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١ دستورالعمل کاربرد

٢ کليات

۴ حمل به انبار پيمانکار

۶ جابحائی مصالح در محدوده سایت

٣ فصل اول. حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

٨ زانو های مایتر

١٢ نازل ها

٢٨ )O_LETها (

٣٠ اسپول ها

٧ فصل دوم. پيش ساخت کارهای لوله کشی

٣٣ نصب و جوشکاری لوله ها و اسپول ها

۴٠ ساخت و نصب در محل

۴٣ نصب شير آالت و سایر ملحقات

٣٢ فصل سوم. لوله کشی روزمينی

۴٧ لوله کشی

۵٢ نصب شير در داخل چاهک

۴۶ فصل چهارم. لوله کشی زیرزمينی

۵٧ آزمایش های پرتو نگاری
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۶٠ )P.W.H.Tعمليات تنش زدائی جوشکاری ها(

۶٣ آزمایشات هيدرو استاتيک

۵۶ فصل پنجم. عمليات تکميلی لوله کشی
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١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

دستورالعمل کاربرد

١– دامنه کاربرد 
این فهرست بها برای برآورد هزینه عمليات نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراهه ها و پرداخت هزینه اجرای آنها استفاده می شود. فهرست بهای نصب
واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها 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 : ضریبهای منطقه ای.

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

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

در بند ٣–٢ اعمال خواهد شد.
       ٣–١–١– هزینه باالسری طرح های غير عمرانی برای آارهایی آه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۵٠ (پنجاه) درصد و آارهایی آه به صورت ترك
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. 
٣–١–٢– ضریب منطقهای مطابق پيوست ۴ .

٣–١–٣– هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه برابر ١٠(ده) درصد هزینه اجرای کار بدون احتساب هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه (پيوست ٢)

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
فهرست بها و ردیف های موضوع بند ٢، اندازه گيری می شود. فهرستی که شامل کد، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف هاست تهيه می شود.

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

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

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

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

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

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

۵– ترکيب دو یا چند فهرست بها 
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 رشته واحد 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
)MANIFOLDS) نفت و گاز و چندراهه ها(WELLHEADS قيمت های درج شده دراین فهرست بها متوسط هزینه اجرای کارهای نصب در واحدهای سرچاهی(–٢

) و به طور آلی، اجرایTOOLS & CONSUANBLESاست که شامل هزینه های نيروی انسانی(نيروهای مستقيم کار)، ماشين آالت، ابزار و مواد مصرف شدنی(
 عمومی، هزینه آزمایش و راه اندازی(برحسب مورد ) و همچنين هزینه  نگهداریHSEآامل آار با رعایت مشخصات فنی و الزامات و رويه هاي نظام مديريت 

عمليات انجام شده تا زمان تحویل 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 ابزاردقيق از محل انبار پيمانکار(در محدوده–٣

کارگاه) تا محل نصب ردیف های نصب منظور شده است. هزینه حمل و جابحایی مصالح لوله کشی در محدوده کارگاه و همچنين حمل از انبار پيمانکار از
ردیف های جداگانه منظور شده است.

 هزینه داربست بندی در موارد الزم در قيمت ردیف های منظور شده است.–۴
 هزینه نيروهای انسانی غيرمستقيم 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 ابزاردقيق، 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 رشته عمليات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشيمی محاسبه می شود.
 هزینه های تحویل کار و اخذ تأیيد های 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، در مواردی که به دليل ضخامت باالی جداره لوله–٩

نياز به عمليات حرارتی باشد، هزینه عمليات پيش گفته از فصل مربوط (عمليات تکميلی لوله کشی) محاسبه 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 ضخامتها 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 برق، هزینه آزمایش های الزم برای تأیيد صحت اجرای کار و هزینه نگهداری تجهيزات و عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت،–١١

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

گواهی کنترل کيفی از یکی از مؤسسات معتبر باشد.
 مجهز به سيستم تهویه و کنترل دما٢COLD ROOM ادوات الکترونيکی و تابلوهای مرتبط با سيستم های کنترل و ابزاردقيق باید در بخشی از انبار بعنوان –١٢

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 

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–١٢
دسترس بودن، در معرض نوسانات شدید نبودن. در معرض دمای شدید نبودن و … منظور شده است.

) در زمان های آزمایش هيدروستاتيک خطوط لوله، توسط۴IN LINE INSTRUMENTS باز کردن و نصب مجدد دستگاه های آزمایش و ادوات طول خطوط لوله ( –١٢
)  انجام می شود و در این رابطه، در موارد نياز، گروه ابزاردقيق باید اتصاالت جانبی مثل لوله های سيگنال نيوماتيکی و یا اتصاالت کابل وPIPINGگروه لوله کشی(

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،–١۴

قابل پرداخت است.
 چنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحي 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
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فصل اول -  لوله کشی - حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

لوله کشی

فصل اول – حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

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

:٢–تقسيم بندی ردیف های این فصل به شرح زیر صورت گرفته است
الف: هزینه جابجایی مصالح(شامل بارگيری، حمل، تخليه) از انبار آارفرما تا انبار پيمانكار(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
         ب: هزینه جابحایی مصالح در حد فاصل انبار اصلی پيمانكار تا محل نصب و یا آارگاه های رنگ و سندبالست و یا پوشش تحت ردیف ”حمل و

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

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

.محاسبه می شود

٣
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فصل اول -  لوله کشی - حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل به انبار پيمانکار - بارگيری و تخليه M1HD0101
٠١٠١۶١

گروه کد

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

ALL WEIGHTS ٠١٣۶٧،١٨٠ تن

۴
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فصل اول -  لوله کشی - حمل و جابجائی مصالح لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل به انبار پيمانکار - حمل مصالح M1HD0102
٠١٠٢۶١

گروه کد

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

ALL WEIGHTS AND

DISTANCES
٠١١،٧٠٠ تن

۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل و جابحائی مصالح در محدوده سایت M1HD02
٠١١١۶١

گروه کد

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

ALL MATERIALS ٠١٢٩٩،٨۴٠ تن

۶
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١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

لوله کشی

فصل دوم– پيش ساخت کارهای لوله کشی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

THK<=0.375زانو های مایتر-   M1PFMIS1
٠٢٠١۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  4" ٠١١،٢٧۶،١٩٠ سرجوش

D=  5" ٠٢١،۵٣٢،١١٠ سرجوش

D=  6" ٠٣١،٧٧٢،١٠٠ سرجوش

D=  8" ٠۴٢،٣١٩،٧١٠ سرجوش

D=  10" ٠۵٢،٨۵٢،٢٢٠ سرجوش

D=  12" ٠۶٣،٢٢٠،٩۴٠ سرجوش

D=  14" ٠٧٣،۶٨٠،۶٩٠ سرجوش

D=  16" ٠٨۴،١٣٨،۵٣٠ سرجوش

D=  18" ٠٩۴،۵٩٧،٩١٠ سرجوش

D=  20" ١٠۵،٠۵۵،۶٣٠ سرجوش

D=  24" ١١۵،٩٧٣،٢٢٠ سرجوش

D=  26" ١٢۶،۴٣٢،٧۴٠ سرجوش

D=  28" ١٣۶،٨٩١،۶۵٠ سرجوش

D=  30" ١۴٧،٣۴٩،٨۵٠ سرجوش

D=  32" ١۵٧،٨٠٧،۶٨٠ سرجوش

D=  34" ١۶٨،٢۶٧،۴۴٠ سرجوش

D=  36" ١٧٨،٧٢۵،٢٧٠ سرجوش

٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.375"<THK<=0.625زانو های مایتر M1PFMIS2
٠٢٠٢۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  4" ٠١١،۴۵٠،۵١٠ سرجوش

D=  5" ٠٢١،٧٣٧،١٣٠ سرجوش

D=  6" ٠٣٢،٠٠۵،١۴٠ سرجوش

D=  8" ٠۴٢،۶٢٢،۵٨٠ سرجوش

D=  10" ٠۵٣،۵٠١،٢٠٠ سرجوش

D=  12" ٠۶٣،۶۵٣،٩١٠ سرجوش

D=  14" ٠٧۴،١٨۵،۶۶٠ سرجوش

D=  16" ٠٨۴،٧١۵،٩٨٠ سرجوش

D=  18" ٠٩۵،٢۴٧،٣٧٠ سرجوش

D=  20" ١٠۵،٧٧٨،٠۵٠ سرجوش

D=  24" ١١۶،٨۴٠،١٢٠ سرجوش

D=  26" ١٢٧،٣٧١،٠۵٠ سرجوش

D=  28" ١٣٧،٩٠٢،۵۶٠ سرجوش

D=  30" ١۴٨،۴٣٣،١٢٠ سرجوش

D=  32" ١۵٨،٩۶٢،٧١٠ سرجوش

D=  34" ١۶٩،۴٩۴،٨٢٠ سرجوش

D=  36" ١٧١٠،٠٢۵،١۴٠ سرجوش

٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.625"<THK<1زانو های مایتر  M1PFMIS3
٠٢٠٣۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  4" ٠١١،٧٣٢،٧١٠ سرجوش

D=  5" ٠٢٢،٠٧٢،۴٨٠ سرجوش

D=  6" ٠٣٢،٣٨٩،٠۴٠ سرجوش

D=  8" ٠۴٣،١٢٢،۴۵٠ سرجوش

D=  10" ٠۵۴،١٨٣،٠١٠ سرجوش

D=  12" ٠۶۴،٣۵٧،٨٨٠ سرجوش

D=  14" ٠٧۴،٩٩٨،٩٩٠ سرجوش

D=  16" ٠٨۵،۶٣٩،١۴٠ سرجوش

D=  18" ٠٩۶،٢٨٠،٣٧٠ سرجوش

D=  20" ١٠۶،٩٢٠،۴٠٠ سرجوش

D=  24" ١١٨،٢٠١،۶٧٠ سرجوش

D=  26" ١٢٨،٨۴١،٩۴٠ سرجوش

D=  28" ١٣٩،۴٨٣،٢٩٠ سرجوش

D=  30" ١۴١٠،١٢٣،٢٠٠ سرجوش

D=  32" ١۵١٠،٧۶١،٩١٠ سرجوش

D=  34" ١۶١١،۴٠٣،۶٢٠ سرجوش

D=  36" ١٧١٢،٠۴٣،۵۴٠ سرجوش

١٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T : 1"<THK<=1.5زانو های مایتر M1PFMIS4
٠٢٠۴۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  8" ٠١۴،٠٧۶،٨٨٠ سرجوش

D=  10" ٠٢۵،۵٢۵،۴٨٠ سرجوش

D=  12" ٠٣۵،٧١٠،۴٣٠ سرجوش

D=  14" ٠۴۶،۵۶٩،۵٩٠ سرجوش

D=  16" ٠۵٧،۴٢۶،٧١٠ سرجوش

D=  18" ٠۶٨،٢٨۵،٩٩٠ سرجوش

D=  20" ٠٧٩،١۴٣،۴٧٠ سرجوش

D=  24" ٠٨١٠،٨۵٩،٧۵٠ سرجوش

D=26" ٠٩١١،٧١٨،۵٧٠ سرجوش

D=28" ١٠١٢،۵٧٧،٢۴٠ سرجوش

D=30" ١١١٣،۴٣۵،٣٣٠ سرجوش

D=32" ١٢١۴،٢٩١،٢۴٠ سرجوش

D=34" ١٣١۵،١۵٠،۴٠٠ سرجوش

D=36" ١۴١۶،٠٠٨،٢۴٠ سرجوش

١١

www.oilindustry.ir


١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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)

 درجه-٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
THK<=0.375

M1PFNZNR01S1
٠٢١١۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 " ٠١٨١١،۵٢٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١،١٠٨،٨۴٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١،٣٣٨،٩٣٠ سرجوش

D=  5" ٠۴١،۵٧٠،۴۶٠ سرجوش

D=  6" ٠۵١،٧٧۶،٨٠٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٢،٣٧٢،۶٢٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٢،٧٨١،۴٧٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٣،١٣٣،٢۶٠ سرجوش

D=  14" ٠٩٣،۵٩١،٠۶٠ سرجوش

D=  16" ١٠۴،٠۴٨،٨۵٠ سرجوش

D=  18" ١١۴،۵٢٢،٧۴٠ سرجوش

D=  20" ١٢۴،٩٩۶،۶۴٠ سرجوش

D=  24" ١٣۵،٩۴۴،۴٣٠ سرجوش

١٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.375 درجه ٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
>THK <0.625

M1PFNZNR01S2
٠٢١٢۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 " ٠١٨٨٧،۴٩٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١،٢١٣،٢٨٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١،۴٨۵،٠۴٠ سرجوش

D=  5" ٠۴١،٧٢۴،۵٨٠ سرجوش

D=  6" ٠۵١،٩۵٣،٢١٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٢،۶١٠،٧۶٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٣،٠۶٠،۵٠٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٣،۴۴۶،۵٩٠ سرجوش

D=  14" ٠٩٣،٩۵٨،۴٢٠ سرجوش

D=  16" ١٠۴،۴۵٣،٧٣٠ سرجوش

D=  18" ١١۴،٩٧٨،۴۴٠ سرجوش

D=  20" ١٢۵،۴۶٨،۴۵٠ سرجوش

D=  24" ١٣۶،۵٣٨،٨٧٠ سرجوش

١٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.625 درجه٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
>THK <1

M1PFNZNR01S3
٠٢١٣۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  4" ٠١١،٨٠٨،٩٧٠ سرجوش

D=  5" ٠٢٢،١٠١،١۵٠ سرجوش

D=  6" ٠٣٢،٣٧٩،۵١٠ سرجوش

D=  8" ٠۴٣،١٧٩،۴٨٠ سرجوش

D=  10" ٠۵٣،٧٢٨،٩٩٠ سرجوش

D=  12" ٠۶۴،٢٠٢،١٣٠ سرجوش

D=  14" ٠٧۴،٨٢٧،٢۴٠ سرجوش

D=  16" ٠٨۵،۴٣٢،۶٨٠ سرجوش

D=  18" ٠٩۶،٠٧٣،۴۶٠ سرجوش

D=  20" ١٠۶،۶٧١،٢٨٠ سرجوش

D=  24" ١١٧،٩٧٨،٧٢٠ سرجوش

١۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

<=T: 1 درجه٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
THK<=1.5

M1PFNZNR01S4
٠٢١۴۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  8" ٠١۴،١٨۴،۵۵٠ سرجوش

D=  10" ٠٢۴،٩٢٢،٧١٠ سرجوش

D=  12" ٠٣۵،۵۶۵،٣٢٠ سرجوش

D=  14" ٠۴۶،۴٠٢،٩٨٠ سرجوش

D=  16" ٠۵٧،٢١۵،٢١٠ سرجوش

D=  18" ٠۶٨،٠٧١،٣٩٠ سرجوش

D=  20" ٠٧٨،٨۶٧،٩۴٠ سرجوش

D=  24" ٠٨١٠،۶١٧،٢۵٠ سرجوش

١۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

THK<= 0.375نازل ها -  بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب M1PFNZNR02S1
٠٢١۵۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 " ٠١١،٠۵۴،٩١٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١،۴۴١،۴٩٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١،٧۴٠،۵٣٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٢،٠۴١،٧۵٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٢،٣١٠،٠٢٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٣،٠٨۴،۴٨٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٣،۶١۵،٩١٠ سرجوش

D=  12" ٠٨۴،٠٧٣،٢۴٠ سرجوش

D=  14" ٠٩۴،۶۶٨،٣٧٠ سرجوش

D=  16" ١٠۵،٢۶٣،۵٠٠ سرجوش

D=  18" ١١۵،٨٧٩،۵۶٠ سرجوش

D=  20" ١٢۶،۴٩۵،۶٣٠ سرجوش

D=  24" ١٣٧،٧٢٧،٧۶٠ سرجوش

١۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.375<THKنازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب
٠٫۶٢۵=>

M1PFNZNR02S2
٠٢١۶۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 " ٠١١،١۵٣،٧۴٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١،۵٧٧،٢٧٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١،٩٣٠،۵۵٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٢،٢۴١،٩۵٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٢،۵٣٩،١٧٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٣،٣٩٣،٩٩٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٣،٩٧٨،۶۵٠ سرجوش

