۴،۴٨٠ عدد

D=5" ٠۶۶۵۵،۵٣٠ عدد

D=6" ٠٧٧٨۶،٨۴٠ عدد

D=8" ٠٩١،١۶۴،٨٠٠ عدد

D=10" ١٠١،۴۵۶،۵٨٠ عدد

D=12" ١١١،٧۴٧،٣٧٠ عدد

D=14" ١٢٢،٠٣٨،٨٢٠ عدد

D=16" ١٣٢،٣٢٩،٩۴٠ عدد

D=18" ١۴٢،۶٢١،٧١٠ عدد

D=20" ١۵٢،٩١٢،١٨٠ عدد

D=24" ١۶٣،۴٩۵،٠٧٠ عدد

D=26" ١٧٣،۶٨١،۴٧٠ عدد

D=28" ١٨٣،٩۶۴،٠٢٠ عدد

D=30" ١٩۴،٢۴٧،۴٠٠ عدد

D=32" ٢٠۴،۵٣٠،٣٧٠ عدد

D=34" ٢١۴،٨١٣،٧۵٠ عدد

D=36" ٢٢۶،٣٨٠،٣٢٠ عدد

۴٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS>1500نصب شير آالت داخل چاهک M1UGVIC3
٠۴١٣۶٠

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<2" ٠١٢٢۶،٠٨٠ عدد

D=2" ٠٢٣١۴،٩٣٠ عدد

D=3" ٠٣۴٧٢،١۵٠ عدد

D=4" ٠۵۶٢٩،٣٧٠ عدد

D=5" ٠۶٧٨۶،٨۴٠ عدد

D=6" ٠٧٩۴۴،٠۶٠ عدد

D=8" ٠٩١،٣٩٧،٧٠٠ عدد

D=10" ١٠١،٧۴٧،٣٧٠ عدد

D=12" ١١٢،٠٧۴،٠٢٠ عدد

۴۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

لوله کشی

فصل پنجم – عمليات تکميلی لوله کشی

١–    ردیف های موضوع این فصل هزینه اجرای عملياتی است آه پس از اتمام آامل آارهای ساخت، نصب و جوشكاری لوله ها(فصل های اول تا چهارم)
برای تكميل آارها طبق مشخصات فنی آارهای لوله آشی مورد نياز می باشد آه بسته به مورد و براساس مشخصات فنی و نظر مهندس مشاور

.انجام می شود
٢–     هزینه انجام  آزمایش های آنترل جوش ها و به روش های مافوق صوت، ذرات مغناطيسی و مایع نفوذی، براساس ردیف های فهرست بهای ژنوتكنيك و

.مقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی محاسبه می شود
.٣–    تأمين اسيد مورد نياز در آارهای اسيدشوئی بعهده آارفرما می  باشد

.۴–    هزینه های چشمه رادیوگرافی و تهيه تاریكخانه، در قيمت ردیف آنترل جوش ها به روش پرتونگار منظور شده است
۵–    هزینه تأمين آب مورد نياز آزمایش های هيدرواستاتيك در محدوده محل اجرای آار و به فاصله حداآثر ۵ آيلومتر از محل مصرف به عهده آارفرماست

.ولی انتقال آن در داخل این محدوده به عهده پيمانكار است
۶–    واحد اندازه گيری در مورد ردیف های پرتونگاری و پيش گرم آردن و پس گرم آردن ( تنش زدایی ) ،  جمع اینچ قطر محل های مورد آزمایش، و در مورد

.ردیف های آزمایش های هيدرواستاتيك و اسيد شویی جمع اینچ متر شبكه های لوله آشی مورد آزمایش و اسيد شویی می باشد
٧–    هزینه های فيلم رادیوگرافی و داروی ظهور و ثبوت در قيمت ردیف ها منظور نگردیده است.

۴۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات پرتو نگاری M1CWGR
٠۵٠١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١١۵١،٨۴٠ اینچ/قطر

۴۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات پيش گرم جوشکاریها - توسط شعله M1CWPH01
٠۵٢١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١۶٠،٧۴٠ اینچ/قطر

۴٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات پيش گرم جوشکاریها - به روش الکتریکی M1CWPH02
٠۵٢٢۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١١٨٠،٣٩٠ اینچ/قطر

۴٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - توسط شعلهP.W.H.Tعمليات تنش زدائی( M1CWPW01
٠۵٣١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

CARBON STEEL BELOW 2"

ND
٠١۴١٩،٩٨٠ سرجوش

۴٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - به روش الکتریکی - در محل نصبP.W.H.Tعمليات تنش زدائی( M1CWPW02FL
٠۵٣٢۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

D=0.5" ٠١١،۶۵۴،٠٧٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،۶٨۶،١۵٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،٧١٧،۶۵٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،٧٨۴،٨۶٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،٨۴٧،۴٧٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،٩١۴،٩٢٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،٩٧٧،٧٧٠ سرجوش

D=4" ٠٨٢،١٠۶،٢١٠ سرجوش

D=5" ٠٩٢،٢٣۵،۵۴٠ سرجوش

D=6" ١٠٢،٣۶٧،٠۵٠ سرجوش

D=8" ١١۴،۴۴۶،۶٨٠ سرجوش

D=10" ١٢۴،٧٨۴،٨۶٠ سرجوش

D=12" ١٣۵،١٢٢،٧٢٠ سرجوش

D=14" ١۴٧،۶٨۴،١١٠ سرجوش

D=16" ١۵٨،١٠۶،۴٠٠ سرجوش

D=18" ١۶٨،۵٢٢،٨١٠ سرجوش

D=20" ١٧٨،٩۴٢،۵١٠ سرجوش

D=24" ١٨٩،٧٧٨،٣٠٠ سرجوش

D=26" ١٩١٣،٠٢۶،٩٢٠ سرجوش

D=28" ٢٠١٣،۵٢٧،۶٧٠ سرجوش

D=30" ٢١١۴،٠٢۵،۵٢٠ سرجوش

D=32" ٢٢١۴،۵٢۴،٩٩٠ سرجوش

D=34" ٢٣١۵،٠٢۵،۴١٠ سرجوش

D=36" ٢۴١۵،٨٢۴،٢٨٠ سرجوش

D=38" ٢۵١۶،٣٢۴،٣٧٠ سرجوش

D=40" ٢۶١۶،٨٢١،٩٠٠ سرجوش

D=42" ٢٧١٧،٨١٨،٩٠٠ سرجوش

D=44" ٢٨١٨،٣١۶،١٢٠ سرجوش

D=46" ٢٩١٨،٨١۵،٩١٠ سرجوش

D=48" ٣٠١٩،٣١۶،٠١٠ سرجوش

D=50" ٣١١٩،٨١١،٣٠٠ سرجوش

D=52" ٣٢٢٠،٣١٣،۶۵٠ سرجوش

D=54" ٣٣٢٠،٨٠٩،٩٠٠ سرجوش

D=56" ٣۴٢١،٣١١،٩٣٠ سرجوش

۵٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - به روش الکتریکی در کارگاهP.W.H.Tعمليات تنش زدائی( M1CWPW02SH
٠۵٣٣۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

D=0.5" ٠١١،۵١۵،٧٧٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،۵٣٧،۶٩٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،۵۵٩،۵٣٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،۶٠۴،۴٩٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،۶۴٧،٠۴٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،۶٩٣،٢٩٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،٧٣۶،٣٢٠ سرجوش

D=4" ٠٨١،٨٢۴،۴٨٠ سرجوش

D=5" ٠٩١،٩١٢،۵۵٠ سرجوش

D=6" ١٠٢،٠٠١،٣۵٠ سرجوش

D=8" ١١٣،٧٨۵،٩٩٠ سرجوش

D=10" ١٢۴،٠١۶،٩۶٠ سرجوش

D=12" ١٣۴،٢۴٩،٢١٠ سرجوش

D=14" ١۴۶،۴٠٣،٨٣٠ سرجوش

D=16" ١۵۶،۶٩١،٧٩٠ سرجوش

D=18" ١۶۶،٩٧۵،٨٩٠ سرجوش

D=20" ١٧٧،٢۶٢،٩۶٠ سرجوش

D=24" ١٨٧،٨٣۴،۴۵٠ سرجوش

D=26" ١٩١٠،۴٩١،۶٢٠ سرجوش

D=28" ٢٠١٠،٨٣٣،٠٢٠ سرجوش

D=30" ٢١١١،١٧٣،١۵٠ سرجوش

D=32" ٢٢١١،۵١٣،٩٢٠ سرجوش

D=34" ٢٣١١،٨۵۶،۶٠٠ سرجوش

D=36" ٢۴١٢،۴٧۶،۶١٠ سرجوش

D=38" ٢۵١٢،٨١٨،٣٣٠ سرجوش

D=40" ٢۶١٣،١۵٨،۴۵٠ سرجوش

D=42" ٢٧١٣،٢٨٨،۵٩٠ سرجوش

D=44" ٢٨١۴،١٨١،٠٨٠ سرجوش

D=46" ٢٩١۴،۵٢٢،٨٠٠ سرجوش

D=48" ٣٠١۴،٨۶٣،٢۵٠ سرجوش

D=50" ٣١١۵،٢٠٣،٠۵٠ سرجوش

D=52" ٣٢١۵،۵۴۵،١١٠ سرجوش

D=54" ٣٣١۵،٨٨۵،۵۵٠ سرجوش

D=56" ٣۴١۶،٢٢٨،۵۶٠ سرجوش

۵١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات هيدرو استاتيک - تحت فشار M1CWHT01
٠۵۴١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٢٢،١۶٠ اینچ/متر

۵٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات هيدرو استاتيک - بدون فشار M1CWHT02
٠۵۴٢۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٣،۴١٠ اینچ/متر

۵٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات با هوای فشرده M1CWAT
٠۵۵١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

D<2" ٠١٢۴،٧٣٠ اینچ/متر

D>=2" ٠٢١٢،٩٠٠ اینچ/متر

۵۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسيد شوئی M1CWCC
٠۵۶١۶٠

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٢١٢،۵۴٠ اینچ/متر

۵۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

لوله کشی

فصل ششم – عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

١–     هزینه عمليات پيش راه اندازی لوله آشی در گروه های پيش راه اندازی خطوط لوله آشی ، پيش راه اندازی ملحقات لوله آشی( شيرها، اریفيس ها و
.صافی ها) طبقه بندی شده است

(SPRING HANGER)٢–    هزینه تمامی آارهای مورد نياز پيش راه اندازی خطوط لوله آشی از جمله: فالشينگ خطوط، بازآردن تكيه گاه ها و آویزهای موقت
و بطور آلی آارهای متعارف مورد نياز (REINSTATEMENT)های مربوطGASKET ، بستن مجدد فلنج ها و نصب(LEAK TEST)، آزمایش نشت یابی

.پيش راه اندازی طبق مشخصات فنی در قيمت ردیف های منظور شده است
٣–    هزینه تمامی عمليات پيش راه اندازی برای شيرهای آنترل و اطمينان، از جمله بارآردن، نصب قطعات موقت، جایگزین آنها( به منظور انجام آارهای
پيش راه اندازی خطوط)، نصب مجدد و انجام آنترل های نهایی برای صافی ها از جمله نصب توری های موقت و دائم و برای اریفيس ها، بازآردن

.و به طور آلی آارهای متعارف مورد نياز پيش راه اندازی این گونه اقالم، در قيمت ردیف ها منظور شده است (LINE BREAKING)اریفيس ها، و اجرای
۴–     واحد اندازه گيری عمليات پيش راه اندازی خطوط لوله آشی ”اینچ –متر” آامل مسيرهای لوله آشی و برای شيرآالت، اریفيس ها و صافی ها جمع ”اینچ

.- قطر” آنها می باشد

۵۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

شيرهای کنترل و اندازه گيرها M1PRCV
٠۶٠١۶٠

گروه کد

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

D<=12" ٠١١٢٩،١۵٠١۶١،۴٩٠١٩٣،٧۶٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢١۵۴،٣٧٠١٩٣،٠١٠٠ اینچ/قطر

۵٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

صافی ها M1PRST
٠۶١١۶٠

گروه کد

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

CLASS<=600 ٠١۴٢،۶۵٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢۵٣،٣٠٠ اینچ/قطر

CLASS>1500 ٠٣۶٣،٩٨٠ اینچ/قطر

۵٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

صفحات اریفيس M1PROP
٠۶٢١۶٠

گروه کد

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

CLASS<=600 ٠١٣٢،٧۵٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢۴٠،٩۵٠ اینچ/قطر

CLASS>1500 ٠٣۴٨،۶٠٠ اینچ/قطر

۵٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

شيرهای اطمينان M1PRSV
٠۶٣١۶٠

گروه کد

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

D<=12" ٠١١٢۴،۵١٠١۵۵،۵٨٠١٨۶،٧٣٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢١۴٨،٣٣٠١٨۵،۴٣٠٠ اینچ/قطر

۶٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط لوله کشی M1PRPI
٠۶۴١۶٠

گروه کد

فصل ششم -  لوله کشی -  عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٨،٧٠٠ اینچ/متر

۶١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

لوله کشی

 فصل هفتم – آارهای متفرقه لوله آشی

١–قيمت ردیف های خمكاری لوله ها قيمت متوسط هر مترلوله خم شده برای تمام شعاع ها و زاویه های خمكاری می باشد
.

.٢–واحد اندازه گيری ”فلنج / اتصال جدا آننده” ، ”عدد” می باشد

۶٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS =< 600بستن فلنج های جدا کننده  M1MSIFC1
٠٧٠١۶٠

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١٧٧،١٩٠ سرجوش

D=3" ٠٢١١۵،٩٠٠ سرجوش

D=4" ٠٣١۵۴،٣٧٠ سرجوش

D=5" ٠۴١٩٣،٠٩٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢٣١،۵۶٠ سرجوش

D=8" ٠۶٣٠٨،٧۴٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣٨۵،٩٣٠ سرجوش

D=12" ٠٨۴۶٣،١١٠ سرجوش

D=14" ٠٩۵۴٠،٣٠٠ سرجوش

D=16" ١٠۶١٧،۴٨٠ سرجوش

D=18" ١١۶٩۴،۶٧٠ سرجوش

D=20" ١٢٧٧١،٨۵٠ سرجوش

D=24" ١٣٩٢۶،٢٢٠ سرجوش

D=26" ١۴١،٠٠٣،۶۶٠ سرجوش

D=28" ١۵١،٠٨٠،٨۴٠ سرجوش

D=30" ١۶١،١۵٨،٠٣٠ سرجوش

D=32" ١٧١،٢٣۵،٢١٠ سرجوش

D=34" ١٨١،٣١٢،۴٠٠ سرجوش

D=36" ١٩١،٣٨٩،۵٩٠ سرجوش

D=38" ٢٠١،۴۶۶،٧٧٠ سرجوش

D=40" ٢١١،۵۴٣،٩۶٠ سرجوش

D=42" ٢٢١،۶٢١،١۴٠ سرجوش

D=44" ٢٣١،۶٩٨،٣٣٠ سرجوش

D=46" ٢۴١،٧٧۵،۵١٠ سرجوش

D=48" ٢۵١،٨۵٢،٧٠٠ سرجوش

D=50" ٢۶١،٩٢٩،٨٨٠ سرجوش

D=52" ٢٧٢،٠٠٧،٠٧٠ سرجوش

D=54" ٢٨٢،٠٨۴،٢۵٠ سرجوش

D=56" ٢٩٢،١۶١،۴۴٠ سرجوش

۶٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

C: 600 < CLASS <= 1500بستن فلنج های جدا کننده M1MSIFC2
٠٧٠٢۶٠

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١٩۶،٧٩٠ سرجوش

D=3" ٠٢١۴۴،٩۴٠ سرجوش

D=4" ٠٣١٩٣،٠٩٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢۴٠،٩٩٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢٨٩،۶٣٠ سرجوش

D=8" ٠۶٣٨۵،٩٣٠ سرجوش

D=10" ٠٧۴٨٢،٧٢٠ سرجوش

D=12" ٠٨۵٧٩،٠١٠ سرجوش

D=14" ٠٩۶٧۵،۵۶٠ سرجوش

D=16" ١٠٧٧١،٨۵٠ سرجوش

D=18" ١١٨۶٨،۶۵٠ سرجوش

D=20" ١٢٩۶۴،٩۴٠ سرجوش

D=24" ١٣١،١۵٨،٠٣٠ سرجوش

D=26" ١۴١،٢۵۴،۵٧٠ سرجوش

D=28" ١۵١،٣۵٠،٨٧٠ سرجوش

D=30" ١۶١،۴۴٧،۶۶٠ سرجوش

D=32" ١٧١،۵۴٣،٩۶٠ سرجوش

D=34" ١٨١،۶۴٠،۵٠٠ سرجوش

D=36" ١٩١،٧٣۶،٨٠٠ سرجوش

D=38" ٢٠١،٨٣٣،۵٩٠ سرجوش

D=40" ٢١١،٩٢٩،٨٨٠ سرجوش

D=42" ٢٢٢،٠٢۶،۶٨٠ سرجوش

D=44" ٢٣٢،١٢٢،٩٧٠ سرجوش

D=46" ٢۴٢،٢١٩،۵١٠ سرجوش

D=48" ٢۵٢،٣١۵،٨١٠ سرجوش

D=50" ٢۶٢،۴١٢،۶٠٠ سرجوش

D=52" ٢٧٢،۵٠٨،٩٠٠ سرجوش

D=54" ٢٨٢،۶٠۵،۴۴٠ سرجوش

D=56" ٢٩٢،٧٠١،٧۴٠ سرجوش

۶۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS > 1500بستن فلنج های جدا کننده M1MSIFC3
٠٧٠٣۶٠

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠٢١١۵،٩٠٠ سرجوش

D=3" ٠٣١٧٣،٩٨٠ سرجوش

D=4" ٠۵٢٣١،۵۶٠ سرجوش

D=5" ٠۶٢٨٩،۶٣٠ سرجوش

D=6" ٠٧٣۴٧،۴۶٠ سرجوش

D=8" ٠٩۴۶٣،١١٠ سرجوش

D=10" ١٠۵٧٩،٠١٠ سرجوش

D=12" ١١۶٨۶،٩٧٠ سرجوش

۶۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب اتصال جداکننده M1MSIJ
٠٧١١۶٠

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١١٠٧،٩۶٠ عدد

D=3" ٠٢١۶١،۵٧٠ عدد

D=4" ٠٣٢١۵،۶٧٠ عدد

D=5" ٠۴٢۶٩،٧٨٠ عدد

D=6" ٠۵٣٢٨،١٠٠ عدد

D=8" ٠۶۵١٠،٨۴٠ عدد

D=10" ٠٧۶٣٩،٠۵٠ عدد

D=12" ٠٨٧۶۶،٢۵٠ عدد

D=14" ٠٩٨٩٣،٩۶٠ عدد

D=16" ١٠١،٠٢٢،١٧٠ عدد

D=18" ١١١،١۴٩،٨٨٠ عدد

D=20" ١٢١،٢٧٧،٠٩٠ عدد

D=24" ١٣١،۵٣٣،٠١٠ عدد

D=26" ١۴١،۶۶٠،٧٢٠ عدد

D=28" ١۵١،٧٨٨،۴٣٠ عدد

D=30" ١۶١،٩١۶،۶۴٠ عدد

D=32" ١٧٢،٠۴۴،٣۵٠ عدد

D=34" ١٨٢،١٧٢،٠۵٠ عدد

D=36" ١٩٢،٢٩٩،٧۶٠ عدد

D=38" ٢٠٢،٣۵٨،٧٣٠ عدد

D=40" ٢١٢،۴٨٣،۶٢٠ عدد

D=42" ٢٢٢،۶٠٧،۴٢٠ عدد

D=44" ٢٣٢،٧٣٠،١۴٠ عدد

D=46" ٢۴٢،٨۵۶،۶۵٠ عدد

D=48" ٢۵٢،٩٨٠،۴۵٠ عدد

D=50" ٢۶٣،١٠۴،٨٠٠ عدد

D=52" ٢٧٣،٢٢٨،۶٠٠ عدد

D=54" ٢٨٣،٣۵٢،٩۴٠ عدد

D=56" ٢٩٣،۴٧٧،٢٩٠ عدد

۶۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب بازوی بارگيری نفت M1MSLA
٠٧٢١۶٠

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D: 2" ٠١١،٢٧۴،٣١٠ عدد

D: 3" ٠٢١،٩١٠،٨۵٠ عدد

D: 4" ٠٣٢،۵۴٨،٠٠٠ عدد

۶٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب اسپرینکلر آتش نشانی M1MSSP
٠٧٣١۶٠

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

ALL SIZES ٠١٩٨،٠٨٠ عدد

۶٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب جعبه آتش نشانی M1MSFB
٠٧۴١۶٠

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

ALL SIZES ٠١١،٠۴٩،۵۵٠ عدد

۶٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عميات خم کاری لوله M1MSBN
٠٧۵١۶٠

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D: 2" ٠١١٠٧،٢٢٠ متر

D: 3" ٠٢١٣٩،۴٠٠ متر

D: 4" ٠٣١٩٣،٠٠٠ متر

D: 5" ٠۴٢۴٨،۵۵٠ متر

D: 6" ٠۵٢٨٩،٩۴٠ متر

٧٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

 فصل دهم – نصب تجهيزات دوار

١–مبنای تقسيم بندی و تفكيك هزینه نصب پمپ ها و آمپرسورها، نوع اتصال دستگاه و محرآه مربوط(با آوپلينگ یا مستقيم)، قرارگرفتن دستگاه و محرآه
CLOSED ، از نوع METERINGبودن یا نبودن می باشد. پمپ های (INLINE) روی یك شاسی و یا جدا از هم و وضعيت ورودی و خروجی پمپ

COUPLED محسوب می شوند. در تقسيم بندی پمپ ها و آمپرسورها، انواع آنها از نظر مكانيكی(مثلCENTRIFUGAL  و PLUNGER ،GEAR  ،… ) و یا
.سرویس آنها از نظر نوع سيال در هزینه نصب تأثيری ندارد

.٢–هزینه بارگيری و حمل از انبار پيمانكار به محل نصب در قيمت های این فصل منظور شده است
٣–هزینه تأمين انواع ورق های فوالدی و فوالدی زنگ نزن یا برنجی برای پدگذاری و آماده سازی فونداسيون ها و هم محوری در قيمت های این بخش منظور
شده است. در مورد تجهيزات خاصی آه ورق های فوالدی زیرشاسی و یا شيم هم محوری توسط سازندگان آنها تأمين می شود، آاهش بها منظور

.نمی گردد
.۴–هزینه تأمين گروت برای تجهيزات دوار عمومی در قيمت های این فصل منظور نشده است
.۵–قيمت های این فصل برای اجرای مراحل مختلف آار به روش های گوناگون، یكسان است

۶–هزینه نصب محرك تجهيزاتی آه شاسی مجزا دارند، از ردیف های مربوط به محرآه ها و مولدها محاسبه می شود. انتخاب ردیف قيمت برای
 .متحرك(پمپ، آمپرسور و …) در این حالت، وزن تجهيزات دوار، بدون وزن محرك های مربوط می باشد

٧–قيمت های این فصل، هزینه های ساخت و نصب جك بولت های تنظيم الكتروموتورها و پين های مهار تجهيزات روی پداستال ها و یا سوراخ های هواگيری
.روی ورق شاسی را شامل نمی شود ولی تمامی عمليات الزم برای نصب تا پيش راه اندازی را در بر می گيرد

٨–هزینه نصب متعلقات جانبی تجهيزات دوار آه بر روی شاسی اصلی دستگاه نصب می شود در قيمت نصب دستگاه منظور شده  است ليكن در مورد
)،(PACKAGEDسيستم های جانبی از قبيل سيستم روغنكاری مجزا، سيستم های فيلتر هوای ورودی برای توربين های گاز و یا ... به صورت

.هزینه های نصب بسته به نوع تجهيزات جانبی از ردیف های مربوط جداگانه محاسبه می شود
به عنوان مثال آمپرسور سرویس ایجاد برودت یا آمپرسور تراآم گاز تزریقی به چاه آمپرسور انتهای یك پاالیشگاه گاز و … آه محرك آن توربين گازی با

:اجزای منفصله زیر باشد
  آمپرسور یك شاسی٨–١
 و توربين قدرت و گيربكس یك شاسی  GAS GENERATOR  دستگاه٨–٢
  سيستم روغنكاری آمپرسور یك شاسی٨–٣
 یك شاسی  G.G  سيستم روغنكاری توربين قدرت و٨–۴
  آولرهای هوایی روغن به تعداد هر سرویس٨–۵
 PACKAGE یك G.G  محفظه هوای ورودی به٨–۶
 لوله آشی های رابط بين بسته های روغنكاری مختلف و تجهيزات اصلی(آمپرسور و توربين ها) و بين آولرهای هوایی خنك آننده روغن و٨–٧

