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فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

١ دستورالعمل کاربرد

٢ کليات

۴ بخشی که پيش ساخت و نصب می شود

۵ بخشی که در محل، ساخت و نصب می شود

۶ اضافه بهای مصالح با رنگ و پوشش

٧ حمل شير آالت و سایر ملحقات

٩ حمل تا انبار پيمانکار

٣ فصل اول. حمل و جابجائی مصالح

١٣ زانوهای مایتر

٢۵ نازل ها

٢٨ O_LET

٣٣ اسپول ها

١٠ فصل دوم. پيش ساخت کارهای لوله کشی

٣٩ نصب و جوشکاریدر محدوده واحدها

۴٣ نصب و جوشکاری لخته گيرها

۴٩ ساخت و نصب در محل

۵۴ نصب شير آالت و سایر ملحقات

٣۴ فصل سوم. لوله کشی روزمينی

۶۵ در محدوده واحدها

۵۵ فصل چهارم. لوله کشی زیرزمينی

۶٧ آزمایشات پرتو نگاری

۶۶ فصل پنجم. عمليات تکميلی لوله کشی



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

۶٨ )P.M.Iتست شناخت مصالح (

٧٠ عمليات پيش گرم جوشکاری ها

٧۶ )P.W.H.Tتنش زدایی جوشکاری ها (

٧٨ آزمایشات هيدرو استاتيک

٧٩ آزمایشات با هوای فشرده

٨٠ اسيد شوئی

٨٢ شيرهای کنترل و اندازه گيری ها

٨٣ صافی ها

٨۴ صفحات اریفيس

٨۵ شيرهای اطمينان

٨۶ خطوط لوله کشی

٨١ فصل ششم. عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

٨٨ بستن فلنج جداکننده

٩١ نصب اتصال جدا کننده

٩٢ نصب اسپرینکلر اطفاء حریق

٩٣ نصب جعبه آتش نشانی

٩۴ نصب دوش ایمنی

٩۵ عمليات خمکاری لوله

٨٧ فصل هفتم. کارهای متفرقه لوله کشی

٩٨ پمپ ها

١٠٢ کمپر سورها

١٠۵ فن ها و دمنده ها

١٠٨ محرکه ها و مولدها

١١۶ ماشين آالت روی تجهيزات ثابت

٩۶ فصل دهم. نصب تجهيزات دوار
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معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

١١٩ تجهيزات بسته ای

١٢٠ برج ها، ظروف

١٢۴ مبدل ها

١٢٧ کولرهای هوایی

١٢٨ قطعات داخلی برج ها و راکتورها

١٣٣ دستگاه پرتاب و دریافت توپک

١١٨ فصل یازدهم. نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

١٣۵ پانل ها

١٣۶ داکت ها و هواکش ها

١٣٨ تيوب باندل ها

١۴٢ کانوکشن، سوپر هيتر، اکنومایزر

١۴٣ FLAREدودکش ها و 

١۴۴ چراغ اعالن خطر به هواپيما

١٣۴ فصل دوازدهم. کوره ها و بویلرها

١۴٧ تخليه و بار اندازی و صفافی مصالح

١۴٨ نصب وجوشکاری

١۵۴ سازه های سقف ثابت

١۴۶ فصل سيزدهم. مخازن ذخيره استوانه ای

١۵٧ جرثقيل سقفی

١۵٨ باالبرها

١۵٩ نمونه گيرها و ظروف کوچک

١۶٠ اجکتورها

١۶١ سيستم های انتقال نيرو

١۵۶ فصل چهاردهم. نصب تجهيزات متفرقه
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١۶٢ تجهيزات کارگاهی

١۶٣ باسکول ها

١۶۵ ساخت قطعات

١۶٩ نصب قطعات

١٧۴ نصب ورق های سقف و دیوار

١٧۵  کيلوگرم١٠ساخت و نصب تکيه گاه های زیر 

١٧۶ نصب آویزهای فنری (لوله کشی)

١۶۴ فصل پانزدهم. عمليات ساخت و نصب سازه های فلزی و تکيه گاه ها

١٧٨ قطعات اتصالی نسوزها

١٧٩ مواد نسوز ریختگی

١٨٠ آجرها و سایر قطعات خاص

١٧٧ فصل شانزدهم. عمليات نسوزکاری

١٨۴ کارهای لوله کشی

١٨٩ تجهيزات

١٩٣ اسکلت فلزی

١٩٧ مصالح رنگ آميزی

١٩٨ مخازن استوانه ای

١٨٣ فصل هفدهم. عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

٢٠١ عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق

٢٠۶ عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق

٢١٠ عایقکاری گرم تجهيزات

٢١۶ عایقکاری سرد تجهيزات

٢٢٠ عایقکاری ضد آتش

٢٠٠ فصل هجدهم. عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی
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٢٢٢ پوشش و نوار پيچی لوله ها

٢٢۵ مصالح عایقکاری حرارتی

٢٣٧ آزمایش های هيدرواستاتيکی

٢۴٢ آزمایش به روش مایع نفوذی

٢۴٣ آزمایش پرتونگاری

٢۴۴ آزمایش با هوای فشرده

٢٣۶ فصل نوزدهم. کارهای تکميلی

٢۴۶ بارگيری و تخليه

٢۴٧ حمل تجهيزات و مصالح

٢۴۵ فصل بيستم. حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

٢۴٩ کابل های قدرت و کنترل

٢۵۶ کابل های تلفن

٢۵٧ سيم ها

٢۵٨ کابل ها و سيم های متفرقه

٢۵٩ ماسه ریزی و آجرچينی داخل ترانشه

٢۴٨ فصل بيست و یکم. کابل کشی و سيم کشی

٢۶١ سر سيم بندی کابل های کنترل

٢۶٢ سر سيم بندی کابل های فشار ضعيف

٢۶۵ سر سيم بندی کابل های فشار متوسط

٢٧٠ نصب گلندها

٢۶٠ فصل بيست و دوم. سر سيم بندی و اتصال کابل ها

٢٧٣ نصب سينی ها و نردبان های فوالدی

٢٧٢ فصل بيست و سوم. نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت
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٢٧۴ نصب کاندوئيت ها

٢٧٨ نصب پانل ها

٢٧٩ نصب ترانسفورمرها

٢٨٠ نصب باسداکت ها

٢٨١ نصب جعبه های تقسيم

٢٨٢ نصب باتری ها

٢٨٣ نصب ایستگاه کنترل محلی موتور

٢٧٧ فصل بيست و چهارم. نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

٢٨۵ نصب نورافکن ها و چراغ های صنعتی

٢٨۶ نصب چراغ های رشته ای

٢٨٧ نصب چراغ های فلورسنت

٢٨٩ نصب چراغ های متفرقه

٢٨۴ فصل بيست و پنجم. نصب سيستم روشنایی

٢٩١ نصب سيستم حفاظت کاتدی

٢٩٢ نصب سيستم اتصال زمين

٢٩٩ نصب سيستم برق گير

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

٣٠١ نصب سيستم تلفن

٣٠۴ نصب سيستم فراخوان

٣٠۵ نصب سيستم تلویزیون مدار بسته

٣٠۶ نصب سيستم ساعت مرکزی

٣٠٠ فصل بيست و هفتم. نصب تجهيزات ارتباطی

٣٠٧ فصل بيست و هشتم. پيش راه اندازی و راه اندازی برق
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٣٠٨ پانل های فشار متوسط

٣٠٩ پانل های فشار ضعيف

٣١٢ ترانسفورمرها

٣١٣ موتورها

٣١۶ پانل های خاص

٣١٨ حمل بيش از پنج کيلومتر

٣١٧  کيلومتر۵فصل بيست و نهم. حمل بيش از 

٣٢٠ ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی

٣٢۴ ادوات واقع در محوطه - ادوات نيوماتيکی

٣٢۶ ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانيکی

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

٣٣٣ جعبه تقسيم و پانل های محلی

٣٣۵ آناالیزرها

٣۴٢ خطوط فرآیندی ابزار دقيق

٣۵٢ شبکه هوای ابزار دقيق

٣۵٧ لوله کشی حرارتی (لوله های بخار گرم کننده)

٣۵٩ کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها

٣۶٧ کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندها

٣۶٩ کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی و اتصاالت

٣٧٢ مسيرهای عبور کابل -  سينی ها و نردبان های فوالدی

٣٧۴ مسيرهای عبور کابل - کاندوئيت ها

٣١٩ فصل سی و یکم. عمليات نصب در محوطه

٣٧٨ پانل ها

٣٧٩ ادوات نصب شده روی پانل ها

٣٧٧ فصل سی و دوم. تجهيزات اتاق کنترل
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دستورالعمل کاربرد

 دامنه کاربرد –١
این فهرست بها برای برآورد هزینه عمليات نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز  و پرداخت هزینه اجرای آنها استفاده
می شود.فهرست بهای نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز 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.

 تعيين قيمت کارهایی که در این فهرست بها قيمت ندارد.–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 

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

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

ترك 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 
 هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه برابر ٧(هفت و نيم) درصد هزینه اجرای کار بدون احتساب هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه (پيوست ٢)–٣–١ –      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 برآورد 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، هزینههای 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 شناسائی 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

 مفاد این کليات و مقدمه فصل های مختلف و شرح ردیف های این فهرست بها اجزای غير قابل تفکيک و مکمل یکدیگر هستند. –١
) واحدهای جمعPRODUCTION UNITE قيمت های درج شده دراین فهرست بها متوسط هزینه اجرای کارهای نصب در واحدهای بهره برداری نفت و گاز(–٢

) است که شامل هزینه های نيرویCOMPRESSOR STATIONS) همراه با نمک زدایی و واحدهای تراکم گاز(GATHERING UNITSآوری و تفکيک(
) و به طور آلی، اجرای آامل آار با رعایت مشخصاتTOOLS & CONSUMABLESانسانی( 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 تا زمان تحویلHSEفنی و الزامات و رويه هاي نظام مديريت 
موقت  می باشد. هزینه تهيه مصالح در موارد خاص در ردیف های جداگانه تعيين شده است. 

 هزینه حمل مصالح و تجهيزات تحویلی کارفرما به پيمانکار برای گروه های نصب  تجهيزات ، رنگ و عایق،  برق و ابزار دقيق از محل انبار پيمانکار(در محدوده–٣
کارگاه)  تا محل نصب در قيمت 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.
 هزینه داربست بندی در موارد الزم در قيمت ردیف ها منظور شده است.–۴
 هزینه نيروهای انسانی غير مستقيم کار از جمله مدیریت کارگاه، دفتر فنی، کنترل کيفی و سرپرستی بخش های مختلف اجرایی، می بایستی توسط–۵

پيمانکار در ضریب پيشنهادی منظور گردد.
 هزینه های ساخت و نصب تکيه گاه ها و سایر کارهای فلزی، رنگ و عایق برای گروه های لوله کشی، برق و ابزار دقيق، طبق ردیف های مربوط در گروه–۶

تجهيزات، رنگ و عایق پيش بينی شده است.
 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–٧

ردیف های فهرست بهای رشته واحد پایه رشته عمليات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشيمی  محاسبه می شود.
 هزینه های تحویل کار و اخذ تأیيدهای الزم از مهندس مشاور در مراحل مختلف، در قيمت ردیف های این فهرست بها منظور شده است .–٨
 در ردیف های مربوط به گروه لوله کشی:–٩

 های الزم برای اتصاالت تکيه گاه های موقت و١Gasket تامين الکترود جوشکاری دستگاه ها و لوله ها و اتصاالت به عهده کارفرماست. هزینه آهن آالت و –٩ 
اقالم 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.

٢ لوله های با مصالح فوالد کربن دار درج شده و ردیف های گروه لوله کشی، فوالدهای با کمتر از ١% نيکل و لوله های فوالدی آلياژی با ١/٢۵% کروم–٩ 
) و یاLOW ALLOY, HIGH ALLOY) و یا درصد کروم در فوالدهای آلياژی(KILLED CARBON STEELمی باشد. در مواردی که به دليل نوع جنس فوالد مثًال(

ضخامت باالی جداره لوله نياز به عمليات حرارتی باشد، هزینه عمليات پيش گفته از فصل مربوط(عمليات تکميلی لوله کشی) محاسبه می شود. در مواردی از
) و یا آلياژهای آلومينيوم و یا آهن، نيکل، کروم و موليبدن که نياز بهCOPPER NICKEL) مانند (NON FERROUS ALLOYجوشکاری آلياژهای غير آهنی(

دستگاه های جوش با فرکانس باال و یا تجهزات خاص باشد، هزینه آنها با توجه به شرایط خاص پروژه تعيين می شود.
٣ هزینه عمليات پيش راه اندازی لوله کشی، بطور جداگانه از ردیف های فصل مربوط محاسبه می شود.–٩ 
 ها و یا کالس هایSCH و یا کالس فشار تفکيک نشده است، قيمت ارائه شده برای تمام ضخامت ها یا ۴SCH در ردیف هایی که بر حسب ضخامت جدار یا –٩ 

فشار می باشد.
 در قيمت ردیف های گروه نصب تجهيزات، هزینه نگهداری تجهيزات نصب شده تا زمان تحویل موقت منظور شده است.–١٠
 در قيمت ردیف های گروه کارهای برق، هزینه آزمایش های الزم برای تأیيد صحت اجرای کار و هزینه نگهداری تجهيزات و عمليات انجام شده تا زمان تحویل–١١

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 .
 در ردیف های گروه ابزاردقيق:–١٢

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 ابزاردقيق 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 ابزاردقيق، 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،١٢IN 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 یاPIPINGتوسط گروه لوله کشی( 
اتصاالت  کابل و غيره را باز کرده و پس از نصب ادوات، مجددًا وصل نماید. هزینه های یاد  شده در ردیف های مربوط منظور شده است.

 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–١٣
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.

 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–١۴
پرداخت است .

 چنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهاي آن بر اساس اسناد مورد تاييد آارفرما–١۵
به عالوه  ١۴ درصد هزينه باالسری پرداخت مي شود. به هزينه مصالح ياد شده ضريب های پيمان اعمال نمی شود و مشمول تعديل آحادبها نيز نخواهند بود.

 این فهرست بها بر مبنای قيمت های سه ماهه چهارم سال ١٣٩۶ محاسبه شده است.–١۶

٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

لوله کشی

فصل اول – حمل و جابجائی مصالح

قيمت های این فصل مربوط به جابجایی و حمل مصالح لوله آشی(تحویلی از آارفرما و پيمانكار) از محل انبار تا انبار پيمانكار و همچنين حمل و١–
.جابجایی مصالح و قطعات ساخته شده در محدوده محل اجرای آار می باشد

:تقسيم بندی ردیف های این فصل بر اساس نوع مصالح و تعداد جابجایی آنها صورت گرفته است از این رو٢–
.الف: هزینه حمل مصالح(شامل بارگيری، حمل و تخليه) از انبار آارفرما تا انبار پيمانكار(در محدوده آارگاه) تحت ردیف های جداگانه پرداخت می شود

ب: هزینه جابجایی مصالح(شامل بارگيری، حمل، تخليه) از انبار آارفرما تا انبار مرآزی پيمانكار آه در فاصله مناسبی از چندین واحد سرچاهی قرار
.دارد) تحت ردیف های جداگانه ”بارگيری و تخليه” و ”حمل” پرداخت می شود

ج: هزینه حمل آن بخش از 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

د: هزینه حمل 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

ه: 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، بصورت
.اضافه بها طبق ردیف های مربوط محاسبه می شود

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 نصب٣–
منظور شده است. هزینه جابجایی و حمل اضافی مصالح لوله آشی و یا قطعات پيش ساخته  شده در محدوده آارگاه رنگ و سندبالست و پوشش و

.حمل لوله ها  و یا قطعات ساخته شده به محل نصب(یا داخل ترانشه) برحسب مورد در بخش های دیگر این فهرست  بها منظور شده است
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 ۴٢–

.محاسبه می شود

٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

بخشی که پيش ساخت و نصب می شود M1HD01
٠١٠١۵٩

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

کربن استيل و آلياژی ٠١٢٩٩،٢٣٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢۴٣٩،۶٧٠ تن

کربن استيل با اندود سيمانی ٠٣٣۵۵،١٢٠ تن

۴
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١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

بخشی که در محل، ساخت و نصب می شود M1HD02
٠١١١۵٩

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

کربن استيل، گالوانيزه و

آلياژی
٠١١۶٠،۶۴٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢٢١۴،١٩٠ تن

بتونی، آزبست سيمانی ٠٣١٩٢،٧٧٠ تن

رزینی، پی وی سی، پلی

اتيلن
٠۴١٨۶،٠٢٠ تن

چدنی ، چدن داکتيل ٠۵١٨٣،۵٩٠ تن

کربن استيل با اندود سيمانی ٠۶١٧١،٣۵٠ تن

۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اضافه بها (مصالح با رنگ و پوشش) M1HD03
٠١٢١۵٩

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

کربن استيل، گالوانيزه و

آلياژی
٠١٨٩،٩۶٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢١۶٠،۶۴٠ تن

کربن استيل با اندود سيمانی ٠٣١٠٧،٠٩٠ تن

۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل شير آالت و سایر ملحقات M1HD04
٠١٣١۵٩

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

کربن استيل و آلياژی ٠١١۵٩،۴٩٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢٢٣٩،٢٣٠ تن

چدن، چدن داکتيل ٠٣١٧٩،۴٢٠ تن

٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل تا انبار پيمانکار - بارگيری و تخليه M1HD0501
٠١۴١۵٩

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

ALL WEIGHTS ٠١٣۶٧،١٨٠ تن
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١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل تا انبار پيمانکار - حمل M1HD0502
٠١۴٢۵٩

گروه کد

فصل اول - لوله کشی -  حمل و جابجائی مصالح

ALL WEIGHTS &

DISTANCES
٠١١،٧٠٠ تن/کيلومتر

٩
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١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

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 فنی١–
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 نقشهها و

.مشخصات فنی در آن مستقر شده است
قيمت های عمليات پيش ساخت(براساس نقش های ایزومتریك) شامل: برش، پخ زدن، (و یا آماده سازی لبه های پخ شده) ،  اتصال قطعات به٢–

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

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 و٣–
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)ردیف های آارهای پيش ساخت شامل، پيش ساخت قطعات لوله آشی (اسپول)  و سایر آارهای خاص: ساخت انشعابات روی لوله ها۴–

، می باشد آه براساس قطر، ضخامت جداره در ردیف های جداگانه، تفكيك شده است. در(O–LETS)و اتصاالت (MITERING)ساخت زانوهای مایتر
مورد 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 دليل (O–LET) و یا (NOZZLES)در مورد آارهای خاص پيش ساخت از قبيل اتصال انشعابات۵–

.طبيعت آار در محل نصب ساخته شوند، هزینه اجرای آنها از ردیف های همين فصل محاسبه می شود
واحد اندازه گيری پيش ساخت "اسپول ها"  تعداد "سر جوش" اجرا شده طبق مشخصات فنی در مرحله پيش ساخت می باشد آه در نقشه های۶–

.ایزومتریك لوله آشی با عالئم مشخص تعيين شده و به تایيد مهندس مشاور رسيده است
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, THERADOLET)ها از نوع (O-LET)واحد اندازه گيری

١٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر کربن استيل M1PFMICS
٠٢٠١۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4"٠ ٠١١،١۶٠،٠۴٠١،٣١٨،٣٠٠١،۵٧۵،٠۵٠ سرجوش

D=5"٠ ٠٢١،٣٩٢،٩١٠١،۵٧٨،٩۶٠١،٨٨۴،٠۴٠ سرجوش

D=6"٠ ٠٣١،۶١٠،٩٣٠١،٨٢٣،٠۶٠٢،١٧١،٢٧٠ سرجوش

D=8"٣،٧٠۵،٨٢٠ ٠۴٢،١٠٨،۶٨٠٢،٣٨٣،٧۶٠٢،٨٣٨،١٧٠ سرجوش

D=10"۵،٠٢٢،۶٢٠ ٠۵٢،۵٩٢،۶۵٠٣،١٨٢،٣۴٠٣،٨٠٢،١۵٠ سرجوش

D=12"۵،١٩١،١۴٠ ٠۶٢،٩٢٧،٨۶٠٣،٣٢١،٣٣٠٣،٩۶١،۴٠٠ سرجوش

D=14"۵،٩٧١،٧٧٠ ٠٧٣،٣۴۵،٧١٠٣،٨٠۴،٨٩٠۴،۵۴۴،١٨٠ سرجوش

D=16"۶،٧۵٠،٨۶٠ ٠٨٣،٧۶١،٧۶٠۴،٢٨۶،٩٠٠۵،١٢۶،٠٠٠ سرجوش

D=18"٧،۵٣٢،٠٩٠ ٠٩۴،١٧٩،۴٩٠۴،٧۶٩،٨۶٠۵،٧٠٨،٩٠٠ سرجوش

D=20"٨،٣١١،۴٢٠ ١٠۴،۵٩۵،۴٢٠۵،٢۵٢،٢۴٠۶،٢٩٠،۶١٠ سرجوش

D=24"٩،٨٧١،۶٢٠ ١١۵،۴٢٩،۵۶٠۶،٢١٧،۵٧٠٧،۴۵۵،٢٢٠ سرجوش

D=26"١٠،۶۵٢،٠٣٠ ١٢۵،٨۴٧،٢٩٠۶،٧٠٠،٣٠٠٨،٠٣٧،١٧٠ سرجوش

D=28"١١،۴٣٢،۶۶٠ ١٣۶،٢۶۴،٧٨٠٧،١٨٣،۵١٠٨،۶٢٠،١٩٠ سرجوش

D=30"١٢،٢١٢،۴٧٠ ١۴۶،۶٨١،١٩٠٧،۶۶۵،٨٨٠٩،٢٠١،٧٧٠ سرجوش

D=32"١٢،٩٩٠،٨٢٠ ١۵٧،٠٩٧،٠٠٠٨،١۴۶،٩٢٠٩،٧٨٢،۵٢٠ سرجوش

D=34"١٣،٧٧١،۴۶٠ ١۶٧،۵١۵،٣٣٠٨،۶٣٠،٨۵٠١٠،٣۶۵،٩٠٠ سرجوش

D=36"١۴،۵۵١،۵٠٠ ١٧٧،٩٣١،٣٧٠٩،١١٢،٨۶٠١٠،٩۴٧،۴٩٠ سرجوش

D=38"١۵،٣٣٢،٣٨٠ ١٨٨،٣۴٩،۴٧٠٩،۵٩۶،١٨٠١١،۵٣٠،٧۵٠ سرجوش

D=40"١۶،١١١،٨٢٠ ١٩٨،٧۶۵،۵١٠١٠،٠٧٨،١٩٠١٢،١١٢،٠٩٠ سرجوش

D=42"١۶،٨٩١،٣٩٠ ٢٠٩،١٨٢،٢٨٠١٠،۵۶٠،۵۶٠١٢،۶٩۴،١۶٠ سرجوش

D=44"١٧،۶٧٢،۵١٠ ٢١٩،۵٩٩،۵۴٠١١،٠۴٣،۵٣٠١٣،٢٧٧،٠۶٠ سرجوش

D=46"١٨،۴۵٢،٣٢٠ ٢٢١٠،٠١۶،۴٢٠١١،۵٢۶،٢۶٠١٣،٨۵٩،١٣٠ سرجوش

D=48"١٩،٢٣٣،۶٧٠ ٢٣١٠،۴٣٣،۴٣٠١٢،٠٠٩،۵٨٠١۴،۴۴١،٩١٠ سرجوش

D=50"٢٠،٠١۴،٨٢٠ ٢۴١٠،٨۵١،١٧٠١٢،۴٩٢،٩٢٠١۵،٠٢۵،١٩٠ سرجوش

D=52"٢٠،٧٩١،٨٣٠ ٢۵١١،٢۶۶،۵٠٠١٢،٩٧٣،٧٢٠١۵،۶٠۵،۴۵٠ سرجوش

D=54"٢١،۵٧١،٨٧٠ ٢۶١١،۶٨۴،٩۴٠١٣،۴۵۶،٨٠٠١۶،١٨٧،٨۶٠ سرجوش

D=56"٢٢،٣۵١،١٩٠ ٢٧١٢،١٠٠،٨٧٠١٣،٩٣٨،٩٣٠١۶،٧۶٩،۶٩٠ سرجوش

١١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر فوالد ضد زنگ M1PFMISS
٠٢٠٢۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4"٢،٢٢٢،٧٩٠ ٠١١،۴٨٩،۶۶٠١،۵۶١،٣٨٠١،٩٢۶،٧٠٠ سرجوش

D=5"٢،۶۵٠،٧٢٠ ٠٢١،٧٧٧،٩۵٠١،٨۶١،٩٣٠٢،٣٠١،١۵٠ سرجوش

D=6"٣،٠۴۵،١۴٠ ٠٣٢،٠٣۶،۴٨٠٢،١٣٢،٢۶٠٢،۶۴٨،٢۶٠ سرجوش

D=8"٣،٩٧٣،٢٣٠ ٠۴٢،۶۶٩،۶٠٠٢،٧٩٣،٠٧٠٣،۴۵٩،١٠٠ سرجوش

D=10"۵،۴٠٩،۶١٠ ٠۵٣،٢٧١،٨۴٠٣،۴٢٣،٠٠٠۴،٢۴١،٩۶٠ سرجوش

D=12"۵،۵٧٢،۴٠٠ ٠۶٣،٧٣۶،۵٢٠٣،٩١٣،١٠٠۴،٨٣۶،۴٠٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٧۴،٢٩٩،۶۵٠۴،۵٠۵،٢٨٠٠ سرجوش

D=16"٠ ٠٨۴،٨۶٠،۴۴٠۵،٠٩۶،٠٣٠٠ سرجوش

D=18"٠ ٠٩۵،۴٢٣،٢١٠۵،۶٨٧،٨۵٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٠۵،٩٨۴،۶٧٠۶،٢٧٩،٢٧٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١١٧،١٠٨،۵٩٠٧،۴۶٢،٢٠٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١٢٨،٧٩۴،٨۵٠٩،٢٣۶،۵٣٠٠ سرجوش

١٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر فوالد آلياژی M1PFMIAS
٠٢٠٣۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=4" ٠١١،٧١٧،۶١٠١،٩٧۵،۶٧٠ سرجوش

D=5" ٠٢٢،٠۵٣،١٠٠٢،٣۵۶،٩٨٠ سرجوش

D=6" ٠٣٢،٣۶۴،٩٠٠٢،٧١١،٢١٠ سرجوش

D=8" ٠۴٣،٠٩٠،١٢٠٣،۵٣٨،٢۶٠ سرجوش

D=10" ٠۵٣،٧٩٢،۶٠٠۴،٧٧٨،٢٧٠ سرجوش

D=12" ٠۶۴،٣١۵،۵٧٠۴،٩۵٧،١٩٠ سرجوش

D=14" ٠٧۴،٩۵٣،٣٧٠۵،٧٠٠،٩١٠ سرجوش

D=16" ٠٨۵،۵٨٩،٣٨٠۶،۴۴۴،٩۴٠ سرجوش

D=18" ٠٩۶،٢٢٧،٨٣٠٧،١٨٩،٢١٠ سرجوش

D=20" ١٠۶،٨۶٣،۶۴٠٨،٠۴١،٧٣٠ سرجوش

D=24" ١١٨،١٣٨،۵۴٠٩،۴٢١،٩٨٠ سرجوش

١٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

بهاي واحد (ريال)

 درجه - کربن٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
استيل

M1PFNZNR01CS
٠٢١١۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١٧٣٧،٩٠٠٨٠۶،٨٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٠٠٨،٠۴٠١،١٠٢،٨٠٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٢١٧،١٩٠١،٣۴٩،٧٢٠١،۶۴۴،٣٣٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،۴٢٧،۴۴٠١،۵۶٧،۶١٠١،٩٠٩،٨٩٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶١،۶١۵،١٩٠١،٧٧۵،٧١٠٢،١۶٣،٠٩٠ سرجوش

D=8"٣،٨٠٣،۶۶٠ ٠٧٢،١۵۶،۵۵٠٢،٣٧٣،٣۵٠٢،٨٩٠،٣٧٠ سرجوش

D=10"۴،۴٧۵،٠٢٠ ٠٨٢،۵٢٨،١٢٠٢،٧٨١،٩۵٠٣،٣٨٩،۵٨٠ سرجوش

D=12"۵،٠۵٨،٧۵٠ ٠٩٢،٨۴٨،١٧٠٣،١٣٣،٢۶٠٣،٨١٩،۵۵٠ سرجوش

D=14"۵،٨٢٠،٣٢٠ ١٠٣،٢۶۴،۴١٠٣،۵٩٨،١۵٠۴،٣٨٨،١۵٠ سرجوش

D=16"۶،۵۵٨،۴٣٠ ١١٣،۶٨٠،۶۶٠۴،٠۴٨،۴۴٠۴،٩٣٨،٢٩٠ سرجوش

D=18"٧،٣٣۶،٩٢٠ ١٢۴،١١١،۴٠٠۴،۵٢۵،۴٠٠۵،۵٢٠،٩۵٠ سرجوش

D=20"٨،٠۶١،٠١٠ ١٣۴،۵۴٢،١۴٠۴،٩٧٠،۶۴٠۶،٠۶۴،٠۴٠ سرجوش

D=24"٩،۶۵١،٢١٠ ١۴۵،۴٠٣،٢۶٠۵،٩۴٣،۶۶٠٧،٢۵٢،۶١٠ سرجوش

١۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

 درجه - فوالد ضد٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
زنگ

M1PFNZNR01SS
٠٢١٢۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"١،۴١۴،٢٣٠ ٠١١،١۶۶،۶٣٠١،٢٢۵،٨۶٠١،٢٩١،۶٧٠ سرجوش

D=3"١،٩٣٠،۵٠٠ ٠٢١،۵٩١،٠٣٠١،۶٧٣،٢٩٠١،٧۶۴،٠٢٠ سرجوش

D=4"٢،٣۶٠،٣٢٠ ٠٣١،٩٢٣،١٧٠٢،٠٢١،٨٩٠٢،١٣٠،۴٧٠ سرجوش

D=5"٢،٧۴۴،٨٧٠ ٠۴٢،٢۵٧،١١٠٢،٣٧٢،٧۵٠٢،۴٩٩،۶٧٠ سرجوش

D=6"٣،١٠٩،٩۵٠ ٠۶٢،۵۵۴،٩٨٠٢،۶٨۵،١٩٠٢،٨٢٨،١٠٠ سرجوش

D=8"۴،١۴۶،٩٣٠ ٠٧٣،٣٩٧،٢٨٠٣،۵٧۴،۵٠٠٣،٧۶٩،١١٠ سرجوش

D=10"۴،٨٧٣،٩٩٠ ٠٨۴،٠٠۴،٢٧٠۴،٢٠٧،٣۴٠۴،۴٣٠،١۶٠ سرجوش

D=12"۵،۵٠٣،٨٣٠ ٠٩۴،۵٣۶،۶۵٠۴،٧۵٨،۵٣٠۵،٠٠٢،٩٧٠ سرجوش

D=14"٠ ١٠۵،٢١٣،٩۴٠۵،۴۶۴،٩۶٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١١۵،٨٩٠،٧۶٠۶،١٧١،۴٠٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٢۶،۵٨٧،٨٠٠۶،٨٩٩،۴۶٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٣٧،٢٨۴،٣۶٠٧،۶٢٧،٠۴٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۴٨،۶٧٨،۴٢٠٩،٠٨٣،١۶٠٠ سرجوش

١۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

 درجه - فوالد٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
آلياژی

M1PFNZNR01AS
٠٢١٣۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١١،١۶٠،٣۵٠١،٢۶٩،١۵٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،۵٨۴،٧٩٠١،٧٣۴،۴٨٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،٩١٣،٣٩٠٢،١٢٢،۵٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢،٢۴۵،١٧٠٢،۴۶۵،٩٠٠ سرجوش

D=6" ٠۶٢،۵۴٠،۵١٠٢،٧٩١،٨١٠ سرجوش

D=8" ٠٧٣،٣٨٨،٧٠٠٣،٧٢٩،٠۴٠ سرجوش

D=10" ٠٨٣،٩٧٧،۶۵٠۴،٣٧۶،۴٢٠ سرجوش

D=12" ٠٩۴،۴٨٧،٣٨٠۴،٩٣۵،٩٨٠ سرجوش

D=14" ١٠۵،١۴۶،۵١٠۵،۶٧٢،۴٠٠ سرجوش

D=16" ١١۵،٨٠۴،٧٢٠۶،٣٨۵،۶١٠ سرجوش

D=18" ١٢۶،۴٨۵،٩۵٠٧،١٣٩،٨٨٠ سرجوش

D=20" ١٣٧،١۶٧،١٧٠٧،٨۴٣،٢٠٠ سرجوش

D=24" ١۴٨،۵٢٩،۶٢٠٩،٣٨٢،١۵٠ سرجوش

١۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استيل M1PFNZNR02CS
٠٢١۴۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١٩۵٩،١٨٠١،٠۴٨،٧٠٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٣١٠،۴۵٠١،۴٣٣،٨۴٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،۵٨١،٩٨٠١،٧۵۴،٩١٠٢،١٣٧،٨۴٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،٨۵۶،١١٠٢،٠٣٧،٧٢٠٢،۴٨٢،۵٣٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٢،٠٩٩،٩٨٠٢،٣٠٨،٢٠٠٢،٨١١،٩٨٠ سرجوش

D=8"۴،٩۴۵،١۴٠ ٠٧٢،٨٠٣،۶١٠٣،٠٨۵،٢١٠٣،٧۵٧،٣۴٠ سرجوش

D=10"۵،٨١٧،٣۴٠ ٠٨٣،٢٨۶،۶٣٠٣،۶١۶،۴٣٠۴،۴٠٧،٠۵٠ سرجوش

D=12"۶،۵٧۶،٨٩٠ ٠٩٣،٧٠٢،۶۶٠۴،٠٧٢،٨۴٠۴،٩۶۵،٣۵٠ سرجوش

D=14"٧،۵۶۶،٧٣٠ ١٠۴،٢۴٣،۵۴٠۴،۶٧٧،۴۴٠۵،٧٠۴،٢۵٠ سرجوش

D=16"٨،۵٢۶،۴٢٠ ١١۴،٧٨۴،۴۵٠۵،٢۶٢،٧٣٠۶،۴١٩،٩٧٠ سرجوش

D=18"٩،۵٣٨،۴٠٠ ١٢۵،٣۴۴،٢۵٠۵،٨٨٢،٩٩٠٧،١٧۶،۵٨٠ سرجوش

D=20"١٠،۴٧٩،۴۴٠ ١٣۵،٩٠۴،۴۶٠۶،۴۶٢،١٢٠٧،٨٨٣،٨٧٠ سرجوش

D=24"١٢،۵۴۵،٨٩٠ ١۴٧،٠٢۴،۴٧٠٧،٧٢۶،٩٩٠٩،۴٢٨،۶٢٠ سرجوش

١٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M1PFNZNR02SS
٠٢١۵۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"١،٨٣٩،٠۴٠ ٠١١،۵١۶،۴٠٠١،۵٩٣،٩۶٠١،۶٧٩،٠۴٠ سرجوش

D=3"٢،۵٠٩،۵١٠ ٠٢٢،٠۶٨،٨۵٠٢،١٧۵،٠٩٠٢،٢٩٢،۶١٠ سرجوش

D=4"٣،٠۶٨،۵۶٠ ٠٣٢،۴٩٩،٨۵٠٢،۶٢٧،٧١٠٢،٧۶٩،٢٠٠ سرجوش

D=5"٣،۵۶٨،١٩٠ ٠۴٢،٩٣۴،٠٠٠٣،٠٨۴،۴٣٠٣،٢۴٩،۴٣٠ سرجوش

D=6"۴،٠۴٢،٩٣٠ ٠۶٣،٣٢١،٠٠٠٣،۴٩٠،٢٣٠٣،۶٧۶،٨۵٠ سرجوش

D=8"۵،٣٩١،۴٣٠ ٠٧۴،۴١۶،٠١٠۴،۶۴۶،٣۵٠۴،٨٩٩،٧٢٠ سرجوش

D=10"۶،٣٣٧،١۵٠ ٠٨۵،٢٠۵،٨۴٠۵،۴۶٩،۵۵٠۵،٧۵٩،١٢٠ سرجوش

D=12"٧،١۵۴،٨٣٠ ٠٩۵،٨٩٧،٧۴٠۶،١٨۶،٣٧٠۶،۵٠۴،۶١٠ سرجوش

D=14"٠ ١٠۶،٧٧٨،٢٠٠٧،١٠۵،٣٧٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١١٧،۶۵٨،٢٢٠٨،٠٢٣،٠٠٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٢٨،۵۶۴،٠٨٠٨،٩۶٩،٢٩٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٣٩،۴۶٩،٩۴٠٩،٩١۵،۵٨٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۴١١،٢٨٢،١٣٠١١،٨٠٨،١۵٠٠ سرجوش

١٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلياژی M1PFNZNR02AS
٠٢١۶۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١١،۵٠٨،۴٠٠١،۶۴٩،۴٧٠ سرجوش

D=3" ٠٢٢،٠۶٠،١٩٠٢،٢۵۵،٠٢٠ سرجوش

D=4" ٠٣٢،۴٨٧،٨٩٠٢،٧۵٨،٨۶٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢،٩١٨،٧٢٠٣،٢٠۵،٣۶٠ سرجوش

D=6" ٠۶٣،٣٠٢،٠٧٠٣،۶٢٩،۴۵٠ سرجوش

D=8" ٠٧۴،۴٠۴،٧٩٠۴،٨۴٧،٩٨٠ سرجوش

D=10" ٠٨۵،١٧٠،٩۶٠۵،۶٩٠،٠۴٠ سرجوش

D=12" ٠٩۵،٨٣٣،١٩٠۶،۴١۶،٧٢٠ سرجوش

D=14" ١٠۶،۶٨٩،٨٣٠٧،٣٧۴،١٢٠ سرجوش

D=16" ١١٧،۵۴۵،٩٩٠٨،٣٠٠،٨٧٠ سرجوش

D=18" ١٢٨،۴٣١،٧٧٠٩،٢٨١،٧٧٠ سرجوش

D=20" ١٣٩،٣١٧،۵۵٠١٠،١٩۶،٢٣٠ سرجوش

D=24" ١۴١١،٠٨٨،۶۴٠١٢،١٩۶،٩٨٠ سرجوش

١٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFNZRE01CS درجه - کربن استيل٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠٢١٧۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١١،٠٩٧،٣١٠١،٢٠٠،٠٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۴٩٩،٣٧٠١،۶۴٠،٧١٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٨١٠،۶۵٠٢،٠٠٧،٨٣٠٢،۴١٨،۵۶٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،١٢٣،٧۵٠٢،٣٣٢،٢١٠٢،٨١٠،٣٧٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٢،۴٠٣،١٧٠٢،۶۴١،٠٧٠٣،١٨٢،٨۶٠ سرجوش