D=  12" ٠٨۴،۴٨٠،۵٧٠ سرجوش

D=  14" ٠٩۵،١۴۵،٩۵٠ سرجوش

D=  16" ١٠۵،٧٨٩،۶٩٠ سرجوش

D=  18" ١١۶،۴٧١،٩٨٠ سرجوش

D=  20" ١٢٧،١٠٨،٩٨٠ سرجوش

D=  24" ١٣٨،۵٠٠،۵٣٠ سرجوش

١٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.625< THK <1نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب M1PFNZNR02S3
٠٢١٧۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  4" ٠١٢،٣۵١،۶٧٠ سرجوش

D=  5" ٠٢٢،٧٣١،٠٩٠ سرجوش

D=  6" ٠٣٣،٠٩٣،۴۴٠ سرجوش

D=  8" ٠۴۴،١٣٣،۶٧٠ سرجوش

D=  10" ٠۵۴،٨۴٧،٨٧٠ سرجوش

D=  12" ٠۶۵،۴۶٢،٧٠٠ سرجوش

D=  14" ٠٧۶،٢٧۵،۴١٠ سرجوش

D=  16" ٠٨٧،٠۶٢،۵٧٠ سرجوش

D=  18" ٠٩٧،٨٩۵،٠١٠ سرجوش

D=  20" ١٠٨،۶٧٢،٨٣٠ سرجوش

D=  24" ١١١٠،٣٧٢،۵٩٠ سرجوش

١٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 1<- THK<=1.5نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب M1PFNZNR02S4
٠٢١٨۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  8" ٠١۵،۴۴٠،١٢٠ سرجوش

D=  10" ٠٢۶،٣٩٩،٣٨٠ سرجوش

D=  12" ٠٣٧،٢٣۵،٢٩٠ سرجوش

D=  14" ٠۴٨،٣٢۴،١٣٠ سرجوش

D=  16" ٠۵٩،٣٧٩،٧٢٠ سرجوش

D=  18" ٠۶١٠،۴٩٣،١٢٠ سرجوش

D=  20" ٠٧١١،۵٢٨،۴٨٠ سرجوش

D=  24" ٠٨١٣،٨٠١،٨۵٠ سرجوش

١٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

THK<= 0.375 درجه٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  M1PFNZRE01S1
٠٢١٩۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 " ٠١١،٢٠٧،٢١٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١،۶۴٩،۴۶٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١،٩٩١،٧٣٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٢،٣٣۶،۴٢٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٢،۶۴٣،۶۶٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٣،۵٢٩،١٢٠ سرجوش

D=  10" ٠٧۴،١٣٨،۴٢٠ سرجوش

D=  12" ٠٨۴،۶۶٢،۶٣٠ سرجوش

D=  14" ٠٩۵،٣۴۴،۴٨٠ سرجوش

D=  16" ١٠۶،٠٢۵،٩٢٠ سرجوش

D=  18" ١١۶،٧٣١،٧٠٠ سرجوش

D=  20" ١٢٧،۴٣٧،٠٧٠ سرجوش

D=  24" ١٣٨،٨۴٨،۴۵٠ سرجوش

٢٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.375 >THK درجه٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠٫۶٢۵ =>

M1PFNZRE01S2
٠٢٢٠۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 " ٠١١،٣٢٠،٢٩٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١،٨٠۵،٠٢٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٢،٢٠٩،١۶٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٢،۵۶۵،۶٢٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٢،٩٠۵،٧٠٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٣،٨٨٣،٩١٠ سرجوش

D=  10" ٠٧۴،۵۵٣،۴٨٠ سرجوش

D=  12" ٠٨۵،١٢٨،٨٩٠ سرجوش

D=  14" ٠٩۵،٨٩٠،٩٣٠ سرجوش

D=  16" ١٠۶،۶٢٨،٨٠٠ سرجوش

D=  18" ١١٧،۴٠٩،٧٨٠ سرجوش

D=  20" ١٢٨،١٣٩،٣١٠ سرجوش

D=  24" ١٣٩،٧٣٢،٨٩٠ سرجوش

٢١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.375 >THK درجه٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠٫۶٢۵ =>

M1PFNZRE01S3
٠٢٢١۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  4" ٠١٢،۶۶٠،٨٣٠ سرجوش

D=  5" ٠٢٣،٠٩١،۵٢٠ سرجوش

D=  6" ٠٣٣،۵٠١،٢۴٠ سرجوش

D=  8" ٠۴۴،۶٧٧،١٣٠ سرجوش

D=  10" ٠۵۵،۴٨٨،۴٩٠ سرجوش

D=  12" ٠۶۶،١٨۶،٩٩٠ سرجوش

D=  14" ٠٧٧،١٠٩،٠٣٠ سرجوش

D=  16" ٠٨٨،٠٠٢،١۵٠ سرجوش

D=  18" ٠٩٨،٩۴۶،۴٣٠ سرجوش

D=  20" ١٠٩،٨٢٧،٨٣٠ سرجوش

D=  24" ١١١١،٧۵۵،٣٢٠ سرجوش

٢٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 1 <= THK درجه٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
١٫۵ =>

M1PFNZRE01S4
٠٢٢٢۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  8" ٠١۶،٠٩٧،۶١٠ سرجوش

D=  10" ٠٢٧،١٧٨،۵٣٠ سرجوش

D=  12" ٠٣٨،١٢١،٩٩٠ سرجوش

D=  14" ٠۴٩،٣۴٧،۴٣٠ سرجوش

D=  16" ٠۵١٠،۵٣۵،٩۵٠ سرجوش

D=  18" ٠۶١١،٧٨٧،٨٩٠ سرجوش

D=  20" ٠٧١٢،٩۵٢،٠٨٠ سرجوش

D=  24" ٠٨١۵،۵١٠،١٧٠ سرجوش

٢٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

THK <=0.375نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب  M1PFNZRE02S1
٠٢٢٣۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 " ٠١١،۵۶٩،٣١٠ سرجوش

D=  3" ٠٢٢،١۴۴،۴۶٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٢،۵٨٩،٢٣٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٣،٠٣٧،١۵٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٣،۴٣۶،٧٨٠ سرجوش

D=  8" ٠۶۴،۵٨٨،٣٣٠ سرجوش

D=  10" ٠٧۵،٣٧٩،٩۶٠ سرجوش

D=  12" ٠٨۶،٠۶١،۴١٠ سرجوش

D=  14" ٠٩۶،٩۴٧،٩۶٠ سرجوش

D=  16" ١٠٧،٨٣٣،٧۴٠ سرجوش

D=  18" ١١٨،٧۵١،۵١٠ سرجوش

D=  20" ١٢٩،۶۶٨،٢٨٠ سرجوش

D=  24" ١٣١١،۵٠٣،٠۶٠ سرجوش

٢۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.375 <THK <=0.625نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب M1PFNZRE02S2
٠٢٢۴۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 " ٠١١،٧١۶،۵۵٠ سرجوش

D=  3" ٠٢٢،٣۴۶،٧١٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٢،٨٧٢،٠٨٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٣،٣٣۵،۴٠٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٣،٧٧٧،۵٠٠ سرجوش

D=  8" ٠۶۵،٠۴٨،٩١٠ سرجوش

D=  10" ٠٧۵،٩١٩،۵٢٠ سرجوش

D=  12" ٠٨۶،۶۶٧،۶٢٠ سرجوش

D=  14" ٠٩٧،۶۵٨،۴٢٠ سرجوش

D=  16" ١٠٨،۶١٧،٢۶٠ سرجوش

D=  18" ١١٩،۶٣٢،٩٩٠ سرجوش

D=  20" ١٢١٠،۵٨٠،٩٨٠ سرجوش

D=  24" ١٣١٢،۶۵٢،٨٩٠ سرجوش

٢۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.625 <THK <1نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب M1PFNZRE02S3
٠٢٢۵۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  4" ٠١٣،۴۶٠،٠٢٠ سرجوش

D=  5" ٠٢۴،٠١٩،٣٩٠ سرجوش

D=  6" ٠٣۴،۵۵٢،۴٨٠ سرجوش

D=  8" ٠۴۶،٠٨٠،۴٨٠ سرجوش

D=  10" ٠۵٧،١٣۴،٢٨٠ سرجوش

D=  12" ٠۶٨،٠۴٣،۴٩٠ سرجوش

D=  14" ٠٧٩،٢۴١،٧٨٠ سرجوش

D=  16" ٠٨١٠،۴٠٢،٨١٠ سرجوش

D=  18" ٠٩١١،۶٣٠،٧۶٠ سرجوش

D=  20" ١٠١٢،٧٧۵،٧٠٠ سرجوش

D=  24" ١١١۵،٢٨١،٨۴٠ سرجوش

٢۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 1 <= THK <= 1.5نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب M1PFNZRE02S4
٠٢٢۶۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  8" ٠١٧،٩٢٧،٣٢٠ سرجوش

D=  10" ٠٢٩،٣٣١،٩٣٠ سرجوش

D=  12" ٠٣١٠،۵۵٩،١٢٠ سرجوش

D=  14" ٠۴١٢،١۵١،٧۴٠ سرجوش

D=  16" ٠۵١٣،۶٩۶،٨٢٠ سرجوش

D=  18" ٠۶١۵،٣٢۵،١۵٠ سرجوش

D=  20" ٠٧١۶،٨٣٧،٨٩٠ سرجوش

D=  24" ٠٨٢٠،١۶٣،۵١٠ سرجوش

٢٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٠٢٣١۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D< 1" ٠١٣١۵،٧٢٠٣٧١،٠٢٠ عدد

1" <= D <2" ٠٢۶٠٢،٨٧٠۶۶١،٣٧٠ عدد

D=2" ٠٣٧۵٩،٩٩٠٨٣١،١٢٠ عدد

D=3" ٠۴١،٠٣٧،٩٨٠٠ عدد

D=4" ٠۵١،٢۵٣،۵٧٠٠ عدد

D=5" ٠۶١،۴٧٠،۶١٠٠ عدد

D=6" ٠٧١،۶۶۴،٠٧٠٠ عدد

D=8" ٠٨٢،٢١٩،۶٣٠٠ عدد

D=10" ٠٩٢،۶٠۵،٩٢٠٠ عدد

D=12" ١٠٢،٩۴٠،٠٠٠٠ عدد

٢٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٠٢٣٢۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D< 1" ٠١۵٣٠،۵٣٠۵٨٧،٩٩٠ عدد

1" <= D <2" ٠٢١،٠٢۵،٢٠٠١،١٢٣،٢١٠ عدد

٢٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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<=.375".375"<THK<=.625".625"<THK<1"1"<=THK<=1.5"
رديف

بهاي واحد (ريال)

اینچ و باالتر٢اسپول ها - کربن استيل -  M1PFSFCS
٠٢۴١۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D=  2 "٠ ٠١۵۵٧،٢١٠۶٢۵،٠٩٠٠ سرجوش

D=  3"٠ ٠٢٧۶٧،١١٠٨۵٧،۵٨٠٠ سرجوش

D=  4"٠ ٠٣٩۴۵،٢٧٠١،١٠٠،٣٢٠١،٣٣٠،۶٢٠ سرجوش

D=  5"٠ ٠۴١،١٢۵،٨٧٠١،٣٠٧،٩۵٠١،۵٨٠،٢٠٠ سرجوش

D=  6"٠ ٠۵١،٢٩٢،٣٩٠١،۴٩٩،۵٧٠١،٨١٠،۶٠٠ سرجوش

D=  8"٣،١۵۵،۶٨٠ ٠۶١،۶٨۵،۴۶٠١،٩۵٣،٩٨٠٢،٣۵٨،٢٧٠ سرجوش

D=  10"٣،٩٢٢،٢٧٠ ٠٧٢،٠۶۴،۵٧٠٢،۴٢۶،٢۵٠٢،٩٢٧،٨١٠ سرجوش

D=  12"۴،۴۵۵،٢١٠ ٠٨٢،٣۶۵،٧۶٠٢،٧۴٩،۵٢٠٣،٣٢٢،٣٩٠ سرجوش

D=  14"۵،١۵٨،۵٩٠ ٠٩٢،٧٢٨،٣١٠٣،١٧۵،٢٢٠٣،٨۴٠،۶٢٠ سرجوش

D=  16"۵،٨۶١،١٩٠ ١٠٣،٠٨٨،۴٧٠٣،۶٠٠،١۴٠۴،٣۵٧،٢٨٠ سرجوش

D=  18"۶،۵۶۴،٠٧٠ ١١٣،۴۵٠،١٢٠۴،٠٢۵،۴٧٠۴،٨٧۵،١٣٠ سرجوش

D=  20"٧،٢۶٧،۴٢٠ ١٢٣،٨١٠،۶۵٠۴،۴۵٠،٧٧٠۵،٣٩٢،١٧٠ سرجوش

D=  24"٨،۶٧٢،٨۶٠ ١٣۴،۵٣٣،٣۶٠۵،٣٠١،۴٠٠۶،۴٢٧،٣٠٠ سرجوش

D=  26"٩،٣٧۶،۴۶٠ ١۴۴،٨٩۵،۶۶٠۵،٧٢۶،٧٠٠۶،٩۴۴،٨٧٠ سرجوش

D=  28"١٠،٠٨٠،٣٧٠ ١۵۵،٢۵۶،۴۵٠۶،١۵٢،٩۴٠٧،۴۶٢،۵٧٠ سرجوش

D=  30"١٠،٧٨٢،۴٣٠ ١۶۵،۶١٧،٨۴٠۶،۵٧٧،٨۶٠٧،٩٨٠،٠١٠ سرجوش

D=  32"١١،۴٨٣،۵٣٠ ١٧۵،٩٧٨،۵۴٠٧،٠٠٢،٠٣٠٨،۴٩۵،٩٢٠ سرجوش

D=  34"١٢،١٨٧،٩١٠ ١٨۶،٣۴٠،۵۵٠٧،۴٢٧،۵٨٠٩،٠١۴،۵٣٠ سرجوش

D=  36"١٢،٨٨٩،٩٧٠ ١٩۶،٧٠١،٢۵٠٧،٨۵٢،۵٠٠٩،۵٣١،۴٣٠ سرجوش

٣٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 
٠٢۴٢۶١

گروه کد

فصل دوم - لوله کشی -  پيش ساخت کارهای لوله کشی

D< 1" ٠١١۵٣،١٣٠ سرجوش

1" <= D <2" ٠٢٢٠۶،١٩٠ سرجوش

٣١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

لوله کشی

فصل سوم – لوله کشی روزمينی

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

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

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

.می شود
(FIELD FABRICATE & ERECT)ساخت و نصب لوله در محل آار١–٢

ــ  هزینه لوله آشی با لوله های از جنس فوالد آربن دار و فوالد زنگ نزن با قطر آمتر از ٢ اینچ و همچنين لوله آشی گالوانيزه به قطرهای مختلف
.از ردیف های این فصل محاسبه می گردد

 .ــ  واحد اندازه گيری ردیف های موضوع این بند برای تمامی مصالح مختلف ”مترطول” لوله آشی انجام شده می باشد
ــ  هزینه نصب تمامی ملحقات واقع در مسير 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 ها١–٣

.ــ  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)ــ 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 محاسبه می شود
ــ  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
٢–هزینه سایر عمليات تكميلی لوله آشی شامل  آزمایش های رادیوگرافی، هيدرواستاتيك و …، همچنين عمليات پيش گرم آردن و تنش زدایی جوشكاری ها

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

٣٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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<= 0.375نصب و جوشکاری لوله ها و اسپولها - کربن استيل M1AGFECSS1
٠٣٠١۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=  2 " ٠١١،٧۵٢،١۶٠ سرجوش

D=  3" ٠٢٢،١٩۴،٠٢٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٢،۵۵١،١٢٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٢،٩۶۶،٢١٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٣،٣١١،٨۴٠ سرجوش

D=  8" ٠۶۴،١١۵،٩٠٠ سرجوش

D=  10" ٠٧۵،١٣٢،٠۴٠ سرجوش

D=  12" ٠٨۶،٠٧۶،۴۵٠ سرجوش

D=  14" ٠٩٧،٠٨٨،۶٠٠ سرجوش

D=  16" ١٠٨،٠٠٢،٠۵٠ سرجوش

D=  18" ١١٨،٩٢١،١٠٠ سرجوش

D=  20" ١٢٩،٨٣۴،۶١٠ سرجوش

D=  24" ١٣١١،۶۶٧،١٨٠ سرجوش

D=  26" ١۴١٢،۵٨۶،٣٠٠ سرجوش

D=  28" ١۵١٣،۵٠١،٢۴٠ سرجوش

D=  30" ١۶١۴،۴٢٠،٢٩٠ سرجوش

D=  32" ١٧١۵،٣٣٢،٣١٠ سرجوش

D=  34" ١٨١۶،٢۵٢،٨۶٠ سرجوش

D=  36" ١٩١٧،١۶۵،۵٩٠ سرجوش

٣٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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:  0.375نصب و جوشکاری لوله ها و اسپولها - کربن استيل
>THK<=0.625