 بستههای روغنكاری
PACKAGED هزینه بندهای ٨–١ و ٨–٢ از ردیف های نصب تعریف شده در این فصل محاسبه می شود و هزینه بندهای ٨–٣ و ٨–۴ از ردیف نصب

EQUIPMENT محاسبه می گردد. هزینه بند ٨–۵ براساس قيمت نصب آولرهای هوایی و لوله آشی های رابط( بند ٨–٧)، براساس قيمت اقالم 
.لوله آشی مختلف محاسبه می شود 

به عبارت دیگر از نظر عمليات واحد، هر چند این مجموعه متعلق به آمپرسور است ولی هزینه نصب هر یك از اجزا براساس ردیف جداگانه محاسبه
.می  شود

.٩–عمليات تكميلی نصب و پيش راه اندازی تجهيزات دوار مشتمل بر آارهای زیر می باشد
هم محوری با متحرك در دو حالت انفصال و اتصال لوله های ورودی و خروجی به متحرك برای حصول اطمينان از محدوده مجاز تنش وارده به٩–١

.دستگاه توسط لوله ها
 OILER  شستشوی محفظه یاتاقان ها با حالل و پرآردن محفظه ها با روغن توصيه شده توسط سازنده و نصب٩–٢
.و گارد محافظ آن COUPLING SPACERنصب٩–٣
در صورت نياز و O–RING  دوران آرام محور برای حصول اطمينان از نصب صحيح آب بند مكانيكی و انواع دیگر آب بندها و نصب یا تعویض٩–۴

.پشت آنها GLAND تنظيم
 از روی محورها و سایر قطعات دیگر  RUST – PREVENTIVE  پاك آردن٩–۵
.لوله های رفت و برگشت آب خنك آننده SIGHT GLASS و چك آردن صحت و آامل بودن آنها و نصب AUXILIARY  نصب لوله های٩–۶
. نصب گاسكت های اصلی لوله  های ورودی و خروجی و سایر لوله های جانبی دیگر و محكم آردن اتصال لوله ها به متحرك٩–٧

:عالوه بر آارهای عمومی پيش گفته، موارد ذیل نيز باید برای پيش راه اندازی آمپرسورها انجام شود
 فالشينگ لوله های روغنكاری با روعن داغ و در پایان این مرحله، نصب فيلترهای اصلی روغن و آماده سازی سيستم روغنكاری برای٩–٨

.سرویس عادی
  پر آردن مخزن های روغن و مواد شيميایی سيستم های جانبی با مواد توصيه شده توسط سازندگان٩–٩
.الزم CLEARANCE  نصب یاتاقان های تراست و رادیال یا چك آردن آنها از نظر صحت نصب و٩–١٠
.با یاتاقان های رادیال و تراست VIBRATION  PROBES  اندازه گيری فاصله٩–١١
.از طریق نقاط تخليه آف و دوران آرام روتور CASING  بازرسی داخلی٩–١٢

:موارد ذیل نيز باید برای پيش راه اندازی فن های آولرهای هوایی انجام شود
. چك آردن تراز و یا عمود بودن آامل محورها٩–١٣
  تنظيم زاویه پره ها٩–١۴
(TIP CLEARANCE) اندازه گيری و یكسان سازی فاصله نوك پره ها با رینگ اطراف٩–١۵
. چك آردن ميزان آشش تسمه ها و تنظيم آنها طبق دستورالعمل سازنده٩–١۶
. اجرای سایر موارد مربوط به پيش راه اندازی تجهيزات دوار آه در دستورالعمل های آنها منعكس شده است٩–١٧

١٠–هزینه انجام آارهای پيش راه اندازی پمپ های دارای آوپلينگ، معادل ١۵% و هزینه پيش راه اندازی پمپ های بدون آوپلينگ، معادل ۶% هزینه نصب آنها
.می باشد

.١١–هزینه فالشينگ لوله های روغنكاری، خارج از هزینه های پيش راه اندازی و از گروه لوله آشی محاسبه می شود
.١٢–هزینه انجام آارهای پيش راه اندازی آمپرسورها معادل ١٨/۵% هزیه نصب آن می باشد

.١٣–هزینه انجام آارهای پيش راه اندازی فن ها و بلوئرها، معادل ١٠% هزینه نصب آنها می باشد
، آه تحت نظارت نماینده سازنده پيش راه اندازی می شوند، هرگاه پيمانكار نصب، نيروی SPECIAL ١۴–برای تجهيزات خاص، از قبيل توربين های بخار و یا گاز

.انسانی، ابزار و تجهيزات الزم برای این آار را تأمين نماید، هزینه های مربوط به صورت نفر- روز و آرایه دستگاه محاسبه می شود
یا موتور درونسوز، داآت های انتقال دود و توربين  GAS GENERATOR ، مجموعه ای از اجزای PACKAGED MODULES ١۵–منظور از توربين های گاز از نوع

.قدرت است آه در یك محفظه بسته و توسط سازنده به صورت یكپارچه نصب می شوند
.قرار می گيرند  MACHINERY ON EQUIPMENT در گروه AGITATORS و MIXER ١۶–تجهيزاتی مانند

٧١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پمپ ها - پمپ و موتور با کوپلنگ با یک شاسی M2MAPM01
١٠٠١۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W:  UP TO 500 KG ٠١١٨،٩٨٠ کيلوگرم

W:  501-1250  KG ٠٢١۵،٠٢٠ کيلوگرم

W:  1250-2500  KG ٠٣١٠،۶٨٠ کيلوگرم

W:  2501-5000  KG ٠۴٧،٩۶٠ کيلوگرم

W:  >5000  KG ٠۵۶،١٨٠ کيلوگرم

٧٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLOSE COUPLDپمپ ها - پمپ و موتور -  M2MAPM02
١٠٠٢۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W:  UP TO 500 KG ٠١١٣،١٠٠ کيلوگرم

w:  >500 KG ٠٢١٠،٨٢٠ کيلوگرم

٧٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

IN_LINEپمپ ها - از نوع  M2MAPM03
١٠٠٣۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W:  UP TO 500 KG ٠١١٢،۵١٠ کيلوگرم

W:  501-1250  KG ٠٢١٠،۶٢٠ کيلوگرم

W:  1250-2500  KG ٠٣٧،٧٣٠ کيلوگرم

W:  2501-5000  KG ٠۴۵،٧٢٠ کيلوگرم

W:  >5000  KG ٠۵۴،٣٩٠ کيلوگرم

٧۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پمپ ها - پمپ و موتور با شاسی جداگانه M2MAPM04
١٠٠۴۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W:  UP TO 2500  KG ٠١١٢،۵٢٠ کيلوگرم

W:  2501-5000  KG ٠٢٩،٢٨٠ کيلوگرم

W:  >5000  KG ٠٣٧،١٠٠ کيلوگرم

٧۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کمپرسورها - کمپرسور و محرکه با شاسی مشترک M2MACP01
١٠١١۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W: ALL WEIGHTS ٠١١١،٧٢٠ کيلوگرم

٧۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن ها و دمنده ها M2MAFN01
١٠٢١۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W: ALL WEIGHTS ٠١١٨،۴۶٠ کيلوگرم

٧٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - محرکه / مولد - مونتاژ توسط سازنده M2MADR01
١٠٣١۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W:>  UP TO 5000  KG ٠١۶،٠٧٠ کيلوگرم

W:>  5000-10000  KG ٠٢۴،٢۵٠ کيلوگرم

٧٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - اضافه بها برای مولدها M2MADR02
١٠٣٢۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

ALL SIZES ٠١٢،۵۶٠ کيلوگرم

٧٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - موتورهای احتراق داخلی M2MADR03
١٠٣٣۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W: >UP TO 5000 KG ٠١٧،١۶٠ کيلوگرم

W:>5000-10000 KG ٠٢۶،٧۵٠ کيلوگرم

W:    >10000 KG ٠٣۵،۶١٠ کيلوگرم

٨٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - توربين گازی - مدول های بسته ای M2MADR04
١٠٣۴۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W: ALL WEIGHTS ٠١۵،٢۴٠ کيلوگرم

٨١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

G.Tمحرکه ها و مولدها - داکت های ورود و خروج هوا و دود - M2MADR05
١٠٣۵۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

ALL SIZES ٠١۵،٧۶٠ کيلوگرم

٨٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

FLANGE MOUNTEDBRACKET MOUNTED
رديف

بهاي واحد (ريال)

ماشين آالت روی تجهيزات ثابت M2MAEQ
١٠۴١۶٠

گروه کد

فصل دهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات دوار

W:  UP TO 500 KG ٠١١١،٠٨٠١۵،٣٩٠ کيلوگرم

w:  >500 KG ٠٢٩،۶١٠١١،٩۶٠ کيلوگرم

٨٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

  (PACKAGED)فصل یازدهم – نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

مجموعه ای از دستگاه ها و تجهيزات مختلف اعم از ثابت و دوار می باشد آه همراه با لوله آشی ها و (PACKAGED)١–منظور از تجهيزات بسته ای
آابل آشی های مربوط روی یك شاسی قرار دارند. پيمانكار مسُووليت نصب و تراز آردن مجموعه را روی تكيه گاه(فونداسيون) مربوط بعهده دارد.
چنانچه طبق مشخصات فنی آارخانه سازنده این مجموعه ها نياز به عمليات پيش راه اندازی(از قبيل شستشوی شيميایی، فالشينگ و …) داشته

.باشد هزینه آن با استفاده از مبانی این فهرست بها و با توافق آارفرما بصورت درصدی از هزینه نصب محاسبه می شود
.٢–هزینه آارهایی آه در دوره پيش راه اندازی تجهيزات ثابت صورت می گيرد، در قيمت ردیف های مربوط پيش بينی شده است

.٣–هزینه تأمين گروت در قيمت های این بخش منظور نشده است
، به همراه پایه ها بصورت پيش ساخته و یكپارچه تحویل شود، قيمت نصب آن معادل ٨٠% قيمت نصب(ELEVATED TANKS)۴–در مواردی آه مخزن ها مرتفع

ظروف عمودی بر روی فونداسيون بتنی محاسبه می شود. و در صورتی آه مخزن و پایه ها جدا از هم برای نصب تحویل شده باشند، قيمت نصب
.پایه ها براساس نصب سازه های فلزی و قيمت مخزن براساس ردیف نصب ظروف بر روی سازه های فلزی محاسبه می شود

یا هيترهایی آه بصورت تيوب باندل بر روی فلنج مخزن ها و یا ظروف دیگر نصب می شوند، از ردیف های  ۵SUCTION HEATER–برای تعيين قيمت نصب
.استفاده می شود  HEAT EXCHANGER FLANGE  MOUNTEDمبدل های فلنجی

.محاسبه می شود  PACKAGED EQUIPMENT ۶–هزینه نصب آوره ها  وبویلرهای پيش ساخته، از ردیف
٧–قيمت منظور شده برای آزمایش هيدرو استاتيك مخزن های ذخيره(استوانه ای)، شامل لوله آشی موقت از محل برداشت آب، پمپاژ آب به داخل مخزن
طبق دستورالعمل ها و مشخصات فنی پيمان و آنترل روزانه و ترازیابی اطراف پی مخزن و تهيه نمودارها و گرایش های مربوط، تخليه مخزن و الیروبی

.و تميزآاری مخزن و جمع آوری و برچيدن لوله آشی ها و وسائل اضافی است
.٨–قيمت منظور شده برای آزمایش هيدرواستاتيك مبدل های حرارتی، برای هر دو قسمت پوسته و تيوب آنها است

الزم جهت آزمایش هيدرواستاتيك، اضافه بهایی محاسبه نمی شود و هزینه این عمليات در قيمت آزمایش منظور BLIND FLANGE ٩–برای ساخت انواع
.شده است

١٠–برای آزمایش های هيدرواستاتيك، هزینه تأمين آب در محدوده محل اجرای آار(به شعاع حداآثر ۵ آيلومتر از محل مصرف)  بعهده آارفرماست ولی
.انتقال آن در داخل این محدوده به عهده پيمانكار است

.١١–تأثير تعداد نازل ها در آزمایش های هيدرواستاتيك تجهيزات نادیده گرفته می شود و قيمت یكسان برای آنها منظور می شود

٨۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات بسته ای M2EQPK
١١٠١۶٠

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و
بسته ای

W:  UP TO 2000  KG ٠١٨،٨٨٠ کيلوگرم

W:  >2000-5000  KG ٠٢٧،۵۴٠ کيلوگرم

W:  >  5000 KG ٠٣۵،٩۵٠ کيلوگرم

٨۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ظروف و درام ها - نوع افقی روی پی بتنی M2EQVS01
١١١١۶٠

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و
بسته ای

W:  UP TO 10000  KG ٠١۴،۴٣٠ کيلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢٣،٧٨٠ کيلوگرم

٨۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ظروف و درام ها - نوع عمودی روی پی بتنی M2EQVS02
١١١٢۶٠

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و
بسته ای

W:  UP TO 10000  KG ٠١۵،٩٢٠ کيلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢۵،٠٢٠ کيلوگرم

٨٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مبدل ها - نصب روی پی بتنی M2EQHE01
١١٢١۶٠

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و
بسته ای

W:  UP TO 10 TON ٠١٢،٧٩٩،٧٨٠ تن

W: 10-20  TON ٠٢٢،٢٠٨،۶٢٠ تن

W    >20  TON ٠٣٢،٠۵٨،٠٠٠ تن

٨٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مبدل ها - نصب توسط فلنج M2EQHE02
١١٢٢۶٠

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و
بسته ای

W: UP TO 1 TON ٠١۶،۵٣۴،٩٩٠ تن

W:         >1 TON ٠٢۵،٨٠٨،٨٨٠ تن

٨٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دستگاه پرتاب و دریافت توپک M2EQLR
١١٣١۶٠

گروه کد

فصل یازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات ثابت و
بسته ای

W: UP TO 5 TON ٠١٣،٧٧٨،۶۶٠ تن

W:         >5 TON ٠٢٢،۶٣٢،۵۴٠ تن

٩٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل دوازدهم – مخازن ذخيره استوانه ای

١–در قيمت ردیف های تخليه و باراندازی و صفافی مصالح مخازن سقف شناور جورکردن و صفافی و چيدن ورق های مخزن و همچنين آماده کردن  محل
.صفافی منظور شده است

٢–ردیف های نصب و جوشکاری از جمله شامل حمل قطعات از محل صفافی به محل نصب، تعيين مختصات و تراز یابی محل نصب، اندازه کردن ورق ها و
برش آنها(در موارد الزم) و اصالح ورق های معيوب(در حد متعارف)، آهنگری در محل های روی هم آمدگی ورق ها توسط وسائل نگهدارنده و ایجاد سکو

.و تهيه تکيه گاه های مناسب (برای نصب بدنه) و برداشتن زوائد از روی ورق ها می باشد
٣–هزینه نصب و جوشکاری نازل ها، دریچه ها، منهول ها، فلنج  ها و همچنين ورق های تقویتی، در بدنه، سقف، نرده و  حفاظ اطراف سقف(مخازن سقف

.ثابت) در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است
، بادبندها(TIE RODS)، ميل مهارها(RAFTERS)، رافترها(PURLINS)، الپه ها(TRUSS)۴–سازه های سقف ثابت نوع خرپا(بدون ستون) شامل خرپاها

(BRACINGS) و سایر قطعات اتصالی است.
RAFTER) ، ورق ها و قطعات داخلی سقف (LOWER , UPPER DECK)۵–ردیف های نصب و جوشکاری سقف شناور، شامل ورق های پایينی و باالیی سقف

, TRUSS , COMPARTMENT , RIM , ...) ،منهول ها، فلنج ها، هواکش ها، نازل ها، تکيه گاه های سقف حوضچه تخليه آب سقف و لوله مفصلی مربوط
و به طور کلی تمامی قطعات و (SEAL TUBE)، پله متحرک روی سقف شناور، حلقه الستيکی آب بندی(GUIDE POLE)غالف اندازه  گيری سطح

 .اجزایی است که به نوعی به سقف شناور متصل می شوند

٩١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

بار اندازی و صفافی مصالح مخزن M2TK01
١٢٠١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

CAP: UP TO 6000  M3 ٠١۴۶۵،٣٧٠ تن

CAP: > 6000 -15000  M3 ٠٢٣۶٧،۴٠٠ تن

CAP: >15000 - 45000  M3 ٠٣٣٣٨،٢١٠ تن

CAP: > 45000  M3 ٠۴٢٠٣،۶٠٠ تن

٩٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب جوشکاری کف مخازن M2TK02
١٢١١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

CAP: UP TO 6000  M3 ٠١١۶،٣۶٧،۶۴٠ تن

CAP: > 6000 -15000  M3 ٠٢١۵،١١۵،٨٧٠ تن

CAP: > 15000 - 45000  M3 ٠٣١۴،٣٨٣،٠۵٠ تن

CAP: > 45000  M3 ٠۴١٢،٣۶٣،۵٠٠ تن

٩٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2TK03 نصب جوشکاری بدنه مخازن
١٢٢١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

CAP: UP TO 6000  M3 ٠١٢٢،۶۵٩،٣٢٠ تن

CAP: > 6000 -15000  M3 ٠٢٢١،٠٩۶،٢۶٠ تن

CAP: > 15000 - 45000  M3 ٠٣١٩،۶٢٧،٣٩٠ تن

CAP: > 45000  M3 ٠۴١٧،۶۶۵،١٣٠ تن

٩۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری سقف ثابت مخازن M2TK04
١٢٣١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

CAP: UP TO 6000  M3 ٠١٢٠،١١٩،٧۶٠ تن

CAP: >6000 - 15000  M3 ٠٢١٨،۵۴۴،٣۴٠ تن

CAP: > 15000 - 45000 M3 ٠٣١٧،٠۵۶،٨۶٠ تن

CAP: >  45000 M3 ٠۴١۶،٢١٧،۶٣٠ تن

٩۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری سقف شناور مخازن M2TK05
١٢۴١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

CAP: UP TO 6000  M3 ٠١٢۵،١٧۴،٠۶٠ تن

CAP: > 6000 - 15000  M3 ٠٢٢٣،٢۶١،۵١٠ تن

CAP: > 15000 - 45000  M3 ٠٣٢١،۵٣٢،٨٩٠ تن

CAP: > 45000  M3 ٠۴٢٠،۵۶١،٢٣٠ تن

٩۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

WIND GIRDERنصب و جوشکاری  M2TK06
١٢۵١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

FOR ALL TANK,S

CAPACITIES
٠١٢۴،٩۶٠ کيلوگرم

٩٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری پله بدنه مخازن M2TK)7
١٢۶١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

FOR ALL TANK,S

CAPACITIES
٠١٢٨،١٠٠ کيلوگرم

٩٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری سازه های تير و ستونی MT2K08
١٢٧١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

FOR ALL TANK,S

CAPACITIES
٠١٢۵،٨٧٠ کيلوگرم

٩٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری سازه های خرپایی M2TK09
١٢٨١۶٠

گروه کد

فصل دوازدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره استوانه ای

FOR ALL TANK,S

CAPACITIES
٠١٢٨،۵۴٠ کيلوگرم

١٠٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات متفرقه

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

 (MISCELLANEOUS EQUIPMENT)فصل سيزدهم – نصب تجهيزات متفرقه

١–هزینه نصب جرثقيل های سقفی، شامل هزینه تمامی عمليات از قبيل نصب و تراز ریل های دو طرف، مجموعه موتورها و گيربكس ها و درام و
.ساپورت های آابل و انجام آارهای برقی و … ، براساس ردیف های این فصل محاسبه می شود

٢–هزینه نصب باسكول ها نيز شامل انجام تمامی آارهای برقی مكانيكی تا مرحله انجام آزمایش های قبل از بهره برداری براساس ردیف های این فصل
.محاسبه می شود

.٣–انواع باالبرهای برقی و بادی با یك قيمت، نصب می شوند
۴–هزینه نصب محرك های سيستم های انتقال توان، از قبيل الكتروموتورها، موتورهای درونسوز و غيره، از ردیف های مربوط در بخش نصب تجهيزات دوار
محاسبه می شود و فقط هزینه نصب تسمه ها، پولی ها، چرخ زنجيرها، آوپلينگ های طویل سایر پایه ها و بست ها و حفاظ های مربوط و تنظيمات و

.هم ترازی آنها از ردیف های این بخش محاسبه می شود
.۵–هزینه تأمين گروت در قيمت های این فصل منظور نشده است

١٠١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جرثقيل سقفی M2MSCR
١٣٠١۶٠

گروه کد

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات متفرقه

CAPACITY: UP TO 10 TON ٠١۶،۵٢۴،۶١٠ تن

CAPACITY:         >10 TON ٠٢۵،۵٨٨،٩۵٠ تن

١٠٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

باالبرها M2MSHS
١٣١١۶٠

گروه کد

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات متفرقه

ALL SIZES ٠١١٠،٢۵۴،٢١٠ تن

١٠٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های انتقال نيرو M2MSTR
١٣٢١۶٠

گروه کد

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات متفرقه

W: UP TO  500 KG ٠١٢٢،۵٣٠ کيلوگرم

W: >500-2000 KG ٠٢١٨،٧١٠ کيلوگرم

W:        >2000 KG ٠٣١۴،٢١٠ کيلوگرم

١٠۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات کار گاهی M2MSWE
١٣٣١۶٠

گروه کد

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات متفرقه

ALL TYPES ٠١٣،٩٨۶،٢٩٠ تن

١٠۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات متفرقه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

باسکول ها M2MSWB
١٣۴١۶٠

گروه کد

فصل سيزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  نصب تجهيزات متفرقه

CAPACITY: <30 TON ٠١١٢،٨۴۵،٣۵٠ تن

CAPACITY: >30 TON ٠٢١٠،۵۴۵،۵١٠ تن

١٠۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل چهاردهم – عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

.١–تأمين الكترود بعهده آارفرماست و قيمت آنها در ردیف های این فصل منظور نشده است
.٢–تأمين پيچ و مهره های اتصاالت اسكلت فلزی بعهده آارفرماست و قيمت آنها در قيمت های این فصل منظور نشده است

.٣–هزینه های بارگيری مصالح فلزی از انبار پيمانكار و حمل و تخليه و هرگونه جابجایی های بعدی آنها در قيمت های این فصل منظور شده است
.۴–قيمت مصالح فلزی، در قيمت های این بخش منظور نشده است. هرگاه تأمين مصالح فلزی بعهده پيمانكار باشد، بصورت جداگانه محاسبه می شود

 .، محاسبه می شود STANCHION  ،SUPPORTS، … ۵–هزینه های ساخت و نصب پالتفرم های ظروف و مخزن ها، براساس قيمت های ساخت و نصب
 .۶–هزینه های ساخت و نصب پالتفرم های عملياتی و پله ها، براساس قيمت های ساخت و نصب اسكلت فلزی محاسبه می شود

٧–معيار انتخاب ردیف های ساخت و یا نصب تكيه گاه ها آه براساس دامنه وزنی تفكيك شده است، مجموع وزن قطعات تشكيل دهنده یك تكيه گاه
.می باشد

٨–ساخت و نصب ساپورت های زیر ١٠ آيلوگرم، انواع ساپورت های روی زمين و اطراف بدنه برج ها، مخزن ها، تيرها، ستون های اصلی فلزی و بتنی و لوله ها
.و …) در بر می گيرد .F.Sرا از هر نوع(گاید، شو، آویزهای ساده، دامی، 

 ، ساخت و نصب تمام اجزای فلزی مرتبط با آویزهای فنری منظور شده است. قيمت نصب انواع آویزهای فنری SPRING HANGERS ٩–در ردیف قيمت نصب
.با جزئيات و موقعيت های مختلف نصب یكسان است

در قيمت نصب تأثيری ندارند و فقط از نظر تقسيم بندی وزنی باید در گروه مربوط خود COUNTERWEIGHT نوع آویزهای فنری یعنی ساده یا همراه با
در زیر لوله و روی زمين یا سازه فلزی نصب شود ، قيمت نصب آن معادل ساپورت فلزی هم SPRING SUPPORTقرار گيرند. اگر یك باآس فنری بعنوان

.وزنش می باشد

١٠٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت _قطعات - تکيه گاه، پایه چراغ، چهار چوب ها .. M2STSF01
١۴٠١۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب
سازه های فلزی و تکيه گاه ها

W: UP TO 10-50 KG ٠١١۶،۶١٠ کيلوگرم

W:             >  50 KG ٠٢١٢،۴۶٠ کيلوگرم

١٠٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت _قطعات - نردبان، کيج، جان پناه،... M2STSF02
١۴٠٢۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب
سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١١٩،٩٣٠ کيلوگرم

١٠٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت _قطعات - اسکلت فلزی با مقاطع ساده M2STSF03
١۴٠٣۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب
سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١۶،٨۴٠ کيلوگرم

١١٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت _قطعات - اسکلت فلزی - تير ورق/ خرپا M2STSF04
١۴٠۴۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب
سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١١۴،٨١٠ کيلوگرم