D=8"۵،۵۴٢،٩۴٠ ٠٧٣،٢٠٨،٠٩٠٣،۵٣٠،۴۵٠۴،٢۵١،۴٣٠ سرجوش

D=10"۶،۵٢۴،٩٧٠ ٠٨٣،٧۶١،٧١٠۴،١٣٩،٠٢٠۴،٩٨٨،٩٢٠ سرجوش

D=12"٧،٣٨٢،٧٣٠ ٠٩۴،٢٣٨،٣۴٠۴،۶۶٢،٢٢٠۵،۶٢٣،٩٢٠ سرجوش

D=14"٨،۴٩۶،٧٢٠ ١٠۴،٨۵٧،٧٨٠۵،٣۵۴،٧٧٠۶،۴۶٢،۴۴٠ سرجوش

D=16"٩،۵٧٧،٠١٠ ١١۵،۴٧٧،۵٩٠۶،٠٢۵،۵۶٠٧،٢٧٣،٨۶٠ سرجوش

D=18"١٠،٧١۵،٠۶٠ ١٢۶،١١٨،٨٣٠۶،٧٣۵،٣٣٠٨،١٣٢،١٢٠ سرجوش

D=20"١١،٧٧٣،۵٠٠ ١٣۶،٧۶٠،٠٧٠٧،٣٩٨،٨٧٠٨،٩٣٣،٢۴٠ سرجوش

D=24"١۴،٠٩٨،۶٧٠ ١۴٨،٠۴٣،۴٢٠٨،٨۴٧،٠۴٠١٠،۶٨۵،۵١٠ سرجوش

٢٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFNZRE01SS درجه - فوالد ضد زنگ٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠٢١٨۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٢،٠٧٢،۴٨٠ ٠١١،٧١٢،۴۶٠١،٧٩٧،٨١٠١،٨٩٢،١٢٠ سرجوش

D=3"٢،٨٢٧،٧٩٠ ٠٢٢،٣٣۵،٠٢٠٢،۴۵٣،٣٨٠٢،۵٨٣،٠۶٠ سرجوش

D=4"٣،۴۵۶،۴٨٠ ٠٣٢،٨٢٢،٢۵٠٢،٩۶٣،٧٢٠٣،١٢٠،٠۵٠ سرجوش

D=5"۴،٠٢١،٢٧٠ ٠۴٣،٣١٢،١۶٠٣،۴٧٨،٣٩٠٣،۶۶٠،٨٨٠ سرجوش

D=6"۴،۵۵۵،٢۴٠ ٠۶٣،٧۴٩،٩٩٠٣،٩٣٧،۶٧٠۴،١۴٣،٠٣٠ سرجوش

D=8"۶،٠٧١،٧٣٠ ٠٧۴،٩٨٣،٨۴٠۵،٢٣٨،۴٨٠۵،۵١٨،١٢٠ سرجوش

D=10"٧،١۴١،۵١٠ ٠٨۵،٨٧٨،٧٨٠۶،١۶٩،٩٧٠۶،۴٩٠،٨٧٠ سرجوش

D=12"٨،٠۶٩،٠٩٠ ٠٩۶،۶۶۴،٨۴٠۶،٩٨٣،٨۵٠٧،٣٣۵،١٧٠ سرجوش

D=14"٠ ١٠٧،۶۶٢،٨١٠٨،٠٢۴،٠٢٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١١٨،۶۵٩،٣٩٠٩،٠۶٢،٣۴٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٢٩،۶٨۴،٧٢٠١٠،١٣٢،٧١٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٣١٠،٧١٠،٢٩٠١١،٢٠٢،۶١٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۴١٢،٧۶١،۴۵٠١٣،٣۴٣،١٢٠٠ سرجوش

٢١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFNZRE01AS درجه - فوالد آلياژی٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠٢١٩۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١١،۶٩۶،۶٧٠١،٨۵۴،٧۶٠ سرجوش

D=3" ٠٢٢،٣١۶،۴٢٠٢،۵٣۵،۴٧٠ سرجوش

D=4" ٠٣٢،٧٩٨،٢٢٠٣،١٠٢،١٧٠ سرجوش

D=5" ٠۴٣،٢٨٢،۶۵٠٣،۶٠۴،٧۴٠ سرجوش

D=6" ٠۶٣،٧١۵،١٩٠۴،٠٨٢،٧٢٠ سرجوش

D=8" ٠٧۴،٩۵١،٨۶٠۵،۴۴٩،۶٧٠ سرجوش

D=10" ٠٨۵،٨١۶،٩٢٠۶،۴٠٠،۶٣٠ سرجوش

D=12" ٠٩۶،۵۶۵،٩٠٠٧،٢٢٢،٨٢٠ سرجوش

D=14" ١٠٧،۵٣٢،١٩٠٨،٣٠٢،۴٠٠ سرجوش

D=16" ١١٨،۴٩٨،٧١٠٩،٣۴٩،٢١٠ سرجوش

D=18" ١٢٩،۴٩٨،٠٠٠١٠،۴۵۵،٢٠٠ سرجوش

D=20" ١٣١٠،۴٩۶،١١٠١١،۴٨۵،١٧٠ سرجوش

D=24" ١۴١٢،۴٩٣،۵٢٠١٣،٧۴٢،٧۵٠ سرجوش

٢٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استيل M1PFNZRE02CS
٠٢٢٠۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١١،۴٢۶،۶١٠١،۵۶٠،۴٢٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٩۴٩،٢۶٠٢،١٣٢،٩٩٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،٣۵٣،٣٨٠٢،۶١٠،۶٣٠٣،١۴۵،١٩٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،٧۶٠،٨١٠٣،٠٣٢،٠٢٠٣،۶۵٣،٧۵٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٣،١٢۴،١۴٠٣،۴٣٣،۶٠٠۴،١٣٨،١٨٠ سرجوش

D=8"٧،٢٠۵،٧٢٠ ٠٧۴،١٧٠،٩٣٠۴،۵٨٩،١٨٠۵،۵٢٧،١۴٠ سرجوش

D=10"٨،۴٨٢،۶۴٠ ٠٨۴،٨٩٠،۴۴٠۵،٣٨٠،٩٩٠۶،۴٨۴،٨۵٠ سرجوش

D=12"٩،۵٩٨،٢١٠ ٠٩۵،۵٠٩،٧٩٠۶،٠۶٠،٧٧٠٧،٣١١،۴٣٠ سرجوش

D=14"١١،٠۴۵،۵۴٠ ١٠۶،٣١۵،۶٩٠۶،٩۶١،٧١٠٨،۴٠٠،٧٩٠ سرجوش

D=16"١٢،۴۵٠،١۵٠ ١١٧،١٢٠،٨۶٠٧،٨٣٣،١۴٠٩،۴۵۵،٩٧٠ سرجوش

D=18"١٣،٩٣٠،۶۶٠ ١٢٧،٩۵۵،٢۶٠٨،٧۵۶،٢٧٠١٠،۵٧٢،۵١٠ سرجوش

D=20"١۵،٣٠۵،۶٣٠ ١٣٨،٧٨٨،٢٩٠٩،۶١٨،٠۴٠١١،۶١٣،٢۵٠ سرجوش

D=24"١٨،٣٢٨،۶٧٠ ١۴١٠،۴۵۶،١٩٠١١،۵٠١،۶۵٠١٣،٨٩١،۴٣٠ سرجوش

٢٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M1PFNZRE02SS
٠٢٢١۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٢،۶٩٣،٨۶٠ ٠١٢،٢٢۵،٩١٠٢،٣٣۶،٧٣٠٢،۴۵٩،۵٧٠ سرجوش

D=3"٣،۶٧۵،۴۵٠ ٠٢٣،٠٣۵،٩۵٠٣،١٨٩،۴۴٠٣،٣۵٧،٧٩٠ سرجوش

D=4"۴،۴٩٣،۴٠٠ ٠٣٣،۶۶٩،٣١٠٣،٨۵٣،٢٢٠۴،٠۵۵،٧۵٠ سرجوش

D=5"۵،٢٢۶،٣٨٠ ٠۴۴،٣٠۵،٨١٠۴،۵٢١،٧٨٠۴،٧۵٩،٢٢٠ سرجوش

D=6"۵،٩٢٢،٢٩٠ ٠۶۴،٨٧۴،٢۶٠۵،١١٧،٣۵٠۵،٣٨۵،۴٣٠ سرجوش

D=8"٧،٨٩٣،۵٠٠ ٠٧۶،۴٧٨،٣٨٠۶،٨٠٩،۴٢٠٧،١٧٣،٧٠٠ سرجوش

D=10"٩،٢٨٣،۵٢٠ ٠٨٧،۶۴٢،٠۶٠٨،٠٢٠،۴٩٠٨،۴٣۶،٨٨٠ سرجوش

D=12"١٠،۴٩٠،١۶٠ ٠٩٨،۶۶۴،١٢٠٩،٠٧٩،٣۴٠٩،۵٣۶،٢٨٠ سرجوش

D=14"٠ ١٠٩،٩۶٠،۴۵٠١٠،۴٣١،٠٧٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١١١١،٢۵۶،٨٠٠١١،٧٨١،١٨٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٢١٢،۵٩٠،١٧٠١٣،١٧٢،۵۵٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٣١٣،٩٢٣،۵٢٠١۴،۵۶٣،۶۶٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۴١۶،۵٩٠،٢۵٠١٧،٣۴۶،۴٠٠٠ سرجوش

٢۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلياژی M1PFNZRE02AS
٠٢٢٢۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١٢،٢٠۵،٣۴٠٢،۴١١،۴٧٠ سرجوش

D=3" ٠٢٣،٠١١،۵۴٠٣،٢٩۵،٣٨٠ سرجوش

D=4" ٠٣٣،۶٣٧،۵۴٠۴،٠٣٢،٣٢٠ سرجوش

D=5" ٠۴۴،٢۶۶،۴٠٠۴،۶٨۶،٠۶٠ سرجوش

D=6" ٠۶۴،٨٢٨،۵۵٠۵،٣٠٧،۵٨٠ سرجوش

D=8" ٠٧۶،۴٣٧،٨٩٠٧،٠٨٣،٩۴٠ سرجوش

D=10" ٠٨٧،۵۶٢،١٣٠٨،٣٢٠،۵۶٠ سرجوش

D=12" ٠٩٨،۵٣۵،۴٨٠٩،٣٨٩،٠٧٠ سرجوش

D=14" ١٠٩،٧٩٢،٣٨٠١٠،٧٩٣،٨١٠ سرجوش

D=16" ١١١١،٠۴٨،٣٣٠١٢،١۵۴،۶٠٠ سرجوش

D=18" ١٢١٢،٣۴٧،۶٧٠١٣،۵٩١،۴۶٠ سرجوش

D=20" ١٣١٣،۶۴۵،١٣٠١۴،٩٣٠،٢٠٠ سرجوش

D=24" ١۴١۶،٢۴١،٢۴٠١٧،٨۶۴،٩۶٠ سرجوش

٢۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٠٢٣١۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D<1" ٠١٢٨٧،١٣٠٣٣٧،۵١٠ عدد

1" <= D <2" ٠٢۵۴٧،۶۵٠۶٠١،٢۵٠ عدد

D=2" ٠٣۶٩٠،٧٩٠٧۵۵،٣۵٠ عدد

D=3" ٠۴٩۴٣،۶٢٠٠ عدد

D=4" ٠۵١،١٣٩،۴٩٠٠ عدد

D=5" ٠۶١،٣٣۶،٨۵٠٠ عدد

D=6" ٠٧١،۵١٢،٩٢٠٠ عدد

D=8" ٠٨٢،٠١٧،۶۴٠٠ عدد

D=10" ٠٩٢،٣۶٨،۶٨٠٠ عدد

D=12" ١٠٢،۶٧٢،۶٢٠٠ عدد

٢۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٠٢٣٢۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D<1" ٠١۴٨٢،۴٧٠۵٣۴،٢٨٠ عدد

1" <= D <2" ٠٢٩٣١،٩١٠١،٠٢٠،٩٧٠ عدد

D=2" ٠٣١،٢١٩،٧۵٠١،٣٣۵،٧٢٠ عدد

D=3" ٠۴١،۶۶۴،٨٣٠٠ عدد

D=4" ٠۵٢،٠١١،٠٧٠٠ عدد

D=5" ٠۶٢،٣۵٩،۵٩٠٠ عدد

D=6" ٠٧٢،۶٧٠،۶٢٠٠ عدد

D=8" ٠٨٣،۵۵۵،٢٣٠٠ عدد

D=10" ٠٩۴،١٨۵،٢۵٠٠ عدد

D=12" ١٠۴،٧٣۴،۵۶٠٠ عدد

٢٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 آلياژی M1PFOLAS
٠٢٣٣۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D<1" ٠١۴٣٩،۴٨٠۴٧۶،٢۵٠ عدد

1" <= D <2" ٠٢٨٣۶،۵٧٠٩١۵،٢۴٠ عدد

D=2" ٠٣١،٠٩٠،٧٨٠١،١٩٢،۵٢٠ عدد

D=3" ٠۴١،۴٨٨،٩٠٠٠ عدد

D=4" ٠۵١،٧٩٨،۶٩٠٠ عدد

D=5" ٠۶٢،١١٠،٢۵٠٠ عدد

D=6" ٠٧٢،٣٨٨،٢١٠٠ عدد

D=8" ٠٨٣،١٨١،٨۶٠٠ عدد

D=10" ٠٩٣،٧۴١،٢٠٠٠ عدد

D=12" ١٠۴،٢٢۶،٩۶٠٠ عدد

٢٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFSFCS اینچ و باالتر٢اسپول ها - کربن استيل - 
٠٢۴١۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"٠ ٠١۵٠۶،٧۶٠۵۶٨،٢٧٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢۶٩٧،٢٧٠٧٧٩،۵۵٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٨۵٩،٢۴٠١،٠٠٠،١٧٠١،٢٠٩،۶۵٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،٠٢٣،۵٧٠١،١٨٨،٩۵٠١،۴٣۶،٢٨٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵١،١٧۴،٨٠٠١،٣۶٣،٠٩٠١،۶۴۶،٣١٠ سرجوش

D=8"٢،٨۶٨،۵٨٠ ٠۶١،۵٣١،٩٣٠١،٧٧۶،٠۴٠٢،١۴٣،۶٩٠ سرجوش

D=10"٣،۵۶۵،۵٢٠ ٠٧١،٨٧۶،٧۴٠٢،٢٠۵،۵١٠٢،۶۶١،١۵٠ سرجوش

D=12"۴،٠۵٠،٠۶٠ ٠٨٢،١۵٠،۵۵٠٢،۴٩٩،٢۵٠٣،٠٢٠،١۵٠ سرجوش

D=14"۴،۶٨٨،٧۴٠ ٠٩٢،۴٨٠،٢٢٠٢،٨٨۶،۵۵٠٣،۴٩١،١٨٠ سرجوش

D=16"۵،٣٢٧،٧٩٠ ١٠٢،٨٠٧،۶۵٠٣،٢٧٢،٧٠٠٣،٩۶٠،٧۴٠ سرجوش

D=18"۵،٩۶۶،٧۴٠ ١١٣،١٣۶،۴٠٠٣،۶۵٩،٠٩٠۴،۴٣١،٧٧٠ سرجوش

D=20"۶،۶٠۶،۵۴٠ ١٢٣،۴۶۴،٢٠٠۴،٠۴۵،۶١٠۴،٩٠١،٠٨٠ سرجوش

D=24"٧،٨٨٣،۶٠٠ ١٣۴،١٢٠،۵١٠۴،٨١٨،٨١٠۵،٨۴٢،٢٩٠ سرجوش

D=26"٨،۵٢٣،٠٣٠ ١۴۴،۴۵٠،٠٩٠۵،٢٠۵،٣٣٠۶،٣١٣،٠۴٠ سرجوش

D=28"٩،١۶٢،٨۶٠ ١۵۴،٧٧٧،٩٨٠۵،۵٩٣،١٧٠۶،٧٨٣،٢۵٠ سرجوش

D=30"٩،٨٠١،٠٠٠ ١۶۵،١٠۶،۶۴٠۵،٩٧٩،٣٢٠٧،٢۵٣،٨٨٠ سرجوش

D=32"١٠،۴٣٨،۵۵٠ ١٧۵،۴٣۴،۴۵٠۶،٣۶۴،٧١٠٧،٧٢٢،۴٣٠ سرجوش

D=34"١١،٠٧٩،٠١٠ ١٨۵،٧۶٣،۵٧٠۶،٧۵١،٨۵٠٨،١٩۴،۴٧٠ سرجوش

D=36"١١،٧١٧،١۵٠ ١٩۶،٠٩١،۵۴٠٧،١٣٨،٠٠٠٨،۶۶٣،۶۵٠ سرجوش

D=38"١٢،٣۵۶،٧٣٠ ٢٠۶،۴٢٠،۴٢٠٧،۵٢۵،۵٩٠٩،١٣۴،٨١٠ سرجوش

D=40"١٢،٩٩۵،۶۵٠ ٢١۶،٧۴٨،٣٩٠٧،٩١١،٧۴٠٩،۶٠۴،۶١٠ سرجوش

D=42"١٣،۶٣٣،٧٩٠ ٢٢٧،٠٧٧،٢۶٠٨،٢٩٧،٨٨٠١٠،٠٧۴،٩٩٠ سرجوش

D=44"١۴،٢٧۴،٣٨٠ ٢٣٧،۴٠۵،٣٢٠٨،۶٨۵،٠٢٠١٠،۵۴۵،٣٢٠ سرجوش

D=46"١۴،٩١٢،۵٢٠ ٢۴٧،٧٣٣،۴۵٠٩،٠٧١،١٧٠١١،٠١۶،٢٠٠ سرجوش

D=48"١۵،۵۵١،٩٧٠ ٢۵٨،٠۶٢،۴١٠٩،۴۵٨،۴٧٠١١،۴٨۶،٨٢٠ سرجوش

D=50"١۶،١٩٢،١۵٠ ٢۶٨،٣٩٠،٩١٠٩،٨۴۵،٣٧٠١١،٩۵٧،٩١٠ سرجوش

D=52"١۶،٨٢٩،٧٠٠ ٢٧٨،٧١٨،٧٢٠١٠،٢٣٠،٧۶٠١٢،۴٢۶،٨٨٠ سرجوش

D=54"١٧،۴۶٨،۴٩٠ ٢٨٩،٠۴٧،٣٨٠١٠،۶١٧،۴۴٠١٢،٨٩٧،١٣٠ سرجوش

D=56"١٨،١٠۶،۶٣٠ ٢٩٩،٣٧۵،٠٣٠١١،٠٠٣،۵٩٠١٣،٣۶٧،۴٧٠ سرجوش

٢٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 
٠٢۴٢۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D<1" ٠١١٣٩،١۵٠ سرجوش

1"<=D<2" ٠٢١٨٧،٣٠٠ سرجوش

٣٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - فوالد ضد زنگ M1PFSFSS
٠٢۴٣۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2"١،٠٠۶،۵٨٠ ٠١۶٩٧،٩٧٠٧٣۴،٢٨٠٨٩۶،٨۴٠ سرجوش

D=3"١،٣٧۴،۶۶٠ ٠٢٩۵۵،٢١٠١،٠٠۴،٢٣٠١،٢٢۵،٨٧٠ سرجوش

D=4"١،٧۶٨،١۵٠ ٠٣١،١۶٩،۵۵٠١،٢٢٩،۴٧٠١،۵٠۴،۵٩٠ سرجوش

D=5"٢،٠٩۵،۶۶٠ ٠۴١،٣٨٨،١٩٠١،۴۵٨،١٠٠١،٧٨۵،١۶٠ سرجوش

D=6"٢،٣٩۵،١١٠ ٠۵١،۵٨۴،۴١٠١،۶۶٣،٨۴٠٢،٠۴٣،٣٨٠ سرجوش

D=8"٣،١١۶،١٩٠ ٠۶٢،٠۶۶،۴۵٠٢،١۶٩،۴٩٠٢،۶۶٠،٣٢٠ سرجوش

D=10"٣،٨٧٣،٣۵٠ ٠٧٢،۵٢۵،۶۶٠٢،۶۵١،۴٠٠٣،٢۵٢،٧٧٠ سرجوش

D=12"۴،۴٠٣،٩١٠ ٠٨٢،٩١۶،٢٣٠٣،٠۶٣،٣٠٠٣،٧۵١،٧٨٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٣،٣٧٧،۵٣٠٣،۵۴٩،١١٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٣،٨٣۵،٩۴٠۴،٠٣٢،۵٠٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١۴،٢٩٧،٠٠٠۴،۵١٨،٠۶٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢۴،٧۵٧،١٨٠۵،٠٠٢،٧۶٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣۵،۶٧٨،٠١٠۵،٩٧٢،۶٢٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۴٧،٠۵٩،۴۴٠٧،۴٢٧،۵٨٠٠ سرجوش

٣١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - فوالد آلياژی M1PFSFAS
٠٢۴۴۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=2" ٠١٧٩۵،٨۵٠٨٩۵،٩۶٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،٠٨٩،١۶٠١،٢٢۴،۴٩٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،٣٣٧،۵١٠١،۵۶٩،٧۵٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،۵٨٨،١۴٠١،٨۶٠،۶٣٠ سرجوش

D=6" ٠۶١،٨١٨،۶۵٠٢،١٢٨،٠١٠ سرجوش

D=8" ٠٧٢،٣۶٨،٢٧٠٢،٧۶٨،٧٨٠ سرجوش

D=10" ٠٨٢،٨٩٧،٠۵٠٣،۴٣٨،٢٠٠ سرجوش

D=12" ٠٩٣،٣٣٧،۵٢٠٣،٩١٠،٧٠٠ سرجوش

D=14" ١٠٣،٨۵٩،۵٨٠۴،۵٢٨،٣٣٠ سرجوش

D=16" ١١۴،٣٧٩،۶۵٠۵،١۴۴،٨۵٠ سرجوش

D=18" ١٢۴،٩٠٢،٣٧٠۵،٧۶١،٣٨٠ سرجوش

D=20" ١٣۵،۴٢٢،٩٠٠۶،۴٢۴،۶٣٠ سرجوش

D=24" ١۴۶،۴۶۵،۴٨٠٧،۶١٣،۶١٠ سرجوش

٣٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - کربن استيل با اندود سيمانی M1PFSFCL
٠٢۴۵۵٩

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=6" ٠١٨٢۵،٣٠٠٩١٣،۴۶٠ سرجوش

D=8" ٠٢١،٠٨۴،٠٩٠١،١٩٧،۴٣٠ سرجوش

D=10" ٠٣١،٣٣۶،٨٧٠١،۴٧۵،۴٠٠ سرجوش

D=12" ٠۴١،۵۵٠،٧٢٠١،٧١٣،٩۴٠ سرجوش

D=14" ٠۵١،٧٩٣،۵٠٠١،٩٨٣،٩٣٠ سرجوش

D=16" ٠۶٢،٠٣۴،٠٩٠٢،٢۵١،٧١٠ سرجوش

D=18" ٠٧٢،٢٧۶،٨٧٠٢،۵٢١،٧٠٠ سرجوش

D=20" ٠٨٢،۵١٧،٠۶٠٢،٧٨٩،۶٠٠ سرجوش

D=24" ٠٩٢،٩٩٩،٨۵٠٣،٣٢٧،٣٠٠ سرجوش

٣٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

لوله کشی

فصل سوم – لوله کشی روزمينی

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 باشد١–
.آه به شرح زیر تقسيم بندی شده اند

.نصب و جوشكاری لوله ها و اسپول ها در محدوده واحدها١–١
هزینه عمليات لوله آشی( نصب و جوشكاری)  با قطر ٢ اینچ و باالتر با مصالح فوالد آربن دار، فوالد زنگ نزن، فوالد آلياژی اعم از بخش هایی–

آه پيش ساخت شده باشد(اسپول) و یا با استفاده از قطعات از لوله مستقيم اجرا شود، بر اساس واحد "سر جوش" اجرا شده در محل
نصب محاسبه می شود. بدیهی است هزینه "سر جوش های اجرا شده در ساخت اسپول ها، جداگانه و بر اساس ردیف های فصل دوم

.محاسبه می شود
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

از جنس فوالد آربن دار (SLUG CATCHER)نصب و جوشكاری لوله ها در لخته گير١ –٢
.واحد اندازه گيری هزینه لوله آشی لخته گيرها"سر جوش" می باشد–

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

TRACING)لوله آشی آلومينيومی و لوله آشی گالوانيزه به قطرهای مختلف و لوله آشی با  لوله های رزینی ،(RTRP) از ردیف های این
.فصل محاسبه می شود

از ردیف های این فصل محاسبه (MANIFOLD)، لوله آشی های الزم از محل چند راهه(STEAM TRACING)در مورد لوله آشی حرارتی–
مربوط از فصل٢ (پيش ساخت) و نصب آن از بند بعدی همين فصل(نصب ملحقات واقع در مسير خط) MANIFOLD می شود. ساخت
.محاسبه می شود

واحد اندازه گيری ردیف های موضوع این بند برای تمامی مصالح مختلف به استثنای لوله های رزینی "متر طول"  لوله آشی انجام شده و در–
.سر اتصال" و لوله های آلومينيومی "سرجوش" می باشد" (RTRP)مورد لوله های رزینی

، هزینه نصب تمامی ملحقات واقع در مسير(STEAM TRACING)لوله آشی حرارتی MANIFOLD به استثنای ساخت و نصب–
لوله آشی های 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
.هزینه نصب اقالمی از قبيل انواع شيرآالت، شيرهای آنترل، … از ردیف های موضوع این بند محاسبه می شود–
محاسبه می شود. هزینه های  (LIFTING & ERECTING)قيمت ردیف های موضوع این بند، فقط برای باالبردن و استقرار در محل نصب–

جوشكاری و یا اتصال فلنج های این قبيل قطعات بصورت "سرجوش"  و یا "تعداد فلنج"  از ردیف های موضوع بند ١–١ و ١–٢ محاسبه
.می شود

هزینه آاليبراسيون و یا آنترل مشخصات فنی وسایل ابزاردقيق(شيرهای آنترل، اریفيس ها و …) براساس ردیف های مربوط در گروه–
.آارهای ابزاردقيق و هزینه نصب آنها، براساس ردیف های موضوع این بند محاسبه می شود

هزینه سایر عمليات تكميلی لوله آشی شامل آزمایش های رادیوگرافی، هيدرواستاتيك و … ، همچنين عمليات پيش گرم آردن و تنش زدایی٢–
.جوشكاری ها براساس ردیف های فصل" آارهای تكميلی لوله آشی" محاسبه می شود

٣۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - لوله کشی داخل واحد - کربن استيل M1AGFE01CS
٠٣٠١۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2"٠ ٠١١،۴٣٨،٢٢٠١،۶١۴،٣٨٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٨٠١،٧١٠٢،٠٣٣،١٢٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،٠٩۴،٣٨٠٢،۴٢۴،۶٢٠٢،٩۴۶،٩٢٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،۴٣۵،١٠٠٢،٨٢٠،١۴٠٣،۴٢٨،٩٩٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،٧١٨،۶۶٠٣،١۴٨،۴٣٠٣،٨٢٨،٣١٠ سرجوش

D=8"۶،٢٠٧،۶٣٠ ٠۶٣،٣٨٠،٢۵٠٣،٩١٧،٠٠٠۴،٧۶۵،۵٣٠ سرجوش

D=10"٧،٧٠۶،٩۵٠ ٠٧۴،٢١٣،۵٨٠۴،٩٠۴،٧٣٠۶،٣۴۵،٠٩٠ سرجوش

D=12"٩،١٣٠،۶١٠ ٠٨۴،٩٨٩،۶٩٠۵،٧٨٠،٢٣٠٧،٠٢٧،۴١٠ سرجوش

D=14"١٠،۶۵۴،٨٩٠ ٠٩۵،٨٢٠،٧٩٠۶،٧۴٢،٩٣٠٨،١٩٨،٧۶٠ سرجوش

D=16"١٢،٠۶١،۶٠٠ ١٠۶،۵٧١،٢۶٠٧،۶٢۶،١٠٠٩،٢٧٣،۵٢٠ سرجوش

D=18"١٣،۴٧٠،٣٨٠ ١١٧،٣٢۴،٨٨٠٨،۵١١،٠٠٠١٠،٣۵٠،٠٢٠ سرجوش

D=20"١۴،٨٧٧،۵۶٠ ١٢٨،٠٧۶،١٣٠٩،٣٩۴،٢۴٠١١،۴٢۶،٢٨٠ سرجوش

D=24"١٧،۶٩٣،٨٣٠ ١٣٩،۵٨٠،٣٠٠١١،١۶٣،١٠٠١٣،۵٧٩،٣۶٠ سرجوش

D=26"١٩،١٠١،٠١٠ ١۴١٠،٣٣۴،٧٠٠١٢،٠۴٧،٠۵٠١۴،۶۵۵،٣١٠ سرجوش

D=28"٢٠،۵١٠،٩۶٠ ١۵١١،٠٨۶،۶۶٠١٢،٩٣٢،٠٣٠١۵،٧٣٢،٢٠٠ سرجوش

D=30"٢١،٩١٧،٢٨٠ ١۶١١،٨۴٠،٢٩٠١٣،٨١۵،٢٠٠١۶،٨٠٧،٣۶٠ سرجوش

D=32"٢٣،٣٢٢،٠۴٠ ١٧١٢،۵٩٠،٧۵٠١۴،۶٩٧،١٩٠١٧،٨٨١،٢۶٠ سرجوش

D=34"٢۴،٧٣٢،٠۶٠ ١٨١٣،٣۴۵،١۶٠١۵،۵٨٢،۵۶٠١٨،٩۵٩،۶۵٠ سرجوش

D=36"٢۶،١٣٩،٨٨٠ ١٩١۴،٠٩۴،٩١٠١۶،۴۶۵،۴١٠٢٠،٠٣۴،٨١٠ سرجوش

D=38"٢٧،۵۴٨،٧٣٠ ٢٠١۴،٨۵٠،٠٣٠١٧،٣۵٠،٧١٠٢١،١١١،٣١٠ سرجوش

D=40"٢٨،٩۵۵،١٢٠ ٢١١۵،۶٠٠،٨٩٠١٨،٢٣۴،٢٧٠٢٢،١٨٧،١٨٠ سرجوش

D=42"٣٠،٣۶٢،٩۴٠ ٢٢١۶،٣۵۵،٣٠٠١٩،١١٧،۴۴٠٢٣،٢۶١،٩۴٠ سرجوش

D=44"٣١،٧٧٣،٢٨٠ ٢٣١٧،١٠۵،۴۵٠٢٠،٠٠٣،۵٢٠٢۴،٣۴٠،٠٢٠ سرجوش

D=46"٣٣،١٧٨،۵٨٠ ٢۴١٧،٨۵٩،۴۶٠٢٠،٨٨۵،۶۶٠٢۵،۴١۵،۴٩٠ سرجوش

D=48"٣۴،۵٨٨،۵٣٠ ٢۵١٨،۶١٠،٣٢٠٢١،٧٧٠،٩۶٠٢۶،۴٩٣،۴٩٠ سرجوش

D=50"٣۵،٩٩٧،٩١٠ ٢۶١٩،٣۶۵،۴۴٠٢٢،۶۵۴،٩١٠٢٧،۵۶٩،۴٣٠ سرجوش

D=52"٣٧،۴٠١،٩۶٠ ٢٧٢٠،١١۶،٢٩٠٢٣،۵٣۶،٩٧٠٢٨،۶۴٣،٠٢٠ سرجوش

D=54"٣٨،٨١٠،٠٢٠ ٢٨٢٠،٨۶٩،٩٢٠٢۴،۴٢١،٨٨٠٢٩،٧١٩،٨۴٠ سرجوش

D=56"۴٠،٢١٨،١۵٠ ٢٩٢١،۶٢٠،۴۶٠٢۵،٣٠۵،٠۵٠٣٣،۴٧٢،١٣٠ سرجوش

٣۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 - لوله کشی داخل واحد - فوالد آلياژی (اتصاالت
جوشی)

M1AGFE01AS
٠٣٠٢۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١٢،٠۴٢،١۵٠٢،٣٠۴،٢١٠ سرجوش

D=3" ٠٢٢،۵۶٩،٠٧٠٢،٨٩۴،٩۴٠ سرجوش

D=4" ٠٣٢،٩٩٣،٢٩٠٣،۴٧١،٨٠٠ سرجوش

D=5" ٠۴٣،۴٨٣،۴٨٠۴،٠۴٢،۵١٠ سرجوش

D=6" ٠۶٣،٨٩٢،٠٨٠۴،۵١۶،٨٣٠ سرجوش

D=8" ٠٧۴،٨۵١،۴١٠۵،۶٣۴،٠۵٠ سرجوش

D=10" ٠٨۶،٠٣٩،٢۵٠۶،٩٩٨،۴٧٠ سرجوش

D=12" ٠٩٧،١۴۶،٢۶٠٨،٢٩۵،١٩٠ سرجوش

D=14" ١٠٨،٣٣٧،۶١٠٩،۶٧٨،١٠٠ سرجوش

D=16" ١١٩،۴٢۶،۶٧٠١٠،٩۶٢،٠٩٠ سرجوش

D=18" ١٢١٠،۵٢٢،٩٣٠١٢،٢۴٧،٣٠٠ سرجوش

D=20" ١٣١١،۶١١،۶٧٠١٣،۶٨١،۵١٠ سرجوش

D=24" ١۴١٣،٧٩٧،١٣٠١۶،١٠٠،٧٩٠ سرجوش

٣۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 - لوله کشی داخل واحد - بستن فلنج ها M1AGFE01FG
٠٣٠٣۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١۴١،۴۴٠۵١،۶١٠۶٢،٠۴٠ سراتصال

D=3" ٠٢۶٢،٠۴٠٧٧،۵۵٠٩٣،٠۶٠ سراتصال

D=4" ٠٣٨٢،۶٣٠١٠٢،٩٧٠١٢٣،٨٢٠ سراتصال

D=5" ٠۴١٠٢،٩٧٠١٢٨،٩١٠١۵۴،٨۴٠ سراتصال

D=6" ٠۵١٢٣،٨٢٠١۵۴،٨۴٠١٨۵،٨۶٠ سراتصال

D=8" ٠۶١۶۵،٢٧٠٢٠۶،٧١٠٢۴٧،٩٠٠ سراتصال

D=10" ٠٧٢٠۶،٧١٠٢۵٨،٣٢٠٣٠٩،۶٨٠ سراتصال

D=12" ٠٨٢۴٧،٩٠٠٣٠٩،۶٨٠٣۶٧،۴٠٠ سراتصال

D=14" ٠٩٢٨٩،٠٩٠٣۶١،٣٠٠٠ سراتصال

D=16" ١٠٣٣٠،٢٨٠۴١٢،٩١٠٠ سراتصال

D=18" ١١٣٧١،٧٢٠۴۶۴،۵٢٠٠ سراتصال

D=20" ١٢۴١٢،٩١٠۵١۶،١۴٠٠ سراتصال

D=24" ١٣۴٩۵،۵۴٠۶١٩،٣۶٠٠ سراتصال

D=26" ١۴۵٣۶،٩٨٠۶٧٠،٩٨٠٠ سراتصال

D=28" ١۵۵٧٨،١٧٠٧٢٢،۵٩٠٠ سراتصال

D=30" ١۶۶١٩،٣۶٠٧٧۴،٢٠٠٠ سراتصال

D=32" ١٧۶۶٠،۵۵٠٨٢۵،٨٢٠٠ سراتصال

D=34" ١٨٧٠٢،٠٠٠٨٧٧،۴٣٠٠ سراتصال

D=36" ١٩٧۴٣،١٩٠٩٢٩،٠۴٠٠ سراتصال

D=38" ٢٠٧٨۴،٣٧٠٩٨٠،۶۶٠٠ سراتصال

D=40" ٢١٨٢۵،٨٢٠١،٠٣٢،٢٧٠٠ سراتصال

D=42" ٢٢٨۶٧،٢۶٠١،٠٨٣،٨٩٠٠ سراتصال

D=44" ٢٣٩٠٨،۴۵٠١،١٣۵،٢۵٠٠ سراتصال

D=46" ٢۴٩۴٩،۶۴٠١،١٨٧،١١٠٠ سراتصال

D=48" ٢۵٩٩٠،٨٣٠١،٢٣٨،٧٣٠٠ سراتصال

D=50" ٢۶١،٠٣٢،٢٧٠١،٢٩٠،٣۴٠٠ سراتصال

D=52" ٢٧١،٠٧٣،۴۶٠١،٣۴١،٧٠٠٠ سراتصال

D=54" ٢٨١،١١۴،۶۵٠١،٣٩٣،٣١٠٠ سراتصال

D=56" ٢٩١،١۵۶،٠٩٠١،۴۴۴،٩٣٠٠ سراتصال

٣٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - لوله کشی داخل واحد - فوالد ضد زنگ (اتصاالت
جوشی)

M1AGFE01SS
٠٣٠۴۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2"٢،۵٧٢،۵۶٠ ٠١١،۶۴٧،۴٩٠١،۶٩٨،٩٣٠٢،٢٠۵،۴٢٠ سرجوش