M1AGFECSS2
٠٣٠٢۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=  2 " ٠١١،٩۶۶،۴٠٠ سرجوش

D=  3" ٠٢٢،۴٧۵،۴٨٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٢،٩۵٢،۴٠٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٣،۴٣۴،٨١٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٣،٨٣۴،١۵٠ سرجوش

D=  8" ٠۶۴،٧٧٠،٧٨٠ سرجوش

D=  10" ٠٧۵،٩٧٣،٢٧٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٧،٠٣٨،۴٣٠ سرجوش

D=  14" ٠٩٨،٢١٢،٠٣٠ سرجوش

D=  16" ١٠٩،٢٨٧،٣٢٠ سرجوش

D=  18" ١١١٠،٣۶۴،٩٧٠ سرجوش

D=  20" ١٢١١،۴۴٠،۶۵٠ سرجوش

D=  24" ١٣١٣،۵٩۵،٠٩٠ سرجوش

D=  26" ١۴١۴،۶٧٠،٣٧٠ سرجوش

D=  28" ١۵١۵،٧۴٩،٢١٠ سرجوش

D=  30" ١۶١۶،٨٢۴،١٠٠ سرجوش

D=  32" ١٧١٧،٨٩٨،۵٢٠ سرجوش

D=  34" ١٨١٨،٩٧٧،٠۴٠ سرجوش

D=  36" ١٩٢٠،٠۵٢،۶۴٠ سرجوش

٣۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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:  0.625" < THKنصب و جوشکاری لوله ها و اسپولها - کربن استيل
١>

M1AGFECSS3
٠٣٠٣۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=  4" ٠١٣،۵٨٨،٩٩٠ سرجوش

D=  5" ٠٢۴،١٧۵،٠۴٠ سرجوش

D=  6" ٠٣۴،۶۶١،۵۵٠ سرجوش

D=  8" ٠۴۵،٨٠٣،٢١٠ سرجوش

D=  10" ٠۵٧،٧٢٧،٧١٠ سرجوش

D=  12" ٠۶٨،۵۵٨،٣٠٠ سرجوش

D=  14" ٠٧٩،٩٨۴،۴٠٠ سرجوش

D=  16" ٠٨١١،٢٩٣،۶۵٠ سرجوش

D=  18" ٠٩١٢،۶٠۵،٣۶٠ سرجوش

D=  20" ١٠١٣،٩١۵،٣٩٠ سرجوش

D=  24" ١١١۶،۵٣٧،١٣٠ سرجوش

D=  26" ١٢١٧،٨۴٧،۵۶٠ سرجوش

D=  28" ١٣١٩،١۶٠،٠۵٠ سرجوش

D=  30" ١۴٢٠،۴۶٨،۵٩٠ سرجوش

D=  32" ١۵٢١،٧٧۶،۶۶٠ سرجوش

D=  34" ١۶٢٣،٠٨٩،۵۴٠ سرجوش

D=  36" ١٧٢۴،٣٩٨،٠٨٠ سرجوش

٣۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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"<= THKنصب و جوشکاری لوله ها و اسپولها - کربن استيل
١٫۵=>

M1AGFECSS4
٠٣٠۴۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=  8" ٠١٧،۵۶٠،۴۵٠ سرجوش

D=  10" ٠٢٩،٣٨۶،۵١٠ سرجوش

D=  12" ٠٣١١،١١٩،٨٧٠ سرجوش

D=  14" ٠۴١٢،٩٧۵،٢۵٠ سرجوش

D=  16" ٠۵١۴،۶٨٨،۶٨٠ سرجوش

D=  18" ٠۶١۶،۴٠٣،٧٧٠ سرجوش

D=  20" ٠٧١٨،١١٨،٣٨٠ سرجوش

D=  24" ٠٨٢١،۵۴٨،٠٠٠ سرجوش

D=26" ٠٩٢٣،٢۶٢،۶١٠ سرجوش

D=28" ١٠٢۴،٩٧٨،٨٨٠ سرجوش

D=30" ١١٢۶،۶٩١،٩٢٠ سرجوش

D=32" ١٢٢٨،۴٠٢،۶٠٠ سرجوش

D=34" ١٣٣٠،١٢٠،٠۵٠ سرجوش

D=36" ١۴٣١،٨٣٣،۴٧٠ سرجوش

٣۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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)

CLASS =<600نصب و جوشکاری لوله ها و اسپول ها - بستن فلنج ها  M1AGFEFGC1
٠٣٠۵۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=  2 " ٠١۵٠،۶٠٠ سرجوش

D=  3" ٠٢٧۵،۵١٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١٠٠،۶٨٠ سرجوش

D=  5" ٠۴١٢۶،١١٠ سرجوش

D=  6" ٠۵١۵١،٢٨٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٢٠١،٨٨٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٢۵١،٩٧٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٣٠٢،٣١٠ سرجوش

D=  14" ٠٩٣۵٢،۶۵٠ سرجوش

D=  16" ١٠۴٠٢،٩٩٠ سرجوش

D=  18" ١١۴۵٣،۵٩٠ سرجوش

D=  20" ١٢۵٠٣،٩٣٠ سرجوش

D=  24" ١٣۶٠۴،٨٧٠ سرجوش

D=  26" ١۴۶۵۵،٢١٠ سرجوش

D=  28" ١۵٧٠۵،۵۶٠ سرجوش

D=  30" ١۶٧۵۵،٩٠٠ سرجوش

D=  32" ١٧٨٠۶،۴٩٠ سرجوش

D=  34" ١٨٨۵۶،٨۴٠ سرجوش

D=  36" ١٩٩٠٧،١٨٠ سرجوش

٣٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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)

C: 600نصب و جوشکاری لوله ها و اسپول ها - بستن فلنج ها
>CLASS <1500

M1AGFEFGC2
٠٣٠۶۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=  2 " ٠١۶٣،٠۶٠ سرجوش

D=  3" ٠٢٩۴،٣٣٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١٢۶،١١٠ سرجوش

D=  5" ٠۴١۵٧،٣٨٠ سرجوش

D=  6" ٠۵١٨٩،١٧٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٢۵١،٩٧٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٣١۵،٠٢٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٣٧٧،٨٢٠ سرجوش

D=  14" ٠٩۴۴٠،٨٨٠ سرجوش

D=  16" ١٠۵٠٣،٩٣٠ سرجوش

D=  18" ١١۵۶۶،٩٩٠ سرجوش

D=  20" ١٢۶٢٩،٧٩٠ سرجوش

D=  24" ١٣٧۵۵،٩٠٠ سرجوش

D=  26" ١۴٨١٨،٩۵٠ سرجوش

D=  28" ١۵٨٨٢،٠١٠ سرجوش

D=  30" ١۶٩۴۵،٠۶٠ سرجوش

D=  32" ١٧١،٠٠٧،٨۶٠ سرجوش

D=  34" ١٨١،٠٧٠،٩٢٠ سرجوش

D=  36" ١٩١،١٣٣،٩٧٠ سرجوش

٣٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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)

CLASS >1500نصب و جوشکاری لوله ها و اسپول ها - بستن فلنج ها M1AGFEFGC3
٠٣٠٧۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=  2 " ٠١٧۵،۵١٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١١٣،۶۵٠ سرجوش

D=  4" ٠٣١۵١،٢٨٠ سرجوش

D=  5" ٠۴١٨٩،١٧٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٢٢۶،٧٩٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٣٠٢،٣١٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٣٧٧،٨٢٠ سرجوش

D=  12" ٠٨۴۴٨،۵٠٠ سرجوش

٣٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1AGFFCS اینچ٢ساخت و نصب در محل - کربن استيل کوچکتر از 
٠٣١١۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D< 1" ٠١٣٧٧،٠٧٠ متر

1" <= D <2" ٠٢۵١٠،٢۶٠ متر

۴٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٠٣١٢۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<= 1" ٠١١۶٠،۴٠٠ متر

1" < D <=2" ٠٢١٨٠،٧١٠ متر

D=2.5" ٠٣١٩٢،۶٩٠ متر

D=3" ٠۴٢٣١،١٠٠ متر

D=4" ٠۵٢٨٨،٩٣٠ متر

D=6" ٠۶٣٨۵،١٧٠ متر

۴١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 
٠٣١٣۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D< 1" ٠١۴٨۶،٧٢٠ متر

1" <= D <2" ٠٢۶۵۶،٨٠٠ متر

۴٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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)

)D>=2نصب شير آالت و سایر ملحقات - شير/صافی/مفصل انبساط( M1AGIP01
٠٣٢١۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D=  2 " ٠١٧٩،۵٨٠٩٩،۴١٠١١٩،۵٠٠ عدد

D=  3" ٠٢١١٩،۵٠٠١۴٨،٧۴٠١٧٨،٧۴٠ عدد

D=  4" ٠٣١۵٩،١۶٠١٩٨،٨٣٠٢٣٨،۴٩٠ عدد

D=  5" ٠۴١٩٨،٨٣٠٢۴٨،۴١٠٢٩٨،٢۴٠ عدد

D=  6" ٠۵٢٣٨،۴٩٠٢٩٨،٢۴٠٣۵٧،٩٩٠ عدد

D=  8" ٠۶۴٠۶،۶٩٠۵٠٨،۵١٠۶١٠،٣٢٠ عدد

D=  10" ٠٧۵٠٨،۵١٠۶٣۶،۴٧٠٧۶٢،٧۶٠ عدد

D=  12" ٠٨۶١٠،٣٢٠٧۶٢،٧۶٠٩٠۶،٣٠٠ عدد

D=  14" ٠٩٧١٢،۶٩٠٨٩٠،١٧٠٠ عدد

D=  16" ١٠٨١۴،۵٠٠١،٠١٧،۵٧٠٠ عدد

D=  18" ١١٩١۵،٧۶٠١،١۴۴،۴٢٠٠ عدد

D=  20" ١٢١،٠١٧،۵٧٠١،٢٧١،٢٧٠٠ عدد

D=  24" ١٣١،٢٢١،٢٠٠١،۵٢۶،٠٨٠٠ عدد

D=  26" ١۴١،۶١٢،۵۵٠٢،٠١۵،۶٩٠٠ عدد

D=  28" ١۵١،٧٣۵،٧۵٠٢،١۶٩،۶٩٠٠ عدد

D=  30" ١۶١،٨۶٠،٣٢٠٢،٣٢۵،٠۶٠٠ عدد

D=  32" ١٧١،٩٨۴،٢٠٠٢،۴٧٩،٧۴٠٠ عدد

D=  34" ١٨٢،١٠٧،۴٠٠٢،۶٣۵،١١٠٠ عدد

D=  36" ١٩٣،۴٨۴،٧٣٠۴،٣۵۶،٩٨٠٠ عدد

۴٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٠٣٢٢۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<2" ٠١٨۴،١۶٠٠٠ عدد

D=2" ٠٢٩۵،۶٠٠١١٩،۵٠٠١۴٣،۴٠٠ عدد

D=3" ٠٣١۴٣،١۵٠١٧٨،٧۴٠٢١۴،۵٩٠ عدد

D=4" ٠۵١٩٠،٩۴٠٢٣٨،۴٩٠٢٨۶،٢٩٠ عدد

D=5" ٠۶٢٣٨،۴٩٠٢٩٨،٢۴٠٣۵٧،٧۴٠ عدد

D=6" ٠٧٢٨۶،٢٩٠٣۵٧،٧۴٠۴٢٩،۴۴٠ عدد

D=8" ٠٩۴٨٧،٩٢٠۶١٠،٣٢٠٧٣٢،١۶٠ عدد

D=10" ١٠۶١٠،٣٢٠٧۶٣،٣٢٠٩١۵،٢٠٠ عدد

D=12" ١١٧٣٢،١۶٠٩١۵،٢٠٠١،٠٨٧،١١٠ عدد

D=14" ١٢٨۵۵،١٢٠١،٠۶٨،٢٠٠٠ عدد

D=16" ١٣٩٧۶،٩۶٠١،٢٢١،٢٠٠٠ عدد

D=18" ١۴١،٠٩٨،٨٠٠١،٣٧٣،۶۴٠٠ عدد

D=20" ١۵١،٢٢١،٢٠٠١،۵٢۵،۵٢٠٠ عدد

D=24" ١۶١،۴۶۵،۴٣٠١،٨٣١،۵٢٠٠ عدد

D=26" ١٧١،٩٣۴،٩٢٠٢،۴١٨،١۴٠٠ عدد

D=28" ١٨٢،٠٨٢،٧۶٠٢،۶٠٣،۶٣٠٠ عدد

D=30" ١٩٢،٢٣١،٩٧٠٢،٧٨٩،٧٩٠٠ عدد

D=32" ٢٠٢،٣٨١،١٨٠٢،٩٧۵،٩۶٠٠ عدد

D=34" ٢١٢،۵٢٩،٠٢٠۴،٩٣٩،۵۵٠٠ عدد

D=36" ٢٢۴،١٨٢،٧۴٠۵،٢٢٩،٢٣٠٠ عدد

۴۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٠٣٢٣۶١

گروه کد

فصل سوم -  لوله کشی -  لوله کشی روزمينی

D<2" ٠١٩٢،٠۶٠ عدد

D=2" ٠٢١١۵،٠١٠ عدد

D=3" ٠٣١٧٢،٧٧٠ عدد

D=4" ٠۴٢٣٠،٢٨٠ عدد

۴۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

لوله کشی

فصل چهارم – لوله کشی زیرزمينی

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

و خاآریزی( خاك نرم و ماسه، زیر و اطراف لوله ها) ، بطور جداگانه از فهرست بهای واحد (VALVE PIT)٢–هزینه حفر ترانشه و ساختن محفظه نصب شيرآالت
پایه رشته ابنيه  محاسبه می شود ليكن هزینه زیر سازی لوله ها برای استقرار لوله ها در داخل ترانشه، در قيمت ردیف های این فصل منظور شده

.است
.٣–هزینه نصب شيرها در داخل محفظه مربوط بطور جداگانه از ردیف های مربوط محاسبه می شود

مورد نياز  SEAL WELD ۴–در قيمت ردیف های لوله آشی گالوانيزه، هزینه ”جوشكاری آب بندی” منظور نشده است. هرگاه طبق مشخصات فنی اجرای
.باشد، هزینه آن جداگانه محاسبه می شود

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

۴۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

THK <= 0.375 اینچ و باالتر ٢لوله کشی - کربن استيل  M1UGCSS1
٠۴٠١۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D=  2 " ٠١١،۶۵٣،٩٣٠ سرجوش

D=  3" ٠٢٢،١٧٧،٠٩٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٢،۶١٩،٨١٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٣،٠۶٧،٢۴٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٣،۶٨٩،٨٧٠ سرجوش

D=  8" ٠۶۴،۶۶٧،٧٢٠ سرجوش

D=  10" ٠٧۵،۵١۴،٣٠٠ سرجوش

D=  12" ٠٨۶،٢۶٣،۴٣٠ سرجوش

D=  14" ٠٩٧،٣٩١،٩١٠ سرجوش

D=  16" ١٠٨،٢٨٣،٩٧٠ سرجوش

D=  18" ١١٩،١٨٠،٧٩٠ سرجوش

D=  20" ١٢١٠،٠٧۴،۵٩٠ سرجوش

D=  24" ١٣١١،٨۶٣،٨۶٠ سرجوش

D=  26" ١۴١٢،٩٩١،٧٨٠ سرجوش

D=  28" ١۵١٣،٨٨۵،٠٨٠ سرجوش

D=  30" ١۶١۴،٧٨١،١٨٠ سرجوش

D=  32" ١٧١۵،۶٧٣،٨۴٠ سرجوش

D=  34" ١٨١۶،۵٧١،۴٣٠ سرجوش

D=  36" ١٩١٧،۴۶۴،٠٩٠ سرجوش

۴٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.375" < THK < 0.625 اینچ و باالتر٢لوله کشی - کربن استيل  M1UGCSS2
٠۴٠٢۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D=  2 " ٠١١،٨٣٩،٧١٠ سرجوش

D=  3" ٠٢٢،۴٢۴،٩٨٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٣،٠١٩،١١٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٣،۵٣۵،٢٩٠ سرجوش

D=  6" ٠۵۴،٢٢٢،٧٨٠ سرجوش

D=  8" ٠۶۵،٣۵٧،٩٧٠ سرجوش

D=  10" ٠٧۶،٨۵٩،٢٠٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٧،٢٢٩،٠٠٠ سرجوش