١١١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب_قطعات - تکيه گاه، پایه چراغ، چار چوب ها،... M2STFE01
١۴١١۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب
سازه های فلزی و تکيه گاه ها

W:10-50 KG ٠١٢١،٠۴٠ کيلوگرم

W:  >50 KG ٠٢١۵،۶٨٠ کيلوگرم

١١٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب_قطعات - نردبان، کيج، جان پناه M2STFE02
١۴١٢۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب
سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١٢١،٠٩٠ کيلوگرم

١١٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)GRATINGنصب_قطعات - صفحات مشبک ( M2STFE03
١۴١٣۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب
سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١٨،۴٧٠ کيلوگرم

١١۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)CHEQ.PLATESنصب_قطعات - صفحات آج دار( M2STFE04
١۴١۴۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب
سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١۵،۶٩٠ کيلوگرم

١١۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب_قطعات - اسکلت فلزی M2STFE05
١۴١۵۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب
سازه های فلزی و تکيه گاه ها

ALL SIZES ٠١١۵،٢۶٠ کيلوگرم

١١۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ورق های سقف و دیوار M2STSH
١۴٢١۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب
سازه های فلزی و تکيه گاه ها

(SIDE WALLS SHEETS) ٠١٣٨،٩٩٠ متر مربع

(ROOF SHEETS) ٠٢٢۶،٨٨٠ متر مربع

١١٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

١٠KGساخت و نصب تکيه گاه های زیر  M2STFF
١۴٣١۶٠

گروه کد

فصل چهاردهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات ساخت و نصب
سازه های فلزی و تکيه گاه ها

W: UP TO 5 KG ٠١١٧۶،٢٠٠ عدد

W:  >  5-10 KG ٠٢٣٨٠،٧٢٠ عدد

١١٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل پانزدهم - عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

.١–قيمت ردیف های این فصل برای یكدست رنگ آميزی با انواع رنگ ها  و با هر ضخامت یكسان می  باشد 
.آشور سوئد می باشد ½SA 2 ٢–مشخصات فنی سندبالست در حد استاندارد

.٣–زنگ زدایی سطوح لوله ها، با دستگاه شات بالست یا سند بالست، به یك قيمت می باشد
.۴–به سندبالست و پرایمر لوله ها و اسكلت فلزی، چه قبل از پيش ساخت انجام شود و چه پس از پيش ساخت، یك قيمت تعلق می گيرد

باستثنای هزینه سندبالست قطعات مخزن قبل از نصب آه از ردیف های مربوط استفاده  ۵SHOP–سندبالست و رنگ آميزی تجهيزات سنگين تر از ١۵ تن در(
.می شود )، بصورت اقالم ستاره دار منظور شده  است و در هر مورد باید براساس آناليز ردیف مربوط ارزیابی شود

.۶–هزینه احداث سردخانه (اتاق خنك) برای نگهداری رنگ، اعم از این آه تأمين رنگ با پيمانكار یا آارفرما باشد، بعهده پيمانكار است
.٧–قيمت رنگ آميزی، برای ابزار های مختلف برقی ، بادی یا دستی، یكسان است

.٨–قيمت رنگ آميزی برای لوله های درون واحدهای عملياتی و خارج از آنها، یكسان است
.محاسبه می شود TOUCH UP ٩–بهای لكه گيری ها در مراحل مختلف، فقط یك بار براساس قيمت ردیف

.١٠–تأمين ماسه سندبالست بعهده پيمانكار بوده و هزینه آن در قيمت ها منظور شده است
.١١–چنانچه رنگ توسط پيمانكار تأمين شود، هزینه آن براساس الیه های رنگ آميزی، از ردیف های مربوط محاسبه می شود

١٢–اضافه بهای سند بالست و رنگ آميزی در ارتفاع بيش از ۵ متر، برای اولين ۵ متر اضافی یك بار، برای دومين ۵ متر اضافی دو بار و به همين ترتيب برای
.ارتفاع های بيشتر پرداخت می شود

١١٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کارهای لوله کشی - سند بالست M2PAPI01
١۵٠١۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و
رنگ آميزی

ALL DIAMETERES ٠١١٠۴،٩١٠ متر مربع

١٢٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کارهای لوله کشی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAPI02
١۵٠٢۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و
رنگ آميزی

ALL DIAMETERES ٠١٣١،٠۴٠ متر مربع

١٢١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2PAPI03 اینچ٢کارهای لوله کشی رنگ در محل نصب - قطرهای زیر 
١۵٠٣۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و
رنگ آميزی

ALL DIAMETERES ٠١٨٢،٨۵٠ متر مربع

١٢٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2PAPI04 اینچ و بيشتر٢کارهای لوله کشی - رنگ در محل نصب - قطر 
١۵٠۴۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و
رنگ آميزی

ALL DIAMETERES ٠١۶١،۴۵٠ متر مربع

١٢٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کارهای لوله کشی - لکه گيری M2PAPI05
١۵٠۵۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و
رنگ آميزی

ALL DIAMETERES ٠١٣٨،٨٨٠ متر مربع

١٢۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - ماسه پاشی M2PAEQ01
١۵١١۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و
رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١١١٩،٢۵٠ متر مربع

١٢۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - رنگ در کارگاه رنگ M2PAEQ02
١۵١٢۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و
رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١٢٣،٢٨٠ متر مربع

١٢۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - رنگ در محل نصب M2PAEQ03
١۵١٣۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و
رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١۴٢،۴٨٠ متر مربع

١٢٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - لکه گيری M2PAEQ04
١۵١۴۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و
رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١١٩،۴۴٠ متر مربع

١٢٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - سند بالست M2PAST01
١۵٢١۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و
رنگ آميزی

LIGHT WEIGHT ST.STR. ٠١٨،۴١٠ کيلوگرم

HEAVY WEIGHT ST.STR. ٠٢۴،٢٠٠ کيلوگرم

١٢٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAST02
١۵٢٢۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و
رنگ آميزی

LIGHT WEIGHT ST.STR. ٠١٢،٢٣٠ کيلوگرم

HEAVY WEIGHT ST.STR. ٠٢٨٩٠ کيلوگرم

١٣٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - رنگ در محل نصب M2PAST03
١۵٢٣۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و
رنگ آميزی

LIGHT WEIGHT ST.STR. ٠١٣،٨٣٠ کيلوگرم

HEAVY WEIGHT ST.STR. ٠٢١،۵١٠ کيلوگرم

١٣١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - لکه گيری M2PAST04
١۵٢۴۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و
رنگ آميزی

LIGHT WEIGHT ST.STR. ٠١١،۵۶٠ کيلوگرم

HEAVY WEIGHT ST.STR. ٠٢٩٧٠ کيلوگرم

١٣٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح رنگ آميزی M2PAMT
١۵٣١۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و
رنگ آميزی

INORGANIC ZINC

SILICATE(P1)
٠١۶٠،۵٢٠ متر مربع

ALKYD RED LEAD

PRIMER(P2)
٠٢٣٢،٧۵٠ متر مربع

ZINC RICH EPOXY(P3) ٠٣٧٠،٧٩٠ متر مربع

WASH PRIMER(P4) ٠۴٨٩،۵٣٠ متر مربع

PURE SILICONE

PEIMER(P5)
٠۵٧٩،٣۴٠ متر مربع

MODIFIED SILICONE

PRIMER(P6)
٠۶۴۵،٨٢٠ متر مربع

EPOXY PRIMER(P7) ٠٧٢٧،۴٨٠ متر مربع

MOD. ACRILIC

SILICONE(P8)
٠٨۵٠،٣٠٠ متر مربع

PURE SILICONE

PRIMER(P9)
٠٩۶۶،٣٨٠ متر مربع

ALKYD ENAMEL

FINISH(F1)
١٠٢٢،٩٨٠ متر مربع

MOD. SILICONE

ALUMINIUM(F2)
١١٣٨،۶٠٠ متر مربع

POLYAMIDE EPOXY

FINISH(F3)
١٢١٨،٣۶٠ متر مربع

PORE SILICONE

FINISH(F4)
١٣۶٧،٢۶٠ متر مربع

١٣٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

SANDBLASTINGمخازن ذخيره -  M2PATK01
١۵۴١۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و
رنگ آميزی

کف مخازن سقف ثابت ٠١١٠۵،٣۶٠

تمام سطوح داخل مخازن

سقف شناور
٠٢١۵٨،٠۴٠

سطوح خارجی بدنه مخازن و

سقف ثابت
٠٣١٢۶،۴٣٠

اضافه بها برای ارتفاع بيش از

 متر۵
٠۴١۵،٨٠٠

سند بالست قطعات مخزن

قبل از نصب
٠۵١٢٠،٩٣٠

١٣۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

PAINTINGمخازن ذخيره -  M2PATK02
١۵۴٢۶٠

گروه کد

فصل پانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  عمليات زنگ زدایی و
رنگ آميزی

FLOATING ROOF BOTTOM ٠١٣۵،٧٣٠

OTHER IN& OUT PART OF

TANKS
٠٢٢۵،٣٣٠

ADD.PRICE FOR

H>5M(FOR EA.5M)
٠٣٣،١٢٠

١٣۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

 فصل شانزدهم - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق

١–برای عایقكاری شيرهای آنترل، اندازه گيرهای مقدار جریان و هر نوع ابزاردقيق دیگر آه در امتداد محور لوله ها نصب می شوند، قيمت یكسان و معادل
.شيرهای مكانيكی منظور می شود

.در هر طولی آه باشند، با قيمت یكسان محاسبه می گردد (LEVEL GAUGES)٢–عایقكاری تمام سطح سنج ها 
.بخار، بدون مالحظه تعداد تریسرها، قيمت یكسان محاسبه می شود  TRACER ٣–به عایقكاری لوله های دارای

.در قيمت ها، منظور شده است  INSULATION SUPPORT RING ۴–هزینه ساخت و نصب
.۵–به ازای هر الیه عایقكاری اضافی، در مواردی آه ضخامت عایق زیاد باشد، ٢۵% قيمت ردیف مربوط منظور می شود

.۶–قيمت عایقكاری با پشم سنك یا سيليكات آلسيم یكسان منظور می شود
.سيليكات آلسيم استفاده شود،١٠% به قيمت عایقكاری گرم اضافه می شود (BOARD)٧–هرگاه به جای سيليكات آلسيم پيش ساخته، از صفحات

.٨–هزینه عایقكاری لوله های بزرگتر از ٣۶ اینچ، براساس قيمت های عایقكاری تجهيزات، محاسبه می شود
٩–برای عایقكاری تجهيزاتی آه پوشش ورق روی آنها ، بصورت پيش ساخته توسط سازنده دستگاه تأمين شود ، ٢٠ % از قيمت ردیف مربوطه آسر

.می شود
.١٠–سطح آار مورد محاسبه در عایقكاری تجهيزات دوار، سطح آل صندوق فلزی پوشش دهنده عایق آنهاست

.لوله ها در آارگاه های ثالث، هيچگونه اضافه بهایی محاسبه نمی شود COATING & WRAPPING ١١–برای
.شده توسط آارفرما، فقط هزینه نوار پيچی سرجوش ها و اتصاالت طبق قيمت های این فصل محاسبه می شود COAT & WRAP ١٢–برای لوله های

محاسبه نمی شود ولی برای لوله های عایق شده توسط HOLIDAY TESTمی شوند، هزینه ای بابت COAT & WRAP ١٣–برای لوله هایی آه توسط پيمانكار
.برای آزمایش منفذیابی و ترميم عيوب محاسبه می گردد COAT & WRAPآارفرما، ۵% قيمت

. می باشد SINGLE COAT & SINGLE WRAP بيشتر از قيمت DOUBLE COAT & DOUBLE WRAP  %25 ١۴–قيمت عایقكاری رطوبتی
،در شرایطی آه مصالح آن توسط SINGLE COAT & DOUBLE WRAP  ، با عایقكاری رطوبتی SINGLE COAT & SINGLE WRAP ١۵–قيمت های عایقكاری

.آارفرما تأمين شود ، یكسان است
.١۶–نگهداری از مصالح عایقكاری رطوبتی گرم یا سرد در انبارهای سرد بعهده پيمانكار است و هزینه آن در قيمت های این فصل منظور شده است

.١٧–به عایقكاری رطوبتی گرم سرجوش ها و اتصاالت پس از نصب، اضافه بهایی معادل ٨٠% عایقكاری رطوبتی سرد آنها تعلق می گيرد
١٨–قيمت عایقكاری رطوبتی اتصاالت تا ١٠ اینچ ، معادل دو برابر عایقكاری سرجوش برای زانوها و سه برابر عایقكاری سرجوش هم اندازه برای سه

.راهه ها می باشد

١٣۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله کشی راسته (افقی و
عمودی)

M2ISPH01
١۶٠١۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٩٧،٠٨٠ متر

DIA:    2-6   INCH ٠٢١٣٢،٣٨٠ متر

DIA:   8-12  INCH ٠٣١۶٢،۶١٠ متر

DIA:  14-16 INCH ٠۴١٩٣،١١٠ متر

DIA:  18-24 INCH ٠۵٢٣۶،٢۵٠ متر

DIA:  26-36 INCH ٠۶٢٧٨،۵٧٠ متر

١٣٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - شير آالت و فيتينگ ها M2ISPH02
١۶٠٢۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١١۵۴،٢٣٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢٣٠۴،۴٠٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣۴۵۵،٠١٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴۵۴۶،۴٩٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵۶٠٨،١٢٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶٧۶١،۶۶٠ عدد

١٣٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها M2ISPH03
١۶٠٣۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٧٧،١٢٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢١۵٢،٢٠٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣٢٢٧،۵١٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴٢٧٣،٣١٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵٣٠۴،٠۶٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶٣٨٠،٨٣٠ عدد

١٣٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله های همراه با لوله کشی
حرارتی

M2ISPH04
١۶٠۴۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١١٠٨،۴٣٠ اینچ/قطر

DIA:    2-6   INCH ٠٢١۴٣،۴۶٠ اینچ/قطر

DIA:   8-12  INCH ٠٣١٧٣،٧٠٠ اینچ/قطر

DIA:  14-16 INCH ٠۴٢٠٣،٩۴٠ اینچ/قطر

DIA:  18-24 INCH ٠۵٢۴۶،٨٣٠ اینچ/قطر

DIA:   >24   INCH ٠۶٢٧٩،٨٣٠ اینچ/قطر

١۴٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - ابزار دقيق - سطح سنج ها -
ادوات در طول خط

M2ISPH0501
١۶٠۵۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١۶۵۴،٨۵٠ عدد

١۴١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - سر و ته مبدل ها و ظروف M2ISEH01
١۶١١۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١،٣٧٣،۶٠٠ متر مربع

١۴٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

عايقکاري گرم تجهيزات - ديواره مبدلها و ظروف

١۴٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - دیواره مبدل ها و ظروف M2ISEH
١۶١٢۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٢۴٩،۴٨٠ متر مربع

١۴۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - دیواره مخازن M2ISEH03
١۶١٣۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١۵٧،٧۵٠ متر مربع

١۴۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - سقف مخازن M2ISEH04
١۶١۴۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١٢٧،٩٣٠ متر مربع

١۴۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - تجهيزات دوار M2ISEH05
١۶١۵۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٧٢٨،٠٠٠ متر مربع

١۴٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - داکت ها و هواکش ها M2ISEH06
١۶١۶۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١۵٨،٠٨٠ متر مربع

١۴٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری ضد آتش - لبه های پائينی ظروف M2ISFP01
١۶٢١۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١۴،۴٨٩،٢٣٠ متر مکعب

١۴٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری ضد آتش - اسکلت فلزی M2ISFP02
١۶٢٢۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١٢۵،۵٠٧،٧۵٠ متر مکعب

١۵٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - پوشش و نوار پيچی گرم M2ISWR01
١۶٣١۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١١۶،٣٢٠ اینچ/متر

DIA:          > 10 INCH ٠٢١۴،٢۶٠ اینچ/متر

١۵١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - نوار پيچی سرد M2ISWR02
١۶٣٢۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١١٧،۶٩٠ اینچ/متر

DIA:          > 10 INCH ٠٢١۶،٢٢٠ اینچ/متر

١۵٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - نوار پيچی و تعمير اتصاالت M2ISWR03
١۶٣٣۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١۴١،٣٢٠ اینچ/قطر

DIA:          > 10 INCH ٠٢٣٠،۶۵٠ اینچ/قطر

١۵٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله
های راسته (افقی و عمودی)

M2ISMT0101
١۶۴١۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١٣٢،٧٩٠ اینچ/متر

١۵۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - شير
آالت و فيتينگ ها

M2ISMT0102
١۶۴٢۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١٧٧،٣٨٠ اینچ/قطر

١۵۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق -
فلنج ها

M2ISMT0103
١۶۴٣۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١٢٠،٨١٠ اینچ/قطر

١۵۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله
 حرارتیtracerهای دارای

M2ISMT0104
١۶۴۴۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١۴٠،٣٩٠ اینچ/متر

١۵٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - ابزار
دقيق

M2ISMT0105
١۶۴۵۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١۴۶۴،٠۵٠ دستگاه

١۵٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم تجهيزات M2ISMT02
١۶۵۶۶٠

گروه کد

فصل شانزدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

EXCHANGER & VESSEL

HEAD
٠١١،٠۵١،۶٠٠ متر مربع

EXCHANG. ,VESSEL,

TANKS, DUCTS
٠٢٣٧٢،٨٢٠ متر مربع

ROTARY EQUIPMENT ٠٣۴۵٢،٨۴٠ متر مربع

١۵٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل هفدهم - حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

ردیف های این فصل هزینه های تحویل تجهيزات و مصالح از آارفرما، بارگيری، حمل تا محل آارگاه (محل انبار پيمانكار) و باراندازی آنها می باشد آه بصورت
ردیف های جداگانه تحت عنوان ”بارگيری و تخليه” و همچنين " حمل "  محاسبه می شود. هزینه های بارگيری، حمل و تخليه از انبار پيمانكار تا محل نصب و

.یا آارگاه های جانبی دیگر پيمانكار در قيمت ردیف های نصب منظور شده است

١۶٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

بارگيری و تخليه M2TR01
١٧٠١۶٠

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  حمل تجهيزات و مصالح تا
انبار پيمانکار

W: UP TO 10 TON ٠١٣۶٧،١٨٠ تن

W:     10-20 TON ٠٢٣١۶،٣٩٠ تن

W:    20-50 TON ٠٣٢١۶،۶٢٠ تن

١۶١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل M2TR02
١٧١١۶٠

گروه کد

فصل هفدهم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق -  حمل تجهيزات و مصالح تا
انبار پيمانکار

W: UP TO 20 TON ٠١١،٧٠٠ تن/کيلومتر

W:   20-50 TON ٠٢۴٨٠ تن/کيلومتر

١۶٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل نوزدهم- کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

١–هزینه انجام آزمایش های به روش های ذرات مغناطيسی و اولتراسونيك بر اساس فهرست بهای ژئوتكنيك و مقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی محاسبه می شود. ولی هزینه های آزمایش هيدرواستاتيك، آزمایش های مایع نفوذی و رادیوگرافی، بر اساس قيمت های

.این بخش محاسبه می گردد
٢–قيمت منظور شده برای آزمایش هيدرواستاتيک مخزن های ذخيره(استوانه ای)، شامل لوله کشی موقت از محل برداشت آب، پمپاژ آب به داخل مخزن
طبق دستورالعمل ها و مشخصات فنی پيمان و کنترل روزانه و ترازیابی اطراف پی مخزن و تهيه نمودارها و گرایش های مربوط، تخليه مخزن و الیروبی

.و تميزکاری مخزن و جمع آوری و برچيدن لوله کشی ها و وسایل اضافی است
.الزم برای اجرای آزمایش هيدرواستاتيك، اضافه بهایی محاسبه نمی شود BLIND FLANGE ٣–برای ساخت انواع

۴–در اجرای آزمایش های هيدرواستاتيك هزینه تامين آب در محدوده محل اجرای آار به شعاع حداآثر ۵ آيلومتر از محل مصرف بعهده آارفرماست ولی
.انتقال آن در داخل این محدوده بعهده پيمانكار می باشد

.۵–تاثير تعداد نازل ها در آزمایش هيدرواستاتيك تجهيزات نادیده گرفته می شود و قيمت یكسان برای آنها منظور می گردد
.قطعات فيلم ها تاثيری در هزینه رادیوگرافی ندارد OVERLAP ۶–قيمت رادیوگرافی برای واحد طول قطعه منظور می شود. به این ترتيب ميزان

١۶٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش های هيدرواستاتيکی مخازن M2CWHSO1
١٩٠١۶٠

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب
تجهيزات، رنگ و عایق

CAP : UP TO 6000 M3 ٠١٣٣،٧٧٠ متر مکعب

CAP :> 6000-15000 M3 ٠٢٢٣،٩٠٠ متر مکعب

CAP :> 15000-45000 M3 ٠٣١٩،٠٢٠ متر مکعب

CAP :> 45000 M3 ٠۴١٢،٩٨٠ متر مکعب

١۶۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش های هيدرو استاتيکی - ظروف، برج ها M2EQHS01
١٩٠٢۶٠

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب
تجهيزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١٢٧۴،٧۵٠ کيلوگرم

١۶۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

S. & Tآزمایش های هيدرو استاتيکی - مبدل های از نوع  M2EQHS02
١٩٠٣۶٠

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب
تجهيزات، رنگ و عایق

ALL SIZES ٠١٨٣٠ کيلوگرم

١۶۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش به روش مایع نفوذی M2CWPT
١٩١١۶٠

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب
تجهيزات، رنگ و عایق

FOR ALL TANKS ROOF &

BOTTOM
٠١٨،۴٨٠ متر مربع

١۶٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 

ALL JOINTS UP TO 50 MM THK
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش پرتونگاری M2CWGR
١٩٢١۶٠

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب
تجهيزات، رنگ و عایق

ALL JOINTS UP TO 50 MM

THK
٠١۵،٠۵٠ سانتيمتر

١۶٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش با هوای فشرده M2CWAT
١٩۵١۶٠

گروه کد

فصل نوزدهم - نصب تجهيزات ، رنگ و عایق - کارهای تکميلی نصب
تجهيزات، رنگ و عایق

FOR ALLSTORAGE TANKS

NOZZLES
٠١٣۴٣،٣١٠ عدد

١۶٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

آارهای برق

فصل بيست و یکم – کابل کشی و سيم کشی

١-بهای ردیف های این فصل براساس مترطول آابل یا سيم محاسبه می شود. در ردیف های مربوط به ماسه ریزی و آجرچينی واحد اندازه گيری مترمربع
.است

، می باشد. در صورت استفاده از سطوح ولتاژ غير مذآور در این استاندارد(بهIPS-M-EL-270 ٢–دسته بندی آابل ها از لحاظ سطح ولتاژ منطبق براستاندارد
.) ، از ردیف مربوط به اولين سطح ولتاژ باالی سطح مورد نظر(٣٣ برای ٢۴ آيلو ولت) استفاده می شودKV 24 عنوان مثال

برای Sمجموع سطح مقطع هادی های بكار رفته در آابل می باشد. بعنوان مثال،   S محاسبه شده است. منظور از S ٣–قيمت ها برحسب سطح مقطع
.آابل ٣×۴ ميليمترمربع، معادل ١٢ ميليمترمربع و برای آابل ٧٠+٩۵×٣ ميليمترمربع ، معادل ٣۵۵ ميليمترمربع است

.۴-قيمت های این فصل براساس ٢ نوع ساختار آابل: ١ – بدون زره  ٢ – زره دار محاسبه شده است
و غيره)  در قيمت ها منظور شده است و هيچگونه تغيير قيمت  (XLPE , PE, PVC ۵–عایق و پوشش تمامی آابل ها در این فصل، بدون توجه به جنس آنها

.از این بابت محاسبه نمی شود
.، اجرای آابل داخل ترانشه بتونی و یا آانال خاآی می باشد (UNDERGROUND)۶–منظور از آابل آشی زیرزمينی

٧–هرگونه روش اجرای آابل آه در دسته بندی زیرزمينی قرار نمی گيرد( از جمله روی سينی یا نردبان آابل و داخل آاندوئيت) تحت عنوان روی زمينی 
(ABOVE GROUND) طبقه بندی شده و از تفاوت های اجرایی جزیی چشم پوشی شده است.