D=3"٣،٢۴١،٨۴٠ ٠٢٢،٠٨٧،٧٣٠٢،١۵٨،٢٨٠٢،٧٨۴،٨٩٠ سرجوش

D=4"٣،٩٠٢،۵١٠ ٠٣٢،۴۴۴،۴١٠٢،۵٢٩،٩٨٠٣،٢۵٣،٣۴٠ سرجوش

D=5"۴،۵۴۶،٠٠٠ ٠۴٢،٨۴٨،٢٣٠٢،٩۴٨،٨٢٠٣،٧٨٨،٢١٠ سرجوش

D=6"۵،٠٨٢،٨٧٠ ٠۶٣،١٨٩،۴۴٠٣،٣٠٣،۶٨٠۴،٢٣٧،۶٨٠ سرجوش

D=8"۶،٣۵١،٩٨٠ ٠٧٣،٩٩۴،۵۵٠۴،١۴٢،٩٣٠۵،٢٩۴،٣٨٠ سرجوش

D=10"٧،٨٩٧،٩٢٠ ٠٨۴،٩۵٩،٢۶٠۵،١٣٩،۵٠٠۶،۵٨١،٣٢٠ سرجوش

D=12"٩،٣٣٨،٩٣٠ ٠٩۵،٨۵٩،۶٧٠۶،٠٧٠،٨۶٠٧،٧٨٣،٠٣٠ سرجوش

D=14"٠ ١٠۶،٨٣۶،٧٧٠٧،٠٨٢،۵۵٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١١٧،٧٣٨،٣٧٠٨،٠١٩،۶۶٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٢٨،۶۴٣،٣۴٠٨،٩۵٩،٢٢٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٣٩،۵۴۵،٠٩٠٩،٨٩۶،٩٣٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۴١١،٣۵٣،۶۶٠١١،٧٧۶،٠۴٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۵١۴،٠۶۶،٧٢٠١۴،۵٩۴،٢۵٠٠ سرجوش

٣٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 - لوله کشی داخل واحد - کربن استيل با اندود
سيمانی (جوشی)

M1AGFE01CL
٠٣٠۵۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=6" ٠١٢،۴٢٩،١٨٠٢،٧٣٣،۶٠٠ سرجوش

D=8" ٠٢٣،٠٠۶،٨٩٠٣،٣٧٧،٨٩٠ سرجوش

D=10" ٠٣٣،٧٨٣،٣٧٠۴،٢۵٢،١۵٠ سرجوش

D=12" ٠۴۴،۵١٠،١٨٠۵،٠۶٧،٧٢٠ سرجوش

D=14" ٠۵۵،٢۵٩،۶١٠۵،٩١٢،٨۵٠ سرجوش

D=16" ٠۶۵،٩۵۶،۶٠٠۶،٧٠۵،۵۴٠ سرجوش

D=18" ٠٧۶،۶۶٠،٩۶٠٧،۵٠٢،١٣٠ سرجوش

D=20" ٠٨٧،٣۵۶،٩۴٠٨،٢٩۵،١٩٠ سرجوش

D=24" ٠٩٨،٧۵۶،٨۵٠٩،٨٨٣،٠٢٠ سرجوش

٣٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

THK <= 0375نصب و جوشکاری - لخته گير   M1AGFE02S1
٠٣١١۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١١،٠٠٨،۶۵٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،٣۶۴،۶٨٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،۶۵۵،٢۴٠ سرجوش

D=5" ٠۴١،٩۴٨،۶٩٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢،٢١۶،٠۵٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢،٨٧٢،۴۶٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣،۵٠١،۴٨٠ سرجوش

D=12" ٠٨۴،٠٩٢،٩٨٠ سرجوش

D=14" ٠٩۴،٧٧٨،٠۴٠ سرجوش

D=16" ١٠۵،۴۵۶،۶١٠ سرجوش

D=18" ١١۶،١۴١،۶٧٠ سرجوش

D=20" ١٢۶،٨٢١،٩۴٠ سرجوش

D=24" ١٣٨،١٨۵،٩٧٠ سرجوش

D=26" ١۴٨،٨٧١،٠٢٠ سرجوش

D=28" ١۵٩،۵۵٠،٠٠٠ سرجوش

D=30" ١۶١٠،٢٣۵،٠۵٠ سرجوش

D=32" ١٧١٠،٩١۴،٩٢٠ سرجوش

D=34" ١٨١١،۵٩٩،٣٣٠ سرجوش

D=36" ١٩١٢،٢٧٨،۵۵٠ سرجوش

D=38" ٢٠١٢،٩۶٣،٣۶٠ سرجوش

D=40" ٢١١٣،۶۴٢،۵٨٠ سرجوش

D=42" ٢٢١۴،٣٢٧،۶۴٠ سرجوش

D=44" ٢٣١۵،٠٠۶،۶١٠ سرجوش

D=46" ٢۴١۵،۶٩٢،٣٢٠ سرجوش

D=48" ٢۵١۶،٣٧١،٩۴٠ سرجوش

D=50" ٢۶١٧،٠۵۶،٣۵٠ سرجوش

D=52" ٢٧١٧،٧٣۵،٩٧٠ سرجوش

D=54" ٢٨١٨،۴٢٠،۶٢٠ سرجوش

D=56" ٢٩١٩،٠٩٩،۶٠٠ سرجوش

۴٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

T: 0375"<THK<=0625نصب و جوشکاری - لخته گير      M1AGFE02S2
٠٣١٢۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١١،١٧۵،٨۴٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،۵٨۶،٣٩٠ سرجوش

D=4" ٠٣١،٩٨۶،٣۶٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢،٣٣۵،٢۶٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢،۶۵٧،٠۵٠ سرجوش

D=8" ٠۶٣،۴۴٢،٧۶٠ سرجوش

D=10" ٠٧۴،٢٣۴،۶۶٠ سرجوش

D=12" ٠٨۴،٩١١،٣٧٠ سرجوش

D=14" ٠٩۵،٧٢٩،٧۶٠ سرجوش

D=16" ١٠۶،۵۴٨،١۵٠ سرجوش

D=18" ١١٧،٣۶٧،٨٣٠ سرجوش

D=20" ١٢٨،١٨۵،٩٧٠ سرجوش

D=24" ١٣٩،٨٢٢،٧۴٠ سرجوش

D=26" ١۴١٠،۶۴١،۵٣٠ سرجوش

D=28" ١۵١١،۴۶٠،۵٧٠ سرجوش

D=30" ١۶١٢،٢٧٨،٩۵٠ سرجوش

D=32" ١٧١٣،٠٩۶،٢٩٠ سرجوش

D=34" ١٨١٣،٩١۵،٧٣٠ سرجوش

D=36" ١٩١۴،٧٣۴،١٢٠ سرجوش

D=38" ٢٠١۵،۵۵٣،١۵٠ سرجوش

D=40" ٢١١۶،٣٧١،۵۴٠ سرجوش

D=42" ٢٢١٧،١٨٩،٢٨٠ سرجوش

D=44" ٢٣١٨،٠٠٩،٣۶٠ سرجوش

D=46" ٢۴١٨،٨٢۶،٨۵٠ سرجوش

D=48" ٢۵١٩،۶۴۶،۵۴٠ سرجوش

D=50" ٢۶٢٠،۴۶۶،١٢٠ سرجوش

D=52" ٢٧٢١،٢٨٢،۶۶٠ سرجوش

D=54" ٢٨٢٢،١٠١،٣٠٠ سرجوش

D=56" ٢٩٢٢،٩١٩،٠۴٠ سرجوش

۴١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

T:   0625"<THK<1نصب و جوشکاری - لخته گير M1AGFE02S3
٠٣١٣۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=4" ٠٣٢،۴٢٠،٢٩٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢،٨۴۵،٨٠٠ سرجوش

D=6" ٠۵٣،٢٣٧،٨۶٠ سرجوش

D=8" ٠۶۴،١٩۵،۴٩٠ سرجوش

D=10" ٠٧۵،١۶٠،٣٨٠ سرجوش

D=12" ٠٨۵،٩٨٣،٩۵٠ سرجوش

D=14" ٠٩۶،٩٨١،۶٠٠ سرجوش

D=16" ١٠٧،٩٧٨،۶٠٠ سرجوش

D=18" ١١٨،٩٧٧،١۵٠ سرجوش

D=20" ١٢٩،٩٧۴،۵۵٠ سرجوش

D=24" ١٣١١،٩۶٨،١۵٠ سرجوش

D=26" ١۴١٢،٩۶۵،٩۶٠ سرجوش

D=28" ١۵١٣،٩۶۴،٢۵٠ سرجوش

D=30" ١۶١۴،٩۶١،٢۵٠ سرجوش

D=32" ١٧١۵،٩۵٧،٠۶٠ سرجوش

D=34" ١٨١۶،٩۵۵،٧۵٠ سرجوش

D=36" ١٩١٧،٩۵٢،٧۶٠ سرجوش

D=38" ٢٠١٨،٩۵١،٠۵٠ سرجوش

D=40" ٢١١٩،٩۴٨،٠۵٠ سرجوش

D=42" ٢٢٢٠،٩۴۴،۴١٠ سرجوش

D=44" ٢٣٢١،٩۴٣،۵١٠ سرجوش

D=46" ٢۴٢٢،٩٣٩،٨۶٠ سرجوش

D=48" ٢۵٢٣،٩٣٨،٨٠٠ سرجوش

D=50" ٢۶٢۴،٩٣٧،٠١٠ سرجوش

D=52" ٢٧٢۵،٩٣٢،۴١٠ سرجوش

D=54" ٢٨٢۶،٩٢٩،٠١٠ سرجوش

D=56" ٢٩٢٧،٩٢۶،۶۶٠ سرجوش

۴٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

T:   1"<=THE<=1/5نصب و جوشکاری - لخته گير:   M1AGFE02S4
٠٣١۴۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=8" ٠١۵،۵٣٩،۵١٠ سرجوش

D=10" ٠٢۶،٧۴۶،٠١٠ سرجوش

D=12" ٠٣٧،٩٠٠،٢٧٠ سرجوش

D=14" ٠۴٩،٢١٧،٢٢٠ سرجوش

D=16" ٠۵١٠،۵٣٣،۵٣٠ سرجوش

D=18" ٠۶١١،٨۵١،٢٣٠ سرجوش

D=20" ٠٧١٣،١۶٨،٣٣٠ سرجوش

D=24" ٠٨١۵،٨٠١،١٩٠ سرجوش

D=26" ٠٩١٧،١١٨،٣٠٠ سرجوش

D=28" ١٠١٨،۴٣۶،٩۴٠ سرجوش

D=30" ١١١٩،٧۵٢،٢٠٠ سرجوش

D=32" ١٢٢١،٠۶۶،١١٠ سرجوش

D=34" ١٣٢٢،٣٨۵،۵۶٠ سرجوش

D=36" ١۴٢٣،٧٠١،٨۶٠ سرجوش

D=38" ١۵٢۵،٠١٩،٠۶٠ سرجوش

D=40" ١۶٢۶،٣٣۶،٠٢٠ سرجوش

D=42" ١٧٢٧،۶۵١،۶٧٠ سرجوش

D=44" ١٨٢٨،٩٧٠،٧٢٠ سرجوش

D=46" ١٩٣٠،٢٨۵،٣٣٠ سرجوش

D=48" ٢٠٣١،۶٠۴،۶٣٠ سرجوش

D=50" ٢١٣٢،٩٢٢،۵٣٠ سرجوش

D=52" ٢٢٣۴،٢٣٧،۴٩٠ سرجوش

D=54" ٢٣٣۵،۵۵٣،٢۴٠ سرجوش

D=56" ٢۴٣۶،٨۶٩،۵۵٠ سرجوش

۴٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

CARBON اینچ٢ساخت و نصب در محل - کربن استيل - کوچکتر از 
STEEL<2

M1AGFFCS
٠٣٢١۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<1" ٠١٣٠٨،٩۴٠ متر

1"<=D<2" ٠٢۴١٨،٢٢٠ متر

۴۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٠٣٢٢۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<=1" ٠١١٣١،۴٩٠ متر

1"<D<=2" ٠٢١۴٨،١٨٠ متر

D=2.5" ٠٣١۵٧،٧٨٠ متر

D=3" ٠۴١٨٩،٣٨٠ متر

D=4" ٠۵٢٣۶،۶٨٠ متر

D=6" ٠۶٣١۵،۵٧٠ متر

۴۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 
٠٣٢٣۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<1" ٠١٣٩٨،٧۵٠ متر

1"<=D<2" ٠٢۵٣٨،۴٧٠ متر

۴۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

M1AGFFAS اینچ٢ساخت و نصب در محل - فوالد آلياژی - کوچکتر از 
٠٣٢۴۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<1" ٠١١٩۴،١۶٠ متر

1"<=D<2" ٠٢٢۶١،۶٨٠ متر

۴٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٠٣٢۵۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<1" ٠١۶١،۵۴٠ متر

1"<=D<2" ٠٢٧٩،٩١٠ متر

۴٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 - فایبر گلس ، رزینی M1AGFFRT
٠٣٢۶۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=1" ٠١٨۵،۴٠٠ سراتصال

D=1.5 ٠٢١٢٣،۴۴٠ سراتصال

D=2" ٠٣١٧٠،٨٠٠ سراتصال

D=2.5" ٠۴٢٠٨،۴۴٠ سراتصال

D=3" ٠۵٢۴۶،٨٧٠ سراتصال

D=4" ٠۶٣٢٢،١۶٠ سراتصال

D=5" ٠٧۴٠٩،٢٣٠ سراتصال

D=6" ٠٨۴٨۴،۵١٠ سراتصال

D=8" ٠٩۶٣۵،٨٨٠ سراتصال

D=10" ١٠٧٨٧،٢۴٠ سراتصال

D=12" ١١٩۵۶،٩٢٠ سراتصال

D=14" ١٢١،١٠٨،۶٨٠ سراتصال

D=16" ١٣١،٢۶٠،٠۴٠ سراتصال

D=20" ١۴١،۶٣۵،٧٣٠ سراتصال

D=24" ١۵١،٩٣٨،۴۵٠ سراتصال

D=28" ١۶٢،٢۴١،١٧٠ سراتصال

D=30" ١٧٢،٣٩٢،۵۴٠ سراتصال

۴٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 M1AGIP01
٠٣٣١۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١۶۵،٣۴٠٨١،٣۶٠٩٧،٨٩٠ عدد

D=3" ٠٢٩٧،٨٩٠١٢٢،٠۴٠١۴۶،۴۵٠ عدد

D=4" ٠٣١٣٠،١٨٠١۶٢،٧٢٠١٩۵،۵٢٠ عدد

D=5" ٠۴١۶٢،٧٢٠٢٠٣،۶۶٠٢۴۴،٠٨٠ عدد

D=6" ٠۵١٩۵،۵٢٠٢۴۴،٠٨٠٢٩٣،١۶٠ عدد

D=8" ٠۶٣٣٣،٢۶٠۴١۶،٧١٠۵٠٠،١۶٠ عدد

D=10" ٠٧۴١۶،٧١٠۵٢١،٣٠٠۶٢۵،٣۴٠ عدد

D=12" ٠٨۵٠٠،١۶٠۶٢۵،٣۴٠٧۴٢،١٨٠ عدد

D=14" ٠٩۵٨٣،۶١٠٧٢٩،٣٨٠٠ عدد

D=16" ١٠۶۶٧،٠٧٠٨٣٣،٩٧٠٠ عدد

D=18" ١١٧۵٠،۵٢٠٩٣٨،٠١٠٠ عدد

D=20" ١٢٨٣٣،٩٧٠١،٠۴٢،٠۵٠٠ عدد

D=24" ١٣١،٠٠٠،٣٢٠١،٢۵٠،۶٨٠٠ عدد

D=26" ١۴١،٣٢٠،٩٨٠١،۶۵٠،٨٨٠٠ عدد

D=28" ١۵١،۴٢٢،٢٨٠١،٧٧٧،۵٠٠٠ عدد

D=30" ١۶١،۵٢۴،٢۶٠١،٩٠۴،٨١٠٠ عدد

D=32" ١٧١،۶٢۵،۵۶٠٢،٠٣١،۴٣٠٠ عدد

D=34" ١٨١،٧٢۶،٨۵٠٢،١۵٩،۴٢٠٠ عدد

D=36" ١٩٢،٨۵۶،١٩٠٣،۵٧٠،٢۴٠٠ عدد

D=38" ٢٠٣،٠١۴،۴٠٠٣،٧۶٧،٩٩٠٠ عدد

D=40" ٢١٣،١٧٢،۶٠٠٣،٩۶۶،٨٢٠٠ عدد

D=42" ٢٢٣،٣٣١،٨٧٠۴،١۶۴،۵٧٠٠ عدد

D=44" ٢٣۴،١١٠،١٨٠۵،١٣۶،۶٨٠٠ عدد

D=46" ٢۴۴،٢٩۶،١٨٠۵،٣٧١،۶٣٠٠ عدد

D=48" ٢۵۴،۴٨٣،۵٨٠۵،۶٠٣،٧٨٠٠ عدد

D=50" ٢۶۴،۶٧٠،٩٨٠۵،٨٣٨،٧٣٠٠ عدد

D=52" ٢٧۴،٨۵۶،٩٨٠۶،٠٧٢،٢٨٠٠ عدد

D=54" ٢٨۵،٠۴۴،٣٨٠۶،٣٠۴،۴٣٠٠ عدد

D=56" ٢٩۵،٢٣٠،٣٨٠۶،۵٣٧،٩٧٠٠ عدد

۵٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 - مانيفيلدهای لوله کشی حرارتی M1AGIP02
٠٣٣٢۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=2" ٠١٢٣٠،۴٧٠ عدد

D=2.5" ٠٢٢۵٣،۶٩٠ عدد

D=3" ٠٣٢٩٩،۵۵٠ عدد

D=4" ٠۴٣۴۵،٧٠٠ عدد

۵١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٠٣٣٣۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<2" ٠١۶٨،٩٠٠٠٠ عدد

D=2" ٠٢٧٨،٣١٠٩٧،٨٩٠١١٧،۴٧٠ عدد

D=3" ٠٣١١٧،٢١٠١۴۶،۴۵٠١٧۵،۶٩٠ عدد

D=4" ٠۵١۵۶،٣٧٠١٩۵،۵٢٠٢٣۴،۴٢٠ عدد

D=5" ٠۶١٩۵،۵٢٠٢۴۴،٣۴٠٢٩٣،١۶٠ عدد

D=6" ٠٧٢٣۴،۴٢٠٢٩٣،١۶٠٣۵١،٨٩٠ عدد

D=8" ٠٩۴٠٠،٠٢٠۵٠٠،١۶٠۵٩٩،٧۵٠ عدد

D=10" ١٠۵٠٠،١۶٠۶٢۵،٣۴٠٧۴٩،٩۶٠ عدد

D=12" ١١۵٩٩،٧۵٠٧۴٩،٩۶٠٨٩٠،٧٢٠ عدد

D=14" ١٢٧٠٠،۴۵٠٨٧۴،۵٩٠٠ عدد

D=16" ١٣٨٠٠،۵٩٠١،٠٠٠،٣٢٠٠ عدد

D=18" ١۴٩٠٠،١٨٠١،١٢۵،۵٠٠٠ عدد

D=20" ١۵١،٠٠٠،٣٢٠١،٢۵٠،١٣٠٠ عدد

D=24" ١۶١،٢٠٠،۶١٠١،۵٠٠،۴٩٠٠ عدد

D=26" ١٧١،۵٨۵،١٧٠١،٩٨١،۴٧٠٠ عدد

D=28" ١٨١،٧٠٧،٠٠٠٢،١٣٣،۴١٠٠ عدد

D=30" ١٩١،٨٢٨،٨٣٠٢،٢٨۶،٠۴٠٠ عدد

D=32" ٢٠١،٩۵١،٣۵٠٢،۴٣٨،۶٧٠٠ عدد

D=34" ٢١٢،٠٧٢،۵٠٠۴،٠۴۶،٩٩٠٠ عدد

D=36" ٢٢٣،۴٢٧،٠٠٠۴،٢٨٣،٢٢٠٠ عدد

D=38" ٢٣٣،۶١٨،٣۴٠۴،۵٢٢،۶۶٠٠ عدد

D=40" ٢۴٣،٨٠٨،۶١٠۴،٧۵٩،٩٧٠٠ عدد

D=42" ٢۵٣،٩٩٨،٨٨٠۴،٩٩٨،٣۴٠٠ عدد

۵٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٠٣٣۴۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

STANDARD SIZE ٠١٣٧٩،٣۵٠ عدد

۵٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٠٣٣۵۵٩

گروه کد

فصل سوم -لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<2" ٠١٧۵،۵٢٠ عدد

D=2" ٠٢٩۴،٢٨٠ عدد

D=3" ٠٣١۴١،۶٧٠ عدد

D=4" ٠۵١٨٨،۵۶٠ عدد

۵۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

لوله کشی

فصل چهارم – لوله کشی زیرزمينی

عمليات موضوع ردیف های این فصل، اجرای آامل لوله آشی در زیرزمين شامل مراحل مختلف برش، پخ زدن، سرهم آردن و جوشكاری و نصب در١–
.داخل ترانشه می باشد

و خاآریزی( خاك نرم و ماسه زیر و اطراف لوله ها) ، بطور جداگانه از فهرست بهای (VALVE PIT)هزینه حفر ترانشه و ساختن محفظه نصب شير آالت٢–
واحد پایه 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
.هزینه نصب شيرها در داخل محفظه مربوط بطور جداگانه از ردیف های مربوط محاسبه می شود٣–
.در مورد لوله های پلی اتيلن، قيمت های ردیف های مربوط به لوله های پلی اتيلن برای اتصاالت اعم از جوش و یا فلنجی محاسبه می شود۴–
مورد نياز  SEAL WELD در قيمت ردیف های لوله آشی گالوانيزه، هزینه "جوشكاری آب بندی" منظور نشده است. هرگاه طبق مشخصات فنی اجرای۵–

.باشد، هزینه آن جداگانه محاسبه می شود
ساختمان ها می باشد. هزینه لوله آشی های تاسيساتی (BORDER LINE)واحد اندازه گيری لوله آشی زیرزمينی این فصل مربوط به خارج از محدوده۶–

.ساختمان ها در داخل محدوده آنها، بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته تاسيسات مكانيكی محاسبه می شود
واحد اندازه گيری لوله آشی های با مصالح فوالد آربن دار، فوالد زنگ نزن و فوالد آلياژی به قطر ٢ اینچ و باالتر، "سر جوش" و در سایر انواع مصالح٧–

.لوله آشی و لوله آشی با مصالح فوالد آربن دار به قطر آمتر از ٢ اینچ "متر طول" و در مورد شيرها "عدد" می باشد

۵۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

THK<=0.375"0.375"<=THK<=0.625"0.625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1UG01CS اینچ و باالتر٢در محدوده واحدها - کربن استيل 
٠۴٠١۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D=2"٠ ٠١٩٧۵،۶۵٠١،٠٨۵،۶٢٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٢٨۴،۵۵٠١،۴٣٠،٧٢٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،۵۴۵،٨۴٠١،٧٨١،۴٣٠٢،١٢٨،٣۶٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،٨٠٩،٧١٠٢،٠٨۵،٩۶٠٢،۴٩۵،١۶٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،١٧٧،٣۶٠٢،۴٩١،۶٩٠٢،٩۶٢،٨٨٠ سرجوش

D=8"۴،٩٠٢،٩٧٠ ٠۶٢،٧۵۴،٠٣٠٣،١۶١،١٧٠٣،٧٧٠،۵۴٠ سرجوش

D=10"۶،۴٠۶،۵۶٠ ٠٧٣،٢۵٣،٢٢٠۴،٠۴۶،٨٢٠۴،٨۵١،٣٩٠ سرجوش

D=12"۶،۶٩٠،٨٨٠ ٠٨٣،۶٩۵،٨٠٠۴،٢۶۵،٢۶٠۵،١٠٧،٠٢٠ سرجوش

D=14"٧،٨۵۶،٢٩٠ ٠٩۴،٣۶١،۴٨٠۵،٠٢۴،٩۴٠۶،٠٠٧،٢٩٠ سرجوش

D=16"٨،٨۶٩،٧٩٠ ١٠۴،٨٨٧،۵۴٠۵،۶۴٧،۴٢٠۶،٧۶٢،٧١٠ سرجوش

D=18"٩،٨٨٣،۴۵٠ ١١۵،۴١٧،٠٧٠۶،٢٧٠،٣۵٠٧،۵٢٠،٠٣٠ سرجوش

D=20"١٠،٨٩٧،٩۶٠ ١٢۵،٩۴۴،١١٠۶،٨٩٣،٢١٠٨،٢٧۶،۴٣٠ سرجوش

D=24"١٢،٩٢٧،٢٠٠ ١٣۶،٩٩٩،٧٢٠٨،١٣٩،٨۴٠٩،٧٩٠،٣٩٠ سرجوش

D=26"١۴،٠٩١،۴۶٠ ١۴٧،۶۶۵،١۶٠٨،٨٩٩،٠٧٠١٠،۶٩٠،٣۵٠ سرجوش

D=28"١۵،١٠۶،۶۵٠ ١۵٨،١٩٣،٠۵٠٩،۵٢٢،٣٩٠١١،۴۴٨،٠۵٠ سرجوش

D=30"١۶،١٢٠،٠١٠ ١۶٨،٧٢١،٧۴٠١٠،١۴۴،٨۶٠١٢،٢٠٣،٨٣٠ سرجوش

D=32"١٧،١٣١،۴۶٠ ١٧٩،٢۴٧،٧٩٠١٠،٧۶۶،۵٧٠١٢،٩۵٨،٣۴٠ سرجوش

D=34"١٨،١۴٧،٨٧٠ ١٨٩،٧٧٧،٣۴٠١١،٣٩١،١١٠١٣،٧١٧،٠٣٠ سرجوش

D=36"١٩،١۶١،۶١٠ ١٩١٠،٣٠۴،٠٠٠١٢،٠١٣،۵٩٠١۴،۴٧٣،٢٩٠ سرجوش

۵۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

در محدوده واحدها - گالوانيزه M1UG01GV
٠۴٠٢۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D<=1" ٠١١٢۵،۴٠٠ متر

1"<D<=2" ٠٢١۴١،٠٨٠ متر

D=2.5" ٠٣١۵٠،۴٨٠ متر

D=3" ٠۴١٨٠،۵٨٠ متر

D=4" ٠۵٢٢۵،٧٢٠ متر

D=6" ٠۶٣٠٠،٩۶٠ متر

۵٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

در محدوده واحدها - چدن، چدن داکتيل M1UG01CI
٠۴٠٣۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D=3" ٠١٢٠١،۶٠٠ متر

D=4" ٠٢٢٢١،٧۶٠ متر

D=5" ٠٣٢۴٩،۴٨٠ متر

D=6" ٠۴٢٨٨،٩٣٠ متر

D=8" ٠۵٣٢١،٠٣٠ متر

D=10" ٠۶٣۴٣،٩۶٠ متر

D=12" ٠٧٣۶١،١۶٠ متر

۵٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

در محدوده واحدها - پلی اتيلن M1UG01PE
٠۴٠۴۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D=40 MM ٠١٧۶،١٢٠ متر

D=50 MM ٠٢٨٧،۵۴٠ متر

D=56 MM ٠٣٩٣،٢۵٠ متر

D=63 MM ٠۴٩٧،٠۶٠ متر

D=75 MM ٠۵٩٧،٨٧٠ متر

D=90 MM ٠۶٩٩،٩١٠ متر

D=110 MM ٠٧١٢۴،٨٩٠ متر

D=125 MM ٠٨١٣٧،٧۴٠ متر

D=160 MM ٠٩١٣٧،۶٠٠ متر

D=200 MM ١٠١۵١،٣٠٠ متر

D=250 MM ١١١٧١،٨۵٠ متر

D=315 MM ١٢١٨۵،۵۵٠ متر

۵٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

در محدوده واحدها - آزبست سيمان M1UG01AB
٠۴٠۵۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D=150 MM ٠١١۶٧،٢٨٠ متر

D=200 MM ٠٢٢١١،١٨٠ متر

D=250 MM ٠٣٢۵٣،۴٧٠ متر

D=300 MM ٠۴٢٨٩،٢٠٠ متر

D=350 MM ٠۵٣١٧،٨٠٠ متر

D=400 MM ٠۶٣۴۴،٢١٠ متر

D=450 MM ٠٧٣۶۴،۶٣٠ متر

D=500 MM ٠٨٣٧٧،٩٣٠ متر

D=600 MM ٠٩۴٢۴،١٩٠ متر

۶٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

در محدوده واحدها رزینی، فایبر گالس M1UG01RT
٠۴٠۶۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D=1" ٠١١۵۶،٩۶٠ سراتصال

D=1.5 ٠٢٢٠۴،۶٨٠ سراتصال

D=2" ٠٣٢۶٨،١٩٠ سراتصال

D=2.5" ٠۴٣١۵،٩١٠ سراتصال

D=3" ٠۵٣۶٣،٢۵٠ سراتصال

D=4" ٠۶۴۵٨،۶٨٠ سراتصال

D=5" ٠٧۵٧١،٧٠٠ سراتصال

D=6" ٠٨۶۶۶،٧۵٠ سراتصال

D=8" ٠٩٨۵٧،٢۴٠ سراتصال

D=10" ١٠١،٠۴٧،٧۴٠ سراتصال

D=12" ١١١،٢٧۴،٢۴٠ سراتصال

۶١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

 THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدها - کربن استيل با اندود سيمانی M1UG01CL
٠۴٠٧۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D=6" ٠١٢،٠٧٨،٨٨٠٢،٣٢٣،٣٨٠ سرجوش

D=8" ٠٢٢،۶٣۵،٢٨٠٢،٩۵٠،۶۶٠ سرجوش

D=10" ٠٣٣،١٧٨،١٠٠٣،۵۶۴،٣۶٠ سرجوش

D=12" ٠۴٣،۶۵١،۴۴٠۴،١٠۶،٢٠٠ سرجوش

D=14" ٠۵۴،٣٢٨،٢٢٠۴،٨۵۶،٢۴٠ سرجوش

D=16" ٠۶۴،٨۶٣،۶٧٠۵،۴۶٩،٧۵٠ سرجوش

D=18" ٠٧۵،۴٠۵،۴۶٠۶،٠٨۵،۶٠٠ سرجوش

D=20" ٠٨۵،٩۴٠،۴۵٠۶،۶٩٩،۴۴٠ سرجوش

D=24" ٠٩٧،٠١٨،٩١٠٧،٩٢٨،۴٢٠ سرجوش

۶٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2 [3] S3 [4] S4

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدها - فوالد ضد زنگ M1UG01SS
٠۴٠٨۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D=2"١،٧٠٣،۶٠٠ ٠١١،٢١٠،١٠٠١،٢۶٠،٠٧٠١،۵٢٢،٨٧٠ سرجوش

D=3"٢،٢۶٧،٠٩٠ ٠٢١،۵٩٨،٨٢٠١،۶۶۶،٣۴٠٢،٠٢۶،٩٨٠ سرجوش

D=4"٢،٨۵٨،٣٠٠ ٠٣١،٩٢٣،٣٢٠٢،٠٠۵،۶٩٠٢،۴۵٠،۵۴٠ سرجوش

D=5"٣،٣۵۶،٣۴٠ ٠۴٢،٢۵٢،١٣٠٢،٣۴٨،۴۶٠٢،٨٧٨،٩٣٠ سرجوش

D=6"٣،٩٣٩،١۶٠ ٠۶٢،۶٧٣،١٧٠٢،٧٨٢،۵۶٠٣،٣٩۵،٨۶٠ سرجوش

D=8"۵،٠۴١،٠۵٠ ٠٧٣،۴٠٢،٣۴٠٣،۵۴۴،١۴٠۴،٣٣۶،٨۶٠ سرجوش

D=10"۶،۵۵٣،۵٩٠ ٠٨٣،٩٩٩،٩٧٠۴،١٧٢،٨٢٠۵،١٠۴،٢۵٠ سرجوش

D=12"۶،٨٢٢،٧۴٠ ٠٩۴،۵٧٧،٧٣٠۴،٧٨٠،٢٩٠۵،٨۴٧،۴٨٠ سرجوش

۶٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدها - نصب شير آالت در چاهک M1UG01VI
٠۴٠٩۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D<2" ٠١١٣٣،٢٨٠١۶۶،۶٠٠١٩٩،٩٢٠ عدد

D=2" ٠٢١٨۵،۶٠٠٢٣٢،٠٠٠٢٧٨،۶۵٠ عدد

D=3" ٠٣٢٧٨،۴٠٠٣۴٧،٧۶٠۴١٧،۶١٠ عدد

D=4" ٠۵٣٧١،٢١٠۴۶٣،٧۶٠۵۵۶،۵۶٠ عدد

D=5" ٠۶۴۶٣،٧۶٠۵٧٩،٧۶٠۶٩۶،٠١٠ عدد

D=6" ٠٧۵۵۶،۵۶٠۶٩۶،٠١٠٨٣۴،٩۶٠ عدد

D=8" ٠٩٨٢۴،٣۴٠١،٠٣٠،٢۶٠١،٢٣۶،١٩٠ عدد

D=10" ١٠١،٠٣٠،٢۶٠١،٢٨٨،۴٩٠١،۵۴۵،۴٠٠ عدد

D=12" ١١١،٢٣۶،١٩٠١،۵۴۵،۴٠٠١،٨٣۴،٢١٠ عدد

D=14" ١٢١،۴۴٢،٧٧٠١،٨٠٣،٢٩٠٠ عدد

D=16" ١٣١،۶۴٨،۶٩٠٢،٠۶٠،٨۶٠٠ عدد

D=18" ١۴١،٨۵۴،۶١٠٢،٣١٨،٧۵٠٠ عدد

D=20" ١۵٢،٠۶٠،٨۶٠٢،۵٧۵،۶۶٠٠ عدد

D=24" ١۶٢،۴٧٣،٠٣٠٣،٠٩١،١٢٠٠ عدد

D=26" ١٧٢،۶٠۴،٧٨٠٣،٢۵۶،١٩٠٠ عدد

D=28" ١٨٢،٨٠۴،٧٧٠٣،۵٠۵،٩۶٠٠ عدد

D=30" ١٩٣،٠٠۵،١٧٠٣،٧۵۶،۵٧٠٠ عدد

D=32" ٢٠٣،٢٠۵،۵٧٠۴،٠٠۶،٧۵٠٠ عدد

D=34" ٢١٣،۴٠۵،٩٧٠۴،٢۵٧،٧٧٠٠ عدد

D=36" ٢٢۴،۵١۴،۴٨٠۵،۶۴٣،٢٣٠٠ عدد

۶۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

M1UG01LT اینچ٢در محدوده واحدها - کربن استيل زیر 
٠۴١٠۵٩

گروه کد

فصل چهارم - لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی

D<1" ٠١٢٩١،٢١٠ متر

1"<=D<2" ٠٢٣٨٠،۶٩٠ متر

۶۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

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)١–
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
هزینه انجام  آزمایش های آنترل جوش ها و به روش های مافوق صوت، ذرات مغناطيسی، براساس ردیف های فهرست بهای ژنوتكنيك و مقاومت مصالح٢–

.منتشره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی محاسبه می شود
.تأمين اسيد مورد نياز در آارهای اسيدشوئی به عهده آارفرما محاسبه می شود٣–
.هزینه های چشمه رادیوگرافی و تهيه تاریك خانه، در قيمت ردیف آنترل جوش ها به روش پرتونگاری منظور شده است۴–
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،۵–

.ولی انتقال آن در داخل این محدوده به عهده پيمانكار است
هر نقطه آزمایش، در مورد ردیف های پرتونگاری و پيش گرم آردن و پس گرم آردن(تنش زدایی) ، جمع اینچ "P.M.I واحد اندازه گيری "تشخيص مصالح لوله۶–

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 یا
.اسيدشویی می باشد

هزینه های فيلم رادیوگرافی و داروی ظهور و ثبوت در قيمت ردیف ها منظور نگردیده است.٧–

۶۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٠۵٠١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١١۴٠،۵٢٠ اینچ/قطر

۶٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

)P.M.Iتست شناخت مصالح ( M1CWPM
٠۵١١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١١۶۶،۴٠٠ نقطه

۶٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 جوشکاری ها - توسط شعله M1CWPH01
٠۵٢١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١۵۶،٠٧٠ اینچ/قطر

۶٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 جوشکاری ها - به روش الکتریکی M1CWPH02
٠۵٢٢۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٢٢١۶۶،۵۴٠ اینچ/قطر

٧٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

C.S AND) - توسط شعلهP.W.H.Tتنش زدایی جوشکاری ها (
ALLOY>=0/5% CR

M1CWPW01CS
٠۵٣١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

BLOOW 2" ND ٠١٣٨٨،٠٣٠ سرجوش

٧١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

ALLOY>=0/5%) - توسط شعلهP.W.H.Tتنش زدایی جوشکاری ها (
CR

M1CWPW01AS
٠۵٣٢۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

BLOOW 2" ND ٠١۴٢٩،٣٣٠ سرجوش

٧٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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.Tتنش زدایی جوشکاری ها (
 -C.S, ALLOY <0/5% CR

M1CWPW02SH01
٠۵٣٣۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

D=0.5" ٠١١،۵٩٠،٧۵٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،۶١٣،٢٣٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،۶٣۶،٢٧٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،۶٨٣،۵٧٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،٧٢٨،٧٠٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،٧٧٧،٢٩٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،٨٢٢،٠٩٠ سرجوش

D=4" ٠٨١،٩١۴،۶٠٠ سرجوش

D=5" ٠٩٢،٠٠٧،١٠٠ سرجوش

D=6" ١٠٢،١٠٠،٢۵٠ سرجوش

D=8" ١١٣،٩٧٣،٧۶٠ سرجوش

D=10" ١٢۴،٢١۵،٨٢٠ سرجوش

D=12" ١٣۴،۴۵٩،١۶٠ سرجوش

D=14" ١۴۶،٧٢٠،۴٨٠ سرجوش

D=16" ١۵٧،٠٢٣،٢١٠ سرجوش

D=18" ١۶٧،٣٢٢،٠۶٠ سرجوش

D=20" ١٧٧،۶٢٢،٨۵٠ سرجوش

D=24" ١٨٨،٢٢٣،١۵٠ سرجوش

D=26" ١٩١١،٠١١،٨٣٠ سرجوش

D=28" ٢٠١١،٣۶٩،٩١٠ سرجوش

D=30" ٢١١١،٧٢٧،۶۶٠ سرجوش

D=32" ٢٢١٢،٠٨۴،٧٨٠ سرجوش

D=34" ٢٣١٢،۴۴٣،٨٢٠ سرجوش

D=36" ٢۴١٣،٠٩۴،٢۶٠ سرجوش

D=38" ٢۵١٣،۴۵٣،۶١٠ سرجوش

D=40" ٢۶١٣،٨١٠،۴٠٠ سرجوش

D=42" ٢٧١٣،٩۴٨،٩١٠ سرجوش

D=44" ٢٨١۴،٨٨۴،۶۴٠ سرجوش

D=46" ٢٩١۵،٢۴٢،٧٢٠ سرجوش

D=48`" ٣٠١۵،۶٠١،١٢٠ سرجوش

D=50" ٣١١۵،٩۵٧،٢٧٠ سرجوش

D=52" ٣٢١۶،٣١۵،۶٧٠ سرجوش

D=54" ٣٣١۶،۶٧٣،٧۵٠ سرجوش

D=56" ٣۴١٧،٠٣١،٨٣٠ سرجوش

٧٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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.Tتنش زدایی جوشکاری ها (
 -C.S, ALLOY >=0/5% CR