D=  14" ٠٩٨،۵١۶،۴٩٠ سرجوش

D=  16" ١٠٩،۵٧١،١٨٠ سرجوش

D=  18" ١١١٠،۶٢٧،۶٠٠ سرجوش

D=  20" ١٢١١،۶٨٣،٢٧٠ سرجوش

D=  24" ١٣١٣،٧٩۵،۶١٠ سرجوش

D=  26" ١۴١۵،٠٨٢،۴٨٠ سرجوش

D=  28" ١۵١۶،١٣٨،۶٨٠ سرجوش

D=  30" ١۶١٧،١٩۴،٣٣٠ سرجوش

D=  32" ١٧١٨،٢۴۶،۵١٠ سرجوش

D=  34" ١٨١٩،٣٠۵،٣٠٠ سرجوش

D=  36" ١٩٢٠،٣۶٠،۵٩٠ سرجوش

۴٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 0.625" < THK <1 اینچ و باالتر٢لوله کشی - کربن استيل  M1UGCSS3
٠۴٠٣۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D=  4" ٠١٣،۶٠٧،٢۵٠ سرجوش

D=  5" ٠٢۴،٢٢٩،٢٠٠ سرجوش

D=  6" ٠٣۵،٠٢٢،۴۴٠ سرجوش

D=  8" ٠۴۶،٣٩٠،٢۵٠ سرجوش

D=  10" ٠۵٨،٢٢٢،٠٢٠ سرجوش

D=  12" ٠۶٨،۶۵۵،۴۵٠ سرجوش

D=  14" ٠٧١٠،١٨١،۵١٠ سرجوش

D=  16" ٠٨١١،۴۶٢،۵٧٠ سرجوش

D=  18" ٠٩١٢،٧۴۵،٠٠٠ سرجوش

D=  20" ١٠١۴،٠٢٧،۶٧٠ سرجوش

D=  24" ١١١۶،۵٩٣،٩٨٠ سرجوش

D=  26" ١٢١٨،١١٨،٨٢٠ سرجوش

D=  28" ١٣١٩،۴٠٣،٠٠٠ سرجوش

D=  30" ١۴٢٠،۶٨٣،٨٢٠ سرجوش

D=  32" ١۵٢١،٩۶٢،٨٣٠ سرجوش

D=  34" ١۶٢٣،٢۴٩،٢٢٠ سرجوش

D=  36" ١٧٢۴،۵٣٠،١٣٠ سرجوش

۴٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

T: 1" <= THK <=1.5 اینچ و باالتر٢لوله کشی - کربن استيل  M1UGCSS4
٠۴٠۴۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D=  8" ٠١٨،٣٠٩،۴۶٠ سرجوش

D=  10" ٠٢١٠،٨۵٨،٣۴٠ سرجوش

D=  12" ٠٣١١،٣۴٠،٣۶٠ سرجوش

D=  14" ٠۴١٣،٣١۴،٢٧٠ سرجوش

D=  16" ٠۵١۵،٠٣١،٩۵٠ سرجوش

D=  18" ٠۶١۶،٧۵٠،۴٨٠ سرجوش

D=  20" ٠٧١٨،۴۶٩،۵۶٠ سرجوش

D=  24" ٠٨٢١،٩٠٩،۶٠٠ سرجوش

D=26" ٠٩٢٣،٨٨٢،٨٢٠ سرجوش

D=28" ١٠٢۵،۶٠٣،٢۵٠ سرجوش

D=30" ١١٢٧،٣٢٠،٢٠٠ سرجوش

D=32" ١٢٢٩،٠٣۴،٩١٠ سرجوش

D=34" ١٣٣٠،٧۵٨،١١٠ سرجوش

D=36" ١۴٣٢،۴٧۵،٢٨٠ سرجوش

۵٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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)

لوله کشی - فوالد گالوانيزه M1UGGV
٠۴١١۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<= 1" ٠١٢١٢،۶٣٠ متر

1" < D <=2" ٠٢٢٣٩،١٠٠ متر

D=2.5" ٠٣٢۵۴،٩٨٠ متر

D=3" ٠۴٣٠۵،٩٨٠ متر

D=4" ٠۵٣٨٢،۵۶٠ متر

D=6" ٠۶۵١٠،١٣٠ متر

۵١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS <=600لوله کشی - نصب شير در داخل چاهک  M1UGVIC1
٠۴٢١۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<2" ٠١٢٢۵،٨٣٠ عدد

D=2" ٠٢٣١۴،۶٩٠ عدد

D=3" ٠٣۴٧١،٩٠٠ عدد

D=4" ٠۵۶٢٩،١٢٠ عدد

D=5" ٠۶٧٨۶،١٠٠ عدد

D=6" ٠٧٩۴٣،۵۶٠ عدد

D=8" ٠٩١،٣٩٧،٠۴٠ عدد

D=10" ١٠١،٧۴۶،٠۶٠ عدد

D=12" ١١٢،٠٩۵،۴٠٠ عدد

D=14" ١٢٢،۴۴۵،٠٧٠ عدد

D=16" ١٣٢،٧٩۴،۴١٠ عدد

D=18" ١۴٣،١۴٣،٧۵٠ عدد

D=20" ١۵٣،۴٩٢،٧٧٠ عدد

D=24" ١۶۴،١٩١،۴۵٠ عدد

D=26" ١٧۴،۴١۵،٠٢٠ عدد

D=28" ١٨۴،٧۵٣،۵٩٠ عدد

D=30" ١٩۵،٠٩٣،٣٩٠ عدد

D=32" ٢٠۵،۴٣٢،٧٩٠ عدد

D=34" ٢١۵،٧٧٢،۶٠٠ عدد

D=36" ٢٢٧،۶۵١،٩٢٠ عدد

۵٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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)

C: 600<CLASS<=150لوله کشی - نصب شير در داخل چاهک M1UGVIC2
٠۴٢٢۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<2" ٠١٢٨٢،٣۵٠ عدد

D=2" ٠٢٣٩٣،۴٢٠ عدد

D=3" ٠٣۵٨٩،٣٩٠ عدد

D=4" ٠۵٧٨۶،١٠٠ عدد

D=5" ٠۶٩٨٢،۵۶٠ عدد

D=6" ٠٧١،١٧٩،۵١٠ عدد

D=8" ٠٩١،٧۴۶،٠۶٠ عدد

D=10" ١٠٢،١٨٣،٨٨٠ عدد

D=12" ١١٢،۶١٩،۴١٠ عدد

D=14" ١٢٣،٠۵۶،٢۵٠ عدد

D=16" ١٣٣،۴٩٢،٧٧٠ عدد

D=18" ١۴٣،٩٢٩،٩۴٠ عدد

D=20" ١۵۴،٣۶۵،۴٧٠ عدد

D=24" ١۶۵،٢٣٨،٨٢٠ عدد

D=26" ١٧۵،۵١٨،۶٧٠ عدد

D=28" ١٨۵،٩۴٢،٢٩٠ عدد

D=30" ١٩۶،٣۶۶،٧۴٠ عدد

D=32" ٢٠۶،٧٩٠،٧٨٠ عدد

D=34" ٢١٧،٢١۶،٠۶٠ عدد

D=36" ٢٢٩،۵۶۴،۵١٠ عدد

۵٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS > 1500لوله کشی - نصب شير در داخل چاهک M1UGVIC3
٠۴٢٣۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D<2" ٠١٣٣٨،٨٧٠ عدد

D=2" ٠٢۴٧٢،١۵٠ عدد

D=3" ٠٣٧٠٧،٨۶٠ عدد

D=4" ٠۵٩۴٣،۵۶٠ عدد

D=5" ٠۶١،١٧٩،۵١٠ عدد

D=6" ٠٧١،۴١۵،٢٢٠ عدد

D=8" ٠٩٢،٠٩۵،۴٠٠ عدد

D=10" ١٠٢،۶١٩،۴١٠ عدد

D=12" ١١٣،١٠٨،٨٩٠ عدد

۵۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1UGLT اینچ٢لوله کشی - کربن استيل زیر 
٠۴٣١۶١

گروه کد

فصل چهارم -  لوله کشی -  لوله کشی زیرزمينی

D< 1" ٠١۴٩٣،۵۶٠ متر

1" <= D <2" ٠٢۶۴۵،١٧٠ متر

۵۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

لوله کشی

فصل پنجم – عمليات تکميلی لوله کشی

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

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

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

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

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

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

۵۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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)

آزمایش های پرتو نگاری M1CWGR
٠۵٠١۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٢٠۶،٢٢٠ اینچ/قطر

۵٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٠۵١١۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٨٢،٣٨٠ اینچ/قطر

۵٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٠۵١٢۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٢۴۴،۶۵٠ اینچ/قطر

۵٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - توسط شعلهP.W.H.Tعمليات تنش زدائی جوشکاری ها( M1CWPW01
٠۵٢١۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

BELOW 2" ND ٠١۵۶٩،٣٣٠ سرجوش

۶٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 درP.W.H.Tعمليات تنش زدائی جوشکاری ها(
کارگاه

M1CWPW02SH
٠۵٢٢۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

D=0.5" ٠١١،۵١٠،۶١٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،۵٣٢،٢١٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،۵۵٣،٨١٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،۵٩٨،٧٧٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،۶۴٠،٩٩٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،۶٨٧،٢۵٠ سرجوش

D=3" ٠٧١،٧٢٩،٧١٠ سرجوش

D=4" ٠٨١،٨١٨،۴٣٠ سرجوش

D=5" ٠٩١،٩٠۵،٩۴٠ سرجوش

D=6" ١٠١،٩٩۴،۴٢٠ سرجوش

D=8" ١١٣،٧٧٣،٢٩٠ سرجوش

D=10" ١٢۴،٠٠۴،٢۶٠ سرجوش

D=12" ١٣۴،٢٣۴،۵٩٠ سرجوش

D=14" ١۴۶،٣٨١،۴٨٠ سرجوش

D=16" ١۵۶،۶۶٨،٠٩٠ سرجوش

D=18" ١۶۶،٩۵٣،٢٢٠ سرجوش

D=20" ١٧٧،٢٣٧،٨٩٠ سرجوش

D=24" ١٨٧،٨٠٨،٠١٠ سرجوش

D=26" ١٩١٠،۴۵۵،٧٠٠ سرجوش

D=28" ٢٠١٠،٧٩۵،۵٠٠ سرجوش

D=30" ٢١١١،١٣۴،٣۵٠ سرجوش

D=32" ٢٢١١،۴٧۴،٧٩٠ سرجوش

D=34" ٢٣١١،٨١۴،۶٠٠ سرجوش

D=36" ٢۴١٢،۴٣٣،٣٢٠ سرجوش

۶١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 درP.W.H.Tعمليات تنش زدائی جوشکاری ها(
محل نصب

M1CWPW02FL
٠۵٢٣۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

D=0.5" ٠١٢،٢۴۴،٠١٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢٢،٢٨٧،٢١٠ سرجوش

D=1" ٠٣٢،٣٣٠،٩۶٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴٢،۴٢٠،۶۵٠ سرجوش

D=2" ٠۵٢،۵٠۵،٩٨٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶٢،۵٩٧،۴۴٠ سرجوش

D=3" ٠٧٢،۶٨٣،٠٢٠ سرجوش

D=4" ٠٨٢،٨۵٧،۵۵٠ سرجوش

D=5" ٠٩٣،٠٣٣،٠۶٠ سرجوش

D=6" ١٠٣،٢١١،٣١٠ سرجوش

D=8" ١١۶،٠٣٢،١٢٠ سرجوش

D=10" ١٢۶،۴٨٩،۵٧٠ سرجوش

D=12" ١٣۶،٩۴٨،٩۴٠ سرجوش

D=14" ١۴١٠،۴٢٢،٨٨٠ سرجوش

D=16" ١۵١٠،٩٩۵،۶١٠ سرجوش

D=18" ١۶١١،۵۶١،٢۵٠ سرجوش

D=20" ١٧١٢،١٢٨،٧۴٠ سرجوش

D=24" ١٨١٣،٢۶۴،٢٨٠ سرجوش

D=26" ١٩١٧،۶٧٠،۴٩٠ سرجوش

D=28" ٢٠١٨،٣۴٩،٧٩٠ سرجوش

D=30" ٢١١٩،٠٢٣،٩٧٠ سرجوش

D=32" ٢٢١٩،٧٠٠،٧٢٠ سرجوش

D=34" ٢٣٢٠،٣٧٨،۴١٠ سرجوش

D=36" ٢۴٢١،۴۶۴،٧٣٠ سرجوش

۶٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 M1CWHT
٠۵٣١۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

ALL SIZES ٠١٣٠،٠۵٠ اینچ/متر

۶٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٠۵۴١۶١

گروه کد

فصل پنجم -  لوله کشی -  عمليات تکميلی لوله کشی

D<2" ٠١٣٣،۵۶٠ اینچ/متر

D>=2" ٠٢١٧،۴٩٠ اینچ/متر

۶۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

لوله کشی

 فصل ششم – عمليات پيش راه اندازی لوله آشی

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

،(SPRING HANGER)٢–هزینه تمامی آارهای مورد نياز پيش راه اندازی خطوط لوله آشی از جمله: فالشينگ خطوط ، بازآردن تكيه گاه ها و آویزهای موقت
و بطور آلی آارهای متعارف مورد نياز پيش راه اندازی طبق (TATEMENTهای مربوط(GASKET ) ، بستن مجدد فلنج ها و نصب TESTآزمایش نشت یابی(

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

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

.قطر” آنها می باشد

۶۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

شيرهای کنترل و اندازه گيرها M1PRCV
٠۶٠١۶١

گروه کد

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

D<=12" ٠١١٧۴،٢۶٠٢١٧،٨۴٠٢۶١،۴۵٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢٢٠٨،٢٣٠٢۶٠،٣۶٠٠ اینچ/قطر

۶۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

صافی ها M1PRST
٠۶١١۶١

گروه کد

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

CLASS<=600 ٠١۵٧،۵۴٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢٧١،٨٧٠ اینچ/قطر

CLASS >1500 ٠٣٨۶،٢٧٠ اینچ/قطر

۶٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

صفحات اریفيس M1PROP
٠۶٢١۶١

گروه کد

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

CLASS<=600 ٠١۴۴،١٨٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢۵۵،٢٣٠ اینچ/قطر

CLASS >1500 ٠٣۶۵،۵۶٠ اینچ/قطر

۶٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

شيرهای اطمينان M1PRSV
٠۶٣١۶١

گروه کد

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

D<=12" ٠١١۶٧،٩۵٠٢٠٩،٩١٠٢۵١،٨٧٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢٢٠٠،٠٧٠٢۵٠،١٧٠٠ اینچ/قطر

۶٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط لوله کشی M1PRPI
٠۶۴١۶١

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١١،٧۴٠ اینچ/متر

٧٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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

.١–قيمت ردیف های خم آاری لوله ها قيمت متوسط هر متر لوله خم شده برای تمام شعاع ها و زاویه های خم آاری می باشد
.٢–واحد اندازه گيری "فلنج و  اتصال جدا آننده" "عدد" می باشد

٧١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 =< 600اتصال فلنج جدا کننده M1MSIFC1
٠٧٠١۶١

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=  2 " ٠١١١٨،۶٣٠ سرجوش

D=  3" ٠٢١٧٧،٩۵٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٢٣٧،٢۶٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٢٩۶،۵٨٠ سرجوش

D=  6" ٠۵٣۵۵،٩٠٠ سرجوش

D=  8" ٠۶۴٧۴،۵٣٠ سرجوش

D=  10" ٠٧۵٩٣،١۶٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٧١١،٧٩٠ سرجوش

D=  14" ٠٩٨٣٠،۴٣٠ سرجوش

D=  16" ١٠٩۴٩،٠۶٠ سرجوش

D=  18" ١١١،٠۶٧،۶٩٠ سرجوش

D=  20" ١٢١،١٨۶،٣٢٠ سرجوش

D=  24" ١٣١،۴٢٣،۵٩٠ سرجوش

D=  26" ١۴١،۵۴٢،٢٢٠ سرجوش

D=  28" ١۵١،۶۶٠،٨۵٠ سرجوش

D=  30" ١۶١،٧٧٩،۴٨٠ سرجوش

D=  32" ١٧١،٨٩٨،٣۶٠ سرجوش

D=  34" ١٨٢،٠١٧،٠٠٠ سرجوش

D=  36" ١٩٢،١٣۵،۶٣٠ سرجوش

٧٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 =< 1500اتصال فلنج جدا کننده M1MSIFC2
٠٧٠٢۶١