٨–تمامی آارهای تكميلی مربوط به آابل آشی شامل مرتب آردن، مهار آردن، نصب شماره آابل، آزمایش طبق نقشه و مشخصات فنی و تحویل به
.آارفرما، در قيمت ها منظور شده است

، هزینه آن باید جداگانه HIGH POT TEST و تلفن چك در نظر گرفته شده است. در صورت نياز به  (MEGGER TESTER)٩–آزمایش آابل با مگر تستر
.محاسبه شود

:١٠–در صورتی آه هر رشته آابل از ابتدا تا انتها از لحاظ محل اجرا(زیر زمينی یا روی زمينی)  تحت بيش از یك ردیف قرار گيرد، به شرح زیر ارزیابی می شود
هرگاه حداقل ٨٠% طول مسير اجرا از یك نوع خاص باشد، تمامی مسير اجرای آن رشته آابل تحت همان ردیف قرار می گيرد. در غير اینصورت، هر
بخش از آابل مورد نظر تحت ردیف مربوط منظور می شود. بعنوان مثال، اگر ١٠٠ متر آابل از محل ترانسفورماتور تا اتاق آنترل اجرا شود و ٨۶ متر از
مسير اجرا زیرزمينی و ١۴ متر روی زمينی باشد، تمامی ١٠٠ متر آابل تحت ردیف مربوط به زیرزمينی قرار می گيرد.  اگر ٧٣ متر از مسير اجرای این
 .آابل زیرزمينی و ٢٧ متر روی زمينی باشد، هر یك از این طول ها تحت ردیف مربوط به خود قرار خواهد گرفت: ٧٣ متر زیرزمينی و ٢٧ متر روی زمينی

:١١–در محاسبه بهای ردیف ها مراحل اجرایی زیر منظور شده است
 ــ  حمل قرقره از انبار پيمانكار به محل اجرا و قراردادن آن روی خرك آابل

 ــ  خواباندن آابل یا سيم در محل تعيين شده طبق نقشه و مشخصات فنی
)ــ  مرتب آردن، مهار آردن و نصب شماره آابل یا سيم(در صورت نياز

ــ  آزمایش های عایقی و صحت اتصال و تحول به آارفرما
١٢–قيمت ردیف ها بر مبنای هادی مسی محاسبه شده است. در صورتی آه هادی آابل آلومينيومی باشد، ضریب ٠/٧ به ردیف های مربوط اعمال

.می شود
.١٣–در آابل آشی تلفن، سر سيم بندی جزو مراحل اجرایی و هزینه آن در قيمت ها منظور شده است

١۴–قيمت ردیف های آابل تلفن بر مبنای اجرا روی سينی یا نردبان آابل محاسبه شده است. برای سایر روش های اجرا، از قيمت همين ردیف ها استفاده
.می شود

.١۵–قطرهای مختلف هادی در آابل های تلفن یكسان فرض شده است و قيمت ها تنها بر اساس تعداد زوج های هر آابل محاسبه گردیده است
، می باشد. برای سيم آشی به روش های دیگر، از همين ردیف هاCLOSED TYPE  ١۶–ردیف های سيم آشی براساس سيم آشی داخل آاندوئيت از نوع

.استفاده می شود

١٧٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

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

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - زیر زمينی بدون زره ELCW01BDUA
٢١٠١۶٠

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢١،٢٨٠٢٨،٧۴٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2۴٢،۴٢٠۵٠،۵٢٠ ٠٢٢۴،٣١٠٣٣،١٣٠٣۵،٩٨٠ متر

40 < S <= 64 MM2۵٢،۶۴٠۶٣،٣٣٠ ٠٣٣٠،٣٩٠۴١،۴٢٠۴۴،١٧٠ متر

64 < S <= 100 MM2۶۴،١۵٠٧۴،۴۴٠ ٠۴٣۶،۴٨٠۴٩،۶٩٠۵۵،٨۴٠ متر

100 < S <= 140 MM2٧٨،٠۵٠٨٩،٧۶٠ ٠۵۴٨،۵١٠۶١،٢٢٠۶٨،۵١٠ متر

140 < S <= 190 MM2٨٧،٠٧٠٩٨،٧٠٠ ٠۶۵٧،۶٢٠٧٢،٧٠٠٧٧،۵۶٠ متر

190 < S <= 240 MM2٩٣،۴٢٠١٠۴،١١٠ ٠٧۶٣،۶٨٠٨٠،٣۶٠٨۴،۶٢٠ متر

240 < S <= 300 MM2١٠۵،٣۵٠١١۵،۴١٠ ٠٨٧٢،٧۵٠٩١،٨٣٠٩٧،٠٨٠ متر

300 < S <= 450 MM2١۴٩،٣١٠١۶٠،٨٣٠ ٠٩١١٢،٣٠٠١٣٣،٣۵٠١٣٩،۶١٠ متر

450 < S <= 500 MM2٢٢٠،٨٩٠٢٣۵،٧٩٠ ١٠١۶٨،۴١٠١٩٩،٩٨٠٢٠٨،۴٣٠ متر

500 < S < = 650 MM2٢۴٣،٢۶٠٢۵٨،۴۶٠ ١١١٨٧،١٣٠٢٢٢،٢٢٠٢٣٠،۵٧٠ متر

650 < S < =800 MM2٢٩٣،۴٢٠٣٠۴،٧١٠ ١٢٢٣٢،٠٣٠٢٧۵،۵۵٠٢٨۴،۵١٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٣۶٩،٨٣٠٣٨٢،١٩٠ ١٣٢٩٩،۴١٠٣۵۵،۵٣٠٣۶٠،٣۶٠ متر

1000 < S < 1200 MM2۴٣٣،٢۵٠۴۴۵،٧٢٠ ١۴٣۵۵،۵۴٠۴٢٢،٢٢٠۴٢۴،٠٧٠ متر

S> 1200 MM2۴۶٩،٣٢٠۴٩٨،٢١٠ ١۵۴١١،۶۶٠۴۴٣،٠۴٠۴۵٩،۶٠٠ متر

١٧١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

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

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - زیر زمينی - زره دار ELCW01BDAR
٢١٠٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢٧،٧٧٠٢٩،٨۴٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٣١،٧٧٠٣٣،٩۴٠۴٢،٨٠٠ متر

40 < S <= 64 MM2۶١،٩٣٠٧٢،٩٠٠ ٠٣٣٩،۶٧٠۴٢،٠۵٠۵٣،١٢٠ متر

64 < S <= 100 MM2٧٣،۶۶٠٨۴،۵٨٠ ٠۴۴٧،۶١٠۵٠،٢٢٠۶۴،٧۴٠ متر

100 < S <= 140 MM2٨٩،٢٣٠١٠٢،٠٧٠ ٠۵۵٨،۶٧٠۶٣،۵٨٠٧٨،٧۵٠ متر

140 < S <= 190 MM2٩٧،٩٠٠١١٠،٠٨٠ ٠۶۶٩،۶۵٠٧۵،١٧٠٨٧،٨٨٠ متر

190 < S <= 240 MM2١٠۴،۵١٠١١٧،٠٠٠ ٠٧٧۶،٩۶٠٨٢،٠٩٠٩۴،٢٧٠ متر

240 < S <= 300 MM2١١۶،۴۴٠١٢٨،۶٧٠ ٠٨٨٧،٩٧٠٩٣،٠۴٠١٠۶،٣۴٠ متر

300 < S <= 450 MM2١۶۴،۴١٠١٨١،٠٨٠ ٠٩١٢٧،٩٢٠١٣۶،١٧٠١۵٠،٣٣٠ متر

450 < S <= 500 MM2٢٣٧،٩٠٠٢۵۶،٢۵٠ ١٠١٩١،٨۵٠٢٠۴،٢١٠٢٢٢،٣٩٠ متر

500 < S < = 650 MM2٢۶٠،٠٨٠٢٧٨،١١٠ ١١٢١٣،٢٠٠٢٢۵،٨۶٠٢۴۴،٩٢٠ متر

650 < S < =800 MM2٣١٠،٣۶٠٣٢٨،٢٨٠ ١٢٢۶۴،٣۴٠٢٨١،٨٩٠٢٩۵،۴٣٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٣٨۴،٠۵٠٣٩٨،٨۵٠ ١٣٣۴١،٠٨٠٣۶٣،٧۴٠٣٧٢،٣٩٠ متر

1000 < S < 1200 MM2۴۴۵،٧٢٠۴۵٨،۵٧٠ ١۴۴٠۵،٠۶٠۴٣۵،٩۴٠۴٣۶،٢۵٠ متر

S> 1200 MM2۴٧۴،٢٢٠۵٠۵،١۴٠ ١۵۴٢٧،٩٠٠۴۵۶،۶١٠۴۶٢،٣٢٠ متر

١٧٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

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

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - روی سينی یا نردبان کابل - بدون زره ELCW01TLUA
٢١٠٣۶٠

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢٧،٠٨٠٣۵،٧٧٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2۵٣،٠١٠۶٣،١٩٠ ٠٢٣٠،٩۶٠۴٠،٨۶٠۴۴،٧۴٠ متر

40 < S <= 64 MM2۶۵،٧۵٠٧٩،١٨٠ ٠٣٣٨،۶٧٠۵١،٠٨٠۵۴،٩٨٠ متر

64 < S <= 100 MM2٨٠،١٧٠٩٣،٠٩٠ ٠۴۴۶،۴٣٠۶١،٢٨٠۶٩،۴٨٠ متر

100 < S <= 140 MM2٩٨،٠٠٠١١٢،٨٢٠ ٠۵۶١،٧٧٠٧۵،٩٢٠٨۵،٧٢٠ متر

140 < S <= 190 MM2١٠٩،٣۶٠١٢۴،٠۵٠ ٠۶٧٣،٣۶٠٩٠،١۴٠٩٧،٠٣٠ متر

190 < S <= 240 MM2١١٧،٢٧٠١٣٠،٧۶٠ ٠٧٨١،٠٧٠٩٩،۶٣٠١٠۵،٨٣٠ متر

240 < S <= 300 MM2١٣٢،٢٩٠١۴۴،٩٧٠ ٠٨٩٢،۶٣٠١١٣،٨۴٠١٢١،۴٧٠ متر

300 < S <= 450 MM2١٩٠،۵٧٠٢٠۵،٢٩٠ ٠٩١۴۴،٣٧٠١۶٨،٨٠٠١٧٧،٧۵٠ متر

450 < S <= 500 MM2٢٨١،٩٣٠٣٠١،٠۴٠ ١٠٢١۶،۵٣٠٢۵٣،١٢٠٢۶۵،٣۴٠ متر

500 < S < = 650 MM2٣١٠،۴۵٠٣٢٩،٩٣٠ ١١٢۴٠،۵٨٠٢٨١،٢٨٠٢٩٣،۵٠٠ متر

650 < S < =800 MM2٣٧۴،۴٣٠٣٨٨،٨٩٠ ١٢٢٩٨،٣٠٠٣۴٨،٧٨٠٣۶٢،٢١٠ متر

800 < S < = 1000 MM2۴٧١،٨۶٠۴٨٧،٧٢٠ ١٣٣٨۴،٩١٠۴۵٠،٠١٠۴۵٨،۶٩٠ متر

1000 < S < 1200 MM2۵۵٢،۶٩٠۵۶٨،٧٣٠ ١۴۴۵٧،٠٩٠۵٣۴،٣٨٠۵٣٩،٧٣٠ متر

S> 1200 MM2۶٢٧،٨٠٠۶٣٣،۶٩٠ ١۵۵٢٩،٢۴٠۶١٨،٧٧٠۶٢۴،٩۴٠ متر

١٧٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

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

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - روی سينی یا نردبان کابل - زره دار ELCW01TLAR
٢١٠۴۶٠

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٣۵،٧٧٠٣٧،١٣٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢۴٠،٨۶٠۴٢،٢٣٠۵٣،٣١٠ متر

40 < S <= 64 MM2٧٧،۴١٠٩١،٢٣٠ ٠٣۵١،٠٨٠۵٢،٣١٠۶۶،١۵٠ متر

64 < S <= 100 MM2٩٢،١٠٠١٠۵،٨٢٠ ٠۴۶١،٢٨٠۶٢،۴۴٠٨٠،۶٣٠ متر

100 < S <= 140 MM2١١٢،١۴٠١٢٨،٣۵٠ ٠۵٧۵،٩٢٠٧٩،۵٢٠٩٨،۶٠٠ متر

140 < S <= 190 MM2١٢٣،٠٠٠١٣٨،۴١٠ ٠۶٩٠،١۴٠٩۴،٠٣٠١١٠،٠٠٠ متر

190 < S <= 240 MM2١٣١،٣٠٠١۴٧،٠۶٠ ٠٧٩٩،۶٣٠١٠٢،۶۶٠١١٧،٩٩٠ متر

240 < S <= 300 MM2١۴۶،٢٣٠١۶١،۶٩٠ ٠٨١١٣،٨۴٠١١۶،٣٩٠١٣٣،٠٩٠ متر

300 < S <= 450 MM2٢٠٩،٩۶٠٢٣١،٣١٠ ٠٩١۶٨،٨٠٠١٧٣،٣٠٠١٩١،۴۶٠ متر

450 < S <= 500 MM2٣٠٣،٧۶٠٣٢٧،٢۶٠ ١٠٢۵٣،١٢٠٢۵٩،٩۴٠٢٨٣،٢٢٠ متر

500 < S < = 650 MM2٣٣٢،٠١٠٣۵۵،١٣٠ ١١٢٨١،٢٨٠٢٨٧،۴٧٠٣١١،٨٨٠ متر

650 < S < =800 MM2٣٩۶،١٣٠۴١٩،١٣٠ ١٢٣۴٨،٧٨٠٣۵٨،٨۴٠٣٧۶،١۵٠ متر

800 < S < = 1000 MM2۴٩٠،١٠٠۵٠٩،٠۵٠ ١٣۴۵٠،٠١٠۴۶٣،٠٢٠۴٧۴،٠٨٠ متر

1000 < S < 1200 MM2۵۶٨،٧٣٠۵٨۵،١٨٠ ١۴۵٣۴،٣٨٠۵۵۵،٠٠٠۵۵۵،٣٣٠ متر

S> 1200 MM2۶٣٣،٨۶٠۶٣٩،٩٩٠ ١۵۶١٨،٧٧٠۶۴٢،۶١٠۶٣٠،٧٩٠ متر

١٧۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های تلفن ELCW02
٢١١١۶٠

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

N<=12 PAIRS ٠١۶٨،٣٨٠ متر

12< N < 60 PAIRS ٠٢٩۵،۴٨٠ متر

60< N < 100 PAIRS ٠٣١٢٣،٠٣٠ متر

100< N   PAIRS ٠۴١۵٠،٣۵٠ متر

١٧۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيم ها ELCW03
٢١٢١۶٠

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

S < =  0.5  MM2 ٠١٩،٨٠٠ متر

0.5 <S <= 1.5 MM2 ٠٢١٣،٠٧٠ متر

1.5 < S <=6 MM2 ٠٣١۶،٣۵٠ متر

6 < S <= 16 MM2 ٠۴٢١،٢۶٠ متر

١٧۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل ها و سيم های متفرقه ELCW04
٢١٣١۶٠

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

ELEC. HEAT TRACING

CABLE
٠١٩١،٢٠٠ متر

COAXIAL CABLE ٠٢١٠٨،۴١٠ متر

١٧٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ماسه ریزی و آجرچينی داخل ترانشه ELCW05
٢١۴١۶٠

گروه کد

فصل بيست و یکم -  کارهای برق - کابل کشی و سيم کشی

LAYING SAND ٠١٨٧،١٣٠ متر مربع

LAYING BLOCKS ٠٢١٢٣،٢٣٠ متر مربع

١٧٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

آارهای برق

فصل بيست و دوم - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

.سيم است. واحد اندازه گيری گلند عدد می باشد  (CORE )١–واحد اندازه گيری ردیف های این فصل، سر یا انتهای آابل شامل یك یا چند رشته
.می باشد  HEAT SHRINK ٢–بهای ردیف های سرسيم بندی آابل های فشار ضعيف و آنترل شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای آابلشو و سر سيم و

٣–بهای ردیف های سرسيم بندی آابل های فشار متوسط( بيش از ١٠٠٠ ولت تا ۶۶ آيلو ولت) شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای آابل شو و سر
.، می باشد (CONNECTION KIT)آابل

.هزینه  آن جداگانه محاسبه می شود  HIGH POT TEST ۴–آزمایش های الزم با مگر تستر و تلفن چك در نظر گرفته شده است. در صورت نياز به
۵–بهای اتصال(مفصل بندی) آابل های فشار متوسط، ٢/۴ برابر بهای ردیف های سرسيم بندی همان آابل هاست. هرگاه در موارد خاص و با نظر

.مهندس مشاور نياز به اتصال سایر انواع آابل ها، باشد بهای هر ردیف ٢/١۵ برابر ردیف سرسيم بندی آابل مربوط می باشد
:۶–در محاسبه بهای ردیف های سرسيم بندی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  فرم دادن آابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی
 ــ  جدا آردن پوسته و عایق و نصب آابلشو یا سر سيم

 ــ  نصب شماره سيم و آابل
 ــ  پوشاندن قسمت های برقدار هادی با استفاده از نوار چسب یا روش های مشابه طبق مشخصات فنی

 ــ  بستن سرسيم در  محل مشخص شده طبق مشخصات فنی
 ــ   آزمایش های عایقی و صحت اتصال (در صورت نياز) و تحویل به آارفرما

:٧–در محاسبه بهای ردیف های مفصل بندی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
 ــ  فرم دادن آابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی

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

 ــ  آزمایش های عایقی و صحت اتصال و تحویل به آارفرما

١٧٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

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

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

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

بهاي واحد (ريال)

سر سيم بندی کابل های کنترل ELTJ01
٢٢٠١۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

S<=1 MM2١٢١،٨٩٠١٧١،٢۶٠ ١۶٠،٧٧٠ ٠١٢٣،٧١٠۶١،٣۵٠٩٠،٨۵٠ سر

1< S <= 2.5 MM2٢٢۵،٧٣٠٣١٧،١۵٠ ٢٩٧،٧١٠ ٠٢۴٣،٩١٠١١٣،۶٢٠١۶٨،٢۵٠ سر

2.5< S <= 4 MM2٢٨٨،٩٣٠۴٠۵،٩۵٠ ٣٨١،٠۶٠ ٠٣۵۶،٢٠٠١۴۵،۴٣٠٢١۵،٣٧٠ سر

١٨٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

بهاي واحد (ريال)

سر سيم بندی کابل های فشار ضعيف - بدون زره ELTJ02UA
٢٢١١۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

S<=2.5 MM2۴٧،۵۵٠ ٠١١۵،٠٢٠٢٣،۶۵٠٣٣،٨٧٠ سر

2.5< S <=10 MM2۵٩،۴۴٠ ٠٢١٨،٧٨٠٢٩،۵۶٠۴٢،٣۵٠ سر

10< S <=35 MM2٨٩،١۵٠ ٠٣٢٨،١٧٠۴۴،٣۴٠۶٣،۵٣٠ سر

35< S <=95 MM2١۴٨،۵٩٠ ٠۴۴۶،٩۵٠٧٣،٩٠٠١٠۵،٨٧٠ سر

95< S < 185 MM2٢٣٧،٧٣٠ ٠۵٧۵،١٢٠١١٨،٢۴٠١۶٩،٣٩٠ سر

185< S <=300 MM2٣٢۶،٨٨٠ ٠۶١٠٣،٢٩٠١۶٢،۵٨٠٢٣٢،٩٢٠ سر

300< S <500 MM2۴۴۵،٧۵٠ ٠٧١۴٠،٨۶٠٢٢١،٧١٠٣١٧،۶١٠ سر

500<S MM2۵٩۴،٣٣٠ ٠٨١٨٧،٨١٠٢٩۵،۶٢٠۴٢٣،۴٨٠ سر

١٨١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

بهاي واحد (ريال)

سر سيم بندی کابل های فشار ضعيف - زره دار ELTJ02AR
٢٢١٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

S<=2.5 MM2۵۴،۵۶٠ ٠١١۶،٨۵٠٢۶،۴۶٠٣٧،۶٨٠ سر

2.5< S <=10 MM2۶٨،٢٠٠ ٠٢٢١،٠٧٠٣٣،٠٨٠۴٧،١٠٠ سر

10< S <=35 MM2١٠٢،٣٠٠ ٠٣٣١،۶٠٠۴٩،۶١٠٧٠،۶۶٠ سر

35< S <=95 MM2١٧٠،۵٠٠ ٠۴۵٢،۶۶٠٨٢،۶٩٠١١٧،٧۵٠ سر

95< S <= 185 MM2٢٧٢،٨٠٠ ٠۵٨۴،٢۶٠١٣٢،٣٠٠١٨٨،۴١٠ سر

185< S <=300 MM2٣٧۵،٠٩٠ ٠۶١١۵،٨۵٠١٨١،٩١٠٢۵٩،٠۶٠ سر

300< S <=500 MM2۵١١،۴٩٠ ٠٧١۵٧،٩٨٠٢۴٨،٠۶٠٣۵٣،٢۵٠ سر

500<S MM2۶٨١،٩٨٠ ٠٨٢١٠،۶۴٠٣٣٠،٧۵٠۴٧١،٠٢٠ سر

١٨٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0301 کيلو ولت۶٫۶سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - تا 
٢٢٢١۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

10< S <=35 MM2٨۴٩،٨۴٠ ٠١۴١٩،۵٠٠۶٣٧،١١٠٨٣٢،٠٨٠ سر

35< S <=95 MM2١،٣۵٩،٢٨٠ ٠٢۶٧١،۶٨٠١،٠١٩،١٢٠١،٣٣٠،٧٧٠ سر

95< S <= 185 MM2٢،٠۴٠،٩٧٠ ٠٣١،٠٠۶،٧۴٠١،۵٢٩،۴۴٠١،٩٩٧،٠۵٠ سر

185< S <=300 MM2٢،٧١٩،٩۴٠ ٠۴١،٣۴٢،١٩٠٢،٠٣٨،۴٢٠٢،۶۶٢،۴۶٠ سر

300< S <=500 MM2٣،٣٩٩،٩٣٠ ٠۵١،۶٧٨،٩۵٠٢،۵۴٨،٩۵٠٣،٣٢٧،٧٢٠ سر

500<S MM2۴،٠٧٩،۶٨٠ ٠۶٢،٠١۴،٣٣٠٣،٠۵٨،٣٢٠٣،٩٩٣،۶٩٠ سر

١٨٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0302 کيلو ولت١١سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - 
٢٢٢٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

10< S <=35 MM2٩٧۶،٧٣٠ ٠١۴٧٩،١٩٠٧٣١،۴٨٠٩۵۵،٢٨٠ سر

35< S <=95 MM2١،۵۶٢،۶۵٠ ٠٢٧۶٧،٠٠٠١،١۶٩،٧٩٠١،۵٢٨،۶٠٠ سر

95< S < 185 MM2٢،٣۴۴،٧١٠ ٠٣١،١۵٠،۵٠٠١،٧۵۵،۴٩٠٢،٢٩٣،٨٧٠ سر

185< S <=300 MM2٣،١٢۵،٧۶٠ ٠۴١،۵٣٢،٩٨٠٢،٣۴١،١٢٠٣،٠۵٧،۶۶٠ سر

300< S <=500 MM2٣،٩٠٧،٣۶٠ ٠۵١،٩١۶،۴٨٠٢،٩٢۵،٩٨٠٣،٨٢٢،٢٣٠ سر

500<S MM2۴،۶٨٨،٨٧٠ ٠۶٢،٢٩٩،٩٩٠٣،۵١٠،۵٩٠۴،۵٨٧،١٨٠ سر

١٨۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0303 کيلو ولت٢٠سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - 
٢٢٢٣۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

10< S <=35 MM2١،١٣٣،۶۵٠ ٠١۵۵٢،٩١٠٨۴٧،٧٢٠١،١٠٨،۵٠٠ سر

35< S <=95 MM2١،٨١۴،٣٧٠ ٠٢٨٨۴،٢٠٠١،٣۵۶،٧٧٠١،٧٧٣،۴٠٠ سر

95< S <= 185 MM2٢،٧٢٢،٣٧٠ ٠٣١،٣٢۶،٧۶٠٢،٠٣۶،٠۶٠٢،۶۶١،٣٧٠ سر

185< S <=300 MM2٣،۶٢٨،٧۴٠ ٠۴١،٧۶٨،٢٩٠٢،٧١۴،۶۶٠٣،۵۴٧،٧٢٠ سر

300< S <=500 MM2۴،۵٣٧،٠۶٠ ٠۵٢،٢١١،١٧٠٣،٣٩٢،٩٣٠۴،۴٣۴،٨۵٠ سر

500<S MM2۵،۴۴٣،۵٨٠ ٠۶٢،۶۵٣،۴١٠۴،٠٧١،٢٨٠۵،٣٢١،۵٨٠ سر

١٨۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0304 کيلو ولت٣٣سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - 
٢٢٢۴۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