M1CWPW02SH02
٠۵٣۴۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

D=0.5" ٠١١،٧٣۶،٧۶٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،٧۵٩،٢۴٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،٧٨٢،٢٩٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،٨٢٩،۵٩٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،٨٧۴،٧١٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،٩٢٣،٣٠٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،٩۶٨،١٠٠ سرجوش

D=4" ٠٨٢،٠۶٠،۶١٠ سرجوش

D=5" ٠٩٢،١۵٣،١٢٠ سرجوش

D=6" ١٠٢،٢۴۶،٢٧٠ سرجوش

D=8" ١١۴،٢۶۵،٧٩٠ سرجوش

D=10" ١٢۴،۵٠٧،٨۵٠ سرجوش

D=12" ١٣۴،٧۵١،١٩٠ سرجوش

D=14" ١۴٧،١۵٩،۶٢٠ سرجوش

D=16" ١۵٧،۴۶٢،٣۵٠ سرجوش

D=18" ١۶٧،٧۶١،٢٠٠ سرجوش

D=20" ١٧٨،٠۶٢،٠٠٠ سرجوش

D=24" ١٨٨،۶۶٢،٢٩٠ سرجوش

D=26" ١٩١١،۵٩۴،۶١٠ سرجوش

D=28" ٢٠١١،٩۵٢،۶٩٠ سرجوش

D=30" ٢١١٢،٣١٠،۴۴٠ سرجوش

D=32" ٢٢١٢،۶۶٧،۵۶٠ سرجوش

D=34" ٢٣١٣،٠٢۶،۶٠٠ سرجوش

D=36" ٢۴١٣،۶٧٧،٠۴٠ سرجوش

D=38" ٢۵١۴،٠٣۶،٣٩٠ سرجوش

D=40" ٢۶١۴،٣٩٣،١٨٠ سرجوش

D=42" ٢٧١۵،١٠٩،٣۴٠ سرجوش

D=44" ٢٨١۵،۴۶٧،۴٢٠ سرجوش

D=46" ٢٩١۵،٨٢۵،۴٩٠ سرجوش

D=48`" ٣٠١۶،١٨٣،٩٠٠ سرجوش

D=50" ٣١١۶،۵۴٠،٠۵٠ سرجوش

D=52" ٣٢١۶،٨٩٨،۴۵٠ سرجوش

D=54" ٣٣١٧،٢۵۶،۵٣٠ سرجوش

D=56" ٣۴١٧،۶١۴،۶٠٠ سرجوش

٧۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 محلP.W.H.Tتنش زدایی جوشکاری ها (
C.S, ALLOY <0/5% CRنصب - 

M1CWPW02FL01
٠۵٣۵۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

D=0.5" ٠١١،۵٢٨،٠٣٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،۵۵٧،۵٢٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،۵٨۶،٣٧٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،۶۴٨،٠٢٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،٧٠۶،۶٠٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،٧۶٨،۴٠٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،٨٢۶،٩٠٠ سرجوش

D=4" ٠٨١،٩۴۵،۴۴٠ سرجوش

D=5" ٠٩٢،٠۶۴،٨۶٠ سرجوش

D=6" ١٠٢،١٨۵،۵٧٠ سرجوش

D=8" ١١۴،١٠۶،٢٠٠ سرجوش

D=10" ١٢۴،۴١٧،٢٢٠ سرجوش

D=12" ١٣۴،٧٢٩،۵٢٠ سرجوش

D=14" ١۴٧،٠٩۴،١٨٠ سرجوش

D=16" ١۵٧،۴٨٢،٨۵٠ سرجوش

D=18" ١۶٧،٨۶٨،٠۵٠ سرجوش

D=20" ١٧٨،٢۵۵،١٨٠ سرجوش

D=24" ١٨٩،٠٢٨،٢٢٠ سرجوش

D=26" ١٩١٢،٠٢٨،٢۵٠ سرجوش

D=28" ٢٠١٢،۴٨٨،٩٢٠ سرجوش

D=30" ٢١١٢،٩۴٨،٣١٠ سرجوش

D=32" ٢٢١٣،۴٠٨،۶۶٠ سرجوش

D=34" ٢٣١٣،٨٧١،٨٩٠ سرجوش

D=36" ٢۴١۴،۶١٠،٢٠٠ سرجوش

D=38" ٢۵١۵،٠٧٠،٢٢٠ سرجوش

D=40" ٢۶١۵،۵٣٠،٨٩٠ سرجوش

D=42" ٢٧١۶،۴۵١،۵٩٠ سرجوش

D=44" ٢٨١۶،٩١٠،٠٢٠ سرجوش

D=46" ٢٩١٧،٣٧١،٩٧٠ سرجوش

D=48`" ٣٠١٧،٨٣٢،٣٢٠ سرجوش

D=50" ٣١١٨،٢٩٠،١١٠ سرجوش

D=52" ٣٢١٨،٧۵٣،٩٩٠ سرجوش

D=54" ٣٣١٩،٢١١،۴۵٠ سرجوش

D=56" ٣۴١٩،۶٧۶،٢٩٠ سرجوش

٧۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 محلP.W.H.Tتنش زدایی جوشکاری ها (
C.S, ALLOY >=0/5% CRنصب - 

M1CWPW02FL02
٠۵٣۶۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

D=0.5" ٠١١،۶۶۶،٣۶٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،۶٩۵،٨۵٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،٧٢۴،٧٠٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،٧٨۶،٠٢٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،٨۴۴،٣۶٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،٩٠۶،٧٣٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،٩۶۴،۶٧٠ سرجوش

D=4" ٠٨٢،٠٨۴،٠٩٠ سرجوش

D=5" ٠٩٢،٢٠٣،١٩٠ سرجوش

D=6" ١٠٢،٣٢٣،٩٠٠ سرجوش

D=8" ١١۴،٣٨٢،٧٠٠ سرجوش

D=10" ١٢۴،۶٩٣،٧٢٠ سرجوش

D=12" ١٣۵،٠٠۶،٨٢٠ سرجوش

D=14" ١۴٧،۵١١،١٧٠ سرجوش

D=16" ١۵٧،٨٩٩،٨۵٠ سرجوش

D=18" ١۶٨،٢٨۴،٧٢٠ سرجوش

D=20" ١٧٨،۶٧٢،١٧٠ سرجوش

D=24" ١٨٩،۴۴۵،٢١٠ سرجوش

D=26" ١٩١٢،۵٨۴،١٣٠ سرجوش

D=28" ٢٠١٣،٠۴٢،٢۴٠ سرجوش

D=30" ٢١١٣،۵٠٢،٩١٠ سرجوش

D=32" ٢٢١٣،٩۶٣،٢۶٠ سرجوش

D=34" ٢٣١۴،۴٢۵،٢١٠ سرجوش

D=36" ٢۴١۴،٨٨٨،١۴٠ سرجوش

D=38" ٢۵١۵،٣۴٨،١۶٠ سرجوش

D=40" ٢۶١۵،٨٠٨،٨٣٠ سرجوش

D=42" ٢٧١۶،٧٢٩،۵٣٠ سرجوش

D=44" ٢٨١٧،١٨٧،٩۶٠ سرجوش

D=46" ٢٩١٧،۶۴٩،٩٢٠ سرجوش

D=48`" ٣٠١٨،١١٠،۵٩٠ سرجوش

D=50" ٣١١٨،۵۶٩،٣٣٠ سرجوش

D=52" ٣٢١٩،٠٣١،۶١٠ سرجوش

D=54" ٣٣١٩،۴٩٢،٢٨٠ سرجوش

D=56" ٣۴١٩،٩۵۴،٢٣٠ سرجوش

٧۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٠۵۴١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٢٠،۴۵٠ اینچ/متر

٧٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٠۵۴٢۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٣،١۵٠ اینچ/متر

٧٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٠۵۵١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

D<2" ٠١٢۴،٠۵٠ اینچ/متر

D>=2" ٠٢١٢،۵٣٠ اینچ/متر

٧٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٠۵۶١۵٩

گروه کد

فصل پنجم - لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٢٠۶،۵۵٠ اینچ/متر

٨٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

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 و١–
.صافی ها)  طبقه بندی شده است

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

.پيش راه اندازی طبق مشخصات فنی در قيمت ردیف های منظور شده است
هزینه تمامی عمليات پيش راه اندازی برای شيرهای آنترل و اطمينان، از جمله بازآردن، نصب قطعات موقت، جایگزین آنها( به منظور انجام آارهای٣–

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 BREAKINGT)اریفيس ها، و اجرای

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 "انيچ۴–
.– قطر" آنها می باشد

٨١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 گيری ها M1PRCV
٠۶٠١۵٩

گروه کد

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

D<=12" ٠١١٢٨،٧٢٠١۶٠،٩۶٠١٩٣،١٩٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢١۵٣،٨٨٠١٩٢،٣۴٠٠ اینچ/قطر

٨٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٠۶١١۵٩

گروه کد

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

CLASS <=600 ٠١۴٢،۵٢٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢۵٣،١٣٠ اینچ/قطر

CLASS> 1500 ٠٣۶٣،٧١٠ اینچ/قطر

٨٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٠۶٢١۵٩

گروه کد

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

CLASS <=600 ٠١٣٣،٢٣٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢۴١،۵٩٠ اینچ/قطر

CLASS>1500 ٠٣۴٩،٣٣٠ اینچ/قطر

٨۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٠۶٣١۵٩

گروه کد

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

D<=12" ٠١١٢۴،١١٠١۵۵،٠٩٠١٨۶،١٠٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢١۴٧،٨٣٠١٨۴،٨٢٠٠ اینچ/قطر

٨۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٠۶۴١۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٨،۶٧٠ اینچ/متر

٨۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

لوله کشی

فصل هفتم – کارهای متفرقه لوله کشی

.قيمت ردیف های خمكاری لوله ها، قيمت متوسط هرمتر لوله خم شده برای تمام شعاع ها و زاویه های خمكاری می باشد١–
واحد اندازه گيری سایر اقالم این فصل شامل: فلنج / اتصال جدا آننده"، "اسپر ینكلر اطفای حریق"، "دوش ایمنی" و "جعبه آتش نشانی" "عدد"٢–

 .می باشد

٨٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 جداکننده M1MSIFC1
٠٧٠١۵٩

گروه کد

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١۶٧،٧۵٠ سرجوش

D=3" ٠٢١٠١،٧۶٠ سرجوش

D=4" ٠٣١٣۵،٧۶٠ سرجوش

D=5" ٠۴١۶٩،۵١٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢٠٣،۵١٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢٧١،٢٧٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣٣٩،٢٧٠ سرجوش

D=12" ٠٨۴٠٧،٠٢٠ سرجوش

D=14" ٠٩۴٧۴،٧٨٠ سرجوش

D=16" ١٠۵۴٢،۵٣٠ سرجوش

D=18" ١١۶١٠،۵٣٠ سرجوش

D=20" ١٢۶٧٨،٢٩٠ سرجوش

D=24" ١٣٨١۴،٠۵٠ سرجوش

D=26" ١۴٨٨١،٨٠٠ سرجوش

D=28" ١۵٩۴٩،۵۵٠ سرجوش

D=30" ١۶١،٠١٧،٣١٠ سرجوش

D=32" ١٧١،٠٨۵،٣١٠ سرجوش

D=34" ١٨١،١۵٣،٠٧٠ سرجوش

D=36" ١٩١،٢٢٠،٨٢٠ سرجوش

D=38" ٢٠١،٢٨٨،٨٢٠ سرجوش

D=40" ٢١١،٣۵۶،۵٨٠ سرجوش

D=42" ٢٢١،۴٢۴،٣٣٠ سرجوش

D=44" ٢٣١،۴٩٢،٣٣٠ سرجوش

D=46" ٢۴١،۵۶٠،٠٩٠ سرجوش

D=48" ٢۵١،۶٢٧،٨۴٠ سرجوش

D=50" ٢۶١،۶٩۵،٨۵٠ سرجوش

D=52" ٢٧١،٧۶٣،۶٠٠ سرجوش

D=54" ٢٨١،٨٣١،٣۵٠ سرجوش

D=56" ٢٩١،٨٩٩،١١٠ سرجوش

٨٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 جداکننده M1MSIFC2
٠٧٠٢۵٩

گروه کد

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١٨۵،١٣٠ سرجوش

D=3" ٠٢١٢٧،٣٢٠ سرجوش

D=4" ٠٣١۶٩،۵١٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢١١،٩۵٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢۵۴،۶۴٠ سرجوش

D=8" ٠۶٣٣٩،٢٧٠ سرجوش

D=10" ٠٧۴٢۴،١۵٠ سرجوش

D=12" ٠٨۵٠٨،٧٨٠ سرجوش

D=14" ٠٩۵٩٣،۶۶٠ سرجوش

D=16" ١٠۶٧٨،٢٩٠ سرجوش

D=18" ١١٧۶٣،۴٢٠ سرجوش

D=20" ١٢٨۴٧،٨٠٠ سرجوش

D=24" ١٣١،٠١٧،٣١٠ سرجوش

D=26" ١۴١،١٠٢،۴۴٠ سرجوش

D=28" ١۵١،١٨٧،٠٧٠ سرجوش

D=30" ١۶١،٢٧١،٩۵٠ سرجوش

D=32" ١٧١،٣۵۶،۵٨٠ سرجوش

D=34" ١٨١،۴۴١،٧٠٠ سرجوش

D=36" ١٩١،۵٢۶،٠٩٠ سرجوش

D=38" ٢٠١،۶١١،٢١٠ سرجوش

D=40" ٢١١،۶٩۵،٨۵٠ سرجوش

D=42" ٢٢١،٧٨٠،٧٢٠ سرجوش

D=44" ٢٣١،٨۶۵،٣۶٠ سرجوش

D=46" ٢۴١،٩۵٠،٢٣٠ سرجوش

D=48" ٢۵٢،٠٣۴،٨٧٠ سرجوش

D=50" ٢۶٢،١١٩،٩٩٠ سرجوش

D=52" ٢٧٢،٢٠۴،٣٨٠ سرجوش

D=54" ٢٨٢،٢٨٩،۵٠٠ سرجوش

D=56" ٢٩٢،٣٧٣،٨٩٠ سرجوش

٨٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 جداکننده M1MSIFC3
٠٧٠٣۵٩

گروه کد

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١١٠١،٧۶٠ سرجوش

D=3" ٠٢١۵٢،٨٨٠ سرجوش

D=4" ٠٣٢٠٣،۵١٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢۵۴،۶۴٠ سرجوش

D=6" ٠۵٣٠۵،٢٧٠ سرجوش

D=8" ٠۶۴٠٧،٠٢٠ سرجوش

D=10" ٠٧۵٠٨،٧٨٠ سرجوش

D=12" ٠٨۶٠٣،۵٨٠ سرجوش

٩٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 جدا کننده M1MSIJ
٠٧١١۵٩

گروه کد

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١٩۴،٨١٠ عدد

D=3" ٠٢١۴١،٩۶٠ عدد

D=4" ٠٣١٨٩،٣۶٠ عدد

D=5" ٠۴٢٣٧،٠٢٠ عدد

D=6" ٠۵٢٨٨،٣٩٠ عدد

D=8" ٠۶۴۴٨،٩٩٠ عدد

D=10" ٠٧۵۶١،۶٢٠ عدد

D=12" ٠٨۶٧٣،٢۴٠ عدد

D=14" ٠٩٧٨۵،٣۶٠ عدد

D=16" ١٠٨٩٧،٩٨٠ عدد

D=18" ١١١،٠١٠،۶١٠ عدد

D=20" ١٢١،١٢٢،٢٣٠ عدد

D=24" ١٣١،٣۴۶،٩٨٠ عدد

D=26" ١۴١،۴۵٩،١٠٠ عدد

D=28" ١۵١،۵٧١،٧٢٠ عدد

D=30" ١۶١،۶٨۴،٣۵٠ عدد

D=32" ١٧١،٧٩۶،۴٧٠ عدد

D=34" ١٨١،٩٠٨،۵٩٠ عدد

D=36" ١٩٢،٠٢٠،٧١٠ عدد

D=38" ٢٠٢،٠٧٢،۵٨٠ عدد

D=40" ٢١٢،١٨٢،٢۶٠ عدد

D=42" ٢٢٢،٢٩١،۴٠٠ عدد

D=44" ٢٣٢،٣٩٨،٩٢٠ عدد

D=46" ٢۴٢،۵٠٩،۶٨٠ عدد

D=48" ٢۵٢،۶١٨،٨٢٠ عدد

D=50" ٢۶٢،٧٢٧،٩٧٠ عدد

D=52" ٢٧٢،٨٣٧،١١٠ عدد

D=54" ٢٨٢،٩۴۶،٢۵٠ عدد

D=56" ٢٩٣،٠۵۵،٣٩٠ عدد

٩١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 اطفاء حریق M1MSSP
٠٧٢١۵٩

گروه کد

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

ALL SIZES ٠١٨۶،٢٠٠ عدد

٩٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٠٧٣١۵٩

گروه کد

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

ALL SIZES ٠١٩٢٢،٢۵٠ عدد

٩٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 دوش ایمنی M1MSEW
٠٧۴١۵٩

گروه کد

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

ALL SIZES ٠١١،٢٣٠،٩٣٠ عدد

٩۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

عمليات خمکاری لوله M1MSBN
٠٧۵١۵٩

گروه کد

فصل هفتم - لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی

D=2" ٠١٩۴،١٩٠ متر

D=3" ٠٢١٢٢،۴٨٠ متر

D=4" ٠٣١۶٩،۵۵٠ متر

D=5" ٠۴٢١٨،٣۵٠ متر

D=6" ٠۵٢۵۴،٧٨٠ متر

٩۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

مبنای تقسيم بندی و تفكيك هزینه نصب پمپ ها و آمپرسورها، نوع اتصال دستگاه و محرآه مربوط(با آوپلينگ یا مستقيم)، قرارگرفتن دستگاه و١–
CLOSED ، از نوع METERING بودن یا نبودن) می باشد. پمپ های INLINE محرآه 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 تاثيری ندارد

.هزینه بارگيری و حمل از انبار پيمانكار به محل نصب در قيمت های این فصل منظور شده است٢–
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 فصل منظور٣–

شده است. در مورد تجهيزات خاصی آه ورق های فوالدی زیر شاسی و یا شيم هم محوری توسط سازندگان آنها تأمين می شود، آاهش بها منظور
.نمی گردد

.هزینه تأمين گروت برای تجهيزات دوار عمومی در قيمت های این فصل منظور نشده است۴–
.قيمت های این فصل برای اجرای مراحل مختلف آار به روش های گوناگون، یكسان است۵–
هزینه نصب محرك تجهيزاتی آه شاسی مجزا دارند، از ردیف های مربوط به(محرآه ها و مولدها) محاسبه می شود. مبنای انتخاب ردیف قيمت برای۶–

 .متحرك(پمپ، آمپرسور و …)  در این حالت، وزن تجهيزات دوار ، بدون وزن محرك های مربوط می باشد
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 های٧–

.هواگيری روی ورق شاسی را شامل نمی شود ولی تمامی عمليات الزم برای نصب تا پيش راه اندازی را در بر می گيرد
.تعلق می گيرد =K  برای نصب تجهيزات دوار در ارتفاع بيش از دوازده متر، به قيمت های این فصل، ضریب ارتفاع برابر ٨١/١–
هزینه نصب متعلقات جانبی تجهيزات دوار آه بر روی شاسی اصلی دستگاه نصب می شود در قيمت نصب دستگاه منظور شده است ليكن در مورد٩–

)،( PACKAGED سيستم 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

بعنوان مثال آمپرسور سرویس ایجاد برودت یا آمپرسور تراآم گاز تزریقی به چاه یا آمپرسور انتهای یك پاالیشگاه گاز و … آه محرك آن توربين گازی
:با اجزای منفصله زیر باشد
 ٩–١ آمپرسور یك شاسی

 و توربين قدرت و گيربكس یك شاسی GAS GENERATOR ٩–٢ دستگاه
 ٩–٣ سيستم روغنكاری آمپرسور یك شاسی

 یك شاسی  G.G ٩–۴ سيستم روغنكاری توربين قدرت و
 ٩–۵ آولرهای هوایی روغن به تعداد هر سرویس

 PACKAGE یك G.G ٩–۶ محفظه هوای ورودی به
٩–٧ لوله آشی های رابط بين بسته های روغنكاری مختلف و تجهيزات اصلی(آمپرسور و توربين ها)  و بين آولرهای هوایی خنك آننده روغن و

 بستههای روغنكاری
PACKAGED هزینه بندهای ٩–١ و ٩–٢ از ردیف های نصب تعریف شده در این فصل محاسبه می شود و هزینه بندهای ٩–٣ و ٩–۴ از ردیف نصب

EQUIPMENT  محاسبه می گردد. هزینه بند ٩–۵ براساس قيمت نصب آولرهای هوایی و لوله آشی های رابط( بند ٩–٧)، 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

برای نصب فن های آولرهای هوایی، هزینه های نصب الكترود موتور و محور و پره ها و پولی ها بر اساس ردیف قيمت مربوط این فصل محاسبه١٠–
می گردد. هزینه نصب سایر قطعات فلزی نگهدارنده آولر و فن هوایی، بر اساس ردیف های قيمت مربوط از فصل سازه های فلزی و تكيه گاه ها محاسبه

.می شود
.عمليات تكميلی نصب و پيش راه اندازی تجهيزات دوار مشتمل بر آارهای زیر می باشد١١–

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 به١١–١
.دستگاه توسط لوله ها

 OILER شستشوی محفظه یاتاقان ها با حالل و پرآردن محفظه  ها با روغن توصيه شده توسط سازنده و نصب١١–٢
و گارد محافظ آن  COUPLING SPACER نصب١١–٣
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 تعویض١١–۴

پشت آنها  GLAND تنظيم
 از روی محورها و سایر قطعات دیگر  RUST – PREVENTIVE پاك آردن١١–۵
لوله های رفت و برگشت آب خنك آننده SIGHT GLASS و چك آردن صحت و آامل بودن آنها و نصب   AUXILIARY نصب لوله های١١–۶
نصب گاسكت های اصلی لوله های ورودی و خروجی و سایر لوله های جانبی دیگر و محكم آردن اتصال لوله ها به متحرك١١–٧

: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 برای١١–٨

سرویس عادی
 پر آردن مخزن های روغن و مواد شيميایی سيستم های جانبی با مواد توصيه شده توسط سازندگان١١–٩

الزم  CLEARANCE ١١–١٠ نصب یاتاقان های تراست و رادیال یا چك آردن آنها از نظر صحت نصب و
با یاتاقان های رادیال و تراست VIBRATION  PROBES ١١–١١ اندازه گيری فاصل
از طریق نقاط تخليه آف و دوران آرام روتور CASING ١١–١٢ بازرسی داخلی

١١–١٣ چك آردن تراز و یا عمود بودن آامل محورها
 ١١–١۴ تنظيم زاویه پره ها

(TIP CLEARANCE)١١–١۵ اندازه گيری و یكسان سازی فاصله نوك پره ها بارینگ اطراف
١١–١۶ چك آردن ميزان آشش تسمه ها و تنظيم آنها طبق دستورالعمل سازنده

.١١–١٧ اجرای سایر موارد مربوط به پيش راه اندازی تجهيزات دوار آه در دستورالعمل های آنها منعكس شده است
هزینه انجام آارهای پيش راه اندازی پمپ های دارای آوپلينگ، معادل ١۵% و هزینه پيش راه اندازی پمپ های بدون آوپلينگ، معادل ۶%  هزینه نصب١٢–

.آنها می باشد
.هزینه فالشينگ لوله های روغنكاری، خارج از هزینه های پيش راه اندازی و از گروه لوله آشی محاسبه می شود١٣–
.هزینه شستشوی شيميایی لوله های ورودی آمپرسورها خارج از هزینه های پيش راه اندازی و بصورت مجزا محاسبه می شود١۴–
، معادل ١٨/۵% هزینه نصب و هزینه پيش راه اندازی آمپرسورهای از نوعCOMMON BED هزینه انجام آارهای پيش راه اندازی آمپرسورهای از نوع١۵–

SEPARATED BEDمعادل ١۶/۵% هزینه نصب آن می باشد ،.
.هزینه انجام آارهای پيش راه اندازی فن ها و بلوئرها، معادل ١٠% هزینه پيش راه اندازی فن آولرهای هوایی، معادل ١۵% هزینه نصب آنها می باشد١۶–
، آه تحت نظارت نماینده سازنده پيش راه اندازی می شوند، هرگاه پيمانكار نصب، SPECIAL برای تجهيزات خاص، از قبيل توربين های بخار و یا گاز١٧–

.نيروی انسانی، ابزار و تجهيزات الزم برای این آار را تأمين نمایند، هزینه های مربوط بصورت نفر روز و آرایه دستگاه محاسبه می شود
آه درزمان پيش راه اندازی صورت می گيرد، به RECIPROCATING نصب قطعاتی مانند پيستون ها و شيرهای ورودی و خروجی گاز در آمپرسورهای١٨–

.حساب عمليات نصب منظور می شوند و هزینه آنها در عمليات پيش راه اندازی منظور نمی گردد
یا موتور درونسوز، داآت های انتقال دود و توربين GAS GENERATOR ، مجموعه ای از اجزای PACKAGED MODULES منظور از توربين های گاز از نوع١٩–

٩۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

.نصب شده و یكپارچه در محل نصب می شوند PACKAGED قدرت است آه در یك محفظه بسته و توسط سازنده بصورت
) به صورت منفصل تحویل پيمانکار شده باشد ( MACHINERY ON EQUIPMENT و ...در گروه  AGITATORS و MIXERSدر مواردیکه پره ها و یا قطعات٢٠–

.بابت مونتاژ قطعات ده (١٠) درصد به قيمت ردیف های مربوط اضافه می شود

٩٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
١٠٠١۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 500 KG ٠١١۵،٨١٠ کيلوگرم

W: 501-1250 KG ٠٢١٢،۵٢٠ کيلوگرم

W: 1250-2500 KG ٠٣٨،٩٠٠ کيلوگرم

W: 2501-5000 KG ٠۴۶،۶۴٠ کيلوگرم

W: >5000 KG ٠۵۵،١۵٠ کيلوگرم

٩٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
١٠٠٢۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 500 KG ٠١١٠،٩٢٠ کيلوگرم

W: >500 KG ٠٢٩،٠٢٠ کيلوگرم

٩٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
١٠٠٣۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 500 KG ٠١١٠،۴٣٠ کيلوگرم

W: 501-1250 KG ٠٢٨،٨۵٠ کيلوگرم

W: 1250-2500 KG ٠٣۶،۴۴٠ کيلوگرم

W: 2501-5000 KG ٠۴۴،٧۶٠ کيلوگرم

W: >5000 KG ٠۵٣،۶۶٠ کيلوگرم

١٠٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
١٠٠۴۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 2500 KG ٠١١٠،۴٣٠ کيلوگرم

W: 2501-5000 KG ٠٢٧،٧٣٠ کيلوگرم

W: >5000 KG ٠٣۵،٩٢٠ کيلوگرم

١٠١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

کمپر سورها - کمپرسور و محرکه با شاسی مشترک M2MACP01
١٠١١۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 5000 KG ٠١١١،٠٢٠ کيلوگرم

W: >5000-10000 KG ٠٢٧،٧۴٠ کيلوگرم

W: >10000 KG ٠٣۶،١٠٠ کيلوگرم

١٠٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

کمپر سورها - کمپرسور و محرکه با شاسی جداگانه M2MACP02
١٠١٢۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 15000 KG ٠١٧،٣۵٠ کيلوگرم

W: >15000-30000 KG ٠٢۵،۶٧٠ کيلوگرم

W: >30000-100000 KG ٠٣۴،٢۵٠ کيلوگرم

W: >1000000 KG ٠۴۴،۶٠٠ کيلوگرم

١٠٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

کمپر سورها - اضافه بهای انواع سيلندر پيستونی M2MACP03
١٠١٣۵٩

گروه کد

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

ALL WEIGHTS ٠١٣،٢٠٠ کيلوگرم

١٠۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 - روی فوندانسيون M2MAFN01
١٠٢١۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 500 KG ٠١١۵،۶۴٠ کيلوگرم

W: >500-1000 KG ٠٢١٠،۴۴٠ کيلوگرم

W: >1000-1500 KG ٠٣٨،۶٩٠ کيلوگرم

W: >1500 KG ٠۴٧،١٨٠ کيلوگرم

١٠۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 - روی اسکلت فلزی M2MAFN02
١٠٢٢۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 500 KG ٠١١٢،١٩٠ کيلوگرم

W: >500-1000 KG ٠٢٧،٨۴٠ کيلوگرم

W: >1000-1500 KG ٠٣۶،٣۴٠ کيلوگرم

W: >1500 KG ٠۴۵،١۵٠ کيلوگرم

١٠۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 - فن های مربوط به خنک کننده های هوا M2MAFN03
١٠٢٣۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 1000 KG ٠١١۵،٧٩٠ کيلوگرم

W: >1000-1500 KG ٠٢١٢،٩٧٠ کيلوگرم

W: 1500 KG ٠٣٩،٩٩٠ کيلوگرم

١٠٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 ساز نده M2MADR01
١٠٣١۵٩

گروه کد

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

W: > UP TO 5000 KG ٠١۵،٠۶٠ کيلوگرم

W: >5000-10000 KG ٠٢۴،١٣٠ کيلوگرم

W: >10000 KG ٠٣۴،٠۵٠ کيلوگرم

١٠٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 در محل نصب M2MADR02
١٠٣٢۵٩

گروه کد

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

W: <= 15000 KG ٠١٧،٠۵٠ کيلوگرم

W: >15000 KG ٠٢۵،٩٣٠ کيلوگرم

١٠٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 M2MADR08
١٠٣٣۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢،١٣٠ کيلوگرم

١١٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
١٠٣۴۵٩

گروه کد

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

W: >UP TO 5000 KG ٠١۵،٩٧٠ کيلوگرم

W: >5000-10000 KG ٠٢۵،۶٢٠ کيلوگرم

W: >10000 KG ٠٣۴،۶٧٠ کيلوگرم

١١١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 بخار - مونتاژ توسط سازنده M2MADR04
١٠٣۵۵٩

گروه کد

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

W: >UP TO 5000 KG ٠١٨،١۴٠ کيلوگرم

W: >5000-10000 KG ٠٢۶،٨٧٠ کيلوگرم

W: >10000 KG ٠٣۵،٨٠٠ کيلوگرم

١١٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 و مولدها - توربين گازی - مدول های بسته ای M2MADR05
١٠٣۶۵٩

گروه کد

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

W:  UP TO 20000 KG ٠١۴،٣۶٠ کيلوگرم

W: >20000-50000 KG ٠٢٣،٧۶٠ کيلوگرم

W: >50000 KG ٠٣٣،٠٣٠ کيلوگرم

١١٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 و مولدها - توربين گازی - مونتاژ و نصب در محل M2MADR06
١٠٣٧۵٩

گروه کد

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

W:  UP TO 20000 KG ٠١۶،٠۵٠ کيلوگرم

W: >20000-50000 KG ٠٢۴،۶٨٠ کيلوگرم

W: >50000 KG ٠٣٣،٩٢٠ کيلوگرم

١١۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 و مولدها - داکت های ورود و خروج هوا و دود -  M2MADR07
١٠٣٨۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۴،٨٠٠ کيلوگرم

١١۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

M2MAEQ01 نصب با فلنجRDCماشين آالت روی تجهيزات ثابت - ميکسر، همزن، 
١٠۴١۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 500 KG ٠١٠٠ کيلوگرم

W: >500 KG ٠٢٠٠ کيلوگرم

١١۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

 نصب روی تکيهRDCماشين آالت روی تجهيزات ثابت - ميکسر، همزن، 
گاه

M2MAEQ02
١٠۴٢۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 500 KG ٠١١٢،٨٣٠ کيلوگرم

W: > 500-1000 KG ٠٢٩،٩٧٠ کيلوگرم

W: > 1000-10000 KG ٠٣۴،٠٣٠ کيلوگرم

W: >10000 KG ٠۴٢،٧٧٠ کيلوگرم

١١٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

نقش فرآیندی تجهيزات در ردیف های قيمت نصب تاثيری ندارد. بعنوان مثال اگر یك مبدل حرارتی در سرویس تبادل حرارت بين دو گاز یا برای تبادل١–
ورودی و محصول خروجی قرار گيرد، از نظر هزینه نصب یكسان است و بر اساس تقسيم بندی وزنی هزینه آنها محاسبه می شود. CRUDE حرارت بين

.بعنوان یك ظرف افقی است  SLUG CATCHER است آه معادل SEPARATOR مثال دیگر یك ظرف تحت فشار بعنوان
، هزینه نصب مبدل های فوقانی نيز معادل هزینه نصب مبدل تحتانی و بر اساس(STACKED)برای نصب مبدل های حرارتی آه روی هم قرار می گيرند٢–

.ردیف های قيمت مربوط این فصل محاسبه می شود
هزینه نصب تيوب باندهای آولرهای هوایی بر اساس قيمت های مربوط این فصل محاسبه می شود ولی نصب سازه فلزی نگهدارنده تيوب باندل و٣–

موتور فن های آنها، بر اساس ردیف های تعریف شده فصل های دیگر محاسبه می شود. اگر مجموعه آولر هوایی بصورت مونتاژ شده به پيمانكار نصب
.تحویل گردد، نصب انها طبق ردیف های تجهيزات بسته ای محاسبه می شود

اضافه بهایی معادل ١۵ درصد به (MULTI DOWN COMMER)در صورت نياز به اجرای ناودانی های چندگانه SIEVE در موارد نصب سينی های نوع۴–
.قيمت ردیف های مربوط اضافه می شود

ردیف های اضافه بها قيد شده در این بخش برای اتصال و جوشكاری قطعات برج های چند قطعه ای، آزمایش های مخرب و غير مخرب آنها را در بر۵–
.نمی گيرد، این هزینه ها جداگانه از بخش مربوط محاسبه می شود

.در نصب برج های خنك آننده هزینه نصب لوله ها و موتور فن های آنها، از ردیف های مربوط بخش های دیگر محاسبه می شود۶–
اجرای قسمت های بتنی برج های خنك آننده، از نوع بتنی، با استفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه می گردد ولی هزینه نصب٧–

.متعلقات داخلی آنها بر اساس ردیف های مربوط این فصل محاسبه می شود
.هزینه نصب سازه برج های خنك آننده از انواع سازه فلزی یا چوبی، طبق ردیف مربوط یكسان محاسبه می شود٨–
هزینه نصب تجهيزات سنگينی آه نياز به استفاده از جرثقيل های سنگينی آه مالكيت آنها انحصاری و یا محدود است، دارند. بر اساس آناليز٩–

.ردیف های مربوط و نرخ متعارف اجاره روز جرثقيل های سنگين، محاسبه می شود. این ردیف ها با عالمت * مشخص شده اند
مجموعه ای از دستگاه ها و تجهيزات مختلف اعم از ثابت و دوار می باشد آه همراه با لوله آشی ها و ( PACKAGED )منظور از تجهيزات بسته ای١٠–

آابل آشی های مربوط روی یك شاسی قرار دارند. پيمانكار مسئوليت نصب و تراز آردن مجموعه را روی تكيه گاه(فونداسيون) مربوطه به عهده دارد.
چنانچه طبق مشخصات فنی آارخانه سازنده، این مجموعه ها نياز به عمليات پيش راه اندازی(از قبيل شستشوی شيميایی، فالشينگ، ...) داشته

.باشد هزینه آن با استفاده از مبانی این فهرست بها و با توافق آارفرما بصورت درصدی از هزینه نصب محاسبه می شود
.هزینه آارهایی آه در دوره پيش راه اندازی تجهيزات ثابت صورت می گيرد، در قيمت ردیف های مربوط پيش بينی شده است١١–
.هزینه تأمين گروت در قيمت های این بخش منظور نشده است١٢–
، بهمراه پایه ها بصورت پيش ساخته و یكپارچه تحویل شود ، قيمت نصب آن معادل ٨٠% قيمت (ELEVATED TANKS) در مواردی آه مخزن های مرتفع١٣–

نصب 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  SUCTION HEATER برای تعيين قيمت نصب١۴–
.استفاده می شود HEAT EXCHANGER FLANGE  MOUNTED مبدل های فلنجی

١١٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
١١٠١۵٩

گروه کد

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

W : UP TO 2000 KG ٠١٧،۴٠٠ کيلوگرم

W: >2000-5000 KG ٠٢۶،٢٨٠ کيلوگرم

W: >5000 KG ٠٣۵،۴١٠ کيلوگرم

١١٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

برج ها، ظروف و... - نوع افقی روی پی بتنی M2EQVS01
١١١١۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 1000 KG ٠١٣،۶٩٠ کيلوگرم

W: >10000-30000 KG ٠٢٣،١۵٠ کيلوگرم

W: >30000-50000 KG ٠٣٣،٨٠٠ کيلوگرم

W: >50000-100000 KG ٠۴٣،۶۶٠ کيلوگرم

W: >100000 KG ٠۵۴،٢٧٠ کيلوگرم

١٢٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

برج ها، ظروف و... - نوع عمودی روی پی بتنی M2EQVS02
١١١٢۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 1000 KG ٠١۴،٣٨٠ کيلوگرم