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=  2 " ٠١١۴٨،۶۶٠ سرجوش

D=  3" ٠٢٢٢٢،۶٢٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٢٩۶،۵٨٠ سرجوش

D=  5" ٠۴٣٧٠،۵۴٠ سرجوش

D=  6" ٠۵۴۴۵،٢۴٠ سرجوش

D=  8" ٠۶۵٩٣،١۶٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٧۴١،٨٢٠ سرجوش

D=  12" ٠٨٨٨٩،٧۴٠ سرجوش

D=  14" ٠٩١،٠٣٨،۶۵٠ سرجوش

D=  16" ١٠١،١٨۶،٣٢٠ سرجوش

D=  18" ١١١،٣٣۵،٢٣٠ سرجوش

D=  20" ١٢١،۴٨٢،٩٠٠ سرجوش

D=  24" ١٣١،٧٧٩،۴٨٠ سرجوش

D=  26" ١۴١،٩٢٨،٣٩٠ سرجوش

D=  28" ١۵٢،٠٧۶،٣١٠ سرجوش

D=  30" ١۶٢،٢٢۴،٩٧٠ سرجوش

D=  32" ١٧٢،٣٧٢،٨٩٠ سرجوش

D=  34" ١٨٢،۵٢١،۵۶٠ سرجوش

D=  36" ١٩٢،۶۶٩،۴٧٠ سرجوش

٧٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 > 1500اتصال فلنج جدا کننده M1MSIFC3
٠٧٠٣۶١

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=  2 " ٠١١٧٧،٩۵٠ سرجوش

D=  3" ٠٢٢۶٧،٢٩٠ سرجوش

D=  4" ٠٣٣۵۵،٩٠٠ سرجوش

D=  5" ٠۴۴۴۵،٢۴٠ سرجوش

D=  6" ٠۵۵٣٣،٨۵٠ سرجوش

D=  8" ٠۶٧١١،٧٩٠ سرجوش

D=  10" ٠٧٨٨٩،٧۴٠ سرجوش

D=  12" ٠٨١،٠۵۶،٠٣٠ سرجوش

٧۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٠٧١١۶١

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=  2 " ٠١١۶۵،٧٩٠ عدد

D=  3" ٠٢٢۴٨،۴٣٠ عدد

D=  4" ٠٣٣٣١،٣٣٠ عدد

D=  5" ٠۴۴١۴،۴٧٠ عدد

D=  6" ٠۵۵٠۴،٣١٠ عدد

D=  8" ٠۶٧٨۴،٨۶٠ عدد

D=  10" ٠٧٩٨٢،۴۵٠ عدد

D=  12" ٠٨١،١٧٨،٠۴٠ عدد

D=  14" ٠٩١،٣٧۴،١٣٠ عدد

D=  16" ١٠١،۵٧١،٢٢٠ عدد

D=  18" ١١١،٧۶٧،٣١٠ عدد

D=  20" ١٢١،٩۶٢،٨٩٠ عدد

D=  24" ١٣٢،٣۵۶،٠٨٠ عدد

D=  26" ١۴٢،۵۵٢،١۶٠ عدد

D=  28" ١۵٢،٧۴٨،٧۶٠ عدد

D=  30" ١۶٢،٩۴۵،٨۵٠ عدد

D=  32" ١٧٣،١۴١،٩۴٠ عدد

D=  34" ١٨٣،٣٣٨،۵٣٠ عدد

D=  36" ١٩٣،۵٣۴،۶٢٠ عدد

٧۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 خم کاری لوله M1MSBN
٠٧٢١۶١

گروه کد

فصل هفتم -  لوله کشی -  کارهای متفرقه لوله کشی

D=  2 " ٠١١۶۴،٧٩٠ متر

D=  3" ٠٢٢١۴،٢٢٠ متر

D=  4" ٠٣٢٩۶،۵٨٠ متر

D=  5" ٠۴٣٨١،٩٣٠ متر

D=  6" ٠۵۴۴۵،۶۴٠ متر

٧۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

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

)، مجموعه ای از دستگاه ها و تجهيزات مختلف اعم از(ثابت و دوار)  می باشد آه همراه لوله آشی ها و١PACKAGED–منظور از تجهيزات بسته ای(
آابل آشی های مربوط روی یك شاسی قرار دارند. پيمانكار مسئوليت نصب و تراز آردن مجموعه را روی تكيه گاه(فونداسيون) مربوط بعهده دارد.

در مواردی آه طبق نظر آارفرما عمليات پيش راه اندازی برای تجهيزاتی مانند آمپرسور هوا و دیزل ژنراتور، الزامی باشد، هزینه این عمليات معادل %۵
.هزینه مجموعه آامل بسته مربوط محاسبه می شود

.٢–هزینه آارهایی آه در دوره پيش راه اندازی تجهيزات ثابت صورت می گيرد، در قيمت ردیف های مربوط پيش بينی شده است
.٣–هزینه تأمين گروت در قيمت های این فصل منظور نشده است

۴–دستگاه تفكيك گر(با قطر و طول معين بهمراه سكوها و اتصاالت و متعلقات آن)  و با مجموعه وزن آن بعنوان یك مخزن آه بر روی فونداسيون بتونی نصب
.می شود محسوب می گردد و از این ردیف برای محاسبه قيمت نصب استفاده می شود

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

.الزم برای اجرای آزمایش هيدرواستاتيك ، اضافه بهایی محاسبه نمی شود BLIND FLANGE ۶–برای ساخت انواع
٧–برای آزمایش هيدرواستاتيك، هزینه تأمين آب در محدوده محل اجرای آار (به شعاع حداآثر ۵ آيلومتر از محل مصرف ) بعهده آارفرماست ولی انتقال آن در

.داخل این محدوده بعهده پيمانكار می باشد
.٨–تأثير تعداد نازل ها در آزمایش های هيدرواستاتيك تجهيزات نادیده گرفته می شود و قيمت یكسان برای آنها منظور می شود

٧٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات بسته ای M2EQPK
١٠٠١۶١

گروه کد

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

W: UP TO 2000 KG ٠١١١،٩٩٠ کيلوگرم

W: >2000-5000 KG ٠٢١٠،١٨٠ کيلوگرم

W:  >5000 KG ٠٣٧،٨٩٠ کيلوگرم

٧٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ظروف و درام ها - نوع افقی روی پی بتنی M2EQVS01
١٠١١۶١

گروه کد

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

ALL WEGHITS ٠١۵،٩٨٠ کيلوگرم

٧٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ظروف و درام ها - نوع عمودی روی پی بتنی M2EQVS02
١٠١٢۶١

گروه کد

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

ALL WEGHITS ٠١٨،٠٠٠ کيلوگرم

٨٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دستگاه های پرتاب و ارسال توپک M2EQLR
١٠٢١۶١

گروه کد

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

W: UP TO 5 TO ٠١٨،٢٣۴،١۴٠ تن

W: >5 TON ٠٢١٠،٧٩٨،٠٨٠ تن

٨١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جرثقيل های سقفی M2EQCR
١٠٣١۶١

گروه کد

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

CAPACITY: UP TO 10 TON ٠١٨،٨١٣،٨٩٠ تن

CAPACITY:  >10TON ٠٢٧،۵۴٩،٩٢٠ تن

٨٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

باالبرها M2EQHO
١٠۴١۶١

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١۴،١٢١،۴٣٠ تن

٨٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات هيدرو استاتيکی M2EQHS
١٠۵١۶١

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢۴٢،٠۶٠ متر مکعب

٨۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

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

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

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

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

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

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

٨۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم -  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، چهارچوب ها ... M2STSF01
١١٠١۶١

گروه کد

فصل یازدهم -  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

٨۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم -  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
١١٠٢۶١

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١٩،٩٣٠ کيلوگرم

٨٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم -  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
١١٠٣۶١

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۶،٨۴٠ کيلوگرم

٨٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت قطعات - اسکلت فلزی - تير ورق / خرپا M2STSF04
١١٠۴۶١

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١۴،٨١٠ کيلوگرم

٨٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب قطعات - تکيه گاه، پایه چراغ، چارچوب ها ... M2STFE01
١١١١۶١

گروه کد

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

W : 10-50 KG ٠١٢٨،۶٣٠ کيلوگرم

W: >50 KG ٠٢٢١،٣۴٠ کيلوگرم

٩٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم -  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
١١١٢۶١

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢٨،۶٣٠ کيلوگرم

٩١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم -  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 - صفحات مشبک M2STFE03
١١١٣۶١

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١١،۴٧٠ کيلوگرم

٩٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم -  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 - صفحات آج دار M2STFE04
١١١۴۶١

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٧،٧١٠ کيلوگرم

٩٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم -  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
١١١۵۶١

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢٠،٧٧٠ کيلوگرم

٩۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم -  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
١١٢١۶١

گروه کد

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

ورق کاری دیوار های جانبی ٠١۵٣،٠۶٠ متر مربع

ورق کاری سقف ها ٠٢٣۶،۵٨٠ متر مربع

٩۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل یازدهم -  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)

M2STFF کيلوگرم١٠ساخت و نصب تکيه گاه های زیر 
١١٣١۶١

گروه کد

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

W: UP TO 5 KG ٠١٢٣٩،٨٧٠ عدد

W:  >5-10 KG ٠٢۵١٨،۵٣٠ عدد

٩۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل دوازدهم – عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

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

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

، بصورت اقالم ستاره دار منظور شده است و در هر مورد باید براساس آناليز ردیف مربوط SHOP ۵–سندبالست و رنگ آميزی تجهيزات سنگين تر از ١۵ تن در
.ارزیابی شود

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

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

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

٩٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کارهای لوله کشی - سند بالست M2PAPI01
١٢٠١۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و
رنگ آميزی

ALL DIAMETERS ٠١١٠۴،٩١٠ متر مربع

٩٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کارهای لوله کشی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAPI02
١٢٠٢۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و
رنگ آميزی

ALL DIAMETERS ٠١٣١،٠۴٠ متر مربع

٩٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2PAPI03 اینچ٢کارهای لوله کشی - رنگ در محل نصب - قطرهای زیر 
١٢٠٣۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و
رنگ آميزی

ALL DIAMETERS <2" ٠١١٠۶،٠۴٠ متر مربع

١٠٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2PAPI04 اینچ و بيشتر٢کارهای لوله کشی - رنگ در محل نصب - قطرهای 
١٢٠۴۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و
رنگ آميزی

ALL DIAMETERS >=2" ٠١٧٨،۶۶٠ متر مربع

١٠١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کارهای لوله کشی - لکه گيری M2PAPI05
١٢٠۵۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و
رنگ آميزی

ALL DIAMETERS ٠١۴٩،٧٧٠ متر مربع

١٠٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - ماسه پاشی M2PAEQ01
١٢١١۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و
رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١١١٩،٢۵٠ متر مربع

١٠٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - رنگ در کارگاه رنگ M2PAEQ02
١٢١٢۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و
رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١٢٣،٢٨٠ متر مربع

١٠۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - رنگ در محل نصب M2PAEQ03
١٢١٣۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و
رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١۵۴،٣٨٠ متر مربع

١٠۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات - لکه گيری M2PAEQ04
١٢١۴۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و
رنگ آميزی

ALL SIZES ٠١٢۴،٨٨٠ متر مربع

١٠۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - سند بالست M2PAST01
١٢٢١۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و
رنگ آميزی

LIGHT STEEL STRUCTUER ٠١٨،۴١٠ کيلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢۴،٢٠٠ کيلوگرم

١٠٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAST02
١٢٢٢۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و
رنگ آميزی

LIGHT STEEL STRUCTUER ٠١٢،٢٣٠ کيلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢٨٩٠ کيلوگرم

١٠٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - رنگ در محل نصب M2PAST03
١٢٢٣۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و
رنگ آميزی

LIGHT STEEL STRUCTUER ٠١۴،٩٠٠ کيلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢١،٩٣٠ کيلوگرم

١٠٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسکلت فلزی - لکه گيری M2PAST04
١٢٢۴۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و
رنگ آميزی

LIGHT STEEL STRUCTUER ٠١١،٩٩٠ کيلوگرم

HEAVY STEEL STRUCTUER ٠٢١،٢۴٠ کيلوگرم

١١٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی و رنگ آميزی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح رنگ آميزی M2PAMT
١٢٣١۶١

گروه کد

فصل دوازدهم -  نصب تجهيزات، رنگ و عایق - عمليات زنگ زدائی 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

PRIMER(P5 )
٠۵٧٩،٣۴٠ متر مربع

MODIFIED SIKICONE

PRIMER (P6)
٠۶۴۵،٨٢٠ متر مربع

EPOXY PRIMER(P7) ٠٧٢٧،۴٨٠ متر مربع

MOD, ACRYLIC

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 EPOXYN

FINISH (F3)
١٢١٨،٣۶٠ متر مربع

PURE SILICONE

FINISH(F4)
١٣۶٧،٢۶٠ متر مربع

١١١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل سيزدهم – عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی و ضد حریق و خوردگی

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

.در هر طولی آه باشند، با قيمت یكسان محاسبه می گردد (LEVEL GAGES)٢–عایقكاری تمام سطح سنج ها
.در قيمت ها، منظور شده است  INSULATION SUPPORT RING ٣–هزینه ساخت و نصب

.۴–به ازای هر الیه عایقكاری اضافی، در مواردی آه ضخامت عایق زیاد باشد، ٢۵% قيمت ردیف مربوط منظور ميشود
.۵–قيمت عایقكاری با پشم سنك یا  سيليكات آليسم یكسان منظور می شود

.سيليكات آليسم استفاد شود، ١٠% به قيمت عایقكاری گرم اضافه می شود  (BOARD)۶–هرگاه به جای سليكات آلسيم پيش ساخته ، از صفحات
.٧–هزینه عایقكاری لوله های بزرگتر از ٣۶ اینچ، براساس قيمت های عایقكاری تجهيزات، محاسبه می شود

٨–برای عایقكاری تجهيزاتی آه پوشش ورق روی آنها، بصورت پيش ساخته توسط سازنده دستگاه تأمين شود، ٢٠ % از قيمت ردیف مربوطه آسر
.می شود

.لوله ها در آارگاه های ثالث، هيچگونه اضافه بهایی محاسبه نمی شود COATING & WRAPPING ٩–برای
.شده آارفرما، فقط هزینه نوار پيچی سرجوش ها و اتصاالت طبق قيمت های این بخش محاسبه می شود ١٠COAT & WRAP–برای لوله های

محاسبه نمی شود ولی برای لوله های عایق شده توسط HOLIDAY TEST می شوند، هزینه ای بابت COAT & WRAP ١١–برای لولههایی آه توسط پيمانكار
.برای آزمایش منفذیابی و ترميم عيوب محاسبه می گردد COAT & WRAPآارفرما، ۵% قيمت

.، می باشد SINGLE COAT & SINGLE WRAP بيشتر از قيمت ١٢DOUBLE COAT & DOUBLE WRAP  ،25%–قيمت عایقكاری رطوبتی
، در شرایطی آه مصالح SINGLE COAT & DOUBLE WRAP ، با عایقكاری رطوبتیSINGLE COAT & SINGLE WRAP ١٣–قيمت های عایقكاری با عایقكاری

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

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

.می باشد 

١١٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

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
١٣٠١۶١

گروه کد

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

DIA: <2 INCH ٠١١٢١،۵٠٠ متر

DIA: 2-6 INCH ٠٢١۶۵،٧۵٠ متر

DIA: 8-12 INCH ٠٣٢٠٣،۵٣٠ متر

DIA: 14_16 INCH ٠۴٢۴١،۶۴٠ متر

DIA: 18-24 INCH ٠۵٢٩۵،٠٢٠ متر

DIA: 26 -36 INCH ٠۶٣۴٧،٣۴٠ متر

١١٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - شير آالت و فيتينگ ها M2ISPH02
١٣٠٢۶١