10< S <=35 MM2١،۴١٢،١٣٠ ٠١۶٨۴،٧۵٠١،٠۵۴،٧٩٠١،٣٧٩،٣١٠ سر

35< S <=95 MM2٢،٢۵٩،٧٠٠ ٠٢١،٠٩۵،٣٧٠١،۶٨٧،٧٣٠٢،٢٠٧،۵۶٠ سر

95< S <= 185 MM2٣،٣٨٩،٢٢٠ ٠٣١،۶۴١،٨٠٠٢،۵٣١،٠۴٠٣،٣١٠،٠٩٠ سر

185< S <=300 MM2۴،۵١٨،٣٨٠ ٠۴٢،١٨٩،٩۶٠٣،٣٧۴،٨٣٠۴،۴١٣،٣٩٠ سر

300< S <=500 MM2۵،۶۴٨،٢١٠ ٠۵٢،٧٣٧،٣٣٠۴،٢١٨،٣١٠۵،۵١٧،۴٠٠ سر

500<S MM2۶،٧٧٨،٣٩٠ ٠۶٣،٢٨۶،١٧٠۵،٠۶٢،٣٩٠۶،۶٢١،٢٧٠ سر

١٨۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0305 کيلو ولت۶۶سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - 
٢٢٢۵۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

10< S <=35 MM2١،٧١٠،٩٧٠ ٠١٨٢۵،٠٧٠١،٢٧۶،٢۶٠١،۶٧٠،۴۶٠ سر

35< S <=95 MM2٢،٧٣٨،٨٨٠ ٠٢١،٣٢١،٢۴٠٢،٠۴١،٩۴٠٢،۶٧٠،۴۵٠ سر

95< S <= 185 MM2۴،١٠۶،٠٩٠ ٠٣١،٩٨٠،۴٣٠٣،٠۶٢،۴١٠۴،٠٠٩،٠٢٠ سر

185< S <=300 MM2۵،۴٧۵،۵۴٠ ٠۴٢،۶۴٣،۴٠٠۴،٠٨٧،٨٢٠۵،٣۴۴،٧٣٠ سر

300< S <=500 MM2۶،٨۵۶،۶٧٠ ٠۵٣،٣٠۴،٢٩٠۵،١٠١،٠۶٠۶،۶٨٨،٢٣٠ سر

500<S MM2٨،١٩٢،۶١٠ ٠۶٣،٩۶١،٢٨٠۶،١٢٧،۵۶٠٨،٠١٧،١۶٠ سر

١٨٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] PL [2] ST

PLASTICMETALLIC
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب گلندها - ضد گرد و غبار ELTJ04WP
٢٢٣١۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۵۴،٢٨٠۶٣،۵٨٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۶۵،٠١٠٧۵،٨٣٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٧۵،٨۶٠٨٨،٧٧٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٨۶،٧٨٠١٠١،۵٩٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١٣٠،١٣٠١۵٢،۵۴٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١۶٢،۶۴٠١٩٠،٣۶٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٣١۴،٧٣٠٣۶٨،٠٩٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۵٢١،١٠٠۶٠٩،٠٢٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٨۴۶،٣٧٠٩٨٩،٧۴٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠١،١٢٨،۶٠٠١،٣٢٠،٠١٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،۴١٠،٨٣٠١،۶۴٩،٨٩٠ عدد

M73 (3" DIA.) ١٢١،۶٢٧،٩٣٠١،٩٠۴،٠٢٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣١،٨۴۴،٨۴٠٢،١۵٧،۵٨٠ عدد

١٨٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب گلندها - ضد انفجار ELTJ04EX
٢٢٣٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

M6 (1/4 " DIA.) ٠١٧۵،۵۴٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢٩٠،۶۴٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣١٠۶،٠۵٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴١٢٠،٩۶٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١٨١،٧٨٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶٢٢٧،٠١٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧۴٣٩،٣٠٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨٧٢۶،٩۴٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩١،١٨٠،٩۵٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠١،۵٧۴،٨٣٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،٩۶٨،۵٢٠ عدد

M73 (3" DIA.) ١٢٢،٢٧١،۴۵٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣٢،۵٧۴،١٩٠ عدد

١٨٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

آارهای برق

فصل بيست و سوم - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت ها

١–بهای ردیف های نصب سينی و نردبان آابل( قطعات مستقيم و درپوش ) و آاندوئيت برحسب مترطول و بهای ردیف های نصب قطعات خاص سينی و
.نردبان آابل(زانو، سه راه و چهارراه) برحسب تعداد محاسبه شده است

.٢–در ردیف های مربوط به آاندوئيت، هزینه نصب انواع بست به تعداد الزم و طبق مشخصات فنی منظور شده است 
٣–هزینه ساخت و نصب تكيه گاه ها(ساپورت ها) در ردیف های این فصل منظور نشده است و برای تعيين بهای آنها، باید به ردیف های فصل های مربوط

.مراجعه شود
.۴–نصب سينی و آاندوئيت روی انواع  تكيه گاه ها بصورت یكسان در نظر گرفته شده است

۵–در ردیف های مربوط به سينی و نردبان و آابل و آاندوئيت، هزینه تهيه پيچ، مهره، پرچ، رولپالگ و امثال آنها منظور نشده است. این قبيل لوازم، توسط
.آارفرما تهيه می شود یا هزینه تهيه آن جداگانه محاسبه می شود

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

٧–زانو، سه راه، چهارراه و بطور آلی قطعات خاص سينی یا نردبان آابل در این فصل بصورت پيش ساخته فرض شده است و ردیف های مربوط تنها شامل
.هزینه نصب می باشد. در صورتی آه این قطعات در آارگاه توسط پيمانكار ساخته شود، هزینه ساخت آن جداگانه محاسبه می شود

.٨–در محاسبه بهای ردیف های نصب سينی و نردبان آابل، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
 ــ  حمل قطعات از انبار پيمانكار به محل نصب

 ــ  نصب قطعات روی تكيه گاه ها شامل: برش در طول های الزم و نصب
 ــ  تثبيت مكانيكی و تنظيم و تراز آردن قطمعات نصب شده

 طبق مشخصات فنی (EARTH BONDING )ــ  نصب اتصاالت زمين
ــ  لكه گيری محل های برش در صورت نياز

ــ  تحویل به آارفرما
:٩–در محاسبه بهای ردیف های نصب آاندوئيت، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

ــ  حمل قطعات از انبار پيمانكار به محل نصب
)ــ  برش و رزوه آردن سر آاندوئيت ها(در صورت نياز

 ــ  نصب اتصاالت
ــ  نصب بست ها و آاندوئيت ها

)ــ  نصب بوشينگ ها(در صورت نياز
 ــ  تنظيم و تراز آردن خطوط و تحویل به آارفرما

١٩٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

COVEREL,TEE,CROSSSTRAIGHT PART
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سينی ها و نردبان های فوالدی ELTC01
٢٣٠١۶٠

گروه کد

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و
کاندوئيت

W<= 10 CM ٠١١٧،٠٩٠١٨٣،٠٠٠٩٢،۵٩٠ متر

10< W <=30 CM ٠٢٢١،٣٨٠٢٧۴،٨٠٠١٢٣،٢۵٠ متر

30< W <= 60 CM ٠٣٢٧،٧۶٠٣۴٣،۵٣٠١٣٨،۶٠٠ متر

60< W <=80 CM ٠۴٣٢،٠٩٠۴١٢،٠٢٠١۵٣،٩۴٠ متر

80 < W CM ٠۵۴٢،٧۶٠۴۵٧،۴٧٠١٨۴،۵٩٠ متر

١٩١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CL [2] OP

CLOSED TYPEOPEN TYPE/WITH PLASTIC BUSH.
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب کاندوئيت ها - فوالدی سخت ELTC02RS
٢٣١١۶٠

گروه کد

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و
کاندوئيت

1/2" diam ٠١٧٧،١۴٠۴۵،۴٨٠ متر

3/4" diam ٠٢٩٢،٧۴٠۵۴،٨٢٠ متر

1" diam ٠٣١٢۴،١٢٠٧۴،۴۴٠ متر

1 1/4" diam ٠۴١۴٢،٨۵٠٨٢،۶٩٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵١۶٠،٢٩٠٩۵،٣۶٠ متر

2" diam ٠۶١۶٩،۶١٠١٠٢،۵٣٠ متر

2 1/2" diam ٠٧١٨۵،٧۴٠١٠٩،۴١٠ متر

3" diam ٠٨٢٠٠،٧۴٠١١۶،١٨٠ متر

3 1/2" diam ٠٩٢٢٢،٧٩٠١٣٠،۵٨٠ متر

4" diam ١٠٢۶٣،١۵٠١۵۶،٩٠٠ متر

5" diam ١١٣٠٩،٣١٠١٨٣،٩١٠ متر

6" diam ١٢٣٣۶،٩٧٠١٩٩،٠۵٠ متر

١٩٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب کاندوئيت ها - فوالدی قابل انعطاف ELTC02FS
٢٣١٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و
کاندوئيت

3/4" diam ٠١١٠٩،٧٩٠ متر

1 1/2" diam ٠٢١٧۶،۴۴٠ متر

١٩٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب کاندوئيت ها - پی.وی.سی ELTC02PV
٢٣١٣۶٠

گروه کد

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و
کاندوئيت

1/2" diam ٠١١۶،٧۶٠ متر

3/4" diam ٠٢٢٠،٣٠٠ متر

1" diam ٠٣٢۶،٩٣٠ متر

1 1/4" diam ٠۴٣٠،٩٠٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵٣۵،١۵٠ متر

2" diam ٠۶٣٧،٢٠٠ متر

2 1/2" diam ٠٧۴٠،۴۵٠ متر

3" diam ٠٨۴٣،٨۴٠ متر

3 1/2" diam ٠٩۴٨،۴١٠ متر

4" diam ١٠۵٧،٢١٠ متر

5" diam ١١۶٧،۴٨٠ متر

6" diam ١٢٧٣،٩٧٠ متر

١٩۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

آارهای برق

فصل بيست و چهارم - نصب پانل، ترانسفورماتور، باس داکت، باتری و جعبه تقسيم

١–بهای ردیف های نصب پانل، ترانسفورماتور و باتری ، برحسب آيلوگرم و بهای ردیف های نصب باس داآت، برحسب مترطول و بهای ردیف های نصب جعبه
.تقسيم، پریزهای صنعتی و ایستگاه آنترل محلی بر حسب تعداد محاسبه شده است

٢–هزینه ساخت و نصب فریم ها، راك ها، تكيه گاه ها و امثال آنها در ردیف های این بخش محاسبه نشده است و برای این گونه فعاليت ها، از ردیف های
.فصل های مربوط استفاده می شود 

.٣–ردیف های این بخش ، شامل نصب تجهيزات و تثبيت  آنها به انواع تكيه گاه ها ( فریم، ساپورت و غيره ) می باشد 
۴–در صورتی آه جعبه تقسيم از نوع پانل روشنایی باشد بهای نصب آن شامل هزینه سرسيم بندی تمام سيم ها و آابل های خروجی است. در سایر انواع

.جعبه تقسيم، برای سر سيم بندی باید از ردیف های فصل مربوط استفاده آرد
:۵–در محاسبه بهای نصب پانل ها، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  حمل پانل ها از انبار پيمانكار به محل نصب(در صورت نياز)، نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی
ــ  تثبيت مكانيكی شامل بستن پيچ های پانل ها به آف و پيچ های رابط بين پانل های مجاور

 ــ  تنظيم و تراز آردن پانل ها از لحاظ افقی و عمودی
)ــ  تكميل ارتباط الكتریكی بين پانل ها( در صورت نياز 

ــ  آزمایش عایقی و تحویل به آارفرما
:۶–در محاسبه بهای نصب ترانسفورماتورها، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی
 ــ  تثبيت مكانيكی و تنظيم و تراز آردن

ــ  بازدید نهایی و تحویل به آارفرما
:٧–در محاسبه بهای نصب باس داآت، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب
ــ  نصب ساپورت خاص باس داآت به تكيه گاه های موجود

 ــ  نصب قطعات به ساپورت ها و برقراری اتصال الكتریكی و مكانيكی بين قطعات طبق مشخصات فنی
 ــ  تنظيم و تراز آردن افقی و عمودی
ــ  آزمایش عایقی و تحویل به آارفرما

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

 ــ  تكميل اتصاالت الكتریكی و مكانيكی و تحویل به آارفرما
:٩–در محاسبه بهای نصب جعبه های تقسيم، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب
ــ  جاگذاری و نصب در محل مقرر
ــ  آزمایش و تحویل به آارفرما

١٩۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب پانل ها ELPTPN
٢۴٠١۶٠

گروه کد

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    25     KG ٠١٣٣،٨۵٠ کيلوگرم

25 < W <=  50  KG ٠٢٢٨،٠٧٠ کيلوگرم

50 < W <=100 KG ٠٣٢٣،۵٠٠ کيلوگرم

100 < W <=250 KG ٠۴٢١،٣۵٠ کيلوگرم

250 < W <=500 KG ٠۵١٩،١٩٠ کيلوگرم

W    >    500   KG ٠۶١۵،٩۴٠ کيلوگرم

١٩۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ترانسفورماتورها ELPTTR
٢۴١١۶٠

گروه کد

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    1000     KG ٠١١٢،٧١٠ کيلوگرم

1000 < W <= 2500 ٠٢١٠،١٧٠ کيلوگرم

2500 < W <= 5000 KG ٠٣٧،٨٧٠ کيلوگرم

5000 < W <= 10000 KG ٠۴۶،۵۴٠ کيلوگرم

10000 < W <= 30000 KG ٠۵۴،٩٣٠ کيلوگرم

W    >   30000  KG ٠۶۴،٢۴٠ کيلوگرم

١٩٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب باسداکت ها - با اتصاالت پيچ و مهره ای ELPTBD01
٢۴٢١۶٠

گروه کد

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=  50  KG/M ٠١٢،٣٠۶،۵۴٠ متر

50 < W <100 KG/M ٠٢۴،۵۶۵،۵٩٠ متر

W  > 100 KG/M ٠٣۵،٩٠۶،۵۵٠ متر

١٩٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب جعبه های تقسيم ELPTJB
٢۴٣١۶٠

گروه کد

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    2   KG ٠١٣۶٧،٩٨٠ عدد

2 < W <=  10  KG ٠٢۴٣٢،۶٨٠ عدد

10 < W <=25 KG ٠٣١،٢١١،۴۵٠ عدد

25 < W <=50 KG ٠۴٢،۴١١،۵٨٠ عدد

50 < W <=100 KG ٠۵۴،٣۵٨،٢٧٠ عدد

W    >    100   KG ٠۶۵،٣۵٣،٢۶٠ عدد

١٩٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب باتری ها ELPTRY
٢۴۴١۶٠

گروه کد

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    5   KG ٠١٢۴،۴۵٠ کيلوگرم

5 < W <=  15  KG ٠٢٢٠،٨١٠ کيلوگرم

W   >   15  KG ٠٣١۶،٣٧٠ کيلوگرم

٢٠٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ایستگاه کنترل محلی موتور ELPTCS
٢۴۵١۶٠

گروه کد

فصل بيست و چهارم -  کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

ALL TYPES ٠١١،۵۵۵،۴٨٠١،٢٩٣،٩۵٠ عدد

٢٠١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

آارهایبرق

فصل بيست و پنجم - نصب سيستم روشنايي

.١–بهای رديف های اين فصل براساس تعداد محاسبه مي شود
٢–بهای رديف های نصب چراغ شامل هزينه های پيش مونتاژ چراغ نمي شود. در صورت نياز به پيش مونتاژ چراغ در آارگاه، هزينه آن جداگانه محاسبه

.مي شود
.٣–بهای رديف های نصب چراغ شامل هزينه سرسيم بندی داخل چراغ نيز مي باشد

۴–هزينه ساخت و نصب هر نوع پايه و تكيه گاه برای تجهيزات اين فصل، با استفاده از رديف های فصل های مربوط محاسبه مي شود
.۵–رديف های اين فصل، شامل نصب و تثبيت تجهيزات روی پايه، تكيه گاه، براآت و غيره مي باشد

:۶–در محاسبه بهای نصب چراغ ها، هزينه تمام مراحل الزم از جمله مراحل اجرايی زير منظور شده است
 ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب

ــ  آماده سازی و نصب چراغ طبق نقشه و مشخصات فنی
 ــ  آارهای تكميلی مانند نصب المپ، اتصال زمين

 ــ آزمايش، روشن آردن و تحويل به آارفرما

٢٠٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب نور افکن ها و چراغ های صنعتی ELIL01
٢۵٠١۶٠

گروه کد

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

P <= 1000 WATT ٠١١،٣٨٣،۵٩٠١،٢٣۵،۴٩٠ عدد

P   > 1000 WATT ٠٢١،۶٣۴،۴١٠١،۴٧٧،٢٨٠ عدد

٢٠٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های رشته ای ELIL02
٢۵١١۶٠

گروه کد

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

P  <= 100 WATT ٠١١،١٣۶،٢١٠٩٨٧،٩۶٠ عدد

P    > 100 WATT ٠٢١،٣٨٣،۵٩٠١،٢٣۵،۴٩٠ عدد

٢٠۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CF [2] CS

FLUSH MOUNTEDSURFACE MOUNTED
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های فلورسنت - ضد گرد و غبار ELIL03WP
٢۵٢١۶٠

گروه کد

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١٨٩١،۴١٠١،٠۶۵،۵٨٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢٩۶٢،٠۶٠١،١٣٨،۶١٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣١،٠۶۴،٩١٠١،٢۵١،٧۵٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴١،١٣٨،٧٨٠١،٣١۵،٨٩٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵١،٢٨۴،٢٧٠١،۴۶١،۴٩٠ عدد

٢٠۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CF [2] CS

FLUSH MOUNTEDSURFACE MOUNTED
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های فلورسنت - ضد انفجار ELIL03EX
٢۵٢٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١٩٩٨،۶٢٠١،١٧٩،٠٨٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢١،٠۶۴،٩١٠١،٢۵١،٧۵٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣١،١٨٠،٠٩٠١،٣۵۶،٧۴٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴١،٢۵٢،۴۵٠١،۴٢٩،۴٠٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵١،٣٨٩،۴۶٠١،۵۵٧،۵٣٠ عدد

٢٠۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های متفرقه ELIL04
٢۵٣١۶٠

گروه کد

فصل بيست و پنجم -  کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

PHOTOCELL ٠١١،٢٠٠،١٧٠ عدد

٢٠٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

آارهای برق

فصل بيست و ششم - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

١–بهای ردیف های این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود، به استثنای ذغال ریزی داخل چاه آه برحسب آيلوگرم و تسمه مسی آه برحسب مترطول
.محاسبه می شود

.٢–برای اجرای آابل و سيم سيستم های این فصل، از بهای ردیف های فصل آابل آشی و سيم آشی استفاده می شود 
٣–بهای نصب ميله ارت تا طول ٢/۵ متر و با  روش ضربه ای دستی(فرو آردن ميله داخل زمين)، محاسبه شده است. در صورتی آه طول بيش از ٢/۵ متر
باشد، بابت هر مترطول اضافی معادل۵٠% به بهای ردیف اضافه می شود. هرگاه برای فروآردن ميله از دریل واگن یا وسيله مشابه آن استفاده شود،

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

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

ــ  آزمایش و تحویل به آارفرما

٢٠٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم حفاظت کاتدی ELER01
٢۶٠١۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

TEST &BPUND BOX-EXP

TYPE
٠١١،٩٧۴،٩٧٠ دستگاه

TEST & BOND

BOX(INDUST.TYPE)
٠٢١،۶۴٧،٧٠٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-EXP TYPE
٠٣١،٨۵۶،٩۶٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-IND.TYPE
٠۴١،۵٢٩،۶٩٠ دستگاه

HIGH SILICON CAST IRON

ANODE
٠۵۴٣٣،۴١٠ دستگاه

MAGNESIUM ANODE ٠۶٣۶١،٠۶٠ دستگاه

SPLICING KIT& LINE TAB ٠٧۴٠۴،٠۴٠ دستگاه

REFERNCE CELL ٠٨١،٩۶٧،٣٠٠ دستگاه

٢٠٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - دیسپاچر ELER02DP
٢۶١١۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

W <= 2 KG ٠١٣٧٧،٩٠٠ دستگاه

W  > 2 KG ٠٢۶٣٠،٠۴٠ دستگاه

٢١٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - کدولد (مسی) ELER02CW
٢۶١٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

S <= 35 MM2 ٠١٢٨۴،۴۶٠ عدد

35 < S <= 70 MM2C ٠٢٣۵۶،۴۶٠ عدد

S  >  70  MM2 ٠٣۴٢۵،۶٣٠ عدد

٢١١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - الکترود (ميله) زمين ELER02GR
٢۶١٣۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١٢،٠٩۵،٧٧٠ عدد

٢١٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - اتصال به تجهيزات ELER02CE
٢۶١۴۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

S <= 35 MM2 ٠١١٢۵،۵۴٠ عدد

35 < S <= 70 MM2C ٠٢١٧۵،۶۶٠ عدد

S  >  70  MM2 ٠٣٢٢۵،٧٩٠ عدد

٢١٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - تسمه مسی ELER02TC
٢۶١۵۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

ALL SIZES ٠١٩٢،٢۶٠ متر

٢١۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - مخلوط زغال سنگ ELER02CK
٢۶١۶۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١٢٨،۶۵٠ کيلوگرم

٢١۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - صفحه اتصال زمين ELER02EL
٢۶١٧۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١۴۵٧،١٧٠ عدد

٢١۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتدی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم برق گير ELER03
٢۶٢١۶٠

گروه کد

فصل بيست و ششم -  کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

LIGHTNING TERMINAL

(500 MM)
٠١۶۶۶،۶٧٠ دستگاه

ARRESTER ٠٢١،٢٨۵،١۶٠ دستگاه

DISCONNECTON KIT ٠٣١۴۶،٨۴٠ دستگاه

٢١٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

آارهای برق

فصل بيست و هفتم - نصب تجهيزات ارتباطی

.١–بهای ردیف های این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود
.٢–هرگونه سرسيم بندی آابل ها و سيم های ورودی به تجهيزات این فصل، جزو هزینه نصب منظور شده است

.٣–هزینه ساخت و نصب هر نوع پایه و تكيه گاه برای تجهيزات این فصل، با استفاده از ردیف های فصل های مربوط محاسبه می شود
.۴–ردیف های این فصل، شامل سرسيم بندی و برقراری اتصال الكتریكی الزم می باشد

.۵–ردیف های این فصل، شامل نصب و تثبيت تجهيزات روی پایه، تكيه گاه، براآت و غيره می باشد
:۶–در محاسبه بهای نصب تجهيزات ارتباطی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

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

ــ  آزمایش و تحویل به آارفرما

٢١٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - دستگاه گوشی تلفن ELCOTP01
٢٧٠١۶٠

گروه کد

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١١،۴٩٨،٧١٠ دستگاه

٢١٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - جعبه ترمينال ELCOTP02
٢٧٠٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

1 TO10-PAIR ٠١١،١٧٠،٠۶٠ دستگاه

10 TO 20-PAIR ٠٢١،٣١۵،٨۶٠ دستگاه

20 TO 50-PAIR ٠٣١،۴۶١،٠٨٠ دستگاه

50 TO 100-PAIR ٠۴١،٧۵١،٧۴٠ دستگاه

MORE THAN 100-PAIR ٠۵٢،١٨٨،۵۵٠ دستگاه

٢٢٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - اکوستيک هود ELCOTP03
٢٧٠٣۶٠

گروه کد

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١١،٣۴۶،٧١٠ دستگاه

٢٢١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم فراخوان ELCOPG
٢٧١١۶٠

گروه کد

فصل بيست و هفتم -  کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

MICROPHONE ON WALL

OR STAND
٠١٧۶١،١٣٠ دستگاه

MICROPHONE ON DESK ٠٢۶٣٣،٩٩٠ دستگاه

LOUDSPEAKER(INDOOR) ٠٣٨٨٨،۶۴٠ دستگاه

LOUDSPEAKER(OUTDOOR) ٠۴١،٠١۶،١۵٠ دستگاه

٢٢٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

آارهای برق

فصل بيست و هشتم - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

١–با توجه به اینكه پيش راه اندازی و راه اندازی سيستم برق، بخش تفكيك ناپذیری از آار نصب تجهيزات برقی می باشد از این رو، برای هر سيستم،
آزمایش ها و بازبينی های الزم قبل از برقدار آردن سيستم، بشرح پيوست١ مندرج در انتهای دفترچه،  فهرست شده است. هرگاه الزم باشد

.آزمایش هایی اضافه بر موارد فهرست شده انجام شود، هزینه آنها جداگانه محاسبه می شود
٢–تأمين دستگاه ها و ابزار الزم برای آزمایش های پيش راه اندازی و راه اندازی، بعهده پيمانكار است و از این بابت هزینه جداگانه  ای محاسبه نمی شود. در
مواردی آه از تجهيزات ویژه در آار استفاده شود و این تجهيزات نياز یه دستگاه ها یا ابزار خاص پيش راه اندازی داشته باشد، آارفرما این دستگاه ها و