W: >10000-30000 KG ٠٢۴،۶۵٠ کيلوگرم

W: >30000-50000 KG ٠٣۵،۵٩٠ کيلوگرم

W: >50000-100000 KG ٠۴۵،٨۴٠ کيلوگرم

W: >100000 KG ٠۵۵،٩٩٠ کيلوگرم

١٢١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

برج ها، ظروف و... - نوع افقی روی اسکلت فلزی M2EQVS03
١١١٣۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 1000 KG ٠١٢،۴٠٠ کيلوگرم

W: >10000-30000 KG ٠٢٢،٣۴٠ کيلوگرم

W: >30000-50000 KG ٠٣٣،٢٠٠ کيلوگرم

W: >50000-100000 KG ٠۴٣،١٩٠ کيلوگرم

W: >100000 KG ٠۵٣،٨٣٠ کيلوگرم

١٢٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

برج ها، ظروف و... - نوع عمودی روی اسکلت فلزی M2EQVS04
١١١۴۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 1000 KG ٠١٢،٨٣٠ کيلوگرم

W: >10000-30000 KG ٠٢٣،۵۵٠ کيلوگرم

W: >30000-50000 KG ٠٣۵،٠١٠ کيلوگرم

W: >50000-100000 KG ٠۴۵،۴۶٠ کيلوگرم

W: >100000 KG ٠۵۵،۵٧٠ کيلوگرم

١٢٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
١١٢١۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 10 TON ٠١٢،٣٣٣،١۵٠ تن

W: 10-20TON ٠٢١،٨۴٠،۵١٠ تن

W: >20 TON ٠٣١،٧١۵،٠٠٠ تن

١٢۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 اسکلت فلزی M2EQHE02
١١٢٢۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 10 TON ٠١١،٨٠۵،٢٣٠ تن

W: 10-20TON ٠٢١،۵٢٣،٠١٠ تن

W: >20 TON ٠٣١،۴١٧،٨٨٠ تن

١٢۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 M2EQHE03
١١٢٣۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 1 TON ٠١۵،۴۴۵،٨٣٠ تن

W: >1 TON ٠٢۴،٨۴٠،٧٣٠ تن

١٢۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

کولرهای هوایی M2EQAC
١١٣١۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 5 TON ٠١۴،۶۶٩،۶۶٠ تن

W: >5 TON ٠٢۴،۴٩٨،٩٠٠ تن

١٢٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

,BUBBLE CAPقطعات داخلی برج ها و راکتورها - سينی های نوع 
VALVE

M2EQIN01
١١۴١۵٩

گروه کد

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

VESSEL DIA. : UP TO 1 M ٠١١،٨۵٨،۵۵٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 1.5 M ٠٢٣،۴١۶،۶٨٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 2 M ٠٣۵،٧٠٠،٨١٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 2.5 M ٠۴٧،۵۵٩،٣۶٠ متر مربع

١٢٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

قطعات داخلی برج ها و راکتورها - رطوبت گيرها M2EQIN02
١١۴٢۵٩

گروه کد

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

VESSEL DIA. : UP TO 1 M ٠١١،۵٠٨،٠٧٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 1.5 M ٠٢٢،٧١۵،٧٣٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 2 M ٠٣۴،۶٢۴،٣۴٠ متر مربع

VESSEL DIA. : 2.5 M ٠۴۶،٠٨٢،٣۴٠ متر مربع

١٢٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

قطعات داخلی برج ها و راکتورها - پکينگ برج ها M2EQIN03
١١۴٣۵٩

گروه کد

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

RANDOM PACKING ٠١٣،٠٠٠،٨٩٠ متر مکعب

STRUCTURAL PACKING ٠٢٣،٩٨٠،۶۵٠ متر مکعب

١٣٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

SIEVEقطعات داخلی برج ها و راکتورها - سينی های نوع  M2EQIN04
١١۴۴۵٩

گروه کد

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

VESSEL DIA. : UP TO 1 M ٠١١،١٨٢،۶٢٠ عدد

VESSEL DIA. : 1.5 M ٠٢٢،٢١۵،٠۴٠ عدد

VESSEL DIA. : 2 M ٠٣٣،۵٧٢،٩٠٠ عدد

VESSEL DIA. : 2.5 M ٠۴۴،٧٣٠،۴٩٠ عدد

١٣١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

قطعات داخلی برج ها و راکتورها - مواد جاذب - مبدل یونی -
کاتاليست

M2EQIN06
١١۴۵۵٩

گروه کد

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

FIX BED(RESIN,

CATALYST,SAND)
٠١٣،٣٩۵،٠٩٠ متر مکعب

MULTI TUBULAR

BED(CATALYST)
٠٢٢١،١٠۴،٠۶٠ متر مکعب

١٣٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
١١۵١۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 5 TON ٠١٣،١۴٨،٨٨٠ تن

W: >5 TON ٠٢٢،١٩٣،٧٩٠ تن

١٣٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

INCINERATORS فصل دوازدهم – کوره ها و بویلرها و

.، (فصل یازدهم) محاسبه می شودPACKAGED EQUIPMENT هزینه نصب آوره ها و بویلرهای پيش ساخته، ازردیف١–
.، از فصل مربوط، محاسبه می شود(REFRACTOTRY)هزینه نصب مواد نسوز٢–
.هزینه نصب پله ها و پالتفرم های اطراف آوره ها و بویلرها، از فصل سازه های فلزی محاسبه می شود٣–
.، وزن قسمت فلزی آنهاستHOOD مبنای محاسبه هزینه نصب پانل های آف و جانبی و سقف دودآش، داآت و۴–
.ضریب ارتفاع به ردیف های این فصل تعلق نمی گيرد۵–
آه نياز به استفاده از جرثقيل های غيرمتعارف و نامتناسب با وزن SUPERHEATER ، و یاCONVECTIONقيمت های نصب قطعاتی مانند دودآش، ۶–

.ظاهری قطعه دارند، بر اساس نرخ اجاره متعارف روز در محل اجرای آار و آناليز ردیف های مربوط محاسبه می شود
.هزینه نصب ساپورت ها و گایدهای تيوب ها، منظور شده است٧–
.ارتفاع نصب قيد شده در ردیف های نصب دودآش ها، فاصله قسمت باالی قطعه از سطح زمين می باشد٨–
منظور A.C.W.L و ردیف های اضافه بهای مرتبط با آن، برای انجام تمامی آارهای مكانيكی و برقی و تنظيم های الزم A.C.W.L قيمت های نصب٩–

.می شود
هزینه عمليات جانبی از قبيل تحویل آاال از انبار آارفرما و تامين ماشين آالت مورد نياز برای تحویل و انتقال یا انبارداری در قيمت های این فصل منظور١٠–

.شده است
.تامين هر نوع الكترود به عهده آارفرما می باشد١١–
.هزینه انجام آزمایش هيدوراستاتيك تيوب ها، از فصل آارهای تكميلی محاسبه می شود١٢–
.هزینه تامين گروت در قيمت های این فصل منظور نشده است١٣–

١٣۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل ها M2FHPN
١٢٠١۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

W: UP TO 5 TON ٠١٩،٠٢٠،١٩٠ تن

W: >5 TON ٠٢٨،۴٣۶،۶٩٠ تن

١٣۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

داکت ها و هواکش ها - با مواد نسوز و الياف سراميکی M2FHDC01
١٢١١۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

W: UP TO 2000 KG ٠١١١،٢٩٠ کيلوگرم

W: >2000 KG ٠٢٨،۵٧٠ کيلوگرم

١٣۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

داکت ها و هواکش ها - بدون مواد نسوز M2FHDC02
١٢١٢۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

W: UP TO 2000 KG ٠١۴،٠۴٠ کيلوگرم

W: >2000 KG ٠٢٢،٩٨٠ کيلوگرم

١٣٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تيوب باندل ها - نصب باندل ها M2FHTB01
١٢٢١۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

W: UP TO 2 TON ٠١١۴،٢١٨،١٢٠ تن

W: >2 TON ٠٢١١،٨٢٧،٣١٠ تن

١٣٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تيوب باندل ها - جوشکاری و اتصال - کربن استيل M2FHTB02
١٢٢٢۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

D=2"  SCH=<40 ٠١١،۵۴۵،٣۶٠ سرجوش

D=2"  40<SCH=<80 ٠٢١،۵۴۵،٣۶٠ سرجوش

D=2"  SCH>80 ٠٣٢،٠٧۵،٣٧٠ سرجوش

D=3"  SCH=<40 ٠۴١،٨١٠،٣٧٠ سرجوش

D=3"  40<SCH=<80 ٠۵١،٨٩٨،٧٠٠ سرجوش

D=3"  SCH>80 ٠۶٢،۵١٧،٠۵٠ سرجوش

D=4"  SCH=<40 ٠٧٢،١۴٠،٧۶٠ سرجوش

D=4"  40<SCH<=80 ٠٨٢،۴٠۵،٧٧٠ سرجوش

D=4"  SCH>80 ٠٩٣،۴۶۵،٧٩٠ سرجوش

D=5"  SCH=<40 ١٠٢،٣١٧،۴٣٠ سرجوش

D=5"  40<SCH<=80 ١١٢،۶٧٠،٧٧٠ سرجوش

D=5"  SCH>80 ١٢۴،١٧٢،۴٧٠ سرجوش

D=6" SCH=<40 ١٣٢،٧٣۶،١۶٠ سرجوش

D=6" 40<SCH<80 ١۴٣،١٧٧،٨۴٠ سرجوش

D=6"  SCH>80 ١۵۵،٢٩٧،٨٨٠ سرجوش

D=8"  SCH=<40 ١۶٣،٢۶۶،١٧٠ سرجوش

D=8"  40<SCH<80 ١٧٣،٨٨۴،۵٢٠ سرجوش

D=8"  SCH>80 ١٨٨،۵۶۶،٢۶٠ سرجوش

١٣٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تيوب باندل ها - جوشکاری و اتصال - فوالد ضد زنگ M2FHTB03
١٢٢٣۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

D=2"  SCH=5 S ٠١٢،٢۴٧،١٧٠ سرجوش

D=2"  SCH=10S ٠٢٢،۴۵٨،٨٢٠ سرجوش

D=2"  SCH=40S ٠٣٢،۶٨۴،١٢٠ سرجوش

D=2"  SCH=80S ٠۴٢،۶٨۴،١٢٠ سرجوش

D=3"  SCH=5 S ٠۵٢،۵۶٨،٠۶٠ سرجوش

D=3"  SCH=10S ٠۶٢،٧٣٨،٧۴٠ سرجوش

D=3"  SCH=40S ٠٧٣،١٨٩،٣۴٠ سرجوش

D=3"  SCH=80S ٠٨٣،٣۴۶،٣٧٠ سرجوش

D=4"  SCH=5 S ٠٩٣،٠۶۴،٩٩٠ سرجوش

D=4"  SCH=10S ١٠٣،٢۶٢،٩٨٠ سرجوش

D=4"  SCH=40S ١١٣،٨۵۶،٩۶٠ سرجوش

D=4"  SCH=80S ١٢۴،٣۴١،٧٠٠ سرجوش

D=5"  SCH=5 S ١٣٣،۴٢۶،٨۴٠ سرجوش

D=5"  SCH=10S ١۴٣،۵۶٣،٣٩٠ سرجوش

D=5"  SCH=40S ١۵۴،٢٣٢،۴٧٠ سرجوش

D=5"  SCH=80S ١۶۴،٨٨٧،٨٩٠ سرجوش

D=6"  SCH=5 S ١٧۴،٠۵٣،۴٩٠ سرجوش

D=6"  SCH=10S ١٨۴،٢١٠،۵٢٠ سرجوش

D=6"  SCH=40S ١٩۵،٠٨۴،۴٢٠ سرجوش

D=6"  SCH=80S ٢٠۵،٩٢۴،١٨٠ سرجوش

D=8"  SCH=5 S ٢١۴،٧٩٠،٨۴٠ سرجوش

D=8"  SCH=10S ٢٢۵،٠۶٣،٩۴٠ سرجوش

D=8"  SCH=40S ٢٣۶،٣٠۶،۵٢٠ سرجوش

D=8"  SCH=80S ٢۴٧،۵٣۵،۴۴٠ سرجوش

١۴٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تيوب باندل ها - جوشکاری و اتصال - فوالد آلياژی M2FHTB04
١٢٢۴۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

D=2"  SCH=<40 ٠١٢،۴٣٨،٢٩٠ سرجوش

D=2"  40<SCH=<80 ٠٢٢،۴٣٨،٢٩٠ سرجوش

D=2"  SCH>80 ٠٣٣،١٩۶،٠٩٠ سرجوش

D=3"  SCH=<40 ٠۴٢،٨۴٧،٩١٠ سرجوش

D=3"  40<SCH=<80 ٠۵٢،٩٧٧،۶٣٠ سرجوش

D=3"  SCH>80 ٠۶٣،٨٧١،٩٧٠ سرجوش

D=4"  SCH=<40 ٠٧٣،۴١٣،١١٠ سرجوش

D=4"  40<SCH<=80 ٠٨٣،٨٠٢،٢۵٠ سرجوش

D=4"  SCH>80 ٠٩۵،٣۶۵،۶۵٠ سرجوش

D=5"  SCH=<40 ١٠٣،٧٠۶،۶٧٠ سرجوش

D=5"  40<SCH<=80 ١١۴،٢٣٩،١٨٠ سرجوش

D=5"  SCH>80 ١٢۶،۴٨۵،٣٠٠ سرجوش

D=6" SCH=<40 ١٣۴،۴٢٢،٠۶٠ سرجوش

D=6" 40<SCH<80 ١۴۵،٠٩٧،٩۴٠ سرجوش

D=6"  SCH>80 ١۵٨،٣١٣،۵٠٠ سرجوش

D=8"  SCH=<40 ١۶۵،٣٣۶،٨٩٠ سرجوش

D=8"  40<SCH<80 ١٧۶،٣٠۶،٣۴٠ سرجوش

D=8"  SCH>80 ١٨١٣،۶٣١،٨٠٠ سرجوش

١۴١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کانوکشن، سوپر هيتر، اکنومایزر M2FHCV
١٢٣١۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

W: UP TO 20 TON ٠١٣،٠۵۵،۴٧٠ تن

W: >20 TON ٠٢٣،١٠٧،۵۵٠ تن

١۴٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

FLAREدودکش ها و  M2FHST
١٢۴١۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

W: UP TO 15 TON,TOP

EL.<=30 M
٠١۶،٩٧۶،٠۴٠ تن

W:  >15 TON,TOP EL.<=30

M
٠٢۶،۶٧٢،٩۶٠ تن

W: UP TO 15 TON,TOP

EL.30-50 M
٠٣٨،١٧٣،۶۶٠ تن

W:  >15 TON,TOP

EL.30-50 M
٠۴٧،۴٨٩،٩۶٠ تن

W: UP TO 15 TON,TOP

EL.>50 M
٠۵١١،۴٠٢،١٩٠ تن

W:  >15 TON,TOP EL.>50

M
٠۶٩،١٢٣،٩٧٠ تن

١۴٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2FHAW01 متر۵٠چراغ اعالن خطر به هواپيما - برای طول های دودکش تا 
١٢۵١۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

ALL TYPES ٠١۶٨،٢٩٨،٨٠٠ دستگاه

١۴۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2FHAW02 متر۵٠چراغ اعالن خطر به هواپيما - اضافه بها برای طول بيش از 
١٢۵٢۵٩

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - کوره ها و بویلرها

ALL TYPES ٠١١٠،۶٧۴،٠٣٠ متر

١۴۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

 فصل سيزدهم –  مخازن ذخيره

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  محل١–
.صفافی منظور شده است

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 و٢–
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
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 سقف٣–

.ثابت) در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است
، بادبندها(TIE RODS)، ميل مهارها(RAFTERS)، رافترها(PURLINS)، الپه ها(TRUSS) سازه های سقف ثابت نوع خرپا(بدون ستون) شامل خرپاها۴–

(BRACINGS) و سای قطعات اتصالی است.
، ورق ها و قطعات داخلی سقف(LOWER , UPPER DECK)ردیف های نصب و جوشکاری سقف شناور ، شامل ورق های پائينی و باالئی سقف۵–

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

.قطعات و اجزائی است که به نوعی به سقف شناور متصل می شوند

١۴۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تخليه و بار اندازی و صفافی مصالح M2TK01
١٣٠١۵٩

گروه کد

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

CAP: UP TO 6000 M3 ٠١۴٢٣،٠۶٠ تن

CAP: >6000-15000 M3 ٠٢٣٣۴،٠٠٠ تن

CAP: >15000-45000 M3 ٠٣٣٠٧،۴۶٠ تن

CAP: >45000 M3 ٠۴١٨۵،٠٩٠ تن

١۴٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب وجوشکاری کف M2TK02
١٣٠٢۵٩

گروه کد

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

CAP: UP TO 6000 M3 ٠١١۴،٨٧٩،۶٨٠ تن

CAP: >6000-15000 M3 ٠٢١٣،٧۴١،٧٠٠ تن

CAP: >15000-45000 M3 ٠٣١٣،٠٧۵،۵٠٠ تن

CAP: >45000 M3 ٠۴١١،٢٣٩،۵۴٠ تن

١۴٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری بدنه M2TK03
١٣٠٣۵٩

گروه کد

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

CAP: UP TO 6000 M3 ٠١٢٠،۵٩٩،٣٨٠ تن

CAP: >6000-15000 M3 ٠٢١٩،١٧٨،۴٢٠ تن

CAP: >15000-45000 M3 ٠٣١٧،٨۴٣،٠٨٠ تن

CAP: >45000 M3 ٠۴١۶،٠۵٩،٢١٠ تن

١۴٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سيزدهم -  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 M2TK04
١٣٠۴۵٩

گروه کد

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

CAP: UP TO 6000 M3 ٠١١٨،٢٩٠،۶٩٠ تن

CAP: >6000-15000 M3 ٠٢١۶،٨۵٨،۴٩٠ تن

CAP: >15000-45000 M3 ٠٣١۵،۵٠۶،٢۴٠ تن

CAP: >45000 M3 ٠۴١۴،٧۴٣،٣٠٠ تن

١۵٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سيزدهم -  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 M2TK05
١٣٠۵۵٩

گروه کد

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

CAP: UP TO 6000 M3 ٠١٢٢،٨٨۵،۵١٠ تن

CAP: >6000-15000 M3 ٠٢٢١،١۴۶،٨٣٠ تن

CAP: >15000-45000 M3 ٠٣١٩،۵٧۵،٣۵٠ تن

CAP: >45000 M3 ٠۴١٨،۶٩٢،٠٢٠ تن

١۵١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

WIND GIRDERنصب وجوشکاری  M2TK06
١٣٠۶۵٩

گروه کد

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

FOR ALL TANK

CAPACITIES
٠١٢٢،۶٩٠ کيلوگرم

١۵٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب وجوشکاری پله بدنه M2TK07
١٣٠٧۵٩

گروه کد

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

FOR ALL TANK

CAPACITIES
٠١٢۵،۵۵٠ کيلوگرم

١۵٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سازه های سقف ثابت-نوع تير و ستون M2TK08
١٣٠٨۵٩

گروه کد

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

FOR ALL TANK

CAPACITIES
٠١٢٣،٢٩٠ کيلوگرم

١۵۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سازه های سقف ثابت- نوع خرپا M2TK09
١٣٠٩۵٩

گروه کد

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

FOR ALL TANK

CAPACITIES
٠١٢۵،٩۵٠ کيلوگرم

١۵۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

(MISCELLANEOUS EQUIPMENT) فصل چهاردهم – نصب تجهيزات متفرقه

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 و١–
.ساپورت های آابل و انجام آارهای برقی و ...، بر اساس ردیف های این فصل محاسبه می شود

هزینه نصب باسكول ها نيز شامل انجام تمامی آارهای برقی و مكانيكی تا مرحله انجام آزمایش های قبل از بهره برداری بر اساس ردیف های این فصل٢–
.محاسبه می شود

.انواع باالبرهای برقی و بادی با یك قيمت، نصب می شوند٣–
هزینه نصب محرك های سيستم های انتقال توان، از قبيل الكتروموتورها، موتورهای درو نسوز و غيره، از ردیف های مربوط در بخش نصب تجهيزات دوار۴–

محاسبه می شود و فقط هزینه نصب تسمه ها، پولی ها، چرخ زنجيرها، آوپلينگ های طویل(مثل آوپلينگ موتور گيربكس به فن برج خنك آننده) و سایر
.پایه ها و بست ها و حفاظ های مربوط و تنظيمات و هم ترازی آنها از ردیف های این فصل محاسبه می شود

قيمت های محاسبه شده برای آولرهای نمونه گيری و انواع دستگاه های مشابه، برای نصب اقالم ساخته شده منظور می شود. هرگاه ساخت آنها نيز۵–
.به پيمانكار واگذار شود، هزینه ساخت بصورت مجزا محاسبه می  گردد

.هزینه تامين گروت در قيمت های این فصل منظور نشده است۶–

١۵۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جرثقيل سقفی M2MSCR
١۴٠١۵٩

گروه کد

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

CAPACITY: UP TO 10TON ٠١۵،۴٣٧،١٧٠ تن

CAPACITY:  >10TON ٠٢۴،۶۵٧،۴۵٠ تن

١۵٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

باالبرها M2MSHS
١۴١١۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٨،۵۴۵،١٧٠ تن

١۵٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نمونه گيرها و ظروف کوچک M2MSSC
١۴٢١۵٩

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٢،٢٠٢،۶٣٠ عدد

١۵٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اجکتورها M2MSEJ
١۴٣١۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٧،۴۴٢،۶۵٠ تن

١۶٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های انتقال نيرو M2MSTR
١۴۴١۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 500 KG ٠١١٨،٧٧٠ کيلوگرم

W: >500-2000 KG ٠٢١۵،۵٩٠ کيلوگرم

W: >2000 KG ٠٣١١،٨۴٠ کيلوگرم

١۶١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات کارگاهی M2MSWE
١۴۵١۵٩

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٣،٣٢١،٩٠٠ تن

١۶٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

باسکول ها M2MSWB
١۴۶١۵٩

گروه کد

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

CAPACITY :=<30 TON ٠١٩،٣٣٢،٩۶٠ تن

CAPACITY :  >30 TON ٠٢٧،٧۵٩،٣١٠ تن

١۶٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

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

.تامين الكترود بعهده آارفرماست و قيمت آنها در ردیف های این فصل منظور نشده است١–
.تامين پيچ و مهره های اتصاالت اسكلت فلزی بعهده آارفرماست و قيمت آنها در قيمت های این فصل منظور نشده است٢–
.هزینه های بارگيری مصالح فلزی از انبار کارفرما و حمل و تخليه و هرگونه جابجایی های بعدی آنها در قيمت های این فصل منظور شده است٣–
.قيمت مصالح فلزی، در قيمت های این فصل منظور نشده است. هرگاه تامين مصالح فلزی بعهده پيمانكار باشد، بصورت جداگانه محاسبه می شود۴–
 .محاسبه می شود SUPPORTS, STANCHION,... هزینه های ساخت و نصب پالتفرم های اطراف برج ها و ظروف، بر اساس قيمت های ساخت و نصب۵–
.هزینه های ساخت و نصب پالتفرم های عملياتی و پله ها، بر اساس قيمت های ساخت و نصب اسكلت فلزی محاسبه می شود۶–
معيار انتخاب ردیف های ساخت و یا نصب تكيه گاه ها آه بر اساس دامنه وزنی تفكيك شده است، مجموعه وزن قطعات تشكيل دهنده یك تكيه گاه٧–

.می باشد
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 و٨–

.و ...) در بر می گيرد F.Sلوله ها را از هر نوع(گاید، شو، آویزهای ساده، دامی، 
، ساخت و نصب تمام اجزای فلزی مرتبط با آویز های فنری منظور شده است . قيمت نصب انواع آویزه هایSPRING HANGERS در ردیف قيمت نصب٩–

.فنری با جزئيات و موقعيت های مختلف نصب یكسان است
در قيمت نصب تاثيری 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 SUPPORT قرار گيرند. اگر یك باآس فنری بعنوان
.وزنش می باشد

١۶۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم -  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
١۵٠١۵٩

گروه کد

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

W: >10-50 KG ٠١١۶،۶١٠ کيلوگرم

W: >50 KG ٠٢١٢،۴۶٠ کيلوگرم

١۶۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم -  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
١۵٠٢۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١٩،٩٣٠ کيلوگرم

١۶۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم -  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
١۵٠٣۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۶،٨۴٠ کيلوگرم

١۶٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم -  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 - تيرورق/ خرپا M2STSF04
١۵٠۴۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١۴،٨١٠ کيلوگرم

١۶٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم -  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 ها، پایه چراغ، چهار چوب ها،... M2STFE01
١۵١١۵٩

گروه کد

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

W: 10-50 KG ٠١١٨،١٣٠ کيلوگرم

W: >50 KG ٠٢١٣،۴١٠ کيلوگرم

١۶٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم -  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
١۵١٢۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١٨،۵٠٠ کيلوگرم

١٧٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم -  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
١۵١٣۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٧،۴١٠ کيلوگرم

١٧١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم -  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
١۵١۴۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۴،٩٨٠ کيلوگرم

١٧٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم -  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
١۵١۵۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١٣،۴٣٠ کيلوگرم

١٧٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم -  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
١۵٢١۵٩

گروه کد

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

SIDE WALL SHEETS ٠١٣۴،٢٩٠ متر مربع

ROOF SHEETS ٠٢٢٣،۶۴٠ متر مربع

١٧۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم -  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
١۵٣١۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 5 KG ٠١١۵۵،١١٠ عدد

W: >5-10 KG ٠٢٣٣۵،٣٣٠ عدد

١٧۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پانزدهم -  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 آویزهای فنری (لوله کشی) M2STHS
١۵۴١۵٩

گروه کد

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

W: UP TO 50 KG ٠١٢،۴٨۶،١٧٠ عدد

W: >50 TO 200 KG ٠٢۵،٧٠٠،٨٢٠ عدد

W: >200 KG ٠٣٨،٧٢٢،۴٣٠ عدد

١٧۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل شانزدهم – عمليات نسوزکاری

.بعهده آارفرما است LINING ANCHORتامين الكترود الزم برای جوشكاری١–
یا هر نوع آب مورد نياز برای ساخت مواد نسوز در محدوده محل اجرای آار به فاصله حداآثر ۵ آيلومتر، توسط آارفرما تامين و بوسيله DEMIN آب٢–

.پيمانكار به محل مصرف منتقل می شود. تامين هر نوع امكانات برای گرم و یا سرد آردن آب به عهده پيمانكار است
، در یك الیه منظور شده است. هرگاه مواد نسوز در دو الیه اجرا شود، اضافه بهایی معادل CASTABLE%۵٠ قيمت های این فصل برای مواد نسوز٣–

.هزینه نسوزآاری در یك الیه هم ضخامت به آن تعلق می گيرد
برای آب بندی و درزهای انبساط، در قيمت های این فصل منظور شده است و هزینه CERAMIC FIBER هزینه نصب هر نوع مواد نسوز دیگر از قبيل۴–

.مجزایی برای آنها محاسبه نمی شود
بر روی زمين می باشد. اگر طبق دستور سازنده، مواد نسوز باید پس از نصب دیواره ها CASTABLE قيمت های این فصل برای اجرای نسوزآاری از نوع۵–

.با قالب بندی ریخته شود، هزینه قالب بندی بصورت مجزا محاسبه می شود
.هزینه عمليات جانبی از قبيل تحویل آاال از انبار پيمانكار به محل اجرا و انبارداری آنها درقيمت ردیف ها منظور شده است۶–

١٧٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات اتصالی نسوزها M2RFAC
١۶٠١۵٩

گروه کد

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری

ALL TYPES ٠١٧،٢٩٠ عدد

١٧٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

MANUAL CASTINGGUNNING CASTING
رديف

بهاي واحد (ريال)

مواد نسوز ریختگی - ریختن مواد M2RFCT01
١۶١١۵٩

گروه کد

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری

ALL THICKNESS ٠١٣،٧۶٢،٩۵٠۵،٧٢١،٢٠٠ متر مکعب

١٧٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آجرها و سایر قطعات خاص نسوز - آجرکاری با مالت M2RFBR01
١۶٢١۵٩

گروه کد

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری

THICKNESS. UP TO 25 CM ٠١٢،۵١٢،٣٧٠ متر مکعب

THICKNESS.  >25 CM ٠٢٢،١۴٩،۶٠٠ متر مکعب

١٨٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آجرها و سایر قطعات خاص نسوز - آجرکاری بدون مالت M2RFBR02
١۶٢٢۵٩

گروه کد

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری

ALL THICKNESS ٠١١،٢٢٢،٠٢٠ متر مکعب

١٨١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آجرها و سایر قطعات خاص نسوز - نصب قطعات خاص M2RFBR03
١۶٢٣۵٩

گروه کد

فصل شانزدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات نسوزکاری

ALL TYPES ٠١٧١۴،٢٧٠ عدد

١٨٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل هفدهم – عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

.قيمت ردیف های این بخش برای یكدست رنگ آميزی، با انواع رنگ ها و با هر ضخامت یكسان می باشد١–
.آشور سوئد می باشد ½SA 2 مشخصات فنی سندبالست در حد استاندارد٢–
.زنگ زدایی سطوح لوله ها، با دستگاه شات بالست یا با سندبالست به یك قيمت می باشد٣–
.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 گيرد۴–
(به استثنای هزینه سندبالست قطعات مخزن قبل از نصب آه از ردیف های مربوط  SHOP سندبالست و رنگ آميزی تجهيزات سنگين تر از ١۵ تن در۵–

.استفاده می شود)، بصورت اقالم ستاره دار منظور شده است و در هر مورد باید بر اساس آناليز ردیف مربوط ارزیابی شود
.هزینه احداث سردخانه(اتاق خنك) برای نگهداری رنگ، اعم از این آه تامين رنگ با پيمانكار یا آارفرما باشد، بعهده پيمانكار است۶–
.قيمت رنگ آميزی، برای ابزارهای مختلف برقی، بادی یا دستی، یكسان است٧–
.قيمت رنگ آميزی برای لوله های درون واحدهای عملياتی و خارج از آنها، یكسان است٨–
.محاسبه می شود TOUCH UP بهای لكه گيری ها در مراحل مختلف، فقط یك بار بر اساس قيمت ردیف٩–

.تامين ماسه سندبالست بعهده پيمانكار بوده و هزینه آن در قيمت ها منظور شده است١٠–
.چنانچه رنگ توسط پيمانكار تامين شود، هزینه آن بر اساس الیه های رنگ آميزی، از ردیف های مربوط محاسبه می شود١١–
اضافه بهای سندبالست 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 ترتيب١٢–

.برای ارتفاع های بيشتر پرداخت می شود

١٨٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - 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 - سندبالست M2PAPI01
١٧٠١۵٩

گروه کد

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

ALL DIAMETERES ٠١١٠۴،٩١٠ متر مربع

١٨۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - 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
١٧٠٢۵٩

گروه کد

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

ALL DIAMETERES ٠١٣١،٠۴٠ متر مربع

١٨۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - 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 
١٧٠٣۵٩

گروه کد

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

ALL DIAMETERES < 2" ٠١٧٨،٧٠٠ متر مربع

١٨۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - 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
١٧٠۴۵٩

گروه کد

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

ALL DIAMETERES >=2" ٠١۵٨،٣٨٠ متر مربع

١٨٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - 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
١٧٠۵۵٩

گروه کد

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

ALL DIAMETERES ٠١٣۶،٩۴٠ متر مربع

١٨٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - 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
١٧١١۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١١٩،٢۵٠ متر مربع

١٨٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - 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
١٧١٢۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢٣،٢٨٠ متر مربع

١٩٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - 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
١٧١٣۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۴٢،۴٨٠ متر مربع

١٩١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - 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
١٧١۴۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١٩،۴۴٠ متر مربع

١٩٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - سندبالست M2PAST01
١٧٢١۵٩

گروه کد

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

LIGHTES STEEL

STRUCTUER
٠١٨،۴١٠ کيلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢۴،٢٠٠ کيلوگرم

١٩٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - 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
١٧٢٢۵٩

گروه کد

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

LIGHTES STEEL

STRUCTUER
٠١٢،٢٣٠ کيلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢٨٩٠ کيلوگرم

١٩۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - 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
١٧٢٣۵٩

گروه کد

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

LIGHTES STEEL

STRUCTUER
٠١٣،۶۴٠ کيلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢١،۴٣٠ کيلوگرم

١٩۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - 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
١٧٢۴۵٩

گروه کد

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

LIGHTES STEEL

STRUCTUER
٠١١،۴٨٠ کيلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢٩٢٠ کيلوگرم

١٩۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هفدهم - 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
١٧٣١۵٩

گروه کد

فصل هفدهم - 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

١٩٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

SANDBLASTINGمخازن استوانه ای -  M2PATK01
١٧۴١۵٩

گروه کد

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

کف مخازن سقف ثابت ٠١١٢١،١٧٠ متر مربع

تمام سطوح داخل مخازن

سقف شناور
٠٢١٨١،٧۵٠ متر مربع

بدنه خارجی مخازن و سقف

ثابت
٠٣١۴۵،۴٠٠ متر مربع

اضافه بها بابت ارتفاع بيش از

 م۵
٠۴١٨،١٨٠ متر مربع

سند بالست قطعات مخزن

قبل از نصب
٠۵١٣٩،٠٧٠ متر مربع

١٩٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

PAINTINGمخازن استوانه ای -  M2PATK02
١٧۴٢۵٩

گروه کد

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

کف مخازن سقف شناور ٠١٣٩،٣١٠ متر مربع

سایر سطوح داخل و خارج

مخزنها
٠٢٢٧،٨٧٠ متر مربع

اضافه بها بابت ارتفاع بيش از

 م۵
٠٣٣،۴٣٠ متر مربع

١٩٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل هجدهم – عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

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 معادل١–
.شيرهای مكانيكی منظور می شود

.در هر طولی آه باشند، با قيمت یكسان محاسبه می گردد (LEVEL GAGES)عایقكاری تمام سطح سنج ها٢–
.بخار، بدون مالحظه تعداد تریسرها، قيمت یكسان محاسبه می شود TRACER به عایقكاری لوله های دارای٣–
.، در قيمت ها منظور شده استINSULATION SUPPORT RING هزینه ساخت و نصب۴–
.به ازای هر الیه عایقكاری اضافی، در مواردی آه ضخامت عایق زیاد باشد، ٢۵% قيمت ردیف مربوط منظور می شود۵–
.قيمت عایقكاری با پشم سنگ یا با سيليكات آلسيم یكسان منظور می شود۶–
.سيليكات آلسيم استفاده شود، ١٠% به قيمت عایقكاری گرم اضافه می شود (BOARD)هرگاه به جای سيليكات آلسيم پيش ساخته، از صفحات٧–
.هزینه عایقكاری لوله های بزرگتر از ٣۶ اینچ، بر اساس قيمت های عایقكاری تجهيزات، محاسبه می شود٨–
برای عایقكاری تجهيزاتی آه پوشش ورق روی آنها، بصورت پيش ساخته توسط سازنده دستگاه تامين شود، ٢٠% از قيمت ردیف مربوط آسر٩–

.می شود
.سطح آار مورد محاسبه در عایقكاری گرم تجهيزات دوار، سطح آل صندوق فلزی پوشش دهنده عایق آنهاست١٠–
هزینه ساخت چارچوب فلزی و ورق آاری روی آن برای عایقكاری تجهيزات با روش تزریق پلی یوریتان، بر اساس فصل سازه های فلزی و تكيه گاه ها١١–

.محاسبه می شود
.سطح آل مورد محاسبه در عایقكاری سر تجهيزات دوار، سطح آل پوسته بيرونی دستگاه هاست١٢–
.لوله ها در آارگاه های ثالث، هيچگونه اضافه بهایی محاسبه نمی شود COATING & WRAPPING برای١٣–
.شده، توسط آارفرما، فقط هزینه نوار پيچی سر جوش ها و اتصاالت طبق قيمت های این فصل محاسبه می شود COAT & WRAP برای لوله های١۴–
محاسبه نمی شود ولی برای لوله های آه عایق شده HOLIDAY TEST می شوند، هزینه ای بابت COAT & WRAP برای لوله هایی آه توسط پيمانكار١۵–

.برای آزمایش منفذیابی و ترميم عيوب محاسبه می گردد COAT & WRAP توسط آارفرما، ۵% قيمت
.، می باشدSINGLE COAT & SINGLE WRAP بيشتر از قيمت  DOUBLE COAT & DOUBLE WRAP،25% قيمت عایقكاری رطوبتی١۶–
در شرایطی آه مصالح آن توسط SINGLE COAT & DOUBLE WRAP ، با عایقكاری رطوبتیSINGLE COAT & SINGLE WRAP قيمت های عایقكاری١٧–

.آارفرما تامين شود، یكسان است
.نگهداری از مصالح عایقكاری رطوبتی گرم یا سرد در انبارهای سر بعهده پيمانكار است و هزینه آن در قيمت های این فصل منظور شده است١٨–
.به عایقكاری رطوبتی گرم سرجوش ها و اتصاالت پس از نصب، اضافه بهایی معادل ٨٠% عایقكاری رطوبتی سر آنها تعلق می گيرد١٩–
قيمت عایقكاری رطوبتی اتصاالت تا ١٠ اینچ، معادل دو برابر عایقكاری سر جوش برای زانوها و سه برابر عایقكاری سرجوش هم اندازه برای٢٠–

.سه راهه ها، می باشد

٢٠٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق 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
١٨٠١۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٩٠،١٨٠ متر

DIA:    2-6   INCH ٠٢١٢٣،٠٢٠ متر

DIA:   8-12  INCH ٠٣١۵١،٠۶٠ متر

DIA:  14-16 INCH ٠۴١٧٩،٣۴٠ متر

DIA:  18-24 INCH ٠۵٢١٨،٩۶٠ متر

DIA:  26-36 INCH ٠۶٢۵٧،٧٩٠ متر

٢٠١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق 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
١٨٠٢۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١١۴٣،٢٢٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢٢٨۵،۴٧٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣۴٢٧،٧٢٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴۵١٣،٣٩٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵۵٧٠،٧٠٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶٧١٣،۶٨٠ عدد