گروه کد

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

DIA: <2 INCH ٠١١٩٢،٩٧٠ عدد

DIA: 2-6 INCH ٠٢٣٨۴،۶٣٠ عدد

DIA: 8-12 INCH ٠٣۵٧۶،٣٠٠ عدد

DIA: 14_16 INCH ٠۴۶٩١،٧٢٠ عدد

DIA: 18-24 INCH ٠۵٧۶٨،٩۴٠ عدد

DIA: >24 INCH ٠۶٩۶١،۵٩٠ عدد

١١۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها M2ISPH03
١٣٠٣۶١

گروه کد

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

DIA: <2 INCH ٠١٩۶،۴٨٠ عدد

DIA: 2-6 INCH ٠٢١٩٢،٣٢٠ عدد

DIA: 8-12 INCH ٠٣٢٨٨،١۵٠ عدد

DIA: 14_16 INCH ٠۴٣۴۵،٩۴٠ عدد

DIA: 18-24 INCH ٠۵٣٨۴،۴٧٠ عدد

DIA: >24 INCH ٠۶۴٨٠،٧٩٠ عدد

١١۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2ISPH0401
١٣٠۴۶١

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٨٣٣،٢١٠ عدد

١١۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - سر و ته مبدل ها و ظروف M2ISEH01
١٣١١۶١

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١،٧۵٣،۶٠٠ متر مربع

١١٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - دیواره مبدل ها و ظروف M2ISEH02
١٣١٢۶١

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٣١۵،۶۵٠ متر مربع

١١٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری ضد آتش - لبه های پائينی ظروف M2ISFP01
١٣٢١۶١

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٢٢،٢١۶،٨١٠ متر مکعب

١١٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری ضد آتش - اسکلت فلزی M2ISFP02
١٣٢٢۶١

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٣٢،۶۴٩،٩١٠ متر مکعب

١٢٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - پوشش و نوار پيچی گرم M2ISWR01
١٣٣١۶١

گروه کد

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

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١١٨،٢٣٠ اینچ/متر

DIA:     >10 INCH ٠٢١۵،٩۵٠ اینچ/متر

١٢١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - نوارپيچی سرد M2ISWR02
١٣٣٢۶١

گروه کد

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

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١٢٢،۴۶٠ اینچ/متر

DIA:     >10 INCH ٠٢٢١،١۵٠ اینچ/متر

١٢٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - نوار پيچی و تعمير اتصاالت M2ISWR03
١٣٣٣۶١

گروه کد

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

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١٨١،١٣٠ اینچ/قطر

DIA:     >10 INCH ٠٢۶٠،١۶٠ اینچ/قطر

١٢٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2ISMT0101
١٣۴١۶١

گروه کد

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

ALL DIAMETERS ٠١٣٢،٧٩٠ اینچ/متر

١٢۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2ISMT0102
١٣۴٢۶١

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٧٧،٣٨٠ اینچ/قطر

١٢۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2ISMT0103
١٣۴٣۶١

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢٠،٨١٠ اینچ/قطر

١٢۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2ISMT0104
١٣۴۴۶١

گروه کد

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

ALL DIAMETERS ٠١۴٠،٣٩٠ اینچ/متر

١٢٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2ISMT0105
١٣۴۵۶١

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۴۶۴،٠۵٠ دستگاه

١٢٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری حرارتی - عایقکاری گرم تجهيزات M2ISMT02
١٣۴۶۶١

گروه کد

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

سر و ته ظروف ٠١١،٠۵١،۶٠٠ متر مربع

دیواره ظروف ٠٢٣٧٢،٨٢٠ متر مربع

١٢٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل چهاردهم - حمل تجهيزات و مصالح تا انبار پيمانکار

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

.هزینه های بارگيری و حمل باراندازی از انبار پيمانكار تا محل نصب و یا آارگاه های جانبی دیگر پيمانكار در قيمت ردیف های نصب منظور شده است

١٣٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل چهاردهم -  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
١۴٠١۶١

گروه کد

فصل چهاردهم -  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

١٣١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل M2TR02
١۴١١۶١

گروه کد

فصل چهاردهم -  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

١٣٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

آارهای برق

فصل بيست و یکم – کابل کشی و سيم کشی

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

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

برای Sمجموع سطح مقطع هادی های بكار رفته در آابل می باشد. بعنوان مثال،   S محاسبه شده است. منظور از S ٣–قيمت ها برحسب سطح مقطع
.آابل ٣×۴ ميليمترمربع، معادل ١٢ ميليمترمربع و برای آابل٧٠+٩۵×٣ ميليمتر مربع ، معادل ٣۵۵ ميليمتر مربع است

و غيره) در قيمت ها منظور شده است و هيچگونه تغيير قيمت از  XLPE , PE, PVC)۴–عایق و پوشش تمامی آابل ها در این فصل، بدون توجه به جنس آنها
.این بابت محاسبه نمی شود

.۵–آابل آشی و سيم آشی به هر روش و در هر محل یكسان فرض شده و از تفاوت های اجرایی جزیی چشم پوشی شده است 
۶–تمامی آارهای تكميلی مربوط به آابل آشی شامل مرتب آردن، مهار آردن ، نصب شماره آابل ، آزمایش طبق نقشه و مشخصات فنی و تحویل به

.آارفرما، در قيمت ها منظور شده است
.، هزینه آن باید جدگانه محاسبه شود HIGH POT TEST )  و تلفن چك در نظر گرفته شده است. در صورت نياز به٧TESTER–آزمایش آابل با مگر تستر(

.٨–آابل های قدرت و آنترل از نوع زره دار فرض شده است
:٩–در محاسبه بهای ردیف ها مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  حمل قرقره از انبار پيمانكار به محل اجرا و قراردادن آن روی خرك آابل
 ــ  خواباندن آابل یا سيم در محل تعيين شده طبق نقشه و مشخصات فنی

(ــ  مرتب آردن، مهار آردن و نصب شماره آابل یا سيم(در صورت نياز
ــ  آزمایش های عایقی و صحت اتصال و تحویل به آارفرما

١٠–قيمت ردیف ها بر مبنای هادی مسی محاسبه شده است. در صورتی آه هادی آابل آلومينيومی باشد، ضریب ٠/٧ به ردیف های مربوط اعمال
.می شود 

.١١–در آابل آشی تلفن، سرسيم بندی جزو مراحل اجرایی و هزینه آن در قيمت ها منظور شده است
.١٢–قطرهای مختلف هادی در آابل های تلفن یكسان فرض شده است و قيمت ها تنها بر اساس تعداد روج های هر آابل محاسبه گردیده است

١٣٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 ELCW01
٢١٠١۶١

گروه کد

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

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٣۵،٧٧٠٣٧،١٣٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢۴٠،٨۶٠۴٢،٢٣٠۵٣،٣١٠ متر

40 < S <= 64 MM2٧٧،۴١٠٩١،٢٣٠ ٠٣۵١،٠٨٠۵٢،٣١٠۶۶،١۵٠ متر

64 < S <= 100 MM2٩٢،١٠٠١٠۵،٨٢٠ ٠۴۶١،٢٨٠۶٢،۴۴٠٨٠،۶٣٠ متر

100 < S <= 140 MM2١١٢،١۴٠١٢٨،٣۵٠ ٠۵٧۵،٩٢٠٧٩،۵٢٠٩٨،۶٠٠ متر

140 < S <= 190 MM2١٢٣،٠٠٠١٣٨،۴١٠ ٠۶٩٠،١۴٠٩۴،٠٣٠١١٠،٠٠٠ متر

190 < S <= 240 MM2١٣١،٣٠٠١۴٧،٠۶٠ ٠٧٩٩،۶٣٠١٠٢،۶۶٠١١٧،٩٩٠ متر

240 < S <= 300 MM2١۴۶،٢٣٠١۶١،۶٩٠ ٠٨١١٣،٨۴٠١١۶،٣٩٠١٣٣،٠٩٠ متر

300 < S <= 450 MM2٢٠٩،٩۶٠٢٣١،٣١٠ ٠٩١۶٨،٨٠٠١٧٣،٣٠٠١٩١،۴۶٠ متر

450 < S <= 500 MM2٣٠٣،٧۶٠٣٢٧،٢۶٠ ١٠٢۵٣،١٢٠٢۵٩،٩۴٠٢٨٣،٢٢٠ متر

500 < S < = 650 MM2٣٣٢،٠١٠٣۵۵،١٣٠ ١١٢٨١،٢٨٠٢٨٧،۴٧٠٣١١،٨٨٠ متر

650 < S < =800 MM2٣٩۶،١٣٠۴١٩،١٣٠ ١٢٣۴٨،٧٨٠٣۵٨،٨۴٠٣٧۶،١۵٠ متر

800 < S < = 1000 MM2۴٩٠،١٠٠۵٠٩،٠۵٠ ١٣۴۵٠،٠١٠۴۶٣،٠٢٠۴٧۴،٠٨٠ متر

1000 < S < 1200 MM2۵۶٨،٧٣٠۵٨۵،١٨٠ ١۴۵٣۴،٣٨٠۵۵۵،٠٠٠۵۵۵،٣٣٠ متر

S> 1200 MM2۶٣٣،٨۶٠۶٣٩،٩٩٠ ١۵۶١٨،٧٧٠۶۴٢،۶١٠۶٣٠،٧٩٠ متر

١٣۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های تلفن ELCW02
٢١١١۶١

گروه کد

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

N<=12 PAIRS ٠١۶٨،٣٨٠ متر

12< N < 60 PAIRS ٠٢٩۵،۴٨٠ متر

60< N < 100 PAIRS ٠٣١٢٣،٠٣٠ متر

100< N   PAIRS ٠۴١۵٠،٣۵٠ متر

١٣۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيم ها ELCW03
٢١٢١۶١

گروه کد

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

S < =  0.5  MM2 ٠١٩،٨٠٠ متر

0.5 <S <= 1.5 MM2 ٠٢١٣،٠٧٠ متر

1.5 < S <=6 MM2 ٠٣١۶،٣۵٠ متر

6 < S <= 16 MM2 ٠۴٢١،٢۶٠ متر

١٣۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٢١٣١۶١

گروه کد

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

ELEC. HEAT TRACING

CABLE
٠١٩١،٢٠٠ متر

COAXIAL CABLE ٠٢١٠٨،۴١٠ متر

١٣٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ماسه ریزی و آجرچينی داخل ترانشه ELCW05
٢١۴١۶١

گروه کد

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

ماسه ریزی زیر و روی کابلها ٠١٨٧،١٣٠ متر مربع

آجرچينی روی مسير کابلها ٠٢١٢٣،٢٣٠ متر مربع

١٣٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

آارهای برق

فصل بيست و دوم – سرسيم بندی و اتصال کابل ها

.سيم است. واحد اندازه گيری گلند عدد می باشد  (CORE)١–واحد اندازه گيری ردیف های این فصل ، سر یا انتهای آابل شامل یك یا چند رشته
.می باشد HEAT SHRINK ٢–بهای ردیف های سرسيم بندی آابل های فشار ضعيف و آنترل شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای آابلشو و سرسيم و

٣–بهای ردیف های سرسيم بندی آابل های فشار متوسط(بيش از ١٠٠٠ ولت تا ۶۶ آيلو ولت) شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای آابل شو و سر
.، می باشد(CONNECTION KIT)آابل

.هزینه  آن جداگانه محاسبه می شود  HIGH POT TEST ۴–آزمایش های الزم با مگر تستر و تلفن چك در نظر گرفته شده است. در صورت نياز به
۵–بهای اتصال(مفصل بندی) آابل های فشار متوسط ، ٢/۴ برابر بهای ردیف های سرسيم بندی همان آابل هاست. هرگاه در موارد خاص و با نظر مهندس

.مشاور نياز به اتصال سایر انواع آابل ها، باشد بهای هر ردیف ٢/١۵ برابر ردیف سرسيم بندی آابل مربوط می باشد
:۶–در محاسبه بهای ردیف های سرسيم بندی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  فرم دادن آابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی
 ــ  جدا آردن پوسته و عایق و نصب آابلشو یا سر سيم

 ــ  نصب شماره سيم و آابل
 ــ  پوشاندن قسمت های برق دار هادی با استفاده از نوار چسب یا روش های مشابه طبق مشخصات فنی

 ــ  بستن سرسيم در  محل مشخص شده طبق مشخصات فنی
 ــ   آزمایش های عایقی و صحت اتصال(در صورت نياز) و تحویل به آارفرما

: ٧–در محاسبه بهای ردیف های مفصل بندی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
 ــ  فرم دادن آابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی

 ــ  جدا آردن پوسته و عایق
 ــ  مفصل بندی طبق مشخصات فنی

 ــ  آزمایش های عایقی و صحت اتصال و تحویل به آارفرما

١٣٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم 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)

سرسيم بندی کابل های کنترل ELTJ01
٢٢٠١۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

S<=1 MM2١٣٩،۶٣٠١٩۶،١٧٠ ١٨۴،١۵٠ ٠١٢٧،١۶٠٧٠،٢٨٠١٠۴،٠٧٠ سر

1< S <= 2.5 MM2٢۵٨،۵٧٠٣۶٣،٢٩٠ ٣۴١،٠٢٠ ٠٢۵٠،٣٠٠١٣٠،١۵٠١٩٢،٧٣٠ سر

2.5< S <= 4 MM2٣٣٠،٩۶٠۴۶۵،٠١٠ ۴٣۶،۵٠٠ ٠٣۶۴،٣٧٠١۶۶،۵٨٠٢۴۶،٧٠٠ سر

١۴٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم 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)

سرسيم بندی کابل های فشار ضعيف - بدون زره ELTJ02UA
٢٢١١۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

S<=2.5 MM2۵۴،۴٧٠ ٠١١٧،٢١٠٢٧،٠٩٠٣٨،٨٠٠ سر

2.5< S <=10 MM2۶٨،٠٨٠ ٠٢٢١،۵٢٠٣٣،٨۶٠۴٨،۵١٠ سر

10< S <=35 MM2١٠٢،١٢٠ ٠٣٣٢،٢۶٠۵٠،٧٩٠٧٢،٧٧٠ سر

35< S <=95 MM2١٧٠،٢١٠ ٠۴۵٣،٧٩٠٨۴،۶۵٠١٢١،٢٧٠ سر

95< S < 185 MM2٢٧٢،٣٢٠ ٠۵٨۶،٠۵٠١٣۵،۴۵٠١٩۴،٠۴٠ سر

185< S <=300 MM2٣٧۴،۴٣٠ ٠۶١١٨،٣٢٠١٨۶،٢۴٠٢۶۶،٨٠٠ سر

300< S <500 MM2۵١٠،۶٠٠ ٠٧١۶١،٣۵٠٢۵٣،٩۶٠٣۶٣،٨٢٠ سر

500<S MM2۶٨٠،٧٩٠ ٠٨٢١۵،١٣٠٣٣٨،۶٢٠۴٨۵،٠٩٠ سر

١۴١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03 [4] 4

1 CORE2 CORES3 CORES4,5 CORES
رديف

بهاي واحد (ريال)

سرسيم بندی کابل های فشار ضعيف - زره دار ELTJ02AR
٢٢١٢۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

S<=2.5 MM2٠ ٠١١٩،٣١٠٣٠،٣١٠۴٣،١٧٠ سر

2.5< S <=10 MM2٠ ٠٢٢۴،١٣٠٣٧،٨٩٠۵٣،٩۵٠ سر

10< S <=35 MM2٠ ٠٣٣۶،١٩٠۵۶،٨٣٠٨٠،٩٣٠ سر

35< S <=95 MM2٠ ٠۴۶٠،٣٢٠٩۴،٧٢٠١٣۴،٨٨٠ سر

95< S <= 185 MM2٠ ٠۵٩۶،۵٢٠١۵١،۵۵٠٢١۵،٨١٠ سر

185< S <=300 MM2٠ ٠۶١٣٢،٧٠٠٢٠٨،٣٧٠٢٩۶،٧۴٠ سر

300< S <=500 MM2٠ ٠٧١٨٠،٩۶٠٢٨۴،١۵٠۴٠۴،۶۵٠ سر

500<S MM2٠ ٠٨٢۴١،٢٨٠٣٧٨،٨٧٠۵٣٩،۵۴٠ سر

١۴٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0301 کيلو ولت۶٫۶سرسيم بندی کابل های فشار متوسط - تا 
٢٢٢١۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

10< S <=35 MM2٩٧٣،٧۶٠ ٠١۴٨٠،٨٢٠٧٢٩،٩٠٠٩۵٣،۴٣٠ سر

35< S <=95 MM2١،۵۵٧،٣٧٠ ٠٢٧۶٩،٧٣٠١،١۶٧،٩٢٠١،۵٢۴،۴٢٠ سر

95< S <= 185 MM2٢،٣٣٧،٢٩٠ ٠٣١،١۵٣،۴٢٠١،٧۵١،٩٩٠٢،٢٨٧،٠٧٠ سر

185< S <=300 MM2٣،١١۵،۵٢٠ ٠۴١،۵٣٧،۵١٠٢،٣٣۴،٩٨٠٣،٠۴٩،۶١٠ سر

300< S <=500 MM2٣،٨٩۴،۶۶٠ ٠۵١،٩٢٢،۴۵٠٢،٩١٩،۵٢٠٣،٨١١،٩۴٠ سر

500<S MM2۴،۶٧٣،٣۵٠ ٠۶٢،٣٠٧،۴٨٠٣،۵٠٢،٨٩٠۴،۵٧۴،٧۴٠ سر

١۴٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0302 کيلو ولت١١سرسيم بندی کابل های فشار متوسط - 
٢٢٢٢۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