.ابزارآالت را در سفارش خرید منظور نموده و در اختيار پيمانكار قرار می دهد. تعيين این گونه موارد بعهده مهندس مشاور است
 ، هزینه آن HIGH POT TEST ٣–آزمایش های مربوط به عایقی تجهيزات با استفاده از مگر تستر در نظر گرفته شده است و در صورت نياز به استفاده از

.جداگانه محاسبه می شود
، پانل های مربوط به VSDS ۴–در این فصل پانل های عمومی مورد نظر قرار گرفته است. در مواردی آه پيش راه اندازی و راه اندازی پانل های خاص( مانند

.بسته های یكجا خرید و غيره) مورد نظر باشد، هزینه های مربوط باید جداگانه محاسبه شود

٢٢٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار متوسط ELPC01
٢٨٠١۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

I <=2000 A ٠١١،٧٨٠١،٩٣٠١،۶٩٠ کيلوگرم

2000 < I <=5000 A ٠٢١،٢٠٠١،٢٨٠١،١٧٠ کيلوگرم

I > 5000 A ٠٣٧۵٠٨٠٠٧٧٠ کيلوگرم

٢٢۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار ضعيف - پانل های قدرت ELPC0201
٢٨١١۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

I <=2000 A ٠١١،٧۶٠ کيلوگرم

2000 < I <=5000 A ٠٢١،۵٩٠ کيلوگرم

I > 5000 A ٠٣١،۵١٠ کيلوگرم

٢٢۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار ضعيف - پانل های ام_سی_سی ELPC0202
٢٨١٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

ALL TYPES ٠١۴٠١،۵۶٠ خروجی

٢٢۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار ضعيف - پانل های روشنایی ELPC0203
٢٨١٣۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

ALL TYPES ٠١٩،٣٧٠ کيلوگرم

٢٢٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

ترانسفورمرها ELPC03
٢٨٢١۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

S <= 1 MVA ٠١١،٣۴٠١،۶١٠٠ کيلوگرم

1 < S <= 2.5 MVA ٠٢٩٠٠١،٠٩٠١،٠٧٠ کيلوگرم

2.5 < S <= 10 MVA ٠٣٧٢٠٨٠٠٨١٠ کيلوگرم

S> 10 MVA ٠۴۴١٠۴۶٠۴۴٠ کيلوگرم

٢٢٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0401 کيلوولت١موتورها - تا 
٢٨٣١۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

UO TO 50 KW ٠١٣٠٣،٧٨٠ دستگاه

> 50 KW ٠٢۴٨۶،٣۶٠ دستگاه

٢٢٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0402 کيلوولت۶/۶ تا ١موتورها - بزرگتر از 
٢٨٣٢۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

UO TO 500 KW ٠١۵٩٠،٨٣٠ دستگاه

> 500 KW ٠٢١،٠١٣،٢٨٠ دستگاه

٢٣٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0403 کيلوولت١١ تا ۶/۶موتورها - بزرگتر از 
٢٨٣٣۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

UP TO 2000 KW ٠١۶٧۵،۵٢٠ دستگاه

2000 < P <= 4000 KW ٠٢١،١٨٢،١٧٠ دستگاه

> 4000 KW ٠٣١،۵١٩،٩٣٠ دستگاه

٢٣١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های خاص ELPC05
٢٨۴١۶٠

گروه کد

فصل بيست و هشتم -  کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

UP TO 25 KW ٠١٢،۵٧٠ کيلوگرم

25 < P <= 50 KW ٠٢١،٨٧٠ کيلوگرم

P > 50 KW ٠٣١،۶١٠ کيلوگرم

٢٣٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 کيلومتر۵کارهای برق - حمل بيش از –  فصل بيست و  نهم 

آارهای برق

فصل بيست و نهم - حمل بيش از ۵ کيلومتر تجهيزات کارهای برقی

ردیف های این فصل بابت اضافه بها حمل تجهيزات و مصالح تحویلی به پيمانكار در مواردی است آه فاصله انبار آارفرما تا محل نصب بيش از ۵ آيلومتر می باشد.
هزینه های تحویل مصالح، بارگيری و تخليه و حمل تا ۵ آيلومتر در قيمت های نصب منظور شده است و فقط هزینه حمل مازاد بر ۵ آيلومتر از ردیف های این فصل

.بر اساس "تن - آيلومتر" محاسبه می شود

٢٣٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 کيلومتر۵کارهای برق - حمل بيش از –  فصل بيست و  نهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTR کيلومتر۵حمل بيش از 
٢٩٠١۶٠

گروه کد

 کيلومتر۵کارهای برق - حمل بيش از –  فصل بيست و  نهم 

FOR ALL WIEGHTS AND

DISTANCS
٠١١،٧٠٠ تن/کيلومتر

٢٣۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

آارهای ابزاردقيق

 فصل سی و یكم - عمليات نصب در محوطه

١–دستگاه های ابزاردقيق در محوطه

١–در هر یك از ردیف های این فصل، هزینه عمليات نصب ادوات ابزاردقيق شامل تحویل گيری از آارفرما، آاليبراسيون، بازرسی محل نصب، نصب و 
.آزمایش و تحویل آار انجام شده در مقاطع مختلف، طبق استاندارد صنعت نفت و براساس دستورالعمل های اجرایی منظور شده است

, MASTER  ORIFICE) مانند فرستنده های جریان از انواع مغناطيسی، ٢LINE INSTRUMENTS–در ادوات مستقر در امتداد خطوط لوله(
ULTRASONIC , CORIOLIS , VORTEX توربينی ، انواع شيرهای آنترل و قطع و وصلی و فرستنده ها و جمع آننده های مقادیر

 ، لوله های ونتوری، شيرهای اطمينان و غيره آه دارای جهت مشخصی FLOW TOTALEZERS و یا (INTEGRAL ORIFICE FLOW)جریان
انجام می شود، تمامی فعاليت هایی آه باید توسط گروه ابزاردقيق صورت گيرد، از جمله (PIPING)می باشند و نصب آنها توسط گروه لوله آشی

تست های عملكرد، آاليبراسيون، تطبيق با مشخصات فنی(بسته به مورد) بازرسی و نظارت نصب، ارائه گزارش های بازرسی و تحویل آارهای
.انجام شده، طبق دستورالعمل های اجرایی، منظور شده است

.٣–هزینه نصب ادوات درج شده بند ٢، از گروه لوله آشی محاسبه می شود
.۴–هزینه نصب برای آالس های مختلف فشار در اتصاالت فلنجی ادوات ابزاردقيق یكسان منظور شده است

      .۵–در صورتی آه ادوات ابزاردقيق روی پكيج ها نصب شده باشد، قيمت هر یك از ردیفهای مربوط، در ضرایبی طبق جدول زیر ضرب می شود
TRANSMITTERS ( P/DP/LT,TT)     ضریب ٠/۴        نوع دستگاه
SWITCHES ( F.P.L.T)     ضریب ٠/۵        نوع دستگاه
SOv/LOCAL INDICATORS/PG/TGضریب ٠/٣۵      نوع دستگاه
T/C & RTDضریب ٠/٣        نوع دستگاه
CV/HV/PSV/FE/PDMERERضریب ٠/٧۵      نوع دستگاه

باشد ، بابت هزینه (PROTECTION BOX OR HEATING BOX )۶–در مواردی  آه نياز به نصب ادوات ابزاردقيق در داخل جعبه محافظ  و یا گرم آننده
نصب جعبه و اضافه آاری مربوط به اتصاالت ادوات در داخل جعبه، معادل ۵۵% قيمت ردیف مربوط(ردیف های نصب ادوات) اضافه محاسبه

.می شود

٢٣۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - فرستنده ها INFEFIEL01
٣١٠١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

P/DP/T TR WITH  

CAPILLARY
٠١٢،١٠٠،۶۴٠ دستگاه

P/DP/T TR WITHOUT  

CAPILLARY
٠٢١،٧٨٢،٣٩٠ دستگاه

INTEGRAL ORIFICE FLOW

TRANS.
٠٣١،٨٢٣،٨٢٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPEI
٠۴١،٩١١،۴۵٠ دستگاه

DP TRANS. FLANGED( UP

TO 4")
٠۵٢،٠٢٧،۴٢٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۶٣،٩۶١،٠١٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32"- 72"
٠٧۴،٢۵٠،۵٩٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >72" ٠٨۴،۶٩٢،٩۴٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٩٣،٣٣٩،٩٩٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32"-72"
١٠٣،۵٠٩،٧٧٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >72" ١١٣،٨١١،١٩٠ دستگاه

LEVEL RADAR TYPE ١٢٣،۵٠٨،۴۶٠ دستگاه

LEVEL SERVO GAUGE ١٣۶،١٩۶،۴۵٠ دستگاه

LEVEL ULTRASONIC TYPE ١۴٢،۵۴۵،٣١٠ دستگاه

LEVEL VIBRATION TYPE ١۵٢،۴٩۴،١١٠ دستگاه

TANK LEVEL METER(FLOAT

TYPE)
١٧۶،۶١۵،٣٧٠ دستگاه

٢٣۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - نمایشگرها سویيچ ها INFEFIEL02
٣١٠٢۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

LEVEL SWITCHE

EXT.FLOAT TYPE
٠١٣،١۶۶،١٧٠ دستگاه

LEVEL SWITCHE

INT.FLOAT TYPE
٠٢٢،٧٢١،١٣٠ دستگاه

LEVEL SWITCHE

VIBRATION TYPE
٠٣١،٣٠٣،٧۶٠ دستگاه

FLOW,

PRESS.,TEMP.SWITCHES
٠۴١،۵۶٣،٠٠٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۵١،١٠٨،٠٧٠ دستگاه

٢٣٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - شيرهای مغناطيسی و
حسگرها

INFEFIEL03
٣١٠٣۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

SOLENOID VALVES ٠١۶٧٠،١۴٠ دستگاه

GAS DETECTOR ٠٢١،۶۴۵،٩۴٠ دستگاه

HEAT DETECTOR(RATE OF

RISE)
٠٣١،۵٠٢،۵٢٠ دستگاه

SMOKE DETECTOR ٠۴٧٧۴،۵٠٠ دستگاه

FLAME DETECTOR(UV/IR) ٠۵٨۶٠،۵٩٠ دستگاه

FLAME DETECTOR (BEAM) ٠۶٢،۶٢٩،٢٩٠ دستگاه

LINEAR HEAT

DETECTOR(LHD)
٠٧٢،۶۴٧،٧٨٠ دستگاه

MAN.CALL

POINT,PB,BREAKING
٠٨۶٧١،٨١٠ دستگاه

HORN,BEACON,FLASH

LIGHT
٠٩١،١١۴،۵۶٠ دستگاه

SIREN ١٠١،۵۴۵،٢٣٠ دستگاه

٢٣٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

RTDادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - ترموکوپل ها و  INFEFIEL04
٣١٠۴۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

THERMOCOUPE  L=<60

CM
٠١۵٢٧،١۶٠ دستگاه

THERMOCOUPE  L > 60 CM ٠٢٧٢١،۴۴٠ دستگاه

SKIN TYPE

THERMOCOUPLES
٠٣١،٨۵٠،٨٩٠ دستگاه

RESISTANCE

THERMOCOUPLES
٠۴۴٨۵،٣۶٠ دستگاه

THERMOWELL  L=<60 CM ٠۵۵٠٣،٢٢٠ دستگاه

THERMOWELL  L>60 CM ٠۶۶٣٧،۵۵٠ دستگاه

٢٣٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات نيو ماتيکی - فرستنده ها INFEFIPN01
٣١٠٧۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

P/DP/T TR. WITH  

CAPILLARY
٠١٢،٣۶٩،۴۴٠ دستگاه

P/DP/T TR. WITHOUT  

CAPILLARY
٠٢٢،١٨۴،۶١٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٣۴،۴۶۶،٠٩٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32-72"
٠۴۴،٧٧١،٨٩٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE > 72" ٠۵۵،٢٣٨،٩٧٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۶٣،٨١٠،٢٧٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32-72"
٠٧٣،٩٨٩،۵۴٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE > 72" ٠٨۴،٣٠٧،٨٠٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPE
٠٩٢،٣٢٠،٨۶٠ دستگاه

DP TR.FLANGED (UP TO

4")
١٠٢،۴٠۵،٢١٠ دستگاه

٢۴٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات نيو ماتيکی - نمایشگرها و سوئيچ ها INFEFIPN02
٣١٠٨۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

LEVEL SWITCH EXT.FLOAT

TYPE
٠١٣،۵٢۴،٢۶٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT. FLOAT

TYPE
٠٢٢،٩٣٧،۴۵٠ دستگاه

FLOW, PRESS, TEMP.

SWITCHES
٠٣١،٨۶۵،۴۶٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۴١،١٠٨،٠٧٠ دستگاه

INDDICATING/

CONVERTOLLER
٠۵٢،٩۴۵،۵٧٠ دستگاه

LOCAL PRES/FLOW/TEM

RECORDER
٠۶٣،۴۴٠،٨۶٠ دستگاه

AIR FILTER REGULATOR ٠٧۴۵۶،۵٧٠ دستگاه

٢۴١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانيکی INFEFIME
٣١١١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

LEVEL GAUGES ٠١١،٩٣٢،۵٩٠ دستگاه

TANL LEVEL

INDICATOR(FLOAT)
٠٢۴،٣٠۴،۴٠٠ دستگاه

PRESS.GAUGES THREADED

CONN.
٠٣١،٠۵٢،١٨٠ دستگاه

PRESSURE GAUGE

FLANGED CONN.
٠۴١،٢٣٩،٣۶٠ دستگاه

PRESS.GAUGE WITH

CAPILLARY
٠۵١،٣۵۵،٧۴٠ دستگاه

DRAFT GAUGES ٠۶٢،١٧۵،٨٨٠ دستگاه

TEMPERTURE

GAUGES(BIMETAL)
٠٧١،٠۵٢،٠١٠ دستگاه

GAS ACTUATED

THERMOMETER
٠٨١،٣۴١،۴۶٠ دستگاه

ROTAMETERS ٠٩١،٣٨۵،٩٨٠ دستگاه

ANNUBARS ١٠٢،٣٩٠،٠۵٠ دستگاه

٢۴٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات -
شيرهای کنترل

INFEFICA01
٣١١۴۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١١،۵۶٨،٣۵٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،٧۴٩،٢٠٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٨٧٧،۵٣٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٢،۵۵١،۴١٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٣،۴٣٢،٢۶٠ عدد

OVER 32" ٠۶۵،۶٧٧،٨٢٠ عدد

٢۴٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات -
شيرهای موتوری

INFEFICA02
٣١١۵۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١١،٣۶٧،٨٨٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،۶٢٨،٧۵٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٧٩٧،۵٢٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،٩۵٠،٠١٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،۶٣٠،٣٩٠ عدد

OVER 32" ٠۶۴،٠٧۴،٠٩٠ عدد

٢۴۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات -
شيرهای قطع و وصل

INFEFICA03
٣١١۶۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١١،٣۶٧،٨٨٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،۵۴٨،٧٣٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،۶٧٧،٠۶٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٢،٣۵٠،٩۴٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٣،٢٣١،٧٩٠ عدد

OVER 32" ٠۶۵،٢٧۶،٨٩٠ عدد

٢۴۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات -
شيرهای اطمينان

INFEFICA04
٣١١٧۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١١،٣٣١،٣۶٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،۵٨٠،١۴٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٨٠۴،٧٧٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٢،٠۴١،۴٧٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،۶۴۶،٣١٠ عدد

OVER 32" ٠۶۴،٢٣۴،٢١٠ عدد

٢۴۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات - صفحات
اوریفيس

INFEFICA05
٣١١٨۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١۵٠٧،٢٠٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۵٨٣،٧۴٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۶۶۴،٠٧٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٧۵٢،۵٣٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٩٨٢،۵٩٠ عدد

OVER 32" ٠۶١،٢۶٣،٧۶٠ عدد

٢۴٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و/ یا کنترل مشخصات - انواع
جریان سنج های در طول خط

INFEFICA06
٣١١٩۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١٨٠٨،٧٠٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٩٩٧،۶۴٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،١۴٨،٨٨٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،٣٠٠،١١٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵١،۴۵١،٣۴٠ عدد

OVER 32" ٠۶١،۵۶۴،۴۶٠ عدد

٢۴٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عمليات نصب در محوطه

جعبه تقسيم و تابلوهاي آنترل محلي .2

هزينه نصب تجهيزات اين فصل، بر مبناي وزن و شامل وزن جعبه تقسيم و يا تابلوهاي محلي با تمامي متعلقات و ادوات ابزار دقيق نصب شده روي١-
.آن مي باشد

 براي نصب جعبه تقسيم هاي محلي از نوع فيلدباس حداقل وزن مبنا ١٢ آيلو گرم منظور ميشود١-
در صورتي آه در تابلوهاي محلي، ادوات ابزار دقيق تعبيه شده باشد آه نياز به آزمايش و تنظيم داشته باشد، هزينه مربوط به آاليبراسيون آنها، از٢-

.رديف هاي آاليبراسيون ادوات ابزار دقيق نصب شده تابلوهاي آنترل (از بخش نصب تجهيزات اتاق آنترل) محاسبه مي شود
براي نصب تجهيزات با وزن باالتر از ١٠٠ آيلوگرم تا ارتفاع ١١ متر، از رديف مربوط و در ارتفاع هاي باالتر تا ٣٠ متر، يا ضريب ١/٠۶ و باالتر از ٣٠ متر، با٣-

.ضريب ١/١٢ نسبت به قيمت رديف مربوط، محاسبه مي شود

٢۴٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جعبه تقسيم و پانل های محلی INFEJB
٣١٢۵۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

W: UP TO 25 KG ٠١٣٢،۶٧٠ کيلوگرم

W 26-50 KG ٠٢٢۶،٢۵٠ کيلوگرم

W 51-100 KG ٠٣٢٠،٢٢٠ کيلوگرم

W: 101-250 KG ٠۴١٧،۵٨٠ کيلوگرم

W: 251-500 KG ٠۵١١،۵٨٠ کيلوگرم

W: >500 ٠۶٩،٣۵٠ کيلوگرم

٢۵٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عمليات نصب در محوطه

خطوط  فرآيندي ابزار دقيق .3
هزينه مربوط به نصب خطوط فرآيندي، با پيش فرض استفاده از مانيفلد پيش ساخته محاسبه شده اند در صورت ساخت و نصب مانيفلد در آارگاه،١-

.هزينه آن از رديف مربوط به خطوط فرآيندي جداگانه محاسبه مي شود
.، در صورت نياز، فقط هزينه ساخت و نصب مانيفلد محاسبه مي شودCAPILLARY براي برخي ادوات دقيق با خطوط٢-
براي حالتهايي آه خطوط فرآيندي بصورت ترآيبي طراحي شده باشند، در صورتي آه بيش از ٨٠% تعداد اتصاالت از يك جنس باشند، هزينه نصب از٣-

.رديف مربوط به همان جنس محاسبه مي شود، در غير اينصورت به نسبت درصد تعداد اتصاالت از هر جنس، از رديفهاي متناظر محاسبه مي گردد
براي جداسازي سيال فرآيند از ادوات ابزار دقيق، هزينه نصب آن از رديف مربوط براي هر عدد جداگانه محاسبه مي SEAL POT در صورت استفاده از۴-

.شود
.در تمام رديف هاي خطوط فرآيندي، اجراي آزمايش فشار و تحويل خطوط منظور شده است۵-
.، هزينه انجام آن از رديف متناظر در گروه لوله آشي، محاسبه مي شودPWHT در صورت نياز به عمليات حرارتي۶-
.در هر يك از رديف هاي اين فصل، نصب تمام اتصاالت (فيتينگ ها، شيرها و ساير متعلقات مورد نياز) منظور شده است٧-

٢۵١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات
)DP(

INFEPP01
٣١٣١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١۴،٩۵٧،٧۴٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۶،٣۶۴،١٧٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۶،٢٢٧،۶٧٠ مجموعه

٢۵٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات
)P(

INFEPP02
٣١٣٢۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١٣،۵۴٢،۵٠٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۴،۵٨٧،٣٢٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۴،۴٩۴،٣٧٠ مجموعه

٢۵٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) فشار
سنج ها

INFEPP03
٣١٣٣۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١١،٩٠٧،٧٧٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٢،۴٧٢،٢٨٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٢،۴٢۶،۵٨٠ مجموعه

٢۵۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)DPلوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - تيوبينگ (هوک آپ) ادوات ( INFEPP04
٣١٣۴۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١٢،٠٧٧،٧٧٠ مجموعه

٢۵۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)Pلوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - تيوبينگ (هوک آپ) ادوات ( INFEPP05
٣١٣۵۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١١،١٩٣،٢٢٠ مجموعه

٢۵۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - تيوبينگ (هوک آپ) فشار
سنج ها

INFEPP06
٣١٣۶۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١١،١۴۵،٧۵٠ مجموعه

٢۵٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - پيش ساخت سه راهه INFEPP07
٣١٣٧۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١١،۵۶٢،٢۶٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٢،۴٣٨،٧٠٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٢،٢٩۴،۴۴٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴٧٩٣،۵۶٠ مجموعه

٢۵٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - پيش ساخت پنج راهه INFEPP08
٣١٣٨۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١٢،۶٠٣،۶٧٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٣،٨۵۵،۴٢٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٣،۵٩٢،۵٢٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴١،٠٨۵،٨١٠ مجموعه

٢۵٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندی ابزار دقيق - محفظه های جداکننده INFEPP09
٣١٣٩۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١١،٢٨٠،٢٨٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١،٨۵٣،۴۶٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١،٨٠٩،۵٢٠ مجموعه

٢۶٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عمليات نصب در محوطه

شبكه خطوط هواي ابزار دقيق .3
.در هر يك از رديف هاي اين فصل، هزينه نصب تمامي فيتينگ ها، شيرها و ساير متعلقات مربوط در مسير لوله آشي، منظور شده است١-
.در هر يك از رديف ها، تمامي آزمايش هاي تكميلي عمليات نصب و تحويل آار به آارفرما ، طبق مشخصات فني، منظور شده است٢-
در رديف هاي مربوط به لوله هاي فوالدي زنگ نزن و مسي قطرهاي از ١/۴ تا ١/٢ اينچ، نصب تمامي فيتينگ ها و متعلقات مورد نياز، منظور شده٣-

.است
در زمان هاي آزمايش خطوط هوايي ابزار دقيق، بايد از خطوط ايزوله شود و هزينه هاي بازآردن اتصاالت و اتصال مجدد آنها پس از آزمايش خطوط، در۴-

.رديف هاي مربوط منظور شده است

٢۶١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - لوله کشی گالوانيزه INFEAP01
٣١۴۵۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

D: 1/2" ٠١١٢٠،٧٠٠ دستگاه

D: 3/4" ٠٢١۵١،٢۵٠ دستگاه

D: 1" & 1 1/2" ٠٣١٨١،٢٩٠ دستگاه

٢۶٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - نصب تيوب های مسی INFEAP02
٣١۴۶۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZES ٠١١٢١،۵۴٠ دستگاه

٢۶٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - نصب تيوب های فوالد زنگ نزن INFEAP03
٣١۴٧۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZES ٠١١۴۴،٩٣٠ دستگاه

٢۶۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - مخزن های هوا INFEAP04
٣١۴٨۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZES ٠١۶٢١،٢۵٠ دستگاه

٢۶۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

 فصل سي و يکم – عمليات نصب در محوطه

 آابل آشي ها و اتصاالت .5
در هر يك از رديف هاي اين فصل ، عمليات تكميلي نصب شامل زدن شماره آابل ، بستن آمربند پالستيكي و يا فلزي براي مهار آابل و نصب عالئم١-

. ، منظور شده است  (CABLE MARKER ) مشخصه مسير آابل در موارد نياز
. در هر يك از رديف هاي اين فصل ، تمامي بازرسي ها و آزمايش ها و تحويل آار انجام شده در مقاطع مختلف ، منظور شده است٢-
. رديف هاي مربوط به آابل آشي زيرزميني ، اجراي آابل داخل ترانشه بتوني يا آانال خاآي را شامل مي شود٣-
. در رديف هاي مربوط به آابل آشي روي زميني ، اجراي روي سيني ، نردبان آابل و يا داخل آاندوئيت يكسان در نظر گرفته شده است۴-
در صورتي آه اجراي حداقل ٨٠% از طول يك آابل در مسير مشخصي ( مثأل زير زميني ) انجام شود ، هزينه آن از رديف مربوط محاسبه ميگردد در۵-

. غير اين صورت ، قيمت آار انجام شده به نسبت طول مسير آابل تحت رديف مربوط محاسبه مي شود
. در رديف هاي آابل آشي زير زميني اين فصل ، عمليات خاآي ترانشه ها منظور نشده است۶-
. هزينه آابل آشي براي آابل هاي فيلد باس عينا" از رديف هاي متناظر آابل آشي سيگنال (با توجه به تعداد رشته ها) پرداخت ميشود٧-
و نصب آابلشو ، آرايش سيم ها و (WIRE  NUMBRING ) در هر يك از رديف هاي سر سيم بندي و اتصاالت ، عمليات شماره گذاري سيمها٨-