٢٠٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها M2ISPH03
١٨٠٣۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٧١،٧۶٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢١۴٢،٧۴٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣٢١۴،٠١٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴٢۵۶،٧۶٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵٢٨۵،٣۵٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶٣۵۶،٩٩٠ عدد

٢٠٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق 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
١٨٠۴۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١١٠٠،۶١٠ متر

DIA:    2-6   INCH ٠٢١٣٣،٢١٠ متر

DIA:   8-12  INCH ٠٣١۶١،٢۵٠ متر

DIA:  14-16 INCH ٠۴١٨٩،٢٩٠ متر

DIA:  18-24 INCH ٠۵٢٢٨،۶٧٠ متر

DIA:   >24   INCH ٠۶٢۵٩،٠٠٠ متر

٢٠۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2ISPH05
١٨٠۵۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١۶١٨،۵۵٠ عدد

٢٠۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2ISPC01
١٨١١۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١١٢٢،۴٠٠ متر

DIA:    2-6   INCH ٠٢١۵٩،۵١٠ متر

DIA:   8-12  INCH ٠٣١٩۶،۶٢٠ متر

DIA:  14-16 INCH ٠۴٢٣٣،٧۴٠ متر

DIA:  18-24 INCH ٠۵٢٩٣،١٣٠ متر

DIA:   >24   INCH ٠۶٣۴۶،٣١٠ متر

٢٠۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق شيرآالت و فيتينگ ها M2ISPC02
١٨١٢۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١۴٠۶،٢۵٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢١،٠٠١،٩۶٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣١،۴٠۶،۴۶٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴١،٧٢۶،١۴٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵٢،٠٠٣،١۴٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶٢،۵٢٩،۴٨٠ عدد

٢٠٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها M2ISPC03
١٨١٣۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH ٠١٢۴۵،٧٣٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢۵٩۶،۶٢٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣٨٨٧،۴۶٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴١،٠٨۵،٧١٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵١،٢٨١،۵۴٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶١،٧١٨،١۵٠ عدد

٢٠٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق - ابزار دقيق - سطح سنج ها -
اداوات در طول خط

M2ISPC0401
١٨١۴۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١۶٨٩،١٨٠ عدد

٢٠٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - سروته مبدل ها و ظروف M2ISEH01
١٨٢١۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١،٣٧٠،٠٠٠ متر مربع

٢١٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - دیواره مبدل ها و ظروف M2ISEH02
١٨٢٢۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١٢۴٩،۴٨٠ متر مربع

٢١١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - دیواره مخازن M2ISEH03
١٨٢٣۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١۵٧،٧۵٠ متر مربع

٢١٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - سقف مخازن M2ISEH04
١٨٢۴۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١٢٧،٩٣٠ متر مربع

٢١٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - تجهيزات دوار M2ISEH05
١٨٢۵۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٧٢٨،٠٠٠ متر مربع

٢١۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - داکت ها و هواکش ها M2ISEH06
١٨٢۶۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١١۵٨،٠٨٠ متر مربع

٢١۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد تجهيزات - سر و ته ظروف و مبدل ها M2ISEP01
١٨٣١۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٩٣٣،٣٨٠ متر مربع

٢١۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد تجهيزات - دیواره ظروف و مبدل ها M2ISEP02
١٨٣٢۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١۵٠٢،٧٧٠ متر مربع

٢١٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد تجهيزات - مخازن کروی M2ISEP03
١٨٣٣۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١۶۶۶،١۴٠ متر مربع

٢١٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد تجهيزات - تزریق/ پاشيدن مواد پی.یو M2ISEP04
١٨٣۴۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٣۶٣،٢٣٠ متر مربع

٢١٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری ضد آتش - لبه های پایينی ظروف M2ISFP01
١٨۴١۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١١٢،٠٧۴،٣۶٠ متر مکعب

٢٢٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری ضد آتش - اسکلت فلزی M2ISFP02
١٨۴٢۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١٢۴،٢٣٢،٣۶٠ متر مکعب

٢٢١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - پوشش و نوار پيچی گرم در کارگاه M2ISWR01
١٨۵١۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA: UP TO 10 INCH ٠١١۵،٧٣٠ اینچ/متر

DIA:  >10 INCH ٠٢١٣،٧٣٠ اینچ/متر

٢٢٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - نوار پيچی سرد M2ISWR02
١٨۵٢۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA: UP TO 10 INCH ٠١١۶،٨٧٠ اینچ/متر

DIA:  >10 INCH ٠٢١۵،٣٧٠ اینچ/متر

٢٢٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق 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
١٨۵٣۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

DIA: UP TO 10 INCH ٠١٣۴،۴٣٠ اینچ/قطر

DIA:  >10 INCH ٠٢٢۵،۵۴٠ اینچ/قطر

٢٢۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2ISMT0101
١٨۶١۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١٣٢،٧٩٠ اینچ/متر

٢٢۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2ISMT0102
١٨۶٢۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٧٧،٣٨٠ اینچ/قطر

٢٢۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها M2ISMT0103
١٨۶٣۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL SIZES ٠١٢٠،٨١٠ اینچ/قطر

٢٢٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - لوله های
حرارتیTRACERدارای 

M2ISMT0104
١٨۶۴۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١۴٠،٣٩٠ اینچ/قطر

٢٢٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - ابزار دقيق M2ISMT0105
١٨۶۵۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١۴۶۴،٠۵٠ دستگاه

٢٢٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2ISMT0201
١٨۶۶۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١٣٨،٣١٠ اینچ/متر

٢٣٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق - شير آالت و
فيتينگ ها

M2ISMT0202
١٨۶٩۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١٨٨،۴٢٠ اینچ/قطر

٢٣١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها M2ISMT0203
١٨٧٠۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL DIAMETERS ٠١٢٩،٧۶٠ اینچ/قطر

٢٣٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق - ابزار دقيق M2ISMT0204
١٨٧١۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

ALL TYPES ٠١۵٣٧،۶۶٠ دستگاه

٢٣٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم و تجهيزات M2ISMT03
١٨٧٢۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

سر و ته ظروف و مبدلها ٠١١،٠۵١،۶٠٠ متر مربع

دیواره ظروف و .. تانکها،

داکتها
٠٢٣٧٢،٨٢٠ متر مربع

تجهيزات دوار ٠٣۴۵٢،٨۴٠ متر مربع

٢٣۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد و تجهيزات M2ISMT04
١٨٧٣۵٩

گروه کد

فصل هجدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضدحریق و خوردگی

سر و ته ظروف و مبدلها ٠١١،١٢۵،٢١٠ متر مربع

دیواره ظروف و مبدلها، مخازن

کروی
٠٢۴٢٠،٣٨٠ متر مربع

٢٣۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

هزینه انجام آزمایش های به روش های ذرات مغناطيسی و اولتراسونيك بر اساس فهرست  بهای ژئوتكنيك و مقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت١–
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
قيمت منظور شده برای آزمایش هيدرواستاتيک مخزن های ذخيره(استوانه ای)، شامل لوله کشی موقت از محل برداشت آب، پمپاژ آب به داخل٢–

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 وسائل اضافی است

.الزم برای اجرای آزمایش هيدرواستاتيك، اضافه بهایی محاسبه نمی شود BLIND FLANGE برای ساخت انواع٣–
در اجرای آزمایش های هيدرواستاتيك هزینه تامين آب در محدوده محل اجرای آار به شعاع حداآثر ۵ آيلومتر از محل مصرف بعهده آارفرماست، ولی۴–

.انتقال آن در داخل این محدوده بعهده پيمانكار می باشد
.تاثير تعداد نازل ها در آزمایش هيدرواستاتيك تجهيزات نادیده گرفته می شود و قيمت یكسان برای آنها منظور می گردد۵–
.قطعات فيلم ها تاثيری در هزینه رادیوگرافی ندارد OVERLAPقيمت رادیوگرافی برای واحد طول قطعه منظور می شود. به این ترتيب ميزان۶–

٢٣۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 استوانه ای M2CWHSO1
١٩٠١۵٩

گروه کد

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

UP TO 6000 M3 ٠١٣٠،٧٠٠ متر مکعب

>6000-15000 M3 ٠٢٢١،٧٣٠ متر مکعب

>15000-45000 M3 ٠٣١٧،٢٩٠ متر مکعب

>45000 M3 ٠۴١١،٨٠٠ متر مکعب

٢٣٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

آزمایشات هيدرواستاتيکی - ظروف، برج ها M2EQHS01
١٩٠٢۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢٧۴،٧۵٠ متر مکعب

٢٣٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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. & Tآزمایشات هيدرواستاتيکی - مبدل های از نوع  M2EQHS02
١٩٠٣۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٨٣٠ کيلوگرم

٢٣٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

آزمایشات هيدرواستاتيکی - بندل کولرهای هوایی، کویلها M2EQHS03
١٩٠۴۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١،۴۴٠ کيلوگرم

٢۴٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

آزمایشات هيدرواستاتيکی - تيوب های کوره ها و بویلرها M2EQHS04
١٩٠۵۵٩

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١،۵٣٠ کيلوگرم

٢۴١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
١٩١١۵٩

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

٢۴٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 پرتونگاری M2CWGR
١٩٢١۵٩

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

٢۴٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
١٩۵١۵٩

گروه کد

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

FOR ALLSTORAGE TANKS

NOZZLES
٠١٣۴٣،٣١٠ عدد

٢۴۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل بيستم– 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 آه١–
بصورت ردیف های جداگانه تحت عنوان "بارگيری و تخليه" و همچنين "حمل" محاسبه می شود. هزینه های بارگيری، حمل و باراندازی از انبار پيمانكار

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

٢۴۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيستم-  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
٢٠٠١۵٩

گروه کد

فصل بيستم-  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

٢۴۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل تجهيزات و مصالح M2TR02
٢٠١١۵٩

گروه کد

فصل بيستم-  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

٢۴٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 یكم – کابل کشی و سيم کشی

بهای ردیف های این فصل بر اساس مترطول آابل یا سيم محاسبه می شود. در ردیف های مربوط به ماسه ریزی و آجرچينی واحد اندازه گيری مترمربع١–
.است

می باشد. در صورت استفاده از سطوح ولتاژ غير مذآور در این IPS–M–EL–270 دسته بندی آابل ها از لحاظ سطح ولتاژ منطبق بر استاندارد٢–
. ) از ردیف مربوط به اولين سطح ولتاژ باالی سطح مورد نظر (٣٣ برای ٢۴ آيلو ولت) استفاده می شودKVاستاندارد(به عنوان مثال ٢۴

برای S مجموع سطح مقطع هادی های بكار رفته در آابل می باشد. بعنوان مثال S محاسبه شده است. منظور از S  قيمت ها بر حسب سطح مقطع٣–
.آابل ۴ ×٣ ميليمترمربع، معادل ١٢ ميليمترمربع و برای آابل ٧٠+٩۵ × ٣ ميليمترمربع، معادل ٣۵۵ ميليمترمربع است

.قيمت های این فصل بر اساس سه نوع ساختار آابل: ١) بدون زره ٢) زره دار ٣) زره دار با غالف سربی محاسبه شده است۴–
و غيره) در قيمت ها منظور شده است و هيچگونه تغيير قيمت از (XLPE,PE,PVCعایق و پوشش تمامی آابل ها در این بخش، بدون توجه به جنس آنها۵–

.این بابت محاسبه نمی شود
.اجرای آابل داخل ترانشه بتونی و یا آانال خاآی می باشد (UNDER GROUND)منظور از آابل آشی زیر زمينی۶–
.اجرای آابل روی سينی و نردبان آابل یكسان فرض شده و از تفاوت های اجرایی جزیی چشم پوشی شده است٧–
تمامی آارهای تكميلی مربوط به آابل آشی شامل مرتب آردن، مهار آردن، نصب شماره آابل، آزمایش طبق نقشه و مشخصات فنی و تحویل به٨–

.آارفرما، در قيمت ها منظور شده است
، هزینه آن باید جداگانهHIGH POT TEST و تلفن چك در نظر گرفته شده است. در صورت نياز به (MEGGER TESTER) آزمایش آابل با مگر تستر٩–

.محاسبه شود
در صورتی آه هر رشته آابل از ابتدا تا انتها از لحاظ محل اجرا (زیر زمينی، روی سينی یا نردبان آابل، داخل آاندوئيت) تحت بيش از یك ردیف قرار١٠–

:گيرد، به شرح زیر ارزیابی می شود
هر گاه 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، هر١.

قسمت از آابل مورد نظر تحت ردیف مربوط منظور می شود. به عنوان مثال، اگر ١٠٠ متر آابل از محل ترانسفورماتور تا اتاق آنترل اجرا شود و ٨۶ متر
از مسير اجرا داخل ترانشه خاآی و ١۴ متر داخل آاندوئيت باشد، تمامی ١٠٠ متر آابل تحت ردیف مربوط به ترانشه خاآی قرار گيرد. اگر ٧٣ متر از
مسير اجرای این آابل داخل ترانشه خاآی و ٢٧ متر داخل آاندوئيت باشد، هر یك از این طول ها تحت ردیف مربوط به خود قرار خواهد گرفت: ٧٣ متر

.داخل ترانشه خاآی و ٢٧ متر داخل آاندوئيت
:در محاسبه بهای ردیف ها مراحل اجرایی زیر منظور شده است١١–

حمل قرقره از انبار پيمانكار به محل اجرا و قراردادن آن روی خرك آابل–
خواباندن آابل یا سيم در محل تعيين شده طبق نقشه و مشخصات فنی–
)مرتب آردن، مهار آردن و نصب شماره آابل یا سيم(در صورت نياز–
آزمایش های عایقی و صحت اتصال و تحویل به آارفرما–

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 می١٢–
.شود

.در آابل آشی تلفن، سر سيم بندی جزو مراحل اجرایی و هزینه آن در قيمت ها منظور شده است١٣–
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 استفاده١۴–

.می شود
.قطرهای مختلف هادی در آابل های تلفن یكسان فرض شده است و قيمت ها تنها بر اساس تعداد زوج های هر آابل محاسبه گردیده است١۵–
، می باشد. برای سيم آشی به روش های دیگر، از همين ردیف هاCLOSED TYPE ردیف های سيم آشی بر اساس سيم آشی، داخل آاندوئيت از نوع١۶–

.استفاده می شود

٢۴٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 - زیرزمينی - بدون زره ELCW01BDUA
٢١٠١۵٩

گروه کد

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

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١۴،۴۵٠١٩،۵٣٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٢٨،۵١٠٣٣،٩٧٠ ٠٢١۶،۵٢٠٢٢،۵١٠٢۴،۴۴٠ متر

40 < S <= 64 MM2٣۵،٣۶٠۴٢،۵۴٠ ٠٣٢٠،۶۴٠٢٨،١٣٠٢٩،٩٩٠ متر

64 < S <= 100 MM2۴٣،١١٠۵٠،٠٢٠ ٠۴٢۴،٧٧٠٣٣،٧۴٠٣٧،٩٣٠ متر

100 < S <= 140 MM2۵٢،۴۴٠۶٠،٣٢٠ ٠۵٣٢،٩۵٠۴١،۵٨٠۴۶،۵٢٠ متر

140 < S <= 190 MM2۵٨،۵١٠۶۶،٣٣٠ ٠۶٣٩،١٣٠۴٩،٣٩٠۵٢،۶٨٠ متر

190 < S <= 240 MM2۶٢،٧۶٠۶٩،٩٧٠ ٠٧۴٣،٢۵٠۵۴،۵٧٠۵٧،۴٨٠ متر

240 < S <= 300 MM2٧٠،٧٩٠٧٧،۵۵٠ ٠٨۴٩،۴٢٠۶٢،٣٧٠۶۵،٩٣٠ متر

300 < S <= 450 MM2١٠٠،۶٣٠١٠٨،٣٨٠ ٠٩٧۶،٢٨٠٩٠،۵۶٠٩۴،٨٣٠ متر

450 < S <= 500 MM2١۴٨،٨۴٠١۵٨،٨٧٠ ١٠١١۴،٣٩٠١٣۵،٨۵٠١۴١،۵۶٠ متر

500 < S < = 650 MM2١۶٣،٩٣٠١٧۴،١٨٠ ١١١٢٧،١٠٠١۵٠،٩۴٠١۵۶،۶٠٠ متر

650 < S < =800 MM2١٩٧،٧٢٠٢٠۵،٣۴٠ ١٢١۵٧،۶٠٠١٨٧،١٧٠١٩٣،٢۴٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٢۴٩،٢١٠٢۵٧،۵٣٠ ١٣٢٠٣،٣٧٠٢۴١،۴٩٠٢۴۴،٧۶٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٢٩١،٩۴٠٣٠٠،٣۵٠ ١۴٢۴١،۴٨٠٢٨۶،٧٨٠٢٨٨،٠٣٠ متر

S> 1200 MM2٣١۶،١١٠٣٣۵،٧١٠ ١۵٢٧٩،۶٢٠٣٠٠،٩٢٠٣١٢،١٩٠ متر

٢۴٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 - زیرزمينی - زره دار ELCW01BDAR
٢١٠٢۵٩

گروه کد

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

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١٩،۵٣٠٢٠،٢۶٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٢٢،٣٢٠٢٣،٠۴٠٢٩،٠٩٠ متر

40 < S <= 64 MM2۴١،۶٠٠۴٨،٩٩٠ ٠٣٢٧،٩٠٠٢٨،۵۶٠٣۶،٠٧٠ متر

64 < S <= 100 MM2۴٩،۵٠٠۵۶،٨۵٠ ٠۴٣٣،۴۶٠٣۴،١٢٠۴٣،٩٨٠ متر

100 < S <= 140 MM2۵٩،٩٧٠۶٨،۶٠٠ ٠۵۴١،٢۴٠۴٣،١٨٠۵٣،۴٩٠ متر

140 < S <= 190 MM2۶۵،٨٠٠٧٣،٩٧٠ ٠۶۴٨،٩٧٠۵١،٠۵٠۵٩،۶٩٠ متر

190 < S <= 240 MM2٧٠،٢٣٠٧٨،۶٣٠ ٠٧۵۴،١١٠۵۵،٧۵٠۶۴،٠٢٠ متر

240 < S <= 300 MM2٧٨،٢۴٠٨۶،۴٨٠ ٠٨۶١،٨۵٠۶٣،٢١٠٧٢،٢٣٠ متر

300 < S <= 450 MM2١١٠،٧٩٠١٢٢،٠۵٠ ٠٩٩٠،٠۵٠٩٢،۴٩٠١٠٢،١٠٠ متر

450 < S <= 500 MM2١۶٠،٣٣٠١٧٢،۶٧٠ ١٠١٣۵،٠٧٠١٣٨،٧٢٠١۵١،٠۶٠ متر

500 < S < = 650 MM2١٧۵،٢۶٠١٨٧،۴٢٠ ١١١۵٠،٠٩٠١۵٣،۴١٠١۶۶،٣۵٠ متر

650 < S < =800 MM2٢٠٩،١۵٠٢٢١،٢٢٠ ١٢١٨۶،١٣٠١٩١،۴٧٠٢٠٠،۶٧٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٢۵٨،٧٨٠٢۶٨،٧۵٠ ١٣٢۴٠،١٣٠٢۴٧،٠۶٠٢۵٢،٩٣٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٣٠٠،٣۵٠٣٠٩،٠١٠ ١۴٢٨۵،١٨٠٢٩۶،١١٠٢٩۶،٣١٠ متر

S> 1200 MM2٣١٩،۴٣٠٣۴٠،٣٩٠ ١۵٣٠١،١٢٠٣١٠،١۴٠٣١۴،٠٣٠ متر

٢۵٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 - زیرزمينی - زره دار با غالف سربی ELCW01BDAL
٢١٠٣۵٩

گروه کد

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

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢١،۶٧٠٢۶،٢۶٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٢۴،٧۶٠٢٩،٨٧٠٣٧،۵٧٠ متر

40 < S <= 64 MM2۵٣،١۶٠۶١،۶۵٠ ٠٣٣٠،٩٧٠٣٧،٠١٠۴۶،۶١٠ متر

64 < S <= 100 MM2۶١،۶٠٠٧١،۵٢٠ ٠۴٣۶،٨۶٠۴٢،٨۴٠۵۵،٣٣٠ متر

100 < S <= 140 MM2٧۴،۵٩٠٨۵،۵٩٠ ٠۵۴۶،٠٠٠۵۴،٢٧٠۶٧،٣١٠ متر

140 < S <= 190 MM2٨١،٨١٠٩٢،٠٢٠ ٠۶۵۴،٣۵٠۶۴،١۴٠٧۵،١٠٠ متر

190 < S <= 240 MM2٨٧،٣١٠٩٧،٧٧٠ ٠٧۶٠،٠۶٠٧٠،٠۶٠٨٠،۵۶٠ متر

240 < S <= 300 MM2٩٧،٢۵٠١٠٧،۴٧٠ ٠٨۶٨،۶۴٠٧٩،۴١٠٩٠،٨٧٠ متر

300 < S <= 450 MM2١٣۶،٣۵٠١۵٠،۶٣٠ ٠٩١٠١،٣٩٠١١۴،٨٧٠١٢۶،٨٨٠ متر

450 < S <= 500 MM2١٩٧،٢۵٠٢١٣،١١٠ ١٠١۴٩،٩٣٠١٧٢،٣٣٠١٨٧،٧٢٠ متر

500 < S < = 650 MM2٢١۵،۶۴٠٢٢٩،٩٨٠ ١١١۶۶،۶١٠١٩٠،۵٩٠٢٠۶،٧٣٠ متر

650 < S < =800 MM2٢۵٧،٢۴٠٢٧٢،١٣٠ ١٢٢٠۶،۵٩٠٢٣٧،٨٧٠٢۴٩،٣٧٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٣١٨،٢٢٠٣٣٠،٢٣٠ ١٣٢۶۶،۵۵٠٢٩٨،٩٧٠٣١۴،٢۵٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٣٧۴،۶٨٠٣٨۵،۴١٠ ١۴٣١۶،۵۴٠٣۵٨،٣٣٠٣۵٨،۵۴٠ متر

S> 1200 MM2٣٩۶،۵٣٠۴٢٣،٩٨٠ ١۵٣۶٩،٣٨٠٣٨٨،۵۵٠٣٩١،۶٩٠ متر

٢۵١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢١٠۴۵٩

گروه کد

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

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١٨،٣٩٠٢۴،٢٩٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٣۵،٧۶٠۴٢،۶٣٠ ٠٢٢١،٠٢٠٢٧،٧۴٠٣٠،٣٩٠ متر

40 < S <= 64 MM2۴۴،٣۵٠۵٣،۴١٠ ٠٣٢۶،٢٧٠٣۴،۶٩٠٣٧،٣٣٠ متر

64 < S <= 100 MM2۵۴،٠٧٠۶٢،٧٩٠ ٠۴٣١،۵٢٠۴١،۶٢٠۴٧،١٨٠ متر

100 < S <= 140 MM2۶۶،٠٩٠٧۶،٠٩٠ ٠۵۴١،٩۶٠۵١،۵۶٠۵٨،٢٢٠ متر

140 < S <= 190 MM2٧٣،٧۴٠٨٣،۶۵٠ ٠۶۴٩،٨٢٠۶١،٢٢٠۶۵،٩١٠ متر

190 < S <= 240 MM2٧٩،٠٧٠٨٨،١۶٠ ٠٧۵۵،٠٧٠۶٧،۶٧٠٧١،٨٨٠ متر

240 < S <= 300 MM2٨٩،١٩٠٩٧،٧٣٠ ٠٨۶٢،٩٣٠٧٧،٣۴٠٨٢،۵١٠ متر

300 < S <= 450 MM2١٢٨،٧٢٠١٣٨،۶٨٠ ٠٩٩٨،٠۶٠١١۴،۶۶٠١٢٠،٧٣٠ متر

450 < S <= 500 MM2١٩٠،۴٣٠٢٠٣،٣٢٠ ١٠١۴٧،٠۶٠١٧١،٩١٠١٨٠،٢١٠ متر

500 < S < = 650 MM2٢٠٩،۶٧٠٢٢٢،٨۵٠ ١١١۶٣،۴١٠١٩١،٠۶٠١٩٩،٣۴٠ متر

650 < S < =800 MM2٢۵٢،٨٨٠٢۶٢،۶۶٠ ١٢٢٠٢،۶١٠٢٣۶،٨٩٠٢۴۶،٠١٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٣١٨،۶٩٠٣٢٩،۴٣٠ ١٣٢۶١،۴۵٠٣٠۵،۶٧٠٣١١،۵۵٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٣٧٣،٢٩٠٣٨۴،١١٠ ١۴٣١٠،۴٧٠٣۶٢،٩٧٠٣۶۶،۵٩٠ متر

S> 1200 MM2۴۴١،٨٨٠۴۴۶،٠٣٠ ١۵٣۵٩،۴٧٠۴٢٠،٢٩٠۴٢۴،۴٧٠ متر

٢۵٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢١٠۵۵٩

گروه کد

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

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢۴،٢٩٠٢۵،٢١٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٢٧،٧۴٠٢٨،۶٨٠٣۶،٢٠٠ متر

40 < S <= 64 MM2۵٢،٠٢٠۶١،۵۴٠ ٠٣٣۴،۶٩٠٣۵،۵٢٠۴۴،٩٢٠ متر

64 < S <= 100 MM2۶١،٨٩٠٧١،٣٨٠ ٠۴۴١،۶٢٠۴٢،۴١٠۵۴،٧٧٠ متر

100 < S <= 140 MM2٧۵،٣۴٠٨۶،۵۶٠ ٠۵۵١،۵۶٠۵۴،٠٢٠۶۶،٩٧٠ متر

140 < S <= 190 MM2٨٢،۶٢٠٩٣،٣٣٠ ٠۶۶١،٢٢٠۶٣،٨۶٠٧۴،٧٢٠ متر

190 < S <= 240 MM2٨٨،١٩٠٩٩،١٧٠ ٠٧۶٧،۶٧٠۶٩،٧٢٠٨٠،١٣٠ متر

240 < S <= 300 MM2٩٨،٢٢٠١٠٩،٠٢٠ ٠٨٧٧،٣۴٠٧٩،٠۶٠٩٠،٣٩٠ متر

300 < S <= 450 MM2١۴١،٣٧٠١۵۶،٢۵٠ ٠٩١١۴،۶۶٠١١٧،٧٢٠١٣٠،٠۴٠ متر

450 < S <= 500 MM2٢٠۴،۵۵٠٢٢١،٠۴٠ ١٠١٧١،٩١٠١٧۶،۵۶٠١٩٢،٣٨٠ متر

500 < S < = 650 MM2٢٢٣،۵٧٠٢٣٩،٨٨٠ ١١١٩١،٠۶٠١٩۵،٢٧٠٢١١،٨۴٠ متر

650 < S < =800 MM2٢۶۶،٧۴٠٢٨٣،٠٩٠ ١٢٢٣۶،٨٩٠٢۴٣،٧٣٠٢۵۵،۵٠٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٣٣٠،٠٢٠٣۴٣،٨٢٠ ١٣٣٠۵،۶٧٠٣١۴،۵٠٠٣٢٢،٠٢٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٣٨٢،٩۶٠٣٩۵،٢٢٠ ١۴٣۶٢،٩٧٠٣٧۶،٩٧٠٣٧٧،١٩٠ متر

S> 1200 MM2۴۴۴،٨۶٠۴۵٠،۴۶٠ ١۵۴٢٠،٢٩٠۴٢١،٩٩٠۴٢٨،۴٣٠ متر

٢۵٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 - داخل کاندوئيت - بدون زره ELCW01CDUA
٢١٠۶۵٩

گروه کد

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

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢٠،٠٩٠٢۶،٠۵٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٣٨،۵٧٠۴۶،١٠٠ ٠٢٢٢،٩۶٠٢٩،٧۶٠٣٢،۶۴٠ متر

40 < S <= 64 MM2۴٧،٨٣٠۵٧،٧٣٠ ٠٣٢٨،۶٩٠٣٧،٢٠٠۴٠،٠٩٠ متر

64 < S <= 100 MM2۵٨،٣۴٠۶٧،٩٠٠ ٠۴٣۴،۴٣٠۴۴،۶٣٠۵٠،٧٠٠ متر

100 < S <= 140 MM2٧١،۴٧٠٨٢،۴٣٠ ٠۵۴۵،٧٩٠۵۵،۵٠٠۶٢،٧٧٠ متر

140 < S <= 190 MM2٧٩،۶٩٠٩٠،۵۵٠ ٠۶۵۴،٣٧٠۶۵،٩٠٠٧١،٠١٠ متر

190 < S <= 240 MM2٨۵،۴٢٠٩۵،٣٨٠ ٠٧۶٠،١٠٠٧٢،٨٣٠٧٧،۴۴٠ متر

240 < S <= 300 MM2٩۶،٣۶٠١٠۵،٧٢٠ ٠٨۶٨،۶٧٠٨٣،٢٣٠٨٨،٨٩٠ متر

300 < S <= 450 MM2١۴١،٣۴٠١۵٢،۴٠٠ ٠٩١٠٨،٣٢٠١٢۵،۶١٠١٣٢،٣٢٠ متر

450 < S <= 500 MM2٢٠٩،١٠٠٢٢٣،۴٠٠ ١٠١۶٢،۴۶٠١٨٨،٣۶٠١٩٧،۵٣٠ متر

500 < S < = 650 MM2٢٣٠،٢٢٠٢۴۴،٨۴٠ ١١١٨٠،۵٠٠٢٠٩،٢٨٠٢١٨،۴٩٠ متر

650 < S < =800 MM2٢٧٧،۵٩٠٢٨٨،۴٢٠ ١٢٢٢٣،٨٣٠٢۵٩،۵٢٠٢۶٩،۶۴٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٣۴٩،٧۶٠٣۶١،۶٨٠ ١٣٢٨٨،٨۴٠٣٣۴،٨٩٠٣۴١،٣٩٠ متر

1000 < S < 1200 MM2۴٠٩،۵٧٠۴٢١،۵۵٠ ١۴٣۴٢،٩٧٠٣٩٧،۶٣٠۴٠١،۶٢٠ متر

S> 1200 MM2۴٨۵،٧٨٠۴٩٠،۴۴٠ ١۵٣٩٧،١٣٠۴۶٠،۴٣٠۴۶۵،٠۴٠ متر

٢۵۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 - داخل کاندوئيت - زره دار ELCW01CDAR
٢١٠٧۵٩

گروه کد

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

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢۶،٠۵٠٢٧،٠۵٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٢٩،٧۶٠٣٠،٧٨٠٣٨،٩٩٠ متر

40 < S <= 64 MM2۵۶،۴۵٠۶۶،۶٧٠ ٠٣٣٧،٢٠٠٣٨،١٠٠۴٨،٣۶٠ متر

64 < S <= 100 MM2۶٧،١٧٠٧٧،٣٢٠ ٠۴۴۴،۶٣٠۴۵،۵١٠۵٨،٩٩٠ متر

100 < S <= 140 MM2٨١،٩٣٠٩٣،٩٢٠ ٠۵۵۵،۵٠٠۵٨،١٨٠٧٢،٣٢٠ متر

140 < S <= 190 MM2٨٩،٧٧٠١٠١،١۶٠ ٠۶۶۵،٩٠٠۶٨،٧۶٠٨٠،۶٣٠ متر

190 < S <= 240 MM2٩۵،٧٨٠١٠٧،۴۵٠ ٠٧٧٢،٨٣٠٧۵،٠٨٠٨۶،۴۵٠ متر

240 < S <= 300 MM2١٠۶،۶۶٠١١٨،٠٩٠ ٠٨٨٣،٢٣٠٨۵،١١٠٩٧،۵١٠ متر

300 < S <= 450 MM2١۵۵،٨٧٠١٧١،٨٩٠ ٠٩١٢۵،۶١٠١٢٩،٠١٠١۴٢،۶۴٠ متر

450 < S <= 500 MM2٢٢۵،۴۵٠٢۴٣،٠٨٠ ١٠١٨٨،٣۶٠١٩٣،۵٠٠٢١١،٠١٠ متر

500 < S < = 650 MM2٢۴۶،٣٩٠٢۶٣،٧٣٠ ١١٢٠٩،٢٨٠٢١٣،٩٩٠٢٣٢،٣۴٠ متر

650 < S < =800 MM2٢٩٣،٨۵٠٣١١،٠٩٠ ١٢٢۵٩،۵٢٠٢۶٧،١٢٠٢٨٠،١۴٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٣۶٣،۴٣٠٣٧٧،۶٣٠ ١٣٣٣۴،٨٩٠٣۴۴،۶٧٠٣۵٣،٠١٠ متر

1000 < S < 1200 MM2۴٢١،۵۵٠۴٣٣،٨٩٠ ١۴٣٩٧،۶٣٠۴١٣،١٧٠۴١٣،٣٧٠ متر

S> 1200 MM2۵٢٠،۵٢٠۵٣٩،۴٩٠ ١۵۴۶٠،۴٣٠۴٧۴،١٨٠۵١٠،٧٢٠ متر

٢۵۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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] BD [2] TC

UNDERGROUNDON TRAY OR LADDER/CONUIT
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های تلفن ELCW02
٢١١١۵٩

گروه کد

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

N<=12 PAIRS ٠١۴۶،۴۴٠۵۶،۴١٠ متر

12< N <= 60 PAIRS ٠٢۶۴،٨۵٠۶٩،٠١٠ متر

60< N <= 100 PAIRS ٠٣٨٣،۵۶٠٨٨،٧۴٠ متر

100< N   PAIRS ٠۴١٠٢،١٣٠١٠٨،۴٩٠ متر

٢۵۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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] FR [2] SR

MULTI-STRAND, FLEXIBLESOLID
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيم ها ELCW03
٢١٢١۵٩

گروه کد

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

S < =  0.5  MM2 ٠١۶،۶٧٠٧،١٠٠ متر

0.5 <S <= 1.5 MM2 ٠٢٨،٨٨٠٩،۴۵٠ متر

1.5 < S <=6 MM2 ٠٣١١،١٠٠١١،٨١٠ متر

6 < S <= 16 MM2 ٠۴١۴،۴٣٠١۵،٣٧٠ متر

٢۵٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢١٣١۵٩

گروه کد

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

ELEC. HEAT TRACING

CABLE
٠١۶١،٩۴٠ متر

COXIIAL CABLE ٠٢٧٣،۶٣٠ متر

٢۵٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 ELCW05
٢١۴١۵٩

گروه کد

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

ماسه ریزی زیر و روی کابلها ٠١۵٩،٠٠٠ متر مربع

آجر چينی روی مسير کابلها ٠٢٨٣،۶٧٠ متر مربع

٢۵٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)واحد اندازه گيری ردیف های این فصل، سر یا انتهای آابل شامل یك یا چند رشته١–
HEAT SHRINK بهای ردیف های سر سيم بندی آابل های فشار ضعيف و آنترل شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای آابل شو و سر سيم٢–

.می باشد
بهای ردیف های سر سيم بندی آابل های فشار متوسط(بيش از ١٠٠٠ ولت تا ۶۶ آيلو ولت) شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای آابل شو و سر٣–

.می باشد (CONNECTION KIT)آابل
.هزینه آن جداگانه محاسبه می شود HIGH POT TEST آزمایش های الزم با مگر تستر و تلفن چك در نظر گرفته شده است. در صورت نياز به۴–
بهای اتصال(مفصل بندی) آابل های فشار متوسط، ٢/۴ برابر بهای ردیف های سر سيم بندی همان آابل هاست. هر گاه در موارد خاص و با نظر۵–

.مهندس مشاور نياز به اتصال سایر انواع آابل ها، باشد بهای هر ردیف ٢/١۵ برابر ردیف سر سيم بندی آابل مربوط می باشد
:در محاسبه بهای ردیف های سر سيم بندی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مرحله اجرایی زیر منظور شده است۶–

فرم دادن آابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی–
جدا آردن پوسته و عایق  و نصب آابل شو یا سرسيم–
نصب شماره سيم و آابل–
پوشاندن قسمت های برقدار هادی با استفاده از نوار چسب یا روش های مشابه طبق مشخصات فنی–
بستن سرسيم در محل مشخص شده طبق مشخصات فنی–
آزمایش های عایقی و صحت اتصال(در صورت نياز) و تحویل به آارفرما–

:در محاسبه بهای ردیف های سر سيم بندی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مرحله اجرایی زیر منظور شده است٧–
فرم دادن آابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی–
جدا آردن پوسته و عایق–
مفصل بندی طبق مشخصات فنی–
آزمایش های عایقی و صحت اتصال و تحویل به آارفرما–

٢۶٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٢٠١۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

S<=1 MM2١٠٠،٨١٠١۴١،۶٣٠ ١٣٢،٩۵٠ ٠١١٩،۶١٠۵٠،١۴٠٧۵،١۴٠ سر

1< S <= 2.5 MM2١٧٨،٧٠٠٢۵١،١٨٠ ٢٣۵،٧۵٠ ٠٢٣۴،٨٩٠٩٣،۶٠٠١٣٣،۶٠٠ سر

2.5< S <= 4 MM2٢٣٨،٩۵٠٣٣۵،٧۴٠ ٣١۵،١۵٠ ٠٣۴۶،٢۶٠١١۵،۵١٠١٧٧،۵٧٠ سر

٢۶١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٢١١۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

S<=2.5 MM2٣٩،٣٢٠ ٠١١٢،۴٣٠١٩،۵۶٠٢٨،٠٢٠ سر

2.5< S <=10 MM2۴٩،١۶٠ ٠٢١۵،۵۴٠٢۴،۴۵٠٣۵،٠٢٠ سر

10< S <=35 MM2٧٣،٧٣٠ ٠٣٢٣،٣٠٠٣۶،۶٧٠۵٢،۵۴٠ سر

35< S <=95 MM2١٢٢،٨٩٠ ٠۴٣٨،٨٣٠۶١،١٢٠٨٧،۵۶٠ سر

95< S < 185 MM2١٩۶،۶٢٠ ٠۵۶٢،١٣٠٩٧،٧٩٠١۴٠،٠٩٠ سر

185< S <=300 MM2٢٧٠،٣۴٠ ٠۶٨۵،۴٣٠١٣۴،۴۶٠١٩٢،۶٣٠ سر

300< S <500 MM2٣۵٢،۵۶٠ ٠٧١١١،٣٢٠١٧۵،٢٣٠٢۵١،١٠٠ سر

500<S MM2۴٩١،۵٣٠ ٠٨١۵۵،٣٢٠٢۴۴،۴٨٠٣۵٠،٢٣٠ سر

٢۶٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٢١٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