10< S <=35 MM2١،١١٩،۴۶٠ ٠١۵۴٩،٠٠٠٨٣٧،۶٩٠١،٠٩۴،۵١٠ سر

35< S <=95 MM2١،٧٨٩،٨٨٠ ٠٢٨٧٨،۴٧٠١،٣۴٠،١۶٠١،٧۵٠،٩٣٠ سر

95< S < 185 MM2٢،۶٨۵،٧۶٠ ٠٣١،٣١٧،٧٠٠٢،٠١١،١٩٠٢،۶٢٧،٢٢٠ سر

185< S <=300 MM2٣،۵٨٠،۵۴٠ ٠۴١،٧۵۵،٩٢٠٢،۶٨١،۴٨٠٣،۵٠٢،١٧٠ سر

300< S <=500 MM2۴،۴٧۵،۶۴٠ ٠۵٢،١٩۴،۶٩٠٣،٣۵١،١٣٠۴،٣٧٨،١۵٠ سر

500<S MM2۵،٣٧٠،٨٨٠ ٠۶٢،۶٣۴،١٧٠۴،٠٢١،٣٢٠۵،٢۵۴،٢٧٠ سر

١۴۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0303 کيلو ولت٢٠سرسيم بندی کابل های فشار متوسط - 
٢٢٢٣۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

10< S <=35 MM2١،٢٩٨،٨٨٠ ٠١۶٣٣،۵١٠٩٧١،٣۶٠١،٢٧٠،٢۴٠ سر

35< S <=95 MM2٢،٠٧٨،۴۵٠ ٠٢١،٠١٣،٠٩٠١،۵۵۴،۴٣٠٢،٠٣١،۶۵٠ سر

95< S <= 185 MM2٣،١١٧،٨٣٠ ٠٣١،۵١٩،٨٧٠٢،٣٣٢،١۶٠٣،٠۴٨،٢١٠ سر

185< S <=300 MM2۴،١۵۶،٧۵٠ ٠۴٢،٠٢۵،۶٢٠٣،١٠٨،٩۶٠۴،٠۶٣،۶١٠ سر

300< S <=500 MM2۵،١٩۶،۵٩٠ ٠۵٢،۵٣٢،٧١٠٣،٨٨۶،٣٧٠۵،٠٨٠،١٨٠ سر

500<S MM2۶،٢٣۵،۶۵٠ ٠۶٣،٠٣٩،۴١٠۴،۶۶٣،٧١٠۶،٠٩۵،٩۶٠ سر

١۴۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0304 کيلو ولت٣٣سرسيم بندی کابل های فشار متوسط - 
٢٢٢۴۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

10< S <=35 MM2١،۶١٧،۵٣٠ ٠١٧٨۴،٠۴٠١،٢٠٨،٣٩٠١،۵٨٠،٠۶٠ سر

35< S <=95 MM2٢،۵٨٨،١٩٠ ٠٢١،٢۵۵،٠٠٠١،٩٣٢،٨١٠٢،۵٢٨،١۴٠ سر

95< S <= 185 MM2٣،٨٨٢،١٧٠ ٠٣١،٨٨٠،٧٩٠٢،٨٩٩،١١٠٣،٧٩١،۶٣٠ سر

185< S <=300 MM2۵،١٧۵،۶٨٠ ٠۴٢،۵٠٨،۵٣٠٣،٨۶۵،٧۶٠۵،٠۵۵،۵٨٠ سر

300< S <=500 MM2۶،۴۶٩،۶۶٠ ٠۵٣،١٣۵،۵٨٠۴،٨٣٢،٢۴٠۶،٣١٩،۵٢٠ سر

500<S MM2٧،٧۶۴،۶۵٠ ٠۶٣،٧۶٣،٧٧٠۵،٧٩٨،۴٠٠٧،۵٨۴،۴٩٠ سر

١۴۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTJ0305 کيلو ولت۶۶سرسيم بندی کابل های فشار متوسط - 
٢٢٢۵۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

10< S <=35 MM2١،٩۵٩،۶٢٠ ٠١٩۴۵،١٣٠١،۴۶١،٩٠٠١،٩١٣،٢٩٠ سر

35< S <=95 MM2٣،١٣٧،٢٧٠ ٠٢١،۵١٣،٠٠٠٢،٣٣٨،۶٠٠٣،٠۵٩،٣١٠ سر

95< S <= 185 MM2۴،٧٠٣،٢٢٠ ٠٣٢،٢۶٩،٠٠٠٣،۵٠٧،٧١٠۴،۵٩٢،۴١٠ سر

185< S <=300 MM2۶،٢٧٢،٠٢٠ ٠۴٣،٠٢٧،٨۵٠۴،۶٨٢،۵٣٠۶،١٢٢،٣۵٠ سر

300< S <=500 MM2٧،٨۵۴،٢٧٠ ٠۵٣،٧٨۴،٧٧٠۵،٨۴٣،۴٨٠٧،۶۶١،١٧٠ سر

500<S MM2٩،٣٨۴،۶۵٠ ٠۶۴،۵٣٧،٧٣٠٧،٠١٩،٠٨٠٩،١٨٣،۵٧٠ سر

١۴٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم 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
٢٢٣١۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۶٢،١٢٠٧٢،٩۴٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢٧۴،۴٨٠٨۶،٨٣٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٨٧،٠٩٠١٠١،٩٠٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٩٩،۴۵٠١١۶،٣۵٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١۴٩،٢٠٠١٧۴،٨۴٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١٨۶،۵۴٠٢١٨،٢۵٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٣۶٠،۶٠٠۴٢١،٧۴٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۵٩۶،٩۶٠۶٩٧،٧٩٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٩۶٩،۵۴٠١،١٣٣،٧٩٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠١،٢٩٢،۶٨٠١،۵١٢،٠٠٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،۶١۶،١٣٠١،٨٨٩،٩۵٠ عدد

M73 (3" DIA.) ١٢١،٨۶۴،۶٧٠٢،١٨٠،٨٣٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣٢،١١٣،٣٣٠٢،۴٧١،۴۵٠ عدد

١۴٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب گلندها - ضد انفجار ELTJ04EX
٢٢٣٢۶١

گروه کد

فصل بيست و دوم -  کارهای برق - سرسيم بندی و اتصال کابل ها

M6 (1/4 " DIA.) ٠١٨۶،۶١٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢١٠٣،٧٣٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣١٢١،۶۵٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴١٣٨،۵٧٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٢٠٨،۴۵٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶٢۶٠،٢٢٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧۵٠٣،٢٠٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨٨٣٢،٨٠٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩١،٣۵٢،٩٢٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠١،٨٠٣،٨۶٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١٢،٢۵۴،٩١٠ عدد

M73 (3" DIA.) ١٢٢،۶٠١،٨١٠ عدد

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣٢،٩۴٨،٨٣٠ عدد

١۴٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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

١–بهای ردیف های نصب سينی و نردبان آابل( قطعات مستقيم و درپوش) و آاندوئيت برحسب مترطول و بهای ردیف های نصب قطعات خاص سينی و
.نردبان آابل(زانو ، سه راه و چهارراه) برحسب تعداد محاسبه شده است

.٢–در ردیف های مربوط به آاندوئيت، هزینه نصب انواع بست به تعداد الزم و طبق مشخصات فنی منظور شده است
٣–هزینه ساخت و نصب تكيه گاه ها(ساپورت ها)، در ردیف های این فصل منظور نشده است و برای تعيين بهای آنها، باید به ردیف های فصل های مربوط

.مراجعه شود
.۴–نصب سينی و آاندوئيت روی انواع  تكيه گاه ها بصورت یكسان در نظر گرفته شده است

۵–در ردیف های مربوط به سنی و نردبان و آابل و آاندوئيت، هزینه تهيه پيچ، مهره، پرچ، رولپالگ و امثال آنها منظور نشده است. این قبيل لوازم، توسط
.آارفرما تهيه می شود یا هزینه تهيه آن جداگانه محاسبه نمی شود

، نصب اتصاالت مربوط جزو هزینه نصب مترطول خطوط منظور شده است و بابت اتصاالت،(CLOSED TYPE)۶–در ردیف های مربوط به آاندوئيت از نوع بسته
.هزینه جداگانه  ای محاسبه نمی شود

٧–زانو، سه راه، چهارراه و بطور آلی قطعات خاص سينی یا نردبان آابل در این فصل بصورت پيش ساخته فرض شده است و ردیف های مربوط تنها شامل
.هزینه نصب می باشد. در صورتی آه این قطعات در آارگاه توسط پيمانكار ساخته شود، هزینه ساخت آن جداگانه محاسبه می شود

.٨–در محاسبه بهای ردیف های نصب سينی و نردبان آابل، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
 ــ  حمل قطعات از انبار پيمانكار به محل نصب

 ــ  نصب قطعات روی تكيه گاه ها شامل: برش در طول های الزم و نصب
 ــ  تثبيت مكانيكی و تنظيم و تراز آردن قطمعات نصب شده

 طبق مشخصات فنی (Warth BONDENG )ــ  نصب اتصاالت زمين
ــ  لكه گيری محل های برش در صورت نياز

ــ  تحویل به آارفرما
:٩–در محاسبه بهای ردیف های نصب آاندوئيت، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  حمل قطعات از انبار پيمانكار به محل نصب
ــ  برش و رزروه آردن سر آاندوئيت ها(در صورت نياز)

 ــ  نصب اتصاالت
ــ  نصب بست ها و آاندوئيت ها

ــ  نصب بوشينگ ها(در صورت نياز)
 ــ  تنظيم و تراز آردن خطوط و تحویل به آارفرما

١۵٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٢٣٠١۶١

گروه کد

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و
کاندوئيت

W<= 10 CM ٠١١٩،۴۴٠٢٠٨،١٩٠١٠۵،٣۴٠ متر

10< W <=30 CM ٠٢٢۴،٣٣٠٣١٢،۶٢٠١۴٠،٢٢٠ متر

30< W <= 60 CM ٠٣٣١،۵٨٠٣٩٠،٨٢٠١۵٧،۶٧٠ متر

60< W <=80 CM ٠۴٣۶،۵٠٠۴۶٨،٧۴٠١٧۵،١٣٠ متر

80 < W CM ٠۵۴٨،۶۵٠۵٢٠،۴۵٠٢١٠،٠٠٠ متر

١۵١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٢٣١١۶١

گروه کد

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و
کاندوئيت

1/2" diam ٠١٨٧،٩۵٠۵١،٧١٠ متر

3/4" diam ٠٢١٠۵،٧١٠۶٢،۵۶٠ متر

1" diam ٠٣١۴١،٢١٠٨۴،٨٣٠ متر

1 1/4" diam ٠۴١۶٢،۴١٠٩٣،٩٨٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵١٨٢،۴٩٠١٠٨،۴٨٠ متر

2" diam ٠۶١٩٣،٠٣٠١١۶،٣۶٠ متر

2 1/2" diam ٠٧٢١١،٢۵٠١٢۴،۴٩٠ متر

3" diam ٠٨٢٢٨،۴٩٠١٣٢،٠٣٠ متر

3 1/2" diam ٠٩٢۵٣،٢٩٠١۴٨،٧٧٠ متر

4" diam ١٠٢٩٩،۵٣٠١٧٨،۵٢٠ متر

5" diam ١١٣۵١،٩٨٠٢٠٨،٩٧٠ متر

6" diam ١٢٣٨٣،٢٢٠٢٢۶،۴۴٠ متر

١۵٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 - فوالد قابل انعطاف ELTC02FS
٢٣١٢۶١

گروه کد

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و
کاندوئيت

3/4" diam ٠١١٢۴،٨٩٠ متر

1 1/2" diam ٠٢٢٠٠،٧١٠ متر

١۵٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٢٣١٣۶١

گروه کد

فصل بيست و سوم -  کارهای برق - نصب سينی و نردبان کابل و
کاندوئيت

1/2" diam ٠١١٩،٠٨٠ متر

3/4" diam ٠٢٢٣،٠۴٠ متر

1" diam ٠٣٣٠،۶٠٠ متر

1 1/4" diam ٠۴٣۵،٢٠٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵٣٩،٩۴٠ متر

2" diam ٠۶۴٢،٢۶٠ متر

2 1/2" diam ٠٧۴۶،٠۴٠ متر

3" diam ٠٨۴٩،٨۵٠ متر

3 3/2" diam ٠٩۵۵،١٢٠ متر

4" diam ١٠۶۵،١٢٠ متر

5" diam ١١٧۶،٧۵٠ متر

6" diam ١٢٨۴،٢٠٠ متر

١۵۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم–  فصل بيست و چهارم 

آارهای برق

 فصل بيست و چهارم – نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداآت، باتری و جعبه تقسيم

١–بهای ردیف های نصب پانل، ترانسفورماتور و باطری، برحسب آيلوگرم و بهای ردیفهای نصب باسداآت، برحسب مترطول و بهای ردیف های نصب جعبه
.تقسيم، پریزهای صنعتی و ایستگاه آنترل محلی بر حسب تعداد محاسبه شده است

٢–هزینه ساخت و نصب فریم ها، راك ها، تكيه گاه ها و امثال آنها در ردیف های این بخش محاسبه نشده است و برای این گونه فعاليت ها، از ردیف های
.فصل های مربوط استفاده می شود

.٣–ردیف های این بخش، شامل نصب تجهيزات و تثبيت  آنها به انواع تكيه گاه ها (فریم، ساپورت و غيره) می باشد
۴–در صورتی آه جعبه تقسيم از نوع پانل روشنایی باشد بهای نصب آن شامل هزینه سرسيم بندی تمام سيم ها و آابل های خروجی است. در سایر انواع

.جعبه تقسيم، برای سرسيم بندی باید از ردیف های فصل مربوط استفاده آرد
:۵–در محاسبه بهای نصب پانل ها، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  حمل پانل ها از انبار پيمانكار به محل نصب(در صورت نياز)، نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی
ــ  تثبيت مكانيكی شامل بستن پيچ های پانل ها به آف و پيچ های رابط بين پانل های مجاور

 ــ  تنظيم و تراز آردن پانل ها از لحاظ افقی و عمودی
ــ  تكميل ارتباط الكتریكی بين پانل ها(در صورت نياز)

ــ  آزمایش عایقی و تحویل به آارفرما
:۶–در محاسبه بهای نصب ترانسفورماتورها، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی
 ــ  تثبيت مكانيكی و تنظيم و تراز آردن

ــ  بازدید نهایی و تحویل به آارفرما
:٧–در محاسبه بهای نصب با سداآت، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب
ــ  نصب ساپورت خاص باسداآت به تكيه گاه های موجود

 ــ  نصب قطعات به ساپورت ها و برقراری اتصال الكتریكی و مكانيكی بين قطعات طبق مشخصات فنی
 ــ  تنظيم و تراز آردن افقی و عمودی
ــ  آزمایش عایقی و تحویل به آارفرما

:٨–در محاسبه بهای نصب باتری، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
ــ حمل از انبار پيمانكار به محل نصب، جاگذاری و نصب در محل مقرر

 ــ  تكميل اتصاالت الكتریكی و مكانيكی و تحویل به آارفرما
:٩–در محاسبه بهای نصب جعبه های تقسيم، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب
ــ  جاگذاری و نصب در محل مقرر
ــ  آزمایش و تحویل به آارفرما

١۵۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم–  فصل بيست و چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب پانل ها ELPTPN
٢۴٠١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،–  فصل بيست و چهارم 
باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    25     KG ٠١٣٧،۵١٠ کيلوگرم

25 < W <=  50  KG ٠٢٣١،١۶٠ کيلوگرم

50 < W <=100 KG ٠٣٢۶،٠٨٠ کيلوگرم

100 < W <=250 KG ٠۴٢٣،٧٠٠ کيلوگرم

250 < W <=500 KG ٠۵٢١،٢٩٠ کيلوگرم

W    >    500   KG ٠۶١٧،٧٠٠ کيلوگرم

١۵۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم–  فصل بيست و چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ترانسفورماتورها ELPTTR
٢۴١١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،–  فصل بيست و چهارم 
باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    1000     KG ٠١١۴،١٠٠ کيلوگرم