. آزمايش هاي مورد نياز منظور شده است
 

٢۶۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - زیر زمينی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های سيگنال

INFECB010101
٣١۵١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

2-10 CORES ٠١٢٧،۴۶٠٢٣،١۶٠١٨،٣۵٠ متر

12-20 CORES ٠٢٢٩،٠۶٠٢۴،۵٣٠١٩،۴٠٠ متر

22-30 CORES ٠٣٣١،٢٩٠٢۶،۴٩٠٢٠،٩۴٠ متر

32-40 CORES ٠۴٣٣،٢٠٠٢٨،٠٣٠٢٢،١٧٠ متر

42-50 CORES ٠۵٣٧،٣۴٠٣١،۵٣٠٢۴،٩٣٠ متر

>50 CORES ٠۶۴٩،٨٠٠۴٢،٠۵٠٣٣،٢۴٠ متر

٢۶٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - زیر زمينی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های ترموکوپل

INFECB010102
٣١۵٢۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

2-10 CORES ٠١٢٩،٠۶٠٢۶،١٨٠١٩،۴٠٠ متر

12-20 CORES ٠٢٣٣،٢٠٠٢٩،٩١٠٢٢،١٧٠ متر

22-30 CORES ٠٣٣٧،٢۵٠٣٣،۶۴٠٢۵،٢٢٠ متر

32-40 CORES ٠۴۴١،۵٠٠٣٧،٣٧٠٢٧،۴٢٠ متر

42-50 CORES ٠۵۴٩،٨٠٠۴۴،٨٧٠٣٣،٢۴٠ متر

>50 CORES ٠۶۶١،٣۵٠۵۵،٢٩٠۴۴،٢١٠ متر

٢۶٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - زیر زمينی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های قدرت و سيستم اعالن خطر

INFECB010103
٣١۵٣۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

S  <=16  MM2 ٠١٢٩،٠۶٠٢۶،١٨٠١٩،۴٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢٣٣،٢٠٠٢٩،٩١٠٢٢،١٧٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣۴١،۵٠٠٣٧،٣٧٠٢٧،٧١٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴۴٩،٨٠٠۴۴،٨٧٠٣٣،٢۴٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵۶١،٣۵٠۵۵،٢٩٠۴۴،٢١٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶٧٢،٨٨٠۶۵،۶٣٠۵٢،۵١٠ متر

٢۶٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [2] AR [3] UA

ARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - روسينی، نردبان یا داخل
کاندوئيت - کابل های سيگنال

INFECB010201
٣١۵۴۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

2-10 CORES ٠١٣١،۴٠٠٢٣،٧٩٠ متر

12-20 CORES ٠٢٣٣،٢١٠٢۵،١۶٠ متر

22-30 CORES ٠٣٣۵،٨٢٠٢٧،١۶٠ متر

32-40 CORES ٠۴٣٧،٩٣٠٢٨،٧۴٠ متر

42-50 CORES ٠۵۴٢،۶۵٠٣٢،٢٣٠ متر

>50 CORES ٠۶۵۶،٨٩٠۴٣،٠٩٠ متر

٢٧٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [2] AR [3] UA

ARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - روسينی، نردبان یا داخل
کاندوئيت - کابل های ترموکوپل

INFECB010202
٣١۵۵۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

2-10 CORES ٠١٣٣،٢٠٠٢۵،١۶٠ متر

12-20 CORES ٠٢٣٧،٩٣٠٢٨،٧۴٠ متر

22-30 CORES ٠٣۴٢،۶٨٠٣٢،٣٣٠ متر

32-40 CORES ٠۴۴٧،۴٢٠٣۵،٩٣٠ متر

42-50 CORES ٠۵۵۶،٨٩٠۴٣،٠٩٠ متر

>50 CORES ٠۶٧٠،۵١٠۵٧،٣۵٠ متر

٢٧١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [2] AR [3] UA

ARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - روسينی، نردبان یا داخل
کاندوئيت - کابل های قدرت و سيستم اعالن خطر

INFECB010203
٣١۵۶۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

S  <=16  MM2 ٠١٣٣،٢١٠٢۵،١۶٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢٣٧،٩٣٠٢٨،٧۴٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣۴٧،۴٢٠٣۵،٩٣٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴۵۶،٨٩٠۴٣،٠٩٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵٧٠،۵١٠۵٧،٣٧٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶٨٣،٧٣٠۶٨،١۴٠ متر

٢٧٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - کابل های نوری-کواکسيال INFECB0104
٣١۵٧۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١۶٧،٠٢٠ متر

٢٧٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

METALICPLASTIC
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندها - ضد گرد و غبار INFECB0201
٣١۵٨۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۵٨،۵٨٠۴٩،٣۶٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۶٩،٧٢٠۵٨،۶٩٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٨١،۵۴٠۶٨،۵٢٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٩٣،٣٨٠٧٨،۵۵٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١٣٩،٩٧٠١١٧،۵۵٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١٧۵،٠٧٠١۴٧،٢٣٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٣٣٨،٣٣٠٢٨۴،۶٣٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۵۶٠،١٨٠۴٧١،٢٢٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٩٠٩،٨٣٠٧۶۵،٣۶٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠١،٢١٣،۵۵٠١،٠٢٠،٨٠٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،۵١٧،٠٩٠١،٢٧۶،٠٧٠ عدد

٢٧۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندها - ضد انفجار - فلزی INFECB0202
٣١۵٩۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١٧٠،٧٠٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢٨۴،٩١٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٩٨،٧٢٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴١١٢،٩١٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١۶٩،٧٨٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶٢١٢،١۴٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧۴١٠،١٢٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۶٧٨،٧٩٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩١،١٠٢،٧۶٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠١،۴٧٠،۴٩٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،٨٣٨،۵٨٠ عدد

٢٧۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی و اتصاالت - زره دار با غالف
سربی

INFECB0301
٣١۶٠۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

2-4 CORES ٠١٣٢،۵٨٠۶٠،٣٨٠٧٠،٠۴٠ سر

5-10 CORES ٠٢٨١،۶٧٠١۵١،٢٠٠١٧۴،٧١٠ سر

12-20 CORES ٠٣١١٨،٠٩٠٢١٨،۶٢٠٢۵٢،٠٠٠ سر

22-30 CORES ٠۴١۵۶،۴۶٠٢٩٠،٠٠٠٣٣٣،۶١٠ سر

32-40 CORES ٠۵٢٠٣،۴٨٠٣٧۶،۶٧٠۴٣٢،۶٨٠ سر

42-50 CORES ٠۶٢٩٧،۵٣٠۴٩٨،٠٣٠۵٣١،٧۵٠ سر

>50 CORES ٠٧۴٩٨،١٣٠۵۵٩،۴۴٠٠ سر

٢٧۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی و اتصاالت - زره دار INFECB0302
٣١۶١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

2-4 CORES ٠١٣٠،۵٩٠۵۶،۶٧٠۶۵،٧١٠ سر

5-10 CORES ٠٢٧۶،٩٧٠١۴٢،۶٣٠١۶۴،۶٨٠ سر

12-20 CORES ٠٣١١١،۶٨٠٢٠٧،٠٧٠٢٣٨،٨۴٠ سر

22-30 CORES ٠۴١۴٨،٢۶٠٢٧۴،٩٣٠٣١۶،١١٠ سر

32-40 CORES ٠۵١٩٣،١٢٠٣۵٧،٧۵٠۴١١،١٨٠ سر

42-50 CORES ٠۶٢٨٢،٨٣٠۴٧٣،٧١٠۵٠۶،٢۴٠ سر

>50 CORES ٠٧۴٧٣،۴۵٠٧۵۵،٣١٠٠ سر

٢٧٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی و اتصاالت - بدون زره INFECB0303
٣١۶٢۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

2-4 CORES ٠١٢۵،۶۴٠۴٧،۴٩٠۵۵،٠٧٠ سر

5-10 CORES ٠٢۶۶،۶۶٠١٢٣،٢۵٠١۴٢،٢١٠ سر

12-20 CORES ٠٣٩٨،۶۶٠١٨٢،٧١٠٢١٠،٣٧٠ سر

22-30 CORES ٠۴١٣٢،۵٠٠٢۴۵،٣٠٠٢٨٢،٢٨٠ سر

32-40 CORES ٠۵١٧۵،١٠٠٣٢۴،٠٧٠٣٧٢،٢١٠ سر

42-50 CORES ٠۶٢۶٢،٠۴٠۴٣۴،٣٨٠۴۵١،٩٩٠ سر

>50 CORES ٠٧۴۴۶،٩٢٠٧٠٢،٢۵٠٠ سر

٢٧٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

 فصل سي و يکم – عمليات نصب در محوطه

 مسيرهاي آابل .6
بصورت پيش ساخته فرض شده است . در غير (CROSS , TEE, ELBOW ,…) در تمام رديف هاي اين فصل ، اتصاالت مورد نياز مياني سيني و نردبان١-

. اين صورت ، هزينه ساخت قطعات پيشگفته بايد جداگانه محاسبه شود
. هزينه نصب پيچ و مهره و مانند آنها آه در اتصال سيني ها و نردبان هاي آابل مصرف مي شود بطور متعارف در رديف هاي مربوط منظور شده است٢-
. در هر يك از رديف هاي اين فصل ، بازرسي آار انجام شده و تحويل آن طبق مشخصات فني منظور شده است٣-
در هر يك از رديف هاي مربوط به سيني و نردبان آابل ، برحسب نياز بايد ، در فواصل مشخصي طبق نظر سازنده و يا مشخصات فني ، تسمه هاي۴-

. در صورتي آه بصورت آماده تأمين شده باشد ، توسط پيمانكار نصب شود (EARTH  BOUNDING STRAP ) هم ارتباطي ارت
. هزينه نصب سيني ها و اتصاالت اعم از فلزي و غير فلزي بصورت يكسان محاسبه ميگردد۵-

٢٧٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

STARAIGHT PARTEL, TEE, CROSSCOVER
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسير عبور کابل - سينی ها و نردبان های فوالدی INFETR01
٣١٧٠۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

W <= 10 CM ٠١٩٢،٠٩٠٢۶۵،٩٣٠٢۵،٩٧٠ متر

10 < W<=30 CM ٠٢١٢٢،۵٩٠٣٩٩،١٧٠٣٢،۴٨٠ متر

30 < W <=60 CM ٠٣١٣٧،٨۵٠۴٩٩،٢٧٠۴٢،١٨٠ متر

60< W <= 80 CM ٠۴١۵٣،١١٠۵٩٨،٧۶٠۴٨،٧٣٠ متر

80 < W CM ٠۵١٨٣،۵٩٠۶۶۴،٢۵٠۶۴،٩۵٠ متر

٢٨٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

CLOSE TYPEOPEN TYPE
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسير عبور کابل - کاندویت ها - فوالدی سخت INFETR02RS
٣١٧١۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

1/2" DIAM. ٠١٧۴،۴٨٠۴٨،۶۴٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢٨٩،١٢٠۵٨،٨٠٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣١١٩،٠٢٠٧٩،٧۵٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴١٣٧،١١٠٨٨،٨٩٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵١۵٣،٧۴٠١٠٢،۴۶٠ متر

2" DIAM. ٠۶١۶٣،٣٠٠١٠٩،۴٠٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧١٧٨،٠٢٠١١٧،۴٣٠ متر

3" DIAM. ٠٨١٩٢،۵٣٠١٢۵،١٩٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩٢١٣،۶٨٠١۴٠،٨٣٠ متر

4" DIAM. ١٠٢۵٢،٨٣٠١۶٨،٢٩٠ متر

5" DIAM. ١١٢٩٧،١١٠١٩٧،١۴٠ متر

6" DIAM. ١٢٣٢۵،٠١٠٢١۴،۵٧٠ متر

٢٨١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسير عبور کابل - کاندویت ها - فوالدی قابل انعطاف INFETR02FS
٣١٧٢۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

D: 3/4 " ٠١١۵۴،١۶٠ متر

D:  1  " ٠٢٢۴٨،١۶٠ متر

٢٨٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسير عبور کابل - کاندویت ها - پی. وی. سی INFETR02PV
٣١٧٣۶٠

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

1/2" DIAM. ٠١١۵،٣٩٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢١٨،۵٠٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣٢۴،٨۵٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴٢٨،٣٩٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵٣٢،٢١٠ متر

2" DIAM. ٠۶٣۴،١۴٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧٣٧،٣٠٠ متر

3" DIAM. ٠٨۴٠،١٣٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩۴۴،۴۵٠ متر

4" DIAM. ١٠۵٢،۶٠٠ متر

5" DIAM. ١١۶١،٩٨٠ متر

6" DIAM. ١٢۶۶،۶١٠ متر

٢٨٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

آارهای ابزاردقيق

فصل سی و دوم - تجهيزات اتاق کنترل

١–در هر یك از ردیف های این فصل، منظور از وزن تابلو، وزن آن با احتساب وزن ادوات نصب شده روی آن برای انواع تابلوهای سيستم های آنترل(مانند تابلو
.، اعالم حریق ، ...) می باشد  FCS, ESD, DCSمارشالينگ، 

٢–هزینه بستن پيچ و مهره و مانند آنها آه در نصب تجهيزات این بخش به روی فریم ها، ساپورت ها و امثال آنها بكار می رود، در ردیف مربوط منظور شده
.است

.٣–در هر یك از ردیف ها، تمامی آزمایش های جاری مورد نياز در تكميل عمليات نصب و تحویل آار به آارفرما منظور شده است
۴–آاليبراسيون ادواتی آه روی تابلوهای آنترل نصب می شود، حتی در صورتی آه بطور جداگانه بسته بندی شده باشند، در ردیف های جداگانه و با در نظر

.گرفتن جابجایی های الزم در محدوده آارگاه و در صورت نياز بازآردن و بستن مجدد روی تابلو محاسبه شده است
۵–در ردیف های نصب تابلوهای اتاق آنترل، اجرای آابل های ميانی از یك تابلو به تابلوی دیگر و اتصاالت آنها منظور نشده است و برای برآورد آنها، از

.ردیف های متناظر در آابل آشی و اتصاالت استفاده می شود
۶–در صورت نياز به اجرای آارهای اضافی روی تابلوها( مثًال نصب تجهيزات اضافی روی تابلو شامل ادوات ابزاردقيق، یا مسير آابل و … )، هزینه عمليات

.اضافی مانند برشكاری، سوراخكاری، سيم آشی داخل تابلو و غيره در زمان اجرا تعيين محاسبه می شود

٢٨۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل ها INCRPN
٣٢٠١۶٠

گروه کد

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

W: UP TO 100 KG ٠١۴٢،٣٧٠ کيلوگرم

W: 101-250 KG ٠٢٣۵،٨٩٠ کيلوگرم

W: 251-500 KG ٠٣٣۵،٨٩٠ کيلوگرم

W: >500 KG ٠۴٣٣،۶٢٠ کيلوگرم

٢٨۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات نصب شده روی پانل ها INCRPI
٣٢١١۶٠

گروه کد

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

ELEC.

IND./SWITCH/SELECTOR
٠١١،۴٩٩،١۵٠ دستگاه

ELEC.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠٢٢،۵٧٧،۵١٠ دستگاه

TRANSFORMER/POWER

UNITES
٠٣١،۵۴٠،۶٣٠ دستگاه

PENU.IND./SWITCH/SELE

CTOR
٠۴١،۶٢٣،۵٨٠ دستگاه

PENU.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠۵٢،٧٠١،٩۴٠ دستگاه

TRANSDUCER &

CONVERTER
٠۶١،۵۴٠،۶٣٠ دستگاه

٢٨۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

DCSتجهيزات جانبی  INCRAX
٣٢٢١۶٠

گروه کد

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و  دوم 

PRINTER/

PLOTER/PCS/ETC.
٠١١،۴۵١،٨٩٠ دستگاه

٢٨٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست–  فصل سی و سوم 

آارهای ابزار دقيق

 فصل سی و سوم - عمليات لوپ تست

.١–ردیف های این فصل ، تمامی لوپ های فيلدباس الكترونيكی و نيوماتيكی را شامل می شود
٢–منظور از لوپ باز ، حلقه ای است آه از عنصر اندازه گير متغير فرآیندی شروع می شود و به یك نمایشگر در اتاق آنترل و یا روی تابلوی محلی ختم

.می گردد
٣–منظور از لوپ بسته، حلقه ای است آه از عنصر اندازه گير متغير فرآیندی شروع می شود و تا آنترل آننده روی تابلوی محلی یا در اتاق آنترل ادامه

.آه معموًال یك شير آنترل است ادامه می یابد  (FINAL ELEMENT OR ACTUATOR)می یابد و از آنجا تا محرك نهایی
۴–تمامی عناصر ميانی از جمله نمایشگرهای محلی، سوئيچ ها، عناصر محاسبه گر و غيره آه در مسير یك لوپ قرار دارند باید آنترل شده و در قيمت

.همان لوپ منظور شود
۵–اگر خروجی یك آنترل آننده ورودی آنترل آننده دیگری قرار گيرد، از عنصر اندازه گير تا خروجی آنترل آننده اول یك لوپ بسته و از ورودی آنترل آننده دوم

.تا محرك نهایی نيز یك لوپ محاسبه می شود
۶–سيستم های آنترل ترتيبی تا ١٠ عنصر، معادل یك لوپ بسته محاسبه می گردد و از آن بيشتر نيز به ازای هر ١٠ عنصر، معادل یك لوپ بسته اضافه

.می شود

٢٨٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست–  فصل سی و سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات لوپ چک INLP
٣٣٠١۶٠

گروه کد

کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست–  فصل سی و سوم 

CLOSED LOOPS ٠١٢،٧٢۶،۵٩٠ لوپ

OPEN LOOPS ٠٢١،۵١۴،۵٨٠ لوپ

٢٨٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 : فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی١پيوست 

PRECOMMISSIONING TESTS AND CHECKS

I) CABLES

 -LV Power & control cables
 -MV cables

II) CONNECTION

 -Termination
 -Cable ends
 -Joints

III) STATIC SUPPLY UNIT

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -AC Distribution board
 -DC Distribution board
 -Inc. upstream CB

 - ٢CHECKS
 -Batteries connection
 -Liquid level of each cell and density
 -Cells leakage
 -Panel alignment
 -Earthing connection 
 -Bolts tightness

III) STATIC SUPPLY UNIT (Continued)
 -Cable cooling fan
 -Relay setting
 -Voltmeter, ammeter, lamps
 -Inverter transfer time
 -Continuity of output : With loss of main input
                                     :With change over Float / Boost
                                     :With change over, Boost / Float
 -Local & remote alarms
 -Abnormal noise
 -Inverter output adj volt
 -Inverter output frequency
 -Rectifier charging
 -Cont. circuit operation
 -Supply voltage …V
 -Output voltage …V
 -Change rate (Boost) …A
 -Change rate (tricle) …A 

IV) LV ELECTRICAL MOTOR

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -Starter unit
 -Motor winding - stator
 -Motor with cable - rotor

 - ٢CHECKS
 -Rotator free
 -Bearing lubrication
 -DE and NDE bearing
 -Earthing connection
 -Control station
 -Starter unit
 -Control circuit operation
 -Direction of rotation
 -Mechanical interlocks
 -Winding resistance
 -No load current
 -No load run (4 hour)
 -Starting current (If there is Ammeter)
 -Starting time

V) MV ELETRICAL MOTOR

٢٩٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 : فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی١پيوست 

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -Starter unit
 -Motor winding : stator
 -Motor winding : rotor
 -Motor with cable

 - ٢CHECKS
 -Rotator free
 -Bearing lubrication
 -Bearing temperature
 -Earthing connection
 -Control station
 -Starter unit
 -Control circuit operation
 -Direction of rotation
 -Mechanical interlocks
 -Winding resistance
 -Starting current
 -Starting time
 -No load current
 -No load run (4-6 hour)
 -Machine vibrations
 -Bearing noise level
 -Each phase current
 -Resistance temperature detectors
 -temperature switches

VI) LV SWITCHGEAR

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -Incoming CB
 -Bus-tie
 -Upstream CB
 -Busbar system
 -Busduct

 - ٢CHECKS 
 -Switchgear alignment
 -Earthing connections
 -Cont. circuit operation
 -Incoming CB
 -Anchor bolts and clamps tightness
 -Upstream CB
 -Busbar covers fixing
 -Degree of protection of enclosure
 -Relays setting and check
 -Mechanical interlocks
 -Voltmeter reading
 -Phase rotation
 -Busduct
 -Electrical interlock
 -Tripping from relays
 -Remote electrical closing / tripping
 -Removal of all temporary supports and jumpers

VII) MV SWITCHGEAR

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -Incoming CB
 -Bus-tie
 -Upstream CB
 -Busbar system
 -High pot test (if needed)

 - ٢CHECKS 
 -Switchgear alignment
 -Earthing connections
 -Control circuit operation
 -Incoming CB
 -Bus-tie
 -Busbar bolts and clamps tightness
 -Space heaters circuits
 -Busbar covers fixing
 -Upstream CB
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 : فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی١پيوست 

 -Relays setting and check
 -Mechanical interlocks

 -Voltmeter reading
 -Phase rotation
 -Electrical interlock
 -Tripping from relays
 -PT tests
 -CT tests

VIII) POWER TRANSFORMER

 - ١INSULATING RESISTANCE TEST
 -HV winding to earth
 -HV winding continuity test
 -LV winding to earth
 -HV to LV winding
 -HV Feeder unit

 - ٢CHECK
 -Oil leakage
 -Oil level
 -Silicagel condition
 -Earthing connection at star point and frame
 -Oil insutation test (breakdown voltage)
 -Bushing integrity
 -Polarity of terminals
 -Valves correct position
 -Phase sequence
 -Control circuit operation & identification
 -Tap changer
 -HV feeder
 -Mechanical interlocks
 -Buchholz relay alarm & trip operation:
 -Temperature indicator alarm operation set at … C
 -Temperature indicator trip operation set at … C
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وزارت نفت
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 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

پيوست ٢ - دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه

این دستورالعمل ، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته های مختلف تهيه شده است ، از این رو ، برای آارهای مربوط به هر رشته ، باید به تناسب
.ماهيت و نياز آن آار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد

 ١–تعاریف
تجهيز آارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام ها و تدارآاتی است آه پيمانكار باید برای دوره اجرا انجام دهد، تا آغاز و همچنين انجام عمليات موضوع پيمان،١–١

.مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پيمان، ميسر شود

ساختمان های پشتيبانی   به ساختمان هایی گفته می شود آه برای پشتيبانی عمليات اجرایی، مورد بهره برداری قرار می گيرند، مانند آارگاه های١–٢
پيش ساخته و مانند سرپوشيده، شامل آارگاه های تاسيساتی، آهنگری ، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی ، صافكاری، نقاشی، ساخت قطعات

آن، تعميرگاه های سرپوشيده ماشين آالت، انبارهای سرپوشيده ، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پيمانكار، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق،
. ایستگاه سوخت رسانی

ساختمان های عمومی،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای افراد مستقر در آارگاه و سرویس دادن به آنها، مورد استفاده قرارگيرد، مانند١–٣
دفاتر آار، نمازخانه، مهمان سرا، ساختمان های مسكونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه،  درمانگاه، رختشویخانه، تلفنخانه، پارآينگ های

. سرپوشيده

محوطه سازی ، شامل خيابان بندی ، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضالب ، ایجاد خاآریز و آانالهای هدایت آب و تمهيدات دیگر برای١–۴
حفاظت آارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز ، انبارهای روباز ، زمين های ورزشی ، پارآينگ های روباز، حصار آشی ، تامين روشنایی محوطه ، تامين

. تجهيزات ایمنی و حفاظت و آارهای مشابه است

منظور از ورودی آارگاه ،محل یا محل هایی از آارگاه است آه در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای آار، از سوی آارفرما تامين و تحویل١–۵
. پيمانكار می شود. مشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش گفته ، در شرایط خصوصی پيمان تعيين می شود

انبار آارگاه ، محل یا محل هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جانمایی تجهيز آارگاه ، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت دستورالعمل های١–۶
. مربوط ، از  آنها استفاده می شود

. راه دسترسی ، راهی است آه یكی از راه های موجود آشور را به آارگاه متصل آند١–٧

. راه های سرویس ، راه هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات احداث می شود١–٨

راه های ارتباطی، راه هایی است آه معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرضه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه راه های١–٩
.دیگر ، به محل اجرای عمليات متصل می آند

راه انحرافی ، راهی است ، آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه قبال از مسير موجود انجام می شد، اما به علت انجام عمليات موضوع١–١٠
.پيمان قطع شده است ، احداث شود

منظور از تأمين در شرح ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، فراهم آردن ساختمان ها، تأسيسات و همچنين ماشين آالت ، به روش احداث یا نصب در١–١١
آارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امكانات موجود در محل، به صورت خرید خدمات یا اجاره و همچنين، اقدام های مربوط به نگهداری وبهره برداری از

. آنهاست

برچيدن آارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح، تأسيسات و ساختمان های موقت ، خارج آردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و دیگر تدارآات١–١٢
. پيمانكار از آارگاه، تسطيح،تميز آردن و در صورت لزوم بشكل اول برگرداندن زمين ها و محل های تحویلی آارفرما، طبق نظر آارفرما است

٢–روش تهيه برآورد

مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و نياز هر آار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی ترین ٢–١
روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را طبق ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه این
پيوست ، برحسب قيمــت های محل اجرای عملــيات و با منظـور نمودن هزینه های باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد آرده و در برابر
ردیف های مورد نظر ، درج نماید و چنانچه مشخصات ویژهای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و پيمان ، پيش
بينی آند. برای ساختمان هایی آه احداث ميشود، ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه احداث آسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها منظور می
شود. در مورد ساختمان های پيش ساخته، مانند آاروانها و قطعات پيش ساخته ساختمان ها، مانند قابهای فلزی، هزینه حمل و نصب،
استهالك و سرمایه گذاری آنها، در طول اجرای آار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه، منظور می شود. در پيمان هایی آه

 .از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود، تنها یك فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه برای آل آار تهيه می گردد
ساختمان ها، تأسيسات و راه هایی آه در برآورد هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور می گردد، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر ٢–٢

گرفته می شود. به منظور تقليل هزینه های تجهيز آارگاه، با اولویت دادن به اجرای تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه در طرح برای دوره بهره
برداری پيش بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات یاد شده به عنوان تجهيز آارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد
و مدارك پيمان درج شود. در این حالت، هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای آار
منظور می شود. چنانچه برای تأمين آب، برق ، گاز ، مخابرات و راه های آارگاه یا تأمين ساختمان های مسكونی، اداری، پشتيبانی و عمومی یا
سایر موارد، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه  برای دوران بهره برداری از طرح پيش بينی می شود استفاده گردد، با توجه به اینكه هزینه آنها
در ردیف های فصل های مربوط پيش بينی شده است، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد شده در تجهيز و برچيدن آارگاه،منظور نمی گردد و

.صرفا” هزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد
نحوه تأمين آب، برق، گاز و مخابرات آارگاه در دوران اجرا ، باید در شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود ، چنانچه برای انتقال آب ، برق ، گاز و ٢–٣

برقراری ارتباط مخابراتی، از شبكه سراسری یا محلی تا ورودی آارگاه، لوله آشی، آانال آشی ، و آابل آشی ، برای دوران اجرا الزم باشد،
 باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمان، پيش بينی شود.

چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی آارگاه را به عهده بگيرد، آه آارهای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات ٢–۴
آن ،نصب تيرهای برق، آابل آشی از برق شبكه تا ورودی آارگاه، پرداخــت تعرفه های ثابت برق(دیماند) و هزینه های انشعاب و اشتراك برق
و سایر آارهای  مشابه است، تعهدات آارفرما در این زمينه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و هزینه ای از این بابت
در تجهيز و برچيدن آارگاه، منظور نخواهد شد. چنانچـــه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آارفرما نباشد، هزینه  آن برآورد و پس از آسر

.هزینه های قابل برگشت در پایان آار، باقيمانده جزو هزینههای تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود
در صورتی آه آارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه آب رابه عهده بگيرد، در حالت استفاده از  شبكه لوله آشی ٢–۵

آب آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگاه، پرداخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای مشابه
است، یا احداث چاه عميــــق یا نيمه عميــق و پرداخت هزینه های برداشت آب ، تعهدات آارفرما در این زمينه، در شرایط خصوصی پيمان درج
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 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

.شــده و هزیـنه ای از این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود
 

چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه  آب، به عهـده آارفرما نباشد، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان
. آار ، جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد

چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی شود ٢–۶
. در صورتی آه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارفرما باشد ، هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهيز و بر
چيدن آارگاه منظور نخواهد شد . در حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد ، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای واحد پایه

. رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود
با وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز آارگاه به عهده آارفرماست ، چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تمام یا٢–٧

قسمتی از زمين تجهيز آارگاه توسط پيمانكار تامين شود ، باید تأمين زمين ازسوی پيمانكار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی آرده و
.هزینه اجاره آن  را جزو  برآورد هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور نماید

به استثنای تعهداتی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد تجهيز آارگاه به عهده آارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع ٢–٨
 . تسهيالت دیگری آه آارفرما در نظر دارد برای تجهيز آارگاه در اختيار پيمانكار قراردهد، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی آند

هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات ، آهنگری ، تراشكاری ، نجاری ، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته،درب های واحد ردیف های٢–٩
. فصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، هزینه ای منظور نمی شود

هزینه تجهيز تعميرگاه های ماشين آالت در هزینه ساعتی ماشين آالت، در ردیف های فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت، ٢–١٠
.هزینه ای در ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود

هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عمليات، درب های واحد ردیف های فصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، هزینه ای در ٢–١١
.ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه، منظور نمی شود

هزینه غذای آارمندان و آارگران پيمانكار در آارگاه، در هزینه باالسری (هزینه مستمر آارگاه) این فهرست بها پيش بينی شده است. در ٢–١٢
کارهایی که الزم است پيمانکار هزینه یا کمک هزینه هایی برای تامين غذای کارکنان پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهيز و برچيدن

.کارگاه منظور می شود
در آارهایی آه تأمين غذای آارمندان آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در آارگاه ضروری است، شمار استفاده آننده از غذا، درشرایط ٢–١٣

.خصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه، منظور می شود
پيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پيمانكار ، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز ٢–١۴

.نيست
هزینه راه های انحرافی ، جزو ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور نخواهد شد . حجم عمليات  مربوط به راه های انحرافی ، براساس ٢–١۵

. فهرست بهــای پایه رشتـه راه ،راه آهن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر آار ، منظور و برآورد می شود
نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سكونت آارآنان آارفرما ، مهندسی مشاور و آزمایشگاه، در اسناد  مناقصه درج شده، هزینه ٢–١۶

.اجرای آنها، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صورت مقطوع برآورد می شود
جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن آارگاه ، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیف های ۴٢٠٣١٠١ تا ۴٢٠٣١٠٣  و ۴٢١٣١٠١ و  ٢–١٧

۴٢١۴١٠١ فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر شود . در صورتی آه در موارد استثنایی . این هزینه از حد
تعيين شده ، بيشتر باشد ، هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امور

. مهندسی برسد

آارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات ٢–١٧–١
.، به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه(NGL) گازی
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز، به ميزان ۵/٧ ٢–١٧–٢

.درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای، به ميزان ٩ درصد مبلغ٢–١٧–٣

 .برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها، به ميزان ١٠ درصد مبلغ٢–١٧–۴

.برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

٣–شرایط آلی
 

پيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز آارگاه و قبل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه آرده و پس از٣–١
. تأیيد مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهيز آارگاه قرار دهد

آارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمين آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانكار را به دستگاه های اجرایی و٣–٢
سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه ، برای استفاده

. موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
پيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده برای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف به انجام٣–٣

برساند. در مواردی آه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عمليات تجهيز و برچيدن آارگاه در اسناد و مدارك پيمان درج شده باشد ، پيمانكار ملزم
. به رعایت آن است

تعهدات آارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در حدی آه اسناد  و مدارك پيمان پيش بينی شده است ، انجام می شود، تجهيز مازاد بر موارد یا ٣–۴
مبالغ پيش بينی شده در پيمان آه مورد نياز انجام آار است، به هزینه پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت، انجام نمی شود. چنانچه طبق
شرایط عمومی پيمان، مبلغ پيمان تغيير آند، مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه تغيير نمی آند و هزینه تجهيز اضافی، تنها برای قيمت جدید

. (موضوع تبصره بند١ دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید) ، قابل پرداخت است
هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه، در صورت تأمين هر یك از ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه، با توجه به مفاد بند ۴ ، تا سقف مبلغ پيش بينی شده در٣–۵

. ردیف های مربوط ، پرداخت خواهد شد

پيمانكار ، موظف است به هزینه خود ، ابنيه و ساختمان های آارگاه را برای تجهيز آارگاه احداث می آند، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش سوزی و ٣–۶
. سيل ، بيمه آند

ساختمان ها و تأسيسات مربوط به تجهيز آارگاه آه در زمين های تحویلی آارفرما احداث شده است، باید پس از انجام آار برچيده شوند . تجهيزات و٣–٧
مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه ( به استثنای تجهيز انجام شده توسط آارفرما ) ، متعلق به پيمانكار است . به جز ساختمان ها و قطعات پيش ساخته ،
چنانچه ساختمان ها و تأسيسات تجهيز آارگاه آه توســط پيمانكار در زمين آارفرما اجرا شده است، مورد نياز آارفرما باشد، بهای مصالح بازیافتی
آنها، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن به پيمانكار ، ساختمان ها و تأسيسات یادشده، به آارفرما واگذار می شود

.

 نحوه پرداخت ۴–

در پيمان هایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك قلم در اسناد و مدارك پيمان پيش بينی شده است هزینه هر یك از۴–١
. ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آنها، محاسبه شده و در صورت وضعيت ها درج می شود

٢٩۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تبصره : هزینه ردیف هایی آه تأمين آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می شود ، چنانچه مربوط به بخشی از آار باشد، به تناسب
پيشرفت آن بخش از آار محاسبه می شود و در صورتی آه به آل آار مربوط شود، به تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان ، محاسبه و

. پرداخت می شود

. هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی پيمانكار، در صورت وضعيت ها منظور می شود ۴–١–١

. هزینه برچيدن آارگاه ، پس از اتمام عمليات برچيدن آارگاه، در صورت وضعيت منظور و پرداخت می شود ۴–١–٢

روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها، بصورت درصدی پيش بينی شده است برای آارهای مربوط به فهرست های بهای واحد پایه۴–٢
، نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و(NGL) رشته نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی

:ایستگاه های تراکم گاز، نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای و نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها

. ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از تجهيز آارگاه در حدی آه برای شروع عمليات پيمان الزم است
. ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيمان

.ــ  ١٠ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ،پس از برچيدن آارگاه

تبصره: در پيمانهایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك قلم بوده ليكن در اسناد و مدارك پيمان نحوه پرداخت آن پيش بينی
.نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می گردد

٢٩۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز محل سکونت کارمندان 1
۴٢٠١۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين و تجهيز محل سکونت

کارمندان و افراد متخصص

پيمانکار

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز محل سکونت

کارگران پيمانکار
٠٢٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

اداری و دفاتر کار پيمانکار
٠٣٠ مقطوع

٢٩۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين لباس کار, کفش و کاله حفاظتی کارگران 2
۴٢٠٢۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين لباس کار، کفش و کاله

حفاظتی کارگران
٠١٠ مقطوع

٢٩٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين و تجهيز تسهيالت کارکنان کارفرما, مهندسان مشاور 3
۴٢٠٣۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين و تجهيز محل سکونت

کارکنان کارفرما، مهندس

مشاور و آزمایشگاه

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

اداری و دفاتر کار کارفرما،

مهندس مشاور و آزمایشگاه

٠٢٠ مقطوع

تامين غذای کارمندان،

کارفرما، مهندس مشاور و

آزمایشگاه

٠٣٠ مقطوع

٢٩٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين ساختمان های پشتيبانی, انبار مواد منفجره, محوطه سازی و
ساختمان های عمومی

4
۴٢٠۴۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين ساختمان های

پشتيبانی به انضمام هزینه

تجهيز انبارهای سر پوشيده،

آزمایشگاه پيمانکار و موارد

مشابه

٠١٠ مقطوع

تامين و تجهيز انبار مواد

منفجره
٠٢٠ مقطوع

تامين و تجهيز ساختمان های

عمومی
٠٣٠ مقطوع

محوطه سازی ٠۴٠ مقطوع

٢٩٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

احداث چاه آب 5
۴٢٠۵۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

احداث چاه آب عميق یا نيمه

عميق
٠١٠ مقطوع

٣٠٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين آب کارگاه و شبکه آب رسانی, مخابراتی, برق, گازرسانی و
سوخت

6
۴٢٠۶۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين آب کارگاه و شبکه

آبرسانی داخل کارگاه
٠١٠ مقطوع

تامين برق کارگاه و شبکه

برق رسانی داخل کارگاه
٠٢٠ مقطوع

تامين سيستم های مخابراتی

داخل کارگاه
٠٣٠ مقطوع

تامين سيستم گازرسانی

داخل کارگاه
٠۴٠ مقطوع

تامين سيستم سوخت

رسانی کارگاه
٠۵٠ مقطوع

٣٠١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين راه های دسترسی و ارتباطی 7
۴٢٠٧۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين راههای دسترسی ٠١٠ مقطوع

تامين راه های سرویس ٠٢٠ مقطوع

تامين راه های ارتباطی ٠٣٠ مقطوع

٣٠٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

ایاب و ذهاب 8
۴٢٠٨۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين ایاب و ذهاب کارگاه ٠١٠ مقطوع

٣٠٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

تامين پی و سکو برای ماشين آالت و بارگيری و حمل باراندازی و نصب
ماشين آالت

9
۴٢٠٩۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين پی و سکو برای نصب

ماشين آالت و تجهيزات

سيستم توليد مصالح،

سيستم توليد بتن، کارخانه

آسفالت، مولدهای برق و

مانند آنها

٠١٠ مقطوع

نصب ماشين آالت و تجهيزات

و راه اندازی آنها، یا تامين آنها

از راه خرید خدمت یا خرید

مصالح

٠٢٠ مقطوع

بارگيری، خمل و باراندازی

ماشين آالت و تجهيزات به

کارگاه و برعکس

٠٣٠ مقطوع

٣٠۴



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

داربست فلزی 13
۴٢١٣۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تهيه، نصب و برچيدن داربست

فلزی در کارهای مربوط به

مخزنهای نفت

٠١٠ مقطوع

٣٠۵



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشگاه و تاریکخانه 14
۴٢١۴۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين آزمایشگاه و تاریک خانه

با تجهيزات مربوط و

تجهيزکارگاه برای انجام

آزمایش های پرتونگاری

٠١٠ مقطوع

٣٠۶



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

انحراف موقت نهرها 15
۴٢١۵۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

حفظ یا انحراف موقت نهرهای

زراعی موجود در محدوده

کارگاه

٠١٠ مقطوع

٣٠٧



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

بيمه 16
۴٢١۶۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

بيمه تجهيز کارگاه ٠١٠ مقطوع

٣٠٨



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بهای واحد
رديف

بهاي واحد (ريال)

برچيدن کارگاه 17
۴٢١٧۶٠

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

برچيدن کارگاه ٠١٠ مقطوع

٣٠٩



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - شرح اقالم هزینه باالسری٣پيوست 

هزینه های باالسری به طور کلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکيک می شود:

١ – هزینه باالسری عمومی.
این هزینه از نوع هزینه  هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه  های درج شده در زیر:

١–١ هزینه دستمزد نيروی انسانی  دفتر مرکزی، شامل نيروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
١–٢ هزینه بيمه های عمومی و حق بيمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)،  به انضمام هزینه بيمه بيکاری کارکنان دفتر مرکزی.

١–٣  هزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شود.
١–۴   هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

١–۵   هزینه نگهداری دفتر مرکزی.
١–۶   هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.
١–٧   هزینه  آب و برق ، گاز و سوخت دفتر مرکزی.

١–٨   هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.
١–٩   هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

١–١٠ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.
١–١١ هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

١–١٢ هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها.
١–١٣ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.

١–١۴ هزینه های متفرقه،شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها.
١–١۵ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.

١–١۶ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.
١–١٧ هزینه دستگاه ها و تجهيزات رایانه ای دفتر مرکزی

٢ – هزینه باالسری کار.
این هزینه، از نوع هزینه  هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:

٢–١ هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:
٢–١–١ هزینه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش پرداخت که نزد پيمانکار است.

٢–١–٢ هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
٢– ٢ هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است:

٢–٢–١ هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.

٢–٢–٢ هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت.
٢–٢–٣ هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.

٢–٣ هزینه ماليات.
٢–۴ هزینه صندوق کارآموزی.

٢–۵ سود پيمانکار.
٢–۶ هزینه  های مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است :

٢–۶–١ هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتين و خدمات و حفاظت و حراست. همچنين،
هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قيمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور نشده است.

٢–۶–٢ هزینه نيروی انسانی خدماتی که در اختيار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه قرارمی گيرد.
٢–۶–٣ هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

٢–۶–۴ هزینه تهيه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پيمان.
٢–۶–۵ هزینه غذای کارکنان و کارمندان پيمانکار .

٢–۶–۶ هزینه پذیرایی کارگاه.
٢–۶–٧ هزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و هزینه  های متفرقه.

٢–۶–٨ هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب کارگاه و وسيله نقليه تدارکات کارگاه.
٢–۶–٩ هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

٢–۶–١٠ هزینه آزمایش های پيمانکار.
٢–٧  هزینه  های تهيه مدارک فنی و تحویل کار.

٢–٧–١ هزینه های تهيه عکس و فيلم.
).٢Shop Drawings–٧–٢ هزینه تهيه نقشه های کارگاهی (

).٢As Built Drawings–٧–٣ هزینه تهيه نقشه های چون ساخت  (
٢–٧–۴ هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.

٢–٧–۵ هزینه نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
٢–٧–۶ هزینه  های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

توضيح  ١. هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعميرگاه ماشين آالت، جزو هزینه ساعتی ماشين آالت پيش بينی شده است و از این بابت هزینه  ای در
هزینه  های باالسری در نظر گرفته نشده است.

توضيح ٢. در طرح های عمرانی  (تملک دارایی های سرمایه ای ) چون هزینه های بيمه سهم کارفرما، بيمه بيکاری نيروی انسانی کارگاه، ماليات بر ارزش
افزوده و همچين هزینه های عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت

 آن ها  در هزینه های باالسری، در نظر گرفته نشده است.

توضيح ٣.در طرح های غير عمرانی(غير سرمایه ای) چون هزینه های ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه
های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت  آن ها  در هزینه های باالسری، در نظر گرفته نشده است.

 

٣١٠



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

ضریب
منطقه ای نام شهرستان ها نام استان ها ردیف

1/04 تبریز - آذرشهر - مراغه
آذربایجان
شرقی 11/10 خدا آفرین - جلفا - چاراویماق - آليبر - ورزقان

1/07 سایر شهرستان های استان آذر بایجان شرقی

1/07 اروميه و خوی
آذربایجان
غربی 21/16 تكاب - چالدران - سردشت

1/10 سایر شهرستان های استان آذر بایجان غربی

1/11 بيله سوار
اردبيل 3

1/08 سایر شهرستان های استان اردبيل

1/04 اصفهان - مبارآه

اصفهان 41/15 (دناآوه) - خور و بيابانك سميرم

1/07 سایر شهرستان های استان اصفهان

1/05 اشتهارد

البرز 51/07 طالقان - آسارا

1 سایر شهرستان های استان البرز

1/21 مهران - دهلران

ایالم 61/14 ایالم - ایوان

1/16 سایر شهرستان های استان ایالم

1/20 جزیره خارگ- فارسی

بوشهر 71/15 جم - دیر- عسلویه - آنگان

1/08 سایر شهرستان های استان  بوشهر

1/08 فيروزآوه

تهران 81/04 شميرانات - دماوند

1 سایر شهرستان های استان تهران

1/08 شهرآرد

چهار محال و
بختياری 91/16 اردل - آوهرنگ - لردآان - آيار

1/10 سایر شهرستان های استان چهار محال و بختياری 

1/10 بيرجند

خراسان
جنوبی 10

1/22 نهبندان

1/18 بشرویه - درميان - زیر آوه - طبس

1/14 سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی 

٣١١



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

1/05 مشهد

خراسان
رضوی 11

1/17 درگز - خواف - بجستان - باخزر

1/20 تربت جام (صالح آباد) - درگز(لطف آباد) - قوچان(باجگيران) - آالت

1/11 سایر شهرستان های استان خراسان رضوی

1/07 بجنورد - اسفراین - شيروان خراسان
شمالی 12

1/08 سایر شهرستان های استان خراسان شمالی

1/08 اهواز - باوی - حميدیه - دزفول - آارون

خوزستان 13
1/18 دشت آزادگان(بستان) - هویزه(نيسان)

1/09 اندیمشك - بندرماهشهر - بهبهان - رامشير - رامهرمز  -شوش -
شوشتر - گتوند

1/13 سایر شهرستان های استان خوزستان

1/09 زنجان

زنجان 141/14 طارم - ماه نشان

1/11 سایر شهرستان های استان زنجان

1/10 شاهرود(بيارجمند) - ميامی
سمنان 15

1/08 سایر شهرستان های استان سمنان

1/14 زاهدان

سيستان و
بلوچستان 16

1/19 چاه بهار - خاش - زابل

1/22 ایرانشهر - زهك - مير جاوه - نيمروز - هامون - هيرمند - سراوان

1/27 سایر شهرستان های استان سيستان و بلوچستان

1/05 شيراز

فارس 17

1/17 الرستان(بيرم)

1/15 المرد - مهر

1/12 اقليد - خنج - جهرم - گراش

1/08 سایر شهرستان های استان فارس

1/07 قزوین - البرز

قزوین 181/13 الموت - طارم - آوج - آوهين

1/08 سایر شهرستان های استان قزوین

1/08 قم  
قم 19

1/10 سایر شهرستان های استان قم

1/16 مریوان - سروآباد - سقز(زیویه - سرشيو)

آردستان 201/13 سقز - دیواندره(سارال - آرفتو) - بيجار(آرانی - چنگ الماس)

1/19 بانه

٣١٢



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

1/10 سایر شهرستان های استان آردستان آردستان 20

1/19 رودبار جنوب - فاریاب - قلعه گنج - آهنوج - منوجان

آرمان 211/10 رفسنجان - آرمان

1/14 سایر شهرستان های استان آرمان

1/10 آرمانشاه

آرمانشاه 22
1/20 پاوه(نوسود) - ثالث باباجانی(ازگله) - قصرشيرین(سومار)

1/18 پاوه(باینگان) - ثالث باباجانی -جوانرود(آالشی) - قصرشيرین -
گيالن غرب

1/13 سایر شهرستان های استان  آرمانشاه

1/12  بویراحمد  - آهگيلویه (سوق) - گچساران
آهگيلویه و
بویر احمد 231/20   بهمنی(گرمسيری)-  آهگيلویه(دیشموك - چاروسا)

1/16 سایر شهرستان های استان آهگيلویه و بویراحمد

1/18 بندر ترآمن(جزیره آشوراده)

گلستان 24
1/13 گنبد آاووس(داشلی برون) - مراوه تپه - ومناطقی از سطح

استان آه در ارتفاعات بيش از ۵٠٠ متر واقع اند

1/12 آالله - گاليكش - گميشان - آق قال(وشمگير)

1/09 سایر شهرستان های استان گلستان

1/08 رشت

گيالن 25
1/19 رودسر(رحيم آباد)

1/16 رودبار(عمارلو) - سياهكل(دیلمان) - فومن(سردار جنگل) -
لنگرود(اطاقور)

1/11 سایر شهرستان های استان گيالن

1/10 خرم آباد - بروجرد - دوره

لرستان 261/15 پلدختر - رومشكان

1/13 سایر شهرستان های استان لرستان

1/12
ساری(چهاردانگه - دودانگه - آليجان) -آمل(الریجان) - بابل(بند
پی) - آالردشت - نكا (هزا رجریب) - نوشهر (آجور) - بهشهر

(یانه سر) - نور(بلده)
مازندران 27

1/13 مناطقی از سطح استان آه در ارتفاعات بيش از ۵٠٠ متر واقعند

1/09 سایر شهرستان های استان مازندران

1/04 اراك - ساوه - زرندیه

مرآزی 281/12 تفرش - شازند

1/09 سایر شهرستان های استان مرآزی

1/10 بندر عباس 
هرمزگان 29

1/24 ابوموسی - بشاگرد

٣١٣



١٣٩٧نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

1/21 پارسيان - جاسك
هرمزگان 29

1/16 سایر شهرستان های استان هرمزگان

1/11 تویسرآان(قلقل رود)- رزن(سردرود) - آبودرآهنگ(شيرین سو) -
نهاوند(زرین دشت) همدان 30

1/07 سایر شهرستان های استان همدان

1/18 ابرآوه(بهمن) - بهاباد(آسفيج)

یزد 31
1/09 یزد - اشكذر

1/15 ابرآوه - بهاباد - خاتم

1/12 سایر شهرستان های استان یزد
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