S<=2.5 MM2۴۵،١٢٠ ٠١١٣،٩۴٠٢١،٨٨٠٣١،١٧٠ سر

2.5< S <=10 MM2۵۶،۴٠٠ ٠٢١٧،۴٢٠٢٧،٣۶٠٣٨،٩۶٠ سر

10< S <=35 MM2٨۴،۶٠٠ ٠٣٢۶،١٣٠۴١،٠٣٠۵٨،۴٣٠ سر

35< S <=95 MM2١۴١،٠٠٠ ٠۴۴٣،۵۵٠۶٨،٣٩٠٩٧،٣٩٠ سر

95< S <= 185 MM2٢٢۵،۶١٠ ٠۵۶٩،۶٩٠١٠٩،۴٢٠١۵۵،٨٢٠ سر

185< S <=300 MM2٣١٠،٢٢٠ ٠۶٩۵،٨١٠١۵٠،۴۵٠٢١۴،٢۵٠ سر

300< S <=500 MM2۴٠۴،٢٠٠ ٠٧١٢۴،٧٧٠١٩۵،٩۴٠٢٧٩،١١٠ سر

500<S MM2۵۶۴،٠٢٠ ٠٨١٧۴،٢١٠٢٧٣،۵۴٠٣٨٩،۵۵٠ سر

٢۶٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 با غالف سربی ELTJ02AL
٢٢١٣۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

S<=2.5 MM2۴۵،٨٩٠ ٠١١۴،٨۴٠٢٣،٢٨٠٣٣،١٠٠ سر

2.5< S <=10 MM2۵٧،٣۴٠ ٠٢١٨،۵۵٠٢٩،١١٠۴١،٣٨٠ سر

10< S <=35 MM2٨۶،٠٣٠ ٠٣٢٧،٨٣٠۴٣،۶۵٠۶٢،٠۶٠ سر

35< S <=95 MM2١۴٣،٣٨٠ ٠۴۴۶،٣٨٠٧٢،٧۶٠١٠٣،۴۴٠ سر

95< S <= 185 MM2٢٢٩،۴١٠ ٠۵٧۴،٢٠٠١١۶،۴٢٠١۶۵،۵١٠ سر

185< S <=300 MM2٣١۵،۴۴٠ ٠۶١٠٢،٠٢٠١۶٠،٠٧٠٢٢٧،۵٧٠ سر

300< S <=500 MM2۴١٠،٩٨٠ ٠٧١٣٢،٨٢٠٢١٣،٩۴٠٢٩۶،٣٧٠ سر

500<S MM2۵٧٣،۵٣٠ ٠٨١٨۵،۵٠٠٢٨٢،٢۶٠۴١٣،٧٧٠ سر

٢۶۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

UP TO 6/6 KVسر سيم بندی کابل های فشار متوسط ELTJ0301
٢٢٢١۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

10< S <=35 MM2٧٠٣،٣۵٠ ٠١٣۴۶،٨٢٠۵٢۶،٧٠٠۶٨٨،١۶٠ سر

35< S <=95 MM2١،١٢۴،٠۵٠ ٠٢۵۵۵،٠۶٠٨۴٢،٩٧٠١،١٠١،١۵٠ سر

95< S < 185 MM2١،۶٨٧،٧٠٠ ٠٣٨٣٢،۴۴٠١،٢۶۴،٩۶٠١،۶۵١،٧٢٠ سر

185< S <=300 MM2٢،٢۴٩،٧٣٠ ٠۴١،١١٠،٠۴٠١،۶٨۶،٠٣٠٢،٢٠١،٨٣٠ سر

300< S <500 MM2٢،۶٧٨،٢٣٠ ٠۵١،٣٢٠،٧١٠٢،٠٠٧،۶٨٠٢،۶٢٠،٢۶٠ سر

500<S MM2٣،٣٧۴،٢۴٠ ٠۶١،۶۶۵،٣۴٠٢،۵٢٩،٠٠٠٣،٣٠٢،٩٨٠ سر

٢۶۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

١١KVسر سيم بندی کابل های فشار متوسط  ELTJ0302
٢٢٢٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

10< S <=35 MM2٨٠٧،٨٧٠ ٠١٣٩۵،٨٧٠۶٠۵،٣۴٠٧٨٩،٩٢٠ سر

35< S <=95 MM2١،٢٩٢،۴٣٠ ٠٢۶٣۴،٣۴٠٩۶٧،٧٢٠١،٢۶۴،۴۴٠ سر

95< S < 185 MM2١،٩٣٩،٣۴٠ ٠٣٩۵٠،۵٩٠١،۴۵٢،٠٠٠١،٨٩۶،٩٠٠ سر

185< S <=300 MM2٢،۵٨۵،٢۴٠ ٠۴١،٢۶٨،١۵٠١،٩٣۶،۴۶٠٢،۵٢٨،۵٧٠ سر

300< S <500 MM2٣،٠٧۶،۴٩٠ ٠۵١،۵٠٧،۵٠٠٢،٣٠٣،١١٠٣،٠٠٨،٨٣٠ سر

500<S MM2٣،٨٧٨،١٣٠ ٠۶١،٩٠١،٠٣٠٢،٩٠٣،٨۶٠٣،٧٩٣،٩۴٠ سر

٢۶۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

٢٠KVسر سيم بندی کابل های فشار متوسط ELTJ0303
٢٢٢٣۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

10< S <=35 MM2٩٣٧،٨٢٠ ٠١۴۵٧،۵۶٠٧٠١،۵٣٠٩١۶،۶٣٠ سر

35< S <=95 MM2١،۵٠٠،٢١٠ ٠٢٧٣١،٨٠٠١،١٢٢،۶۵٠١،۴۶٧،١۵٠ سر

95< S < 185 MM2٢،٢۵١،٠٢٠ ٠٣١،٠٩۶،٧٧٠١،۶٨٣،۵۶٠٢،٢٠٠،٧٣٠ سر

185< S <=300 MM2٣،٠٠١،۴۴٠ ٠۴١،۴۶٢،۴٣٠٢،٢۴۴،٩٣٠٢،٩٣۴،١۶٠ سر

300< S <500 MM2٣،۵۶۴،٢٩٠ ٠۵١،٧٣٩،۵٨٠٢،۶٧٠،٣٣٠٣،۴٩٠،٧٢٠ سر

500<S MM2۴،۵٠٢،۴٣٠ ٠۶٢،١٩۴،٠١٠٣،٣۶٧،۵٨٠۴،۴٠١،۶٢٠ سر

٢۶٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

٣٣KVسر سيم بندی کابل های فشار متوسط ELTJ0304
٢٢٢۴۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

10< S <=35 MM2١،١۶٧،٨٠٠ ٠١۵۶۶،۶٠٠٨٧٢،٣٠٠١،١۴٠،۵۶٠ سر

35< S <=95 MM2١،٨۶٩،٠۶٠ ٠٢٩٠۵،٩٨٠١،٣٩۵،۶٨٠١،٨٢۶،٠٠٠ سر

95< S < 185 MM2٢،٨٠٣،١٠٠ ٠٣١،٣۵٨،٣٠٠٢،٠٩٣،٧۴٠٢،٧٣٧،٩٢٠ سر

185< S <=300 MM2٣،٧٣۶،۵٠٠ ٠۴١،٨١١،٠۴٠٢،٧٩٠،٨٩٠٣،۶۴٩،٩٢٠ سر

300< S <500 MM2۴،۴۴۶،٣٣٠ ٠۵٢،١۵۴،٣١٠٣،٣٢٠،۵١٠۴،٣۴٢،٧١٠ سر

500<S MM2۵،۶٠۵،٨٨٠ ٠۶٢،٧١۶،٧٠٠۴،١٨۶،٧٨٠۵،۴٧۶،٢۴٠ سر

٢۶٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

۶۶KVسر سيم بندی کابل های فشار متوسط ELTJ0305
٢٢٢۵۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

10< S <=35 MM2١،۴١۴،۵٧٠ ٠١۶٨٢،۴۵٠١،٠۵۵،۴٧٠١،٣٨١،٠۵٠ سر

35< S <=95 MM2٢،٢۶۵،٢١٠ ٠٢١،٠٩٢،٣٢٠١،۶٨٨،٢۶٠٢،٢٠٩،٣۶٠ سر

95< S < 185 MM2٣،٣٩۵،۶١٠ ٠٣١،۶٣٨،٢۴٠٢،۵٣٢،۵١٠٣،٣١۵،٧۵٠ سر

185< S <=300 MM2۴،۵٢٨،٠٧٠ ٠۴٢،١٨۵،۶٣٠٣،٣٨٠،٨۵٠۴،۴٢٠،٣٠٠ سر

300< S <500 MM2۵،٣٩٧،٩٩٠ ٠۵٢،۵٩٩،٨٣٠۴،٠١۴،۶٠٠۵،٢۶۴،٨٧٠ سر

500<S MM2۶،٧٧۶،١٠٠ ٠۶٣،٢٧۶،٣۵٠۵،٠۶٧،۶٢٠۶،۶٣٠،٩٣٠ سر

٢۶٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٢٣١۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۴٧،٣١٠۵٠،٣٨٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۵۶،۶٠٠۵٩،۶٢٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣۶۶،١٩٠۶٩،٨۶٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٧۵،٨۶٠٧٩،۶٠٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١١٣،۵٠٠١١٩،٩٣٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١۴١،٧۴٠١۴٩،۴۶٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٢٧۴،٠١٠٢٨٨،٨٧٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۴۵٣،۴۶٠۴٧٨،٩٧٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٧٣۶،٧۶٠٧٧٧،٢٧٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٩٨٢،۴١٠١،٠٣٧،١١٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،٢٢٨،٠۶٠١،٢٩۶،٠٧٠ عدد

M75 (3" DIA.) ١٢١،۴١٧،١١٠١،٣۵٠،٢٢٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣١،۶٠۶،١۶٠١،۶٩۵،١٣٠ عدد

٢٧٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٢٣٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و دوم - کارهای برق - سر سيم بندی و اتصال کابل ها

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۶٢،۶۵٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢٧۴،٨۶٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٨٧،٨٧٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴١٠٠،٠٨٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١۵٠،۵٢٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١٨٧،٩۴٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٣۶٣،٠٧٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۶٠١،٢۶٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٩٧۶،٨۴٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠١،٣٠٢،٢٩٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،۶٢٧،٨۶٠ عدد

M75 (3" DIA.) ١٢١،٧٨۴،۶١٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣٢،١٢٨،٧٣٠ عدد

٢٧١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

بهای ردیف های نصب سينی و نردبان آابل(قطعات مستقيم و در پوش) و آاندوئيت بر حسب مترطول و بهای ردیف های نصب قطعات خاص سينی و١–
.نردبان آابل خاص(زانو، سه راه و چهار راه) محاسبه شده است

.در ردیف های مربوط به آاندوئيت، هزینه نصب انواع بست به تعداد الزم و طبق مشخصات فنی منظور شده است٢–
هزینه ساخت و نصب تكيه گاه ها(ساپورت ها) در ردیف های این فصل منظور نشده است و رای تعيين بهای آنها، باید به ردیف های فصل های مربوط٣–

.مراجعه شود
.نصب سينی و آاندوئيت روی انواع تكيه گاه ها بصورت یكسان در نظر گرفته شده است۴–
در ردیف های مربوط به سينی و نردبان آابل و آاندوئيت، هزینه تهيه پيچ، مهره، پرچ، رولپالگ و امثال آنها منظور نشده است. این قبيل لوازم، توسط۵–

.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(CLOSED TYPE)در ردیف های مربوط به آاندوئيت از نوع بسته۶–

.اتصاالت، هزینه جداگانه ای محاسبه نمی شود
زانو، سه راه، چهار راه و بطور آامل قطعات خاص سينی یا نردبان آابل در این فصل بصورت پيش ساخته فرض شده است و ردیف های مربوط تنها٧–

.شامل هزینه نصب می باشد. در صورتی آه این قطعات در آارگاه توسط پيمانكار ساخته شود، هزینه ساخت آن جداگانه محاسبه می شود
:در محاسبه بهای ردیف های نصب سينی و نردبان آابل، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٨–

حمل قطعات از انبار پيمانكار به محل نصب–
نصب قطعات روی تكيه گاه ها شامل: برش در طول های الزم و نصب–
تثبيت مكانيكی و تنظيم و تراز آردن قطعات نصب شده–
طبق مشخصات فنی (EARTH BONDING)نصب اتصاالت زمين–
لكه گيری محل های برش در صورت نياز–
تحویل به آارفرما–

:در محاسبه بهای ردیف های نصب آاندوئيت، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٩–
حمل قطعات از انبار پيمانكار به محل نصب–
)برش و رزوه آردن سر آاندوئيت ها(در صورت نياز–
نصب اتصاالت–
نصب بست ها و آاندوئيت ها–
)نصب بوشينگ ها(در صورت نياز–
تنظيم و تراز آرن خطوط و تحویل به آارفرما–

٢٧٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٣٠١۵٩

گروه کد

فصل بيست و سوم - کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

W<= 10 CM ٠١١۴،۶۵٠١۵۶،٩۶٠٧٩،۴٢٠ متر

10< W <=30 CM ٠٢١٨،٣۴٠٢٣۵،۶٩٠١٠۵،٧١٠ متر

30< W <= 60 CM ٠٣٢٣،٨١٠٢٩۴،۶۴٠١١٨،٨٧٠ متر

60< W <=80 CM ٠۴٢٧،۵٢٠٣۵٣،٣٩٠١٣٢،٠٣٠ متر

80 < W CM ٠۵٣۶،۶٨٠٣٩٢،٣٧٠١۵٨،٣٢٠ متر

٢٧٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٣١١۵٩

گروه کد

فصل بيست و سوم - کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

1/2" diam ٠١۶۶،٠٨٠٣٨،٩٧٠ متر

3/4" diam ٠٢٧٩،٧٢٠۴٧،١۶٠ متر

1" diam ٠٣١٠۶،١١٠۶٣،٧٣٠ متر

1 1/4" diam ٠۴١٢٢،٧٢٠٧٠،٧٢٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵١٣٧،۶٠٠٨١،٧۴٠ متر

2" diam ٠۶١۴۵،۶۵٠٨٧،۵٩٠ متر

2 1/2" diam ٠٧١۵٨،٩٣٠٩٣،٩٠٠ متر

3" diam ٠٨١٧٢،۴٧٠٩٩،۵۶٠ متر

3 1/2" diam ٠٩١٩٠،٩٣٠١١٢،٠١٠ متر

4" diam ١٠٢٢۵،٧٠٠١٣۴،٢٣٠ متر

5" diam ١١٢۶۵،٢۵٠١۵٧،۴٣٠ متر

6" diam ١٢٢٨٨،٩٩٠١٧٠،۵٩٠ متر

٢٧۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٣١٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و سوم - کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

3/4" diam ٠١٩۴،١۶٠ متر

1 1/2" diam ٠٢١۵١،٢٧٠ متر

٢٧۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٣١٣۵٩

گروه کد

فصل بيست و سوم - کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

1/2" diam ٠١١۴،٣٨٠ متر

3/4" diam ٠٢١٧،٣۵٠ متر

1" diam ٠٣٢٣،١٣٠ متر

1 1/4" diam ٠۴٢۶،۵٨٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵٣٠،٠۵٠ متر

2" diam ٠۶٣١،٨٩٠ متر

2 1/2" diam ٠٧٣۴،۶٨٠ متر

3" diam ٠٨٣٧،۵١٠ متر

3 1/2" diam ٠٩۴١،۶٣٠ متر

4" diam ١٠۴٩،٠۶٠ متر

5" diam ١١۵٧،٧٨٠ متر

6" diam ١٢۶٣،۵٩٠ متر

٢٧۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

بهای ردیف های نصب پانل، ترانسفورماتور و باتری، بر حسب آيلوگرم و بهای ردیف های نصب باسداآت، بر حسب مترطول و بهای ردیف های نصب١–
.جعبه تقسيم، پریزهای صنعتی و ایستگاه آنترل محلی بر حسب تعداد محاسبه شده است

هزینه ساخت و نصب فریم ها، راك ها، تكيه گاه ها و امثال آنها در ردیف های این فصل محاسبه نشده است و برای این گونه فعاليت ها، از ردیف های٢–
.بخش های مربوط استفاده می شود

.ردیف های این بخش، شامل نصب تجهيزات و تثبيت آنها به انواع تكيه گاه ها(فریم، ساپورت و غيره) می باشد٣–
در صورتی آه جعبه تقسيم از نوع پانل روشنایی باشد، بهای نصب آن شامل هزینه سر سيم بندی تمام سيم ها و آابل های خروجی است. در سایر۴–

.انواع جعبه تقسيم، برای سرسيم بندی باید از ردیف های فصل مربوط استفاده آرد
:در محاسبه بهای نصب پانل ها، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۵–

حمل پانل ها از انبار پيمانكار به محل نصب(در صورت نياز) نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی–
تثبيت مكانيكی شامل بستن پيچ های پانل ها به آف و پيچ های رابط بين پانل های مجاور–
تنظيم و تراز آردن پانل ها از لحاظ افقی و عمودی–
)تكميل ارتباط الكتریكی بين پانل ها(در صورت نياز–
آزمایش عایقی و تحویل به آارفرما–

:در محاسبه بهای نصب ترانسفورماتورها، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۶–
جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی–
تثبيت مكانيكی و تنظيم و تراز آردن–
بازدید نهایی و تحویل به آارفرما–

:در محاسبه بهای نصب باسداآت، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٧–
حمل از انبار پيمانكار به محل نصب–
نصب ساپورت خاص باسداآت به تكيه گاه های موجود–
 نصب قطعات به ساپورت ها و برقراری اتصال الكتریكی و مكانيكی بين قطعات طبق مشخصات فنی–
تنظيم و تراز آردن افقی و عمودی–
آزمایش عایقی و تحویل به آارفرما–

:در محاسبه بهای نصب باتری، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٨–
حمل از انبار پيمانكار به محل نصب، جاگذاری و نصب در محل مقرر–
تكميل اتصاالت الكتریكی و مكانيكی و تحویل به آارفرما–

:در محاسبه بهای نصب جعبه  های تقسيم، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٩–
حمل از انبار پيمانكار به محل نصب–
جاگذاری و نصب در محل مقرر–
آزمایش و تحویل به آارفرما–

٢٧٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢۴٠١۵٩

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

W    <=    25     KG ٠١٢۴،٨٣٠ کيلوگرم

25 < W <=  50  KG ٠٢٢٠،۶٩٠ کيلوگرم

50 < W <=100 KG ٠٣١٧،٢٩٠ کيلوگرم

100 < W <=250 KG ٠۴١۵،٧٣٠ کيلوگرم

250 < W <=500 KG ٠۵١۴،١۴٠ کيلوگرم

500<W KG ٠۶١١،٧۵٠ کيلوگرم

٢٧٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 ترانسفورمرها ELPTTR
٢۴١١۵٩

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

W    <=    1000     KG ٠١٩،٣۶٠ کيلوگرم

1000 < W <= 2500 ٠٢٧،۴٩٠ کيلوگرم

2500 < W <= 5000 KG ٠٣۵،٨٠٠ کيلوگرم

5000 < W <= 10000 KG ٠۴۴،٨٢٠ کيلوگرم

10000 < W <= 30000 KG ٠۵٣،۶٣٠ کيلوگرم

30000 < W KG ٠۶٣،١٢٠ کيلوگرم

٢٧٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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] 01 [2] 02

BOLT & NUT CONNECTIONBLOCK-TYPE CONNECTION
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب باسداکت ها ELPTBD
٢۴٢١۵٩

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

W    <=  50  KG/M ٠١١،٧٠٠،٣١٠١،۴۴۶،٠۴٠ متر

50 < W <100 KG/M ٠٢٣،٣۶۴،۵۴٠٢،۵٢٩،۵٣٠ متر

100<W  KG/M ٠٣۴،٣۵٢،۴٢٠٣،۶٨٧،١۶٠ متر

٢٨٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢۴٣١۵٩

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

W <= 2   KG ٠١٢٧١،۴٠٠ عدد

2 < W <=  10  KG ٠٢٣١٨،٩٨٠ عدد

10 < W <=25 KG ٠٣٨٩٢،٢۵٠ عدد

25 < W <=50 KG ٠۴١،٧٧۶،۶٧٠ عدد

50 < W <=100 KG ٠۵٣،٢١١،١١٠ عدد

100 < W KG ٠۶٣،٩۴۴،١۴٠ عدد

٢٨١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢۴۴١۵٩

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

W    <=    5   KG ٠١١٧،٨٠٠ کيلوگرم

5 < W <=  15  KG ٠٢١۵،٢۴٠ کيلوگرم

15 < W KG ٠٣١١،٩٠٠ کيلوگرم

٢٨٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢۴۵١۵٩

گروه کد

فصل بيست و چهارم - کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه  تقسيم

ALL TYPES ٠١١،١۴۵،۶٨٠٩۵٣،١٧٠ عدد

٢٨٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و پنجم - کارهای برق -  نصب سيستم روشنایی

آارهای برق

فصل بيست و پنجم – نصب سيستم روشنایی

.بهای ردیف های این فصل بر اساس تعداد محاسبه می شود١–
بهای ردیف های نصب چراغ شامل هزینه های پيش مونتاژ چراغ  نمی شود. در صورت نياز به پيش مونتاژ چراغ در آارگاه، هزینه آن جداگانه محاسبه٢–

.می شود
.بهای ردیف های نصب چراغ شامل هزینه سر سيم بندی داخل چراغ نيز می باشد٣–
.هزینه ساخت و نصب هر نوع پایه و تكيه گاه برای تجهيزات این فصل، با استفاده از ردیف های فصل های مربوط محاسبه می شود۴–
.ردیف های این فصل، شامل نصب و تثبيت تجهيزات روی پایه، تكيه گاه، براآت و غيره می باشد۵–
:در محاسبه بهای نصب چراغ ها، هزینه تمام مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۶–

حمل از انبار پيمانكار به محل نصب–
آماده سازی و نصب چراغ طبق نقشه و مشخصات فنی–
آارهای تكميلی مانند نصب المپ، اتصال زمين–
آزمایش، روشن آردن و تحویل به آارفرما–

٢٨۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 نورافکن ها و چراغ های صنعتی ELIL01
٢۵٠١۵٩

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق -  نصب سيستم روشنایی

P <= 1000 WATT ٠١٩۴۴،٢١٠٩٢١،۶۵٠ عدد

1000 < P WATT ٠٢١،٢١٩،٢٧٠١،٠٠٨،٢٢٠ عدد

٢٨۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢۵١١۵٩

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق -  نصب سيستم روشنایی

P <= 1000 WATT ٠١٨۴٧،۶۵٠٧٣٧،١١٠ عدد

1000 < P WATT ٠٢٩۴۴،٢١٠٨۴٣،٠٠٠ عدد

٢٨۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢۵٢١۵٩

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق -  نصب سيستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١۶۶۴،۴٩٠٧٩۴،٩۶٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢٧١٧،۵٢٠٨۴٩،۴۵٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣٧٩٢،٩٠٠٩٣٣،٨٧٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴٧٧۵،۵١٠٨٩۴،۶٩٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵٩۵٧،٩٠٠١،٠٩٠،٣۴٠ عدد

٢٨٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢۵٢٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق -  نصب سيستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١٧۴۶،١٢٠٨٧٩،۶۶٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢٧٩٢،٩٠٠٩٣٣،٨٧٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣٨٨٠،٨١٠١،٠١٢،٢٠٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴٨۵١،۴۶٠٩٧١،٨٢٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵١،٠٣۶،٧۵٠١،١۶١،٩٩٠ عدد

٢٨٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢۵٣١۵٩

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق -  نصب سيستم روشنایی

چراغ اعالم خطر هواپيما ٠١١،٨۶٢،٣٧٠ عدد

چراغ خروج اضطراری ٠٢١،۵٧۵،٠٧٠ عدد

فتوسل ٠٣١،٢٠٠،١٧٠ عدد

٢٨٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

بهای ردیف های این فصل بر حسب تعداد محاسبه می شود، به استثنای زغال ریزی، داخل چاه آه بر حسب آيلوگرم و تسمه مسی آه بر حسب١–
.مترطول محاسبه می شود

.برای اجرای آابل و سيم سيستم های این فصل، از بهای ردیف های فصل آابل آشی و سيم آشی استفاده می شود٢–
.بهای نصب ميله ارت تا طول ٢/۵ متر و با روش ضربه ای(فرو آردن ميله داخل زمين) محاسبه شده است٣–

.در صورتی آه طول بيش از ٢/۵ متر باشد، بابت هر مترطول اضافی معادل ۵٠% به بهای ردیف اضافه می شود
.هر گاه برای فرو آردن ميله از دریل واگن یا وسيله مشابه آن استفاده شود، هزینه مربوط باید جداگانه محاسبه شود٢.
:در محاسبه بهای نصب تجهيزات این فصل، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۴–

حمل از انبار پيمانكار به محل نصب–
نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی–
آزمایش و تحویل به آارفرما–

٢٩٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢۶٠١۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

TEST & BOND BOX-EXP

TYPE
٠١١،۶١٨،٨٣٠ دستگاه

TEST & BOND

BOX(INDUST.TYPE)
٠٢١،٣۵٠،۵٧٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-EXP TYPE
٠٣١،۵٢٢،١٠٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-IND.TYPE
٠۴١،٢۵٣،٨۴٠ دستگاه

HIGH SILICON CAST IRON

ANODE
٠۵٣۵۵،٢۶٠ دستگاه

MAGNESIUM ANODE ٠۶٢٩۵،٩۵٠ دستگاه

SPLICING KIT & LINE TAP ٠٧٣٣١،١٨٠ دستگاه

REFERENCE CELL ٠٨١،۶١٢،۵۴٠ دستگاه

٢٩١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢۶١١۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

W<= 2 KG ٠١٣٠٩،٨٠٠ دستگاه

W > 2 KG ٠٢۵١۶،۶٠٠ دستگاه

٢٩٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢۶١٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

S <= 35 mm2 ٠١٢٣٣،١٠٠ دستگاه

35 < S <= 70 mm2 ٠٢٢٩٢،٢٠٠ دستگاه

S > 70 mm2 ٠٣٣۴٨،٩۵٠ دستگاه

٢٩٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢۶١٣۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١١،٧١٨،٠٩٠ عدد

٢٩۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢۶١۴۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

S<=16  MM2 ٠١١٠٢،٩۵٠ عدد

16 <S <70  MM2 ٠٢١۴٣،٨٨٠ عدد

S > 70 ٠٣١٨۵،٠۶٠ عدد

٢٩۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢۶١۵۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

ALL SIZES ٠١٧۵،۶٧٠ متر

٢٩۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 ELER02CK
٢۶١۶۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١٢٣،۵٨٠ کيلوگرم

٢٩٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢۶١٧۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

ALL TYPES ٠١٣٧۴،٧٣٠ عدد

٢٩٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢۶٢١۵٩

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتدی

ARRESTER ٠١١،٠۵٣،٣٨٠ دستگاه

DISCONNECTION KIT ٠٢١٢٠،۴٧٠ دستگاه

LIGHTNING TERMINAL

(500 MM)
٠٣۵۴۶،۵٣٠ دستگاه

٢٩٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

.بهای ردیف های این فصل بر حسب تعداد محاسبه می شود١–
.هر گونه سرسيم بندی آابل ها و سيم های ورودی به تجهيزات این فصل، جزو هزینه نصب منظور شده است٢–
.هزینه ساخت و نصب هر نوع پایه و تكيه گاه برای تجهيزات این فصل، با استفاده از ردیف های فصل های مربوط محاسبه می شود٣–
.ردیف های این فصل، شامل سرسيم بندی و برقراری اتصال الكتریكی الزم می باشد۴–
.ردیف های این فصل، شامل نصب و تثبيت تجهيزات روی پایه، تكيه گاه، براآت و غيره می باشد۵–
:در محاسبه بهای نصب تجهيزات ارتباطی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۶–

حمل از انبار پيمانكار به محل نصب–
نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی–
آزمایش و تحویل به آارفرما–

٣٠٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٧٠١۵٩

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١١،٠٧٠،٧٩٠ دستگاه

٣٠١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٧٠٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

1 TO10-PAIR ٠١٩١۵،٠۶٠ دستگاه

10 TO 20-PAIR ٠٢١،٠٢٩،۶۵٠ دستگاه

20 TO 50-PAIR ٠٣١،١۴٣،٨٧٠ دستگاه

50 TO 100-PAIR ٠۴١،٢۵۶،٠۶٠ دستگاه

MORE THAN 100-PAIR ٠۵١،٧١٢،٣۶٠ دستگاه

٣٠٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٧٠٣۵٩

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١٩۴٨،۴٨٠ دستگاه

٣٠٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٧١١۵٩

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

MICROPHONE ON WALL

OR STAND
٠١۵٩۵،۶٨٠ دستگاه

MICROPHONE ON DESK ٠٢۴٩۶،١٠٠ دستگاه

LOUDSPEAKER (INDOOR) ٠٣۶۴٠،٢٩٠ دستگاه

LOUDSPEAKER

(OUTDOOR)
٠۴٧٩۵،١٢٠ دستگاه

٣٠۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 تلویزیون مدار بسته ELCOTV
٢٧٢١۵٩

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

CAMERA ٠١٣،٠٣٢،٩٠٠ دستگاه

MONITOR ٠٢۴،۴۶۴،٠٧٠ دستگاه

CONTROL SET ٠٣۵،٨۶٢،٣٩٠ دستگاه

٣٠۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 ساعت مرکزی ELCOCK
٢٧٣١۵٩

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

INDOOR ٠١٧٨٣،١۶٠ دستگاه

OUTDOOR ٠٢٨٧٢،٠۶٠ دستگاه

٣٠۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

با توجه به اینكه پيش راه اندازی سيستم برق، بخش تفكيك ناپذیری از آار نصب تجهيزات برقی می باشد از این رو، برای هر سيستم، آزمایش ها و١–
بازبينی های الزم قبل از برقدار آردن سيستم، به شرح پيوست١ مندرج در انتهای دفترچه،  فهرست شده است. هر گاه الزم باشد آزمایش هایی

.اضافه بر موارد فهرست شده انجام شود، هزینه آنها جداگانه محاسبه می شود
تامين دستگاه ها و ابزار الزم برای آزمایش های پيش راه اندازی و راه اندازی، به عهده پيمانكار است و از این بابت هزینه جداگانه ای محاسبه نمی   شود.٢–

در مواردی آه از تجهيزات ویژه در آار استفاده شود و این تجهيزات نياز به 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 به عهده مهندس مشاور است

هزینه آن HIGH POT TEST آزمایش های مربوط به عایقی تجهيزات با استفاده از مگر تستر در نظر گرفته شده است و در صورت نياز به استفاده از٣–
.جداگانه محاسبه می شود

، پانل های مربوط بهVSDS در این فصل پانل های عمومی مورد نظر قرار گرفته است. در مواردی آه پيش راه  اندازی و راه اندازی پانل های خاص(مانند۴–
.بسته های یكجا خرید و  غيره) مورد نظرباشد، هزینه های مربوط باید جداگانه محاسبه شود

٣٠٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٨٠١۵٩

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

I <= 2000 A ٠١١،٧٩٠١،٩٣٠١،۶٩٠ کيلوگرم

2000 < I <= 5000 A ٠٢١،٢١٠١،٢٩٠١،١٧٠ کيلوگرم

I > 5000 A ٠٣٧۵٠٨٠٠٧٧٠ کيلوگرم

٣٠٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٨١١۵٩

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

٣٠٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٨١٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

ALL TYPES ٠١۴٠٢،١۶٠ خروجی

٣١٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٨١٣۵٩

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

ALL TYPES ٠١٩،٣٩٠ کيلوگرم

٣١١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٨٢١۵٩

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

٣١٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 
٢٨٣١۵٩

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

UP TO 50 KW ٠١٣٠۴،٢٩٠ دستگاه

> 50 KW ٠٢۴٨۶،٨۶٠ دستگاه

٣١٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 
٢٨٣٢۵٩

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

UP TO 500 KW ٠١۵٩١،٨۴٠ دستگاه

> 500 KW ٠٢١،٠١۴،٨١٠ دستگاه

٣١۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 
٢٨٣٣۵٩

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

UP TO 2000 KW ٠١۶٧۶،۵۴٠ دستگاه

2000 < P <= 4000 KW ٠٢١،١٨۴،١٩٠ دستگاه

> 4000 KW ٠٣١،۵٢١،٩۶٠ دستگاه

٣١۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٢٨۴١۵٩

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،٨٨٠ کيلوگرم

P > 50 KW ٠٣١،۶١٠ کيلوگرم

٣١۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 کيلومتر۵فصل بيست و نهم - کارهای برق - حمل بيش از 

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

٣١٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 کيلومتر۵فصل بيست و نهم - کارهای برق - حمل بيش از 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

FOR ALL WEIGHTS AND DISTANCES ELTR
٢٩٠١۵٩

گروه کد

 کيلومتر۵فصل بيست و نهم - کارهای برق - حمل بيش از 

FOR ALL WEIGHTS AND

DISTANCES
٠١١،٧٠٠ تن/کيلومتر

٣١٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

آارهای ابزار دقيق

فصل سی و یكم – عمليات نصب در محوطه ابزار دقيق

دستگاه های ابزار دقيق در محوطه 

در هر یك از ردیف های این فصل، هزینه عمليات نصب ادوات ابزاردقيق شامل تحویل گيری از آارفرما، آاليبراسيون، بازرسی محل نصب، نصب و ١–
.آزمایش و تحویل آار انجام شده در مقاطع مختلف، طبق استاندارد صنعت نفت و براساس دستورالعمل های اجرایی منظور شده است

،VORTEX ،CORIOLISمانند فرستنده های جریان از انواع  مغناطيسی،  (IN LINE INSTRUMENTS)در ادوات مستقر در امتداد خطوط لوله٢–
ULTRASONIC ،MASTER ORIFICEتوربينی، انواع شيرهای آنترل و قطع و وصلی و فرستنده های جمع آننده مقادیر جریان ،(INTEGRAL ORIFICE

FLOW) و یا FLOW TOTALEZERS لوله های و نتوری، شيرهای اطمينان و غيره آه دارای جهت مشخصی می باشند و نصب آنها توسط گروه ،
انجام می شود، تمام فعاليت هایی آه باید توسط گروه ابزاردقيق صورت گيرد، از جمله تست های عملكرد، آاليبراسيون، تطبيق (PIPING)لوله آشی

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

.هزینه نصب ادوات درج شده بند ٢، از گروه لوله آشی محاسبه می شود٣–
.هزینه نصب برای کالس های مختلف فشار در اتصاالت فلنجی ادوات ابزاردقيق یکسان منظور شده است۴–
      .در صورتی آه ادوات ابزاردقيق روی پكيج ها نصب شده باشد، قيمت هر یك از ردیف های مربوط، در ضرایبی طبق جدول زیر ضرب می شود۵–

P/DP/LT,TT ( TRANSMITTERS)     ضریب ٠/۴      نوع دستگاه
F.P.L.T ( SWITCHES)     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/PDMERER     ضریب ٠/٧۵    نوع دستگاه

باشد ، بابت هزینه (PROTECTION  BOX  OR HEATING BOX )در مواردی  آه نياز به نصب ادوات ابزار دقيق در داخل جعبه محافظ  و یا گرم کننده۶–
.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

٣١٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١٠١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

P/DP/T TR WITH  

CAPILLARY
٠١١،٩٨٣،۴۴٠ دستگاه

P/DP/T TR WITHOUT  

CAPILLARY
٠٢١،۶٨٣،٠٩٠ دستگاه

INTEGRAL ORIFICE FLOW

TRANS.
٠٣١،٧٢١،٩٩٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPEINTEGRAL ORIFICE

FLOW TRANS.

٠۴١،٨٠۴،٩۵٠ دستگاه

DP TRANS. FLANGED( UP

TO 4")
٠۵١،٩١۴،٣٢٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۶٣،٧۴٠،٠١٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32"- 72"
٠٧۴،٠١٣،۴۴٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >72" ٠٨۴،۴٣١،١٠٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٩٣،١۵٣،۶۴٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32"-72"
١٠٣،٣١٣،٧١٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >72" ١١٣،۵٩٨،۴٧٠ دستگاه

LEVEL RADAR TYPE ١٢٣،٣١٢،۵۶٠ دستگاه

LEVEL SERVO GAUGE ١٣۵،٨۵٠،٧٣٠ دستگاه

LEVEL ULTRASONIC TYPE ١۴٢،۴٠٣،۴۴٠ دستگاه

LEVEL VIBRATION TYPE ١۵٢،٣۵۴،٩۵٠ دستگاه

TANK LEVEL METER(FLOAT

TYPE)
١٧۶،٢۴۶،١٢٠ دستگاه

٣٢٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 سوئيچ ها INFEFIEL02
٣١٠٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

LEVEL SWITCHE

EXT.FLOAT TYPE
٠١٢،٩٨٩،۵١٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT.FLOAT

TYPE
٠٢٢،۵۶٩،٣١٠ دستگاه

LEVEL SWITCH

VIBRATION TYPE
٠٣١،٢٣١،٠٢٠ دستگاه

FLOW,PRESS.,TEMP.SWIT

CHES
٠۴١،۴٧۶،٠٢٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۵١،٠۴۶،٣٩٠ دستگاه

٣٢١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١٠٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

SOLENOID VALVES ٠١۶٣٢،۶١٠ دستگاه

GAS DETECTOR ٠٢١،۵۵۴،۴٠٠ دستگاه

HEAT DETECTOR(RATE OF

RISE)
٠٣١،۴١٨،٩۴٠ دستگاه

SMOKE DETECTOR ٠۴٧٣١،۴٣٠ دستگاه

FLAME DETECTOR(UV/IR) ٠۵٨١٢،٨٧٠ دستگاه

FLAME DETECTOR (BEAM) ٠۶٢،۴٨٢،٣۶٠ دستگاه

LINEAR HEAT

DETECTOR(LHD)
٠٧٢،۵٠٠،٠٩٠ دستگاه

MAN.CALL

POINT,PB,BREAKING
٠٨۶٣۴،۴٧٠ دستگاه

HORN,BEACON,FLASH

LIGHT
٠٩١،٠۵٢،٣۴٠ دستگاه

SIREN ١٠١،۴۵٩،٠٢٠ دستگاه

٣٢٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١٠۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

THERMOCOUPE  L=<60

CM
٠١۴٩٧،٧۵٠ دستگاه

THERMOCOUPE  L > 60 CM ٠٢۶٨١،١٨٠ دستگاه

SKIN TYPE

THERMOCOUPLES
٠٣١،٧۴٧،۶٢٠ دستگاه

RESISTANCE

THERMOCOUPLES
٠۴۴۵٨،٢٠٠ دستگاه

THERMOWELL  L=<60 CM ٠۵۴٧۵،١۵٠ دستگاه

THERMOWELL  L>60 CM ٠۶۶٠١،٩٨٠ دستگاه

٣٢٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 نيوماتيکی - فرستنده ها INFEFIPN01
٣١٠٧۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

P/DP/T TR. WITH  

CAPILLARY
٠١٢،٢٣٧،١٧٠ دستگاه

P/DP/T TR. WITHOUT  

CAPILLARY
٠٢٢،٠۶٢،٧٢٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٣۴،٢١۶،٩١٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32-72"
٠۴۴،۵٠۵،۶۴٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE > 72" ٠۵۴،٩۴۶،۶۶٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۶٣،۵٩٧،۶٨٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32-72"
٠٧٣،٧۶۶،۶٩٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE > 72" ٠٨۴،٠۶٧،٣۶٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPE
٠٩٢،١٩١،٣٧٠ دستگاه

DP TR.FLANGED (UP TO

4")
١٠٢،٢٧١،١٩٠ دستگاه

٣٢۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 نيوماتيکی - نمایشگرها و سوئيچ ها INFEFIPN02
٣١٠٨۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

LEVEL SWITCH EXT.FLOAT

TYPE
٠١٣،٣٢٧،۵۴٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT. FLOAT

TYPE
٠٢٢،٧٧٣،١۴٠ دستگاه

FLOW, PRESS, TEMP.

SWITCHES
٠٣١،٧۶١،۴۵٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۴١،٠۴۶،٣٩٠ دستگاه

INDDICATING/

CONVERTOLLER
٠۵٢،٧٨١،٢٢٠ دستگاه

LOCAL PRES/FLOW/TEM

RECORDER
٠۶٣،٢۴٨،٨٨٠ دستگاه

AIR FILTER REGULATOR ٠٧۴٣٠،٩۶٠ دستگاه

٣٢۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١١١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

LEVEL GAUGES ٠١١،٨٢۴،٩١٠ دستگاه

TANL LEVEL

INDICATOR(FLOAT)
٠٢۴،٠۶۴،٢۴٠ دستگاه

PRESS.GAUGES THREADED

CONN.
٠٣٩٩٣،۵۵٠ دستگاه

PRESSURE GAUGE

FLANGED CONN.
٠۴١،١٧٠،٢٩٠ دستگاه

PRESS.GAUGE WITH

CAPILLARY
٠۵١،٢٨٠،١٧٠ دستگاه

DRAFT GAUGES ٠۶٢،٠۵۴،۴٨٠ دستگاه

TEMPERTURE

GAUGES(BIMETAL)
٠٧٩٩٣،٣٩٠ دستگاه

GAS ACTUATED

THERMOMETER
٠٨١،٢۶۶،٧٠٠ دستگاه

ROTAMETERS ٠٩١،٣٠٨،۶۵٠ دستگاه

ANNUBARS ١٠٢،٣٨٠،۶١٠ دستگاه

٣٢۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١١۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١١،۴٨٠،٨۴٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،۶۵١،۴۴٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٧٧٢،٧٨٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٢،۴٠٩،٠۵٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٣،٢۴٠،٧۶٠ عدد

OVER 32" ٠۶۵،٣۶١،٠۴٠ عدد

٣٢٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١١۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١١،٢٩١،۵۶٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،۵٣٧،٨٧٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،۶٩٧،٠۶٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،٨۴١،٢١٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،۴٨٣،۶٣٠ عدد

OVER 32" ٠۶٣،٨۴۶،٧٨٠ عدد

٣٢٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١١۶۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١١،٢٩١،۵۶٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،۴۶٢،١۶٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،۵٨٣،۴٩٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٢،٢١٩،٧٧٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٣،٠۵١،۴٨٠ عدد

OVER 32" ٠۶۴،٩٨٢،۴٧٠ عدد

٣٢٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١١٧۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١١،٢۵٧،٠٨٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،۴٩١،٩٨٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٧٠۴،٠٧٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،٩٢٧،۵٧٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،۴٩٨،۶٧٠ عدد

OVER 32" ٠۶٣،٩٩٧،٩٧٠ عدد

٣٣٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 صفحات اوریفيس

INFEFICA05
٣١١٨۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١۴٧٨،٨٣٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۵۵١،٢۴٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣۶٢۶،٨٧٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٧١٠،۵۵٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٩٢٧،٧٧٠ عدد

OVER 32" ٠۶١،١٩٣،٢۵٠ عدد

٣٣١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١١٩۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١٧۶٣،۵٨٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٩۴١،٩٨٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٠٨۴،٧٠٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،٢٢٧،۴٢٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵١،٣٧٠،١۴٠ عدد

OVER 32" ٠۶١،۴٧٧،١٨٠ عدد

٣٣٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 بخش، بر مبناي وزن و شامل وزن جعبه تقسيم و يا تابلوهاي محلي با تمامي متعلقات و ادوات ابزار دقيق نصب١-
.شده روي آن مي باشد

. براي نصب جعبه تقسيم هاي محلي از نوع فيلدباس حداقل وزن مبنا ١٢ کيلوگرم منظور مي شود٢-
در صورتي آه در تابلوهاي محلي، ادوات ابزار دقيق تعبيه شده باشد آه نياز به آزمايش و تنظيم داشته باشد، هزينه مربوط به٣-

آاليبراسيون آنها، از 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 از۴-
.٣٠ متر، با ضريب ١/١٢ نسبت به قيمت رديف مربوط، محاسبه مي شود

٣٣٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١٢۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

W: UP TO 25 KG ٠١٣٠،٨۵٠ کيلوگرم

W 26-50 KG ٠٢٢۴،٧٨٠ کيلوگرم

W 51-100 KG ٠٣١٩،٠٩٠ کيلوگرم

W: 101-250 KG ٠۴١۶،۶٠٠ کيلوگرم

W: 251-500 KG ٠۵١٠،٩٣٠ کيلوگرم

W: >500 KG ٠۶٨،٨٣٠ کيلوگرم

٣٣۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

آنااليزرها .3

.در هر يك از رديف هاي اين فصل ، تمامي آزمايش هاي جاري آه براي تكميل عمليات نصب آنااليزر الزم است در نظر گرفته شده است١-
، هزينه نصب آن از رديف هاي متناظر در بخش مسيرهاي آابل(TUBING) در صورت نياز به سيني يا موارد مشابه براي مسير آابل آشي٢-

.آشي محاسبه مي شود
هزينه نصب آنااليزرها و آابينت هاي با وزن باالتر از ١٠٠ آيلوگرم تا ارتفاع ١١ متر، از رديف مربوط و تا ارتفاع ٣٠ متر با ضريب ١/٠۶ و براي٣-

.ارتفاع باالتر از ٣٠ متر با ضريب ١/١٢ ، نسبت به رديف مربوط محاسبه مي شود
.براي وزن هاي آمتر از ١٠ آيلوگرم معادل وزن ١٠ آيلوگرم محاسبه مي شود RACK MOUNTED هزينه نصب آنااليزرها از نوع۴-

٣٣۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

سيستم های آناالیزر - آناالیزرها و پانل های آماده سازی - انواع نصب
RACKشده روی 

INFEAN0101
٣١٣١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

OVER 10 KG ٠١١٧۶،٨٨٠ کيلوگرم

٣٣۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

سيستم های آناالیزر - آناالیزرها و پانل های آماده سازی - انواع نصب
شده داخل کابينت

INFEAN0102
٣١٣٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 5 0 KG ٠١۶۴،٧٩٠ کيلوگرم

OVER 50 KG ٠٢۵٣،٩٨٠ کيلوگرم

٣٣٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

سيستم های آناالیزر - نمونه گيرها INFEAN02
٣١٣٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 10 KG ٠١۶٩١،٩٧٠ کيلوگرم

OVER 10 KG ٠٢١،٣١٠،٢۶٠ کيلوگرم

٣٣٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

سيستم های آناالیزر - سيلندرهای گاز و ملحقات INFEAN03
٣١٣۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

ALL SIZES ٠١۵،۴۶٠ کيلوگرم

٣٣٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

سيستم های آناالیزر - لوله کشی INFEAN04
٣١٣۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

ALL SIZES =<1" ٠١۵٩۶،۶٣٠ متر

٣۴٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

سيستم های آناالیزر - نصب تيوب ها INFEAN05
٣١٣۶۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

ALL SIZES ٠١١٢٣،۵٧٠ متر

٣۴١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 .4

هزينه مربوط به نصب خطوط فرآيندي، با پيش فرض استفاده از مانيفلد پيش ساخته محاسبه شده اند در صورت ساخت و نصب مانيفلد در١-
.آارگاه، 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 حالت هايي آه خطوط فرآيندي بصورت ترآيبي طراحي شده باشند، در صورتي آه بيش از ٨٠% تعداد اتصاالت از يك جنس باشند،٣-

هزينه نصب از 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 SEAL POT در صورت استفاده از۴-
.محاسبه مي شود

.در تمام رديفهاي 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-

٣۴٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 فرآیندی ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات ( INFEPP01
٣١۴١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١۴،۶٨١،١۴٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۶،٠٠٩،٢۶٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۵،٨٨٠،۴٣٠ مجموعه

٣۴٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 فرآیندی ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات ( INFEPP02
٣١۴٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١٣،٣۴۴،۴١٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۴،٣٣٠،٩٣٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۴،٢۴٣،۵١٠ مجموعه

٣۴۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 فرآیندی ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) فشار سنج ها INFEPP03
٣١۴٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١١،٨٠١،٠۴٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٢،٣٣۴،٠٠٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٢،٢٩٠،٧۴٠ مجموعه

٣۴۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 فرآیندی ابزار دقيق - تيوبينگ ها (هوک آپ) ادوات ( INFEPP04
٣١۴۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١١،٩۶١،٩٣٠ مجموعه

٣۴۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 فرآیندی ابزار دقيق - تيوبينگ ها (هوک آپ) ادوات ( INFEPP05
٣١۴۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١١،١٢۶،۶۴٠ مجموعه

٣۴٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 فرآیندی ابزار دقيق - تيوبينگ ها (هوک آپ) فشار سنج ها INFEPP06
٣١۴۶۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١١،٠٨١،٧٣٠ مجموعه

٣۴٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 فرآیندی ابزار دقيق - پيش ساخت سه راهه INFEPP07
٣١۴٧۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١١،۴٧۵،٠۴٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٢،٣٠٢،۵۵٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٢،١۶۶،۴١٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴٧۴٩،٢٨٠ مجموعه

٣۴٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 فرآیندی ابزار دقيق - پيش ساخت پنج راهه INFEPP08
٣١۴٨۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١٢،۴۵٨،۴٠٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٣،۶۴٠،٠٨٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٣،۵٠٩،٨١٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴١،٠٢۵،٢٣٠ مجموعه

٣۵٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 فرآیندی ابزار دقيق - محفظه های جداکننده INFEPP09
٣١۴٩۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١١،٢٠٩،١٧٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١،٧۵٠،١٧٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١،٧٠٨،٨۴٠ مجموعه

٣۵١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 هوايي ابزار دقيق .5

.در هر يك از رديف هاي اين فصل ، هزينه نصب فيتينگ ها، شيرها و ساير متعلقات مربوط در مسير لوله آشي، منظور شده است١-
.در هر يك از رديفها، 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، منظور٣-

.شده 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 آزمايش۴-

.خطوط، در رديف هاي مربوط منظور شده است

٣۵٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١۵١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

D: 1/2" ٠١١١۴،١۶٠ متر

D: 3/4" ٠٢١۴٢،۵٩٠ متر

D: 1" & 1 1/2" ٠٣١٧١،٠٢٠ متر

٣۵٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١۵٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١١١۵،۶٣٠ متر

٣۵۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١۵٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١١٣٧،٧۶٠ متر

٣۵۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١۵۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١۵٨۶،۵٩٠ دستگاه

٣۵۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

لوله هاي بخار گرم آننده .6

در رديف هاي اين فصل ، لوله هاي از ٣/٨ تا ١/٢ اينچ همراه با نصب تمامي فيتينگ ها و ساير متعلقات الزم بعهده نصب جدا سازها١-
(SPACERS) و بستن لوله ها، منظور شده است.

.در رديف هاي اين فصل ، تمامي آزمايش هاي تكميلي عمليات نصب و تحويل طبق مشخصات فني منظور شده است٢-
.عايقكاري خطوط لوله ابزار دقيق بعنوان بخشي از مبحث عايقكاري، در گروه نصب تجهيزات، رنگ و عايق منظور شده است٣-

٣۵٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 حرارتی INFEST
٣١۶١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

تيوبهای مسی ٠١۶١،٠٠٠ متر

تيوبهای فوالد زنگ نزن ٠٢٧٢،٣٩٠ متر

٣۵٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 ..7

در هر يك از رديف هاي اين فصل ، عمليات تكميلي نصب شامل زدن شماره آابل ، بستن آمربند پالستيكي و يا فلزي براي مهار آابل و١-
. ، منظور شده است  (CABLE MARKER ) نصب عالئم 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-
. 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 محاسبه۵-

. ميگردد در 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 رديفهاي 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

٣۵٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 - زیرزمينی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های سيگنال

INFECB010101
٣١٧١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

2-10 CORES ٠١٢٠،٧۵٠١٧،۵٠٠١٣،٨۵٠ متر

12-20 CORES ٠٢٢١،٩۵٠١٨،۵٢٠١۴،۶۶٠ متر

22-30 CORES ٠٣٢٣،۶٣٠٢٠،٠١٠١۵،٨٢٠ متر

32-40 CORES ٠۴٢۵،٠٨٠٢١،١٨٠١۶،٧٣٠ متر

42-50 CORES ٠۵٢٨،٢١٠٢٣،٨٢٠١٨،٨۴٠ متر

>50 CORES ٠۶٣٧،۶٣٠٣١،٧۵٠٢۵،١١٠ متر

٣۶٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 - زیرزمينی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های ترموکوپل

INFECB010102
٣١٧٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

2-10 CORES ٠١٢١،٩۵٠١٩،٧٧٠١۴،۶۶٠ متر

12-20 CORES ٠٢٢۵،٠٨٠٢٢،۶٠٠١۶،٧٣٠ متر

22-30 CORES ٠٣٢٨،١۵٠٢۵،۴٢٠١٩،٠۵٠ متر

32-40 CORES ٠۴٣١،٣۵٠٢٨،٢٣٠٢٠،٧٢٠ متر

42-50 CORES ٠۵٣٧،۶٣٠٣٣،٨٩٠٢۵،١١٠ متر

>50 CORES ٠۶۴۶،٣۴٠۴١،٧۶٠٣٣،٣٩٠ متر

٣۶١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 - زیرزمينی. دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های قدرت و سيستم اعالن خطر

INFECB010103
٣١٧٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

S  <=16  MM2 ٠١٢١،٩۵٠١٩،٧٧٠١۴،۶۶٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢٢۵،٠٨٠٢٢،۶٠٠١۶،٧٣٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣٣١،٣۵٠٢٨،٢٣٠٢٠،٩۴٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴٣٧،۶٣٠٣٣،٨٩٠٢۵،١١٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵۴۶،٣۴٠۴١،٧۶٠٣٣،٣٩٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶۵۵،٠۵٠۴٩،۵٨٠٣٩،۶٧٠ متر

٣۶٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - روسينی، نردبان یا داخل
کاندوئيت - کابل های سيگنال

INFECB010201
٣١٧۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

2-10 CORES ٠١٢٢،٨١٠١٧،٢٨٠ متر

12-20 CORES ٠٢٢۴،١٢٠١٨،٢٧٠ متر

22-30 CORES ٠٣٢۶،٠٣٠١٩،٧٢٠ متر

32-40 CORES ٠۴٢٧،۵۴٠٢٠،٨٧٠ متر

42-50 CORES ٠۵٣٠،٩٧٠٢٣،۴٢٠ متر

>50 CORES ٠۶۴١،٣٣٠٣١،٣١٠ متر

٣۶٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - روسينی، نردبان یا داخل
کاندوئيت - کابل های ترموکوپل

INFECB010202
٣١٧۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

2-10 CORES ٠١٢۴،١٢٠١٨،٢٧٠ متر

12-20 CORES ٠٢٢٧،۵۴٠٢٠،٨٧٠ متر

22-30 CORES ٠٣٣١،٠٠٠٢٣،۴٩٠ متر

32-40 CORES ٠۴٣۴،۴٧٠٢۶،١٢٠ متر

42-50 CORES ٠۵۴١،٣٣٠٣١،٣١٠ متر

>50 CORES ٠۶۵١،٢٠٠۴١،۶۵٠ متر

٣۶۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - روسينی، نردبان یا داخل
کاندوئيت - کابل های قدرت و سيستم اعالن خطر

INFECB010203
٣١٧۶۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

S  <=16  MM2 ٠١٢۴،١٢٠١٨،٢٧٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢٢٧،۵۴٠٢٠،٨۶٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣٣۴،۴٧٠٢۶،١١٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴۴١،٣٣٠٣١،٣١٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵۵١،٢٠٠۴١،۶٧٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶۶٠،٨٠٠۴٩،۴٩٠ متر

٣۶۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١٧٧۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١۴٨،۶۶٠ متر

٣۶۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١٨١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۴٧،٩٨٠۴٠،٣٩٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۵٧،٣٧٠۴٨،٣٣٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣۶٧،٠۶٠۵۶،٣٩٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٧۶،٧۶٠۶۴،۶۴٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١١۵،٠٧٠٩۶،۶٣٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١۴٣،٨٢٠١٢٠،٨۶٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٢٧٧،٩٧٠٢٣٣،٨۵٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۴۵٩،٧٧٠٣٨۶،٧٢٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٧۴٧،٠٩٠۶٢٨،۴٨٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠٩٩۶،۶٢٠٨٣٨،٢٣٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،٢۴۵،۴٨٠١،٠۴٧،٨۵٠ عدد

٣۶٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 - نصب گلندها - ضد انفجار - فلزی INFECB020201
٣١٨٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۵٨،١١٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۶٩،۶۶٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٨١،١٧٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٩٣،٠٣٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١٣٩،۴۶٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١٧۴،٢٠٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٣٣۶،٧٣٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۵۵٧،٢٢٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٩٠۵،۴٩٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠١،٢٠٧،۴۵٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،۵٠٩،٢٩٠ عدد

٣۶٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١٨٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

2-4 CORES ٠١٢۶،٧۵٠۴٩،۵٨٠۵٧،۵٠٠ سر

5-10 CORES ٠٢۶٧،٠۶٠١٢۴،١۴٠١۴٣،۴٣٠ سر

12-20 CORES ٠٣٩۶،٩۵٠١٧٩،۴٩٠٢٠۶،٩٠٠ سر

22-30 CORES ٠۴١٢٨،۴۵٠٢٣٨،١٠٠٢٧٣،٩٠٠ سر

32-40 CORES ٠۵١۶٧،٠۶٠٣٠٩،٢۶٠٣۵۵،٢٣٠ سر

42-50 CORES ٠۶٢۴۴،٢٨٠۴٠٨،٨٨٠۴٣۶،۵٧٠ سر

>50 CORES ٠٧۴٠٨،٩٧٠۴۵٩،٣١٠٠ سر

٣۶٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١٨۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

2-4 CORES ٠١٢۵،١١٠۴۶،۵٣٠۵٣،٩۵٠ سر

5-10 CORES ٠٢۶٣،١٩٠١١٧،١٠٠١٣۵،٢١٠ سر

12-20 CORES ٠٣٩١،۶٩٠١٧٠،٠١٠١٩۶،٠٩٠ سر

22-30 CORES ٠۴١٢١،٧٢٠٢٢۵،٧٢٠٢۵٩،۵٣٠ سر

32-40 CORES ٠۵١۵٨،۵۵٠٢٩٣،٧٢٠٣٣٧،۵٨٠ سر

42-50 CORES ٠۶٢٣٢،٢١٠٣٨٨،٩٢٠۴١۵،۶٣٠ سر

>50 CORES ٠٧٣٨٨،٧١٠۶٢٠،١٢٠٠ سر

٣٧٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
٣١٨۵۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

2-4 CORES ٠١٢١،٠۵٠٣٨،٩٩٠۴۵،٢١٠ سر

5-10 CORES ٠٢۵۴،٧٣٠١٠١،١٩٠١١۶،٧۶٠ سر

12-20 CORES ٠٣٨١،٠٠٠١۵٠،٠١٠١٧٢،٧١٠ سر

22-30 CORES ٠۴١٠٨،٧٨٠٢٠١،٣٩٠٢٣١،٧۶٠ سر

32-40 CORES ٠۵١۴٣،٧۶٠٢۶۶،٠٧٠٣٠۵،۵٩٠ سر

42-50 CORES ٠۶٢١۵،١۴٠٣۵۶،۶٣٠٣٧٩،۴١٠ سر

>50 CORES ٠٧٣۶۶،٩٣٠۵٧۶،۵۶٠٠ سر

٣٧١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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 .9

بصورت پيش ساخته فرض شده است (CROSS , TEE, ELBOW ,…) در تمام رديف هاي اين فصل ، اتصاالت مورد نياز مياني سيني و نردبان١-
. . در غير 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 منظور٢-
. شده است

. 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 ،۴-

. در صورتي آه بصورت آماده تأمين شده باشد ، توسط پيمانكار نصب شود (EARTH  BOUNDING STRAP ) تسمه هاي هم ارتباطي ارت
. هزينه نصب سيني ها و اتصاالت اعم از فلزي و غير فلزي بصورت يکسان محاسبه مي گردد۵-

٣٧٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

STRAIGHT PARTEL, TEE, CROSSCOVER
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل -  سينی ها و نردبان های فوالدی INFETR01
٣١٩١۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

W <= 10 CM ٠١٨٢،١٨٠٢١٨،١٩٠٢١،٢٨٠ متر

10 < W<=30 CM ٠٢١٠٩،۴٠٠٣٢٧،۵۶٠٢۶،۶٨٠ متر

30 < W <=60 CM ٠٣١٢٣،٠٢٠۴٠٩،٩۴٠٣۴،۶٢٠ متر

60< W <= 80 CM ٠۴١٣۶،۶۴٠۴٩١،۵٢٠۴٠،٠١٠ متر

80 < W CM ٠۵١۶٣،٨۴٠۵۴۵،۵٣٠۵٣،٣۵٠ متر

٣٧٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

CLOSED TYPEOPEN TYPE
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل کاندوئيت ها فوالدی سخت INFETR02RS
٣١٩٢۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

1/2" DIAM. ٠١۵١،١٧٠٣٨،۶١٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢۶١،٧٩٠۴٧،١۵٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣٨٢،۵۶٠۶٣،۶۶٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴٩۴،٩٧٠٧٠،۵٨٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵١٠۶،٧٢٠٨١،٣٣٠ متر

2" DIAM. ٠۶١١٢،۶٧٠٨٧،٢١٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧١٢٣،۴۴٠٩٣،٣٣٠ متر

3" DIAM. ٠٨١٣٣،۵۵٠٩٩،٣۴٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩١۴٨،٢۶٠١١١،٧٣٠ متر

4" DIAM. ١٠١٧۴،٧٩٠١٣٣،٩٠٠ متر

5" DIAM. ١١٢٠۵،۶٧٠١۵۶،٩٩٠ متر

6" DIAM. ١٢٢٢۶،٧٠٠١٧٠،٢٢٠ متر

٣٧۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

مسيرهای عبور کابل - کاندوئيت ها -  فوالدی قابل انعطاف INFETR02FS
٣١٩٣۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

D: 3/4 " ٠١١٢۶،۵٩٠ متر

D:  1  " ٠٢٢٠٣،٧٣٠ متر

٣٧۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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)

مسيرهای عبور کابل - کاندوئيت ها - پی.وی.سی INFETR02PV
٣١٩۴۵٩

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

1/2" DIAM. ٠١١۴،٢٠٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢١۶،٩٩٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣٢٢،۶٣٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴٢۵،٩٧٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵٢٩،۴٩٠ متر

2" DIAM. ٠۶٣١،٣۴٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧٣۴،٠٩٠ متر

3" DIAM. ٠٨٣۶،٨۶٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩۴٠،۶٩٠ متر

4" DIAM. ١٠۴٨،٢٩٠ متر

5" DIAM. ١١۵۶،۶٩٠ متر

6" DIAM. ١٢۶٢،٢۴٠ متر

٣٧۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

آارهای ابزار دقيق

 فصل سی و دوم – تجهيزات اتاق کنترل

در هر یك از ردیف های این فصل، منظور از وزن تابلو، وزن آن با  احتساب وزن ادوات نصب شده روی آن برای انواع تابلو های سيستم های کنترل(مانند١–
.، اعالم حریق و ... ) می باشد FCS , ESD , DCSتابلو مارشالينگ ، 

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 شده٢–
.است

.در هر یك از ردیف ها، تمامی آزمایش های جاری مورد نياز در تكميل عمليات نصب و تحویل آار به آارفرما منظور شده است٣–
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 در۴–

.نظر گرفتن جابجایی های الزم در محدوده آارگاه و در صورت نياز بازآردن و بستن مجدد روی تابلو محاسبه شده است
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، از۵–

.ردیف های متناظر در آابل آشی و اتصاالت استفاده می شود
در صورت نياز به اجرای آارهای اضافی روی تابلوها(مثًال نصب تجهيزات اضافی روی تابلو شامل ادوات ابزاردقيق، یا مسير آابل و …)، هزینه عمليات۶–

.اضافی مانند برشكاری، سوراخكاری ، سيم آشی داخل تابلو و غيره در زمان اجرا تعيين محاسبه می شود

٣٧٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل ها INCRPN
٣٢٠١۵٩

گروه کد

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

W: UP TO 100 KG ٠١٣۴،٧۶٠ کيلوگرم

W: 101-250 KG ٠٢٢٩،۴۴٠ کيلوگرم

W: 251-500 KG ٠٣٢٩،۴۵٠ کيلوگرم

W: >500 KG ٠۴٢٧،۵٨٠ کيلوگرم

٣٧٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات نصب شده روی پانل ها INCRPI
٣٢١١۵٩

گروه کد

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

ELEC.

IND./SWITCH/SELECTOR
٠١١،٢٢٩،٧۶٠ دستگاه

ELEC.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠٢٢،١١۴،۵٧٠ دستگاه

TRANSFORMER/POWER

UNITES
٠٣١،٢۶٣،٩۴٠ دستگاه

PENU.IND./SWITCH/SELE

CTOR
٠۴١،٣٣١،٩٢٠ دستگاه

PENU.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠۵٢،٢١۶،٧٢٠ دستگاه

TRANSDUCER &

CONVERTER
٠۶١،٢۶٣،٩۴٠ دستگاه

٣٧٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

DCSتجهيزات جانبی INCRAX
٣٢٢١۵٩

گروه کد

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

PRINTER/

PPLOTER/PCS/ETC.
٠١١،١٩١،٠٨٠ دستگاه

٣٨٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و سوم - کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست 

آارهای ابزاردقيق

فصل سی و سوم – عمليات تست لوپ

.ردیف های این فصل، تمامی لوپ های فيلدباس الكترونيكی و نيوماتيكی را شامل می شود١–
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 محل ختم٢–

.می گردد
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 ادامه٣–

.آه معموًال یك شير آنترل است ادامه می یابد  (FINAL ELEMENT OR ACTUATOR)می یابد و از آنجا تا محرك نهایی
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 قيمت۴–

.همان لوپ منظور شود
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 آننده۵–

.دوم تا محرك نهایی نيز یك لوپ محاسبه می شود
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 اضافه۶–

.می شود

٣٨١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و سوم - کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات لوپ چک INLP
٣٣٠١۵٩

گروه کد

 فصل سی و سوم - کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست

CLOSED LOOPS ٠١٢،٢۶۴،١۴٠ لوپ

OPEN LOOPS ٠٢١،٢۵٧،٨۵٠ لوپ

٣٨٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- AC Distribution board
- DC Distribution board
- Inc. upstream CB

2 - CHECKS
- 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

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- Starter unit
- Motor winding - stator
- Motor with cable - rotor

2 - CHECKS
- 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

٣٨٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- Starter unit
- Motor winding : stator
- Motor winding : rotor
- Motor with cable

2 - CHECKS
- 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

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- Incoming CB
- Bus-tie
- Upstream CB
- Busbar system
- Busduct

2 - CHECKS 
- 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

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- Incoming CB
- Bus-tie
- Upstream CB
- Busbar system
- High pot test (if needed)

2 - CHECKS 
- Switchgear alignment
- Earthing connections
- Control circuit operation
- Incoming CB
- Bus-tie
- Busbar bolts and clamps tightness
- Space heaters circuits
- Busbar covers fixing

٣٨۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

- Upstream CB
- Relays setting and check
- Mechanical interlocks

- Voltmeter reading
- Phase rotation
- Electrical interlock
- Tripping from relays
- PT tests
- CT tests

VIII) POWER TRANSFORMER

1 - INSULATING RESISTANCE TEST
- HV winding to earth
- HV winding continuity test
- LV winding to earth
- HV to LV winding
- HV Feeder unit

2 - CHECK
- 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

٣٨۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - 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

 تعاریف١–
تجهيز آارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام ها و تدارآاتی است آه پيمانكار باید برای دوره اجرا انجام دهد ، تا آغاز و همچنين انجام عمليات موضوع پيمان١–١

. ، 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 ، مانند١–٢
پيش آارگاه های سرپوشيده ، شامل آارگاه های تاسيساتی، آهنگری ، نجاری ، آرماتوربندی ، باطری سازی ، صافكاری ، نقاشی ، ساخت قطعات

ساخته و مانند آن ، تعميرگاه های سرپوشيده ماشين آالت ، انبارهای سرپوشيده ، انبار مواد منفجره ، آزمایشگاه پيمانكار ، اتاق محل
. ترانسفورماتورها و مولدهای برق ، ایستگاه سوخت رسانی

ساختمان های عمومی،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای افراد مستقر در آارگاه و سرویس دادن به آنها ، مورد استفاده قرارگيرد ، 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 رعایت١–۶
. دستورالعمل های 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 عمليات١–١٠
.موضوع 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 احداث١–١١
یا نصب در آارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امكانات موجود در محل ، به صورت خرید خدمات یا اجاره و همچنين ، اقدام های مربوط به نگهداری وبهره

. برداری از آنهاست

برچيدن آارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسيسات و ساختمان های موقت ، خارج آردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و١–١٢
دیگر تدارآات پيمانكار از آارگاه ، تسطيح ،تميز آردن و در صورت لزوم بشكل اول برگرداندن زمين ها و محل های تحویلی آارفرما ، طبق نظر آارفرما

. است

روش تهيه برآورد٢–

مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و نياز هر آار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی ترین روش ٢–١
برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را طبق ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه این پيوست ،
برحسب قيمــت های محل اجرای عملــيات و با منظـور نمودن هزینه های باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد آرده و در برابر ردیف های مورد نظر ، درج
نماید و چنانچه مشخصات ویژهای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و پيمان ، پيشبينی آند. برای ساختمان هایی آه
احداث ميشود ، ارزش مصالح بازیافتی ، از هزینه احداث آسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها منظور می شود . در مورد ساختمان های پيش
ساخته ، مانند آاروانها و قطعات پيش ساخته ساختمان ها ، مانند قابهای فلزی ، هزینه حمل و نصب ، استهالك و سرمایه گذاری آنها ، در طول
اجرای آار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور می شود . در پيمان هایی آه از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده

. می شود ، تنها یك فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه برای آل آار تهيه می گردد
ساختمان ها ، تأسيسات و راه هایی آه در برآورد هزینههای تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ميگردد ، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر گرفته ٢–٢

می شود . به منظور تقليل هزینه های تجهيز آارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه در طرح برای دوره بهره برداری پيش
بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات یاد شده به عنوان تجهيز آارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد و مدارك پيمان
درج شود . در این حالت ، هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای آار منظور می شود .
چنانچه برای تأمين آب ، برق ، گاز ، مخابرات و راه های آارگاه یا تأمين ساختمان های مسكونی ، اداری ، پشتيبانی و عمومی یا سایر موارد ، از
تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه  برای دوران بهره برداری از طرح پيشبينی می شود استفاده گردد ، با توجه به اینكه هزینه آنها در ردیف های
فصل های مربوط پيش بينی شده است ، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد شده در تجهيز و برچيدن آارگاه ،منظور نمی گردد و صرفا” هزینه

.نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد
نحوه تأمين آب ، برق ، گاز و مخابرات آارگاه در دوران اجرا ، باید در شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود ، چنانچه برای انتقال آب ، برق ، 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 آن ٢–۴
،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 آب آه ٢–۵

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

٣٨۶
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چاه عميــــق یا نيمه عميــق و پرداخت هزینه های  برداشت آب ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، در شرایط خصوصی پيمان درج شــده و هزیـنه ای از
.این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود

 
چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه  آب ، به عهـده آارفرما نباشد ، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان آار ، جزو

. هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد
چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی شود . در ٢–۶

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 یا قسمتی از٢–٧

زمين تجهيز آارگاه توسط پيمانكار تامين شود ، باید تأمين زمين ازسوی پيمانكار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی آرده و هزینه اجاره آن  را
.جزو  برآورد هزینه های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نماید

به استثنای تعهداتی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد تجهيز آارگاه به عهده آارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع تسهيالت ٢–٨
 . 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 ٢–١٠
.بابت ، هزینه ای در ردیف های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نمی شود

هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عمليات ، درب های واحد ردیف های فصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، هزینه ای ٢–١١
.در 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 ، ٢–١٣

. درشرایط خصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور ميشود
. پيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پيمانكار ، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز نيست ٢–١۴
هزینه راه های انحرافی ، جزو ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور نخواهد شد . حجم عمليات  مربوط به راه های انحرافی ، براساس فهرست ٢–١۵

. 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 ، ٢–١۶

.هزینه اجرای آنها ، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صورت مقطوع برآورد می شود
جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن آارگاه ، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیف های ۴٢٠٣١٠١ تا ۴٢٠٣١٠٣  و ۴٢١٣١٠١ و  ۴٢١۴١٠١ ٢–١٧

فهرست تجهيز وبرچيدن آارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر شود . در صورتی آه در موارد استثنایی . این هزینه از حد تعيين شده ،
. بيشتر باشد ، هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امور مهندسی برسد

(NGL) آارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی ٢–١٧–١
.، به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز، به ميزان ٧/۵ درصد ٢–١٧–٢
.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 مبلغ برآورد٢–١٧–٣
 .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 مبلغ برآورد هزینه٢–١٧–۴
.اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

شرایط آلی٣–
 

پيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز آارگاه و قبل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه آرده 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 ٣–۴
یا مبالغ پيش بينی شده در پيمان آه مورد نياز انجام آار است ، به هزینه پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام نمی شود . چنانچه
طبق شرایط عمومی پيمان ، مبلغ پيمان تغيير آند ، مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه تغيير نمی آند و هزینه تجهيز اضافی ، تنها برای قيمت جدید

. (موضوع تبصره بند١ دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید) ، قابل پرداخت است
هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در صورت تأمين هر یك از ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، با توجه به مفاد بند ۴ ، تا سقف مبلغ پيش 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 ٣–۶
. و سيل ، بيمه آند

ساختمان ها و تأسيسات مربوط به تجهيز آارگاه آه در زمين های تحویلی آارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام آار برچيده شوند . 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 از ردیف های۴–١
. تجهيز و برچيدن آارگاه ، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آنها ، محاسبه شده و در صورت وضعيت ها درج می شود

تبصره : هزینه ردیف هایی آه تأمين آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام ميشود ، چنانچه مربوط به بخشی از آار باشد ، به تناسب پيشرفت آن بخش

٣٨٧
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. 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 پایه رشته۴–٢
، نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه(NGL) نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی

: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

٣٨٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
۴٢٠١۵٩

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

٣٨٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
۴٢٠٢۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين لباس کار، کفش و کاله

حفاظتی کارگران
٠١٠ مقطوع

٣٩٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
۴٢٠٣۵٩

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

٣٩١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
۴٢٠۴۵٩

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

٣٩٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
۴٢٠۵۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

احداث چاه آب عميق یا نيمه

عميق
٠١٠ مقطوع

٣٩٣



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
۴٢٠۶۵٩

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

٣٩۴



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
۴٢٠٧۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين راههای دسترسی ٠١٠ مقطوع

تامين راه های سرویس ٠٢٠ مقطوع

تامين راه های ارتباطی ٠٣٠ مقطوع

٣٩۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
۴٢٠٨۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين ایاب و ذهاب کارگاه ٠١٠ مقطوع

٣٩۶



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
۴٢٠٩۵٩

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

٣٩٧



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
۴٢١٣۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تهيه، نصب و برچيدن داربست

فلزی در کارهای مربوط به

مخزنهای نفت

٠١٠ مقطوع

٣٩٨



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
۴٢١۴۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين آزمایشگاه و تاریک خانه

با تجهيزات مربوط و

تجهيزکارگاه برای انجام

آزمایش های پرتونگاری

٠١٠ مقطوع

٣٩٩



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
۴٢١۵۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

حفظ یا انحراف موقت نهرهای

زراعی موجود در محدوده

کارگاه

٠١٠ مقطوع

۴٠٠



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
۴٢١۶۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

بيمه تجهيز کارگاه ٠١٠ مقطوع

۴٠١



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
۴٢١٧۵٩

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

برچيدن کارگاه ٠١٠ مقطوع

۴٠٢



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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.
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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 
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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

۴٠۵



١٣٩٧نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز - 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
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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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