1000 < W <= 2500 ٠٢١١،٢٨٠ کيلوگرم

2500 < W <= 5000 KG ٠٣٨،٧٣٠ کيلوگرم

5000 < W <= 10000 KG ٠۴٧،٢۵٠ کيلوگرم

10000 < W <= 30000 KG ٠۵۵،۴٧٠ کيلوگرم

W    >   30000  KG ٠۶۴،٧٠٠ کيلوگرم

١۵٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم–  فصل بيست و چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب باسداکت ها - با اتصاالت پيچ و مهره ای ELPTBD01
٢۴٢١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،–  فصل بيست و چهارم 
باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=  50  KG/M ٠١٢،۵۵٩،۶۵٠ متر

50 < W <100 KG/M ٠٢۵،٠۶٧،٧٨٠ متر

W  > 100 KG/M ٠٣۶،۵۵۴،٧۴٠ متر

١۵٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم–  فصل بيست و چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب جعبه های تقسيم ELPTJB
٢۴٣١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،–  فصل بيست و چهارم 
باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    2   KG ٠١۴٠٨،۶٢٠ عدد

2 < W <=  10  KG ٠٢۴٨٠،٧٣٠ عدد

10 < W <=25 KG ٠٣١،٣۴۴،٣٨٠ عدد

25 < W <=50 KG ٠۴٢،۶٧۶،٣۵٠ عدد

50 < W <=100 KG ٠۵۴،٨٣٧،۴١٠ عدد

W    >    100   KG ٠۶۵،٩۴١،٠٨٠ عدد

١۵٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم–  فصل بيست و چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب باتری ها ELPTRY
٢۴۴١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،–  فصل بيست و چهارم 
باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

W    <=    5   KG ٠١٢٧،۴۵٠ کيلوگرم

5 < W <=  15  KG ٠٢٢٣،٣٨٠ کيلوگرم

W   >   15  KG ٠٣١٧،٨٨٠ کيلوگرم

١۶٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسيم–  فصل بيست و چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] WP [2] EX

ضد انفجارضد گرد و غبار 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ایستگاه های کنترل محلی موتور ELPTCS
٢۴۵١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،–  فصل بيست و چهارم 
باسداکت، باتری و جعبه تقسيم

ALL TYPES ٠١١،۴٣۵،٨۵٠١،٧٢۶،٠۴٠ عدد

١۶١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

آارهای برق

 فصل بيست و پنجم – نصب سيستم روشنایی

.١–بهای ردیف های این فصل براساس تعداد محاسبه می شود
٢–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 محاسبه

.می شود
.٣–بهای ردیف های نصب چراغ شامل هزینه سرسيم بندی داخل چراغ نير می باشد

.۴–هزینه ساخت و نصب هر نوع پایه و تكيهگاه برای تجهيزات این فصل، با استفاده از ردیف های فصل های مربوط محاسبه می شود
.۵–ردیف های این فصل، شامل نصب و تثبيت تجهيزات روی پایه، تكيه گاه، براآت و غيره می باشد

:۶–در محاسبه بهای نصب چراغ ها، هزینه تمام مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
 ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب

 ــ  آماده سازی و نصب چراغ طبق نقشه و مشخصات فنی
 ــ  آارهای تكميلی مانند نصب المپ، اتصال زمين

 ــ آزمایش، روشن آردن و تحویل به آارفرما

١۶٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] WP [2] EX

ضد انفجارضد گرد و غبار
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب نورافکن ها و چراغ های صنعتی ELIL01
٢۵٠١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

P <= 1000 WATT ٠١١،۵۵٢،٠٩٠١،٧٣٨،٢٧٠ عدد

P   > 1000 WATT ٠٢١،٨۵۵،٨٩٠٢،٠۵٣،٢٣٠ عدد

١۶٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] WP [2] EX

ضد انفجارضد گرد و غبار
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های رشته ای ELIL02
٢۵١١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

P  <= 100 WATT ٠١١،٢۴١،١٣٠١،۴٢٧،۴١٠ عدد

P    > 100 WATT ٠٢١،۵۵٢،٠٩٠١،٧٣٨،٢٧٠ عدد

١۶۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CS [2] CF

توکارروکار
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های فلوروسنت - ضد گرد و غبار ELIL03WP
٢۵٢١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١١،٣٣٨،۶۶٠١،١٢٠،٠۵٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢١،۴٣٠،۴٠٠١،٢٠٨،۶٩٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣١،۵٧٢،۵۵٠١،٣٣٨،۶٢٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴١،۶۵٣،١٣٠١،۴٣١،٠۶٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵١،٨٣۶،٠۴٠١،۶١٣،٣٠٠ عدد

١۶۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CS [2] CF

توکارروکار
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های فلوروسنت - ضد انفجار ELIL03EX
٢۵٢٢۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم روشنایی–  فصل بيست و پنجم 

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١١،۴٨١،٢٧٠١،٢۵۵،٢٨٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢١،۵٧٢،۵۵٠١،٣٣٨،۶٢٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣١،٧٠۴،۴۵٠١،۴٨٢،٠٣٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴١،٧٩۵،٧۴٠١،۵٧٢،۵٨٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵١،٩۵۶،٧٠٠١،٧۴۶،۵٣٠ عدد

١۶۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

آارهای برق

فصل بيست و ششم – نصب اتصال زمين و حفاظت آاتدی

.١–بهای ردیف های این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود، به استثنای ذغال ریزی داخل چاه آه برحسب آيلوگرم است
.٢–برای اجرای آابل و سيم سيستم های این فصل، از بهای ردیف های فصل آابل آشی و سيم آشی استفاده می شود

٣–بهای نصب ميله ارت تا طول ٢/۵ متر و با  روش ضربه ای دستی(فرو آردن ميله داخل زمين)، محاسبه شده است. در صورتی آه طول بيش از ٢/۵متر
باشد، بابت هر مترطول اضافی معادل ۵٠% به بهای ردیف اضافه می شود. هرگاه برای فروآردن ميله از دریل واگن یا وسيله مشابه آن استفاده شود

. ، هزینه مربوط باید جداگانه محاسبه شود
:۴–در محاسبه بهای نصب تجهيزات این فصل، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب
 ــ  نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  آزمایش و تحویل به آارفرما

١۶٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم حفاظت کاتدی ELER01
٢۶٠١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و–  فصل بيست و ششم 
اتصال زمين

TEST & BOND BOX-EXP

TYPE
٠١١،٩٧۴،٩٧٠ دستگاه

TEST & BOND

BOX(INDUST.TYPE)
٠٢١،۶۴٧،٧٠٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-EXP TYPE
٠٣١،٨۵۶،٩۶٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-IND.TYPE
٠۴١،۵٢٩،۶٩٠ دستگاه

HIGH SILICON CAST IRON

ANODE
٠۵۴٣٣،۴١٠ دستگاه

MAGNESIUM ANODE ٠۶٣۶١،٠۶٠ دستگاه

SPLICING KIT & LINE TAP ٠٧۴٠۴،٠۴٠ دستگاه

REFERENCE CELL ٠٨١،٩۶٧،٣٠٠ دستگاه

١۶٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - دیسپاچر ELER02DP
٢۶١١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و–  فصل بيست و ششم 
اتصال زمين

W <= 2 KG ٠١٣٧٧،٩٠٠ دستگاه

W  > 2 KG ٠٢۶٣٠،٠۴٠ دستگاه

١۶٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - کدولد ( مسی ) ELER02CW
٢۶١٢۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و–  فصل بيست و ششم 
اتصال زمين

S <= 35 MM2 ٠١٢٨۴،۴۶٠ عدد

35 < S <= 70 MM2 ٠٢٣۵۶،۴۶٠ عدد

S  >  70  MM2 ٠٣۴٢۵،۶٣٠ عدد

١٧٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - الکترود (ميله) زمين ELER02GR
٢۶١٣۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و–  فصل بيست و ششم 
اتصال زمين

ALL TYPES ٠١٢،٠٩۵،٧٧٠ عدد

١٧١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - اتصال به تجهيزات ELER02CE
٢۶١۴۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و–  فصل بيست و ششم 
اتصال زمين

S <= 35 MM2 ٠١١٢۵،۵۴٠ عدد

35 < S <= 70 MM2 ٠٢١٧۵،۶۶٠ عدد

S  >  70  MM2 ٠٣٢٢۵،٧٩٠ عدد

١٧٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - تسمه مسی ELER02TC
٢۶١۵۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و–  فصل بيست و ششم 
اتصال زمين

ALL SIZES ٠١٩٢،٢۶٠ عدد

١٧٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - مخلوط زغال ELER02CK
٢۶١۶۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و–  فصل بيست و ششم 
اتصال زمين

ALL TYPES ٠١٢٨،۶۵٠ کيلوگرم

١٧۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - صفحه اتصال به زمين ELER02EL
٢۶١٧۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و–  فصل بيست و ششم 
اتصال زمين

ALL TYPES ٠١۴۵٧،١٧٠ عدد

١٧۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و اتصال زمين–  فصل بيست و ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم برق گير ELER03
٢۶٢١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب سيستم حفاظت کاتدی و–  فصل بيست و ششم 
اتصال زمين

LIGHTING TERMINAL(500

mm)
٠١۶۶۶،۶٧٠ دستگاه

ARRESTER ٠٢١،٢٨۵،١۶٠ دستگاه

DISCONNECTION KIT ٠٣١۴۶،٨۴٠ دستگاه

١٧۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

آارهای برق

 فصل بيست و هفتم – نصب تجهيزات ارتباطی

.١–بهای ردیف های این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود
.٢–هرگونه سرسيم بندی آابل ها و سيم ها ورودی به تجهيزات این فصل، جزو هزینه نصب منظور شده است

.٣–هزینه ساخت و نصب هر نوع پایه و تكيه گاه برای تجهيزات این فصل، با استفاده از ردیف های فصل های مربوط محاسبه می شود
.۴–ردیف های این بخش، شامل سرسيم بندی و برقراری اتصال الكتریكی الزم می باشد

.۵–ردیف های این فصل، شامل نصب و تثبيت تجهيزات روی پایه، تكيه گاه، براآت و غيره می باشد
:۶–در محاسبه بهای نصب تجهيزات ارتباطی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است

 ــ  حمل از انبار پيمانكار به محل نصب
 ــ  نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی

ــ  آزمایش و تحویل به آارفرما

١٧٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - دستکاه گوشی تلفن ELCOTP01
٢٧٠١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

ALL TYPES ٠١١،۴٣٨،۶٠٠ دستگاه

١٧٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - جعبه ترمينال ELCOTP02
٢٧٠٢۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

1 TO10-PAIR ٠١١،١٢٢،٧١٠ دستگاه

10 TO 20-PAIR ٠٢١،٢۶٣،٢٩٠ دستگاه

20 TO 50-PAIR ٠٣١،۴٠٢،٩۶٠ دستگاه

50 TO 100-PAIR ٠۴١،۶٨١،٩١٠ دستگاه

MORE THAN 100-PAIR ٠۵٢،١٠٠،٩٠٠ دستگاه

١٧٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلفن - اکوستيک هود ELCOTP03
٢٧٠٣۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

ALL TYPES ٠١١،٢٩٢،۵٣٠ دستگاه

١٨٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم فراخوان ELCOPG
٢٧١١۶١

گروه کد

کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی–  فصل بيست و هفتم 

MICROPHONE ON WALL

OR STAND
٠١٧٣٠،٧۴٠ دستگاه

MICROPHONE ON DESK ٠٢۶٠٨،۶۴٠ دستگاه

LOUDSPEAKER (INDOOR) ٠٣٨۵٢،٩٠٠ دستگاه

LOUDSPEAKER

(OUTDOOR)
٠۴٩٧۵،۶٠٠ دستگاه

١٨١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 اندازی و راه اندازی برق

١-با توجه به اینكه پيش راه اندازی و راه اندازی سيستم برق، بخش تفكيك ناپذیری از آار نصب تجهيزات برقی می باشد از این رو، برای هر سيستم،
آزمایش ها و بازبينی های الزم قبل از برقدار آردن سيستم، بشرح پيوست١ مندرج در انتهای دفترچه، فهرست شده است. هرگاه الزم باشد

.آزمایش هایی اضافه بر موارد فهرست شده انجام شود، هزینه آنها جداگانه محاسبه می شود
٢-تأمين دستگاه ها و ابزار الزم برای آزمایش های پيش راه اندازی و راه اندازی، بعهده پيمانكار است و از این بابت هزینه جداگانه ای محاسبه نمی شود. در
مواردی آه از تجهيزات ویژه در آار استفاده شود و این تجهيزات نياز یه دستگاه ها یا ابزار خاص پيش راه اندازی داشته باشد، آارفرما این دستگاه ها و

.ابزار آالت را در سفارش خرید منظور نموده و در اختيار پيمانكار قرار می دهد. تعيين این گونه موارد بعهده مهندس مشاور است
، هزینه آن HIGH POT TEST ٣-آزمایش های مربوط به عایقی تجهيزات با استفاده از مگر تستر در نظر گرفته شده است و در صورت نياز به استفاده از

.جداگانه محاسبه می شود
، پانل های مربوط بهVSDS ۴-در این فصل پانل های عمومی مورد نظر قرار گرفته است. در مواردی آه پيش راه اندازی و راه اندازی پانل های خاص(مانند

.بسته های یكجا خرید و غيره) مورد نظر باشد، هزینه های مربوط باید جداگانه محاسبه شود

١٨٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٢٨٠١۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

I <= 2000 A ٠١٢،۶٨٠٢،٨٩٠٢،۵٣٠ کيلوگرم

2000 < I <= 5000 A ٠٢١،٨١٠١،٩٣٠١،٧۶٠ کيلوگرم

I > 5000 A ٠٣١،١٣٠١،٢١٠١،١۵٠ کيلوگرم

١٨٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٢٨١١۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

I <=2000 A ٠١٢،۶۴٠ کيلوگرم

2000 < I <=5000 A ٠٢٢،٣٩٠ کيلوگرم

I > 5000 A ٠٣٢،٢۶٠ کيلوگرم

١٨۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٢٨١٢۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

ALL TYPES ٠١۶٠٢،٩۴٠ خروجی

١٨۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٢٨١٣۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

ALL TYPES ٠١١۴،٠٧٠ کيلوگرم

١٨۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٢٨٢١۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

S <=1 MVA ٠١٢،٠١٠٢،۴١٠٠ کيلوگرم

1 < S< 2.5 MVA ٠٢١،٣۵٠١،۶۴٠١،۶٠٠ کيلوگرم

2.5 <S <=10 MVA ٠٣١،٠٩٠١،٢١٠١،٢١٠ کيلوگرم

S > 10 MVA ٠۴۶١٠۶٩٠۶٧٠ کيلوگرم

١٨٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 کيلو ولت١موتورها - تا 
٢٨٣١۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

UP TO 50 KW ٠١۴۵۶،۴٣٠ دستگاه

> 50 KW ٠٢٧٣٠،٣٠٠ دستگاه

١٨٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 کيلو ولت۶/۶ تا ١موتورها - بزرگتر از 
٢٨٣٢۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

UP TO 500 KW ٠١٨٨٧،۵١٠ دستگاه

> 500 KW ٠٢١،۵٢١،۴۵٠ دستگاه

١٨٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 کيلو ولت١١ تا ۶/۶موتورها - بزرگتر از 
٢٨٣٣۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

UP TO 2000 KW ٠١١،٠١۴،٣٠٠ دستگاه

2000 < P <= 4000 KW ٠٢١،٧٧۵،٠٢٠ دستگاه

> 4000 KW ٠٣٢،٢٨٢،١٧٠ دستگاه

١٩٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٢٨۴١۶١

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش راه اندازی و راه اندازی برق

UP TO 25 KW ٠١٣،٨۶٠ کيلوگرم

25 < P <= 50 KW ٠٢٢،٨١٠ کيلوگرم

P > 50 KW ٠٣٢،۴١٠ کيلوگرم

١٩١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 کيلومتر۵کارهای برق - حمل بيش از –  فصل بيست و نهم 

آارهای برق

فصل بيست و نهم - حمل بيش از ۵ کيلومتر تجهيزات کارهای برقی

ردیف های این فصل بابت اضافه بها حمل تجهيزات و مصالح تحویلی به پيمانكار در مواردی است آه فاصله انبار آارفرما تا محل نصب بيش از ۵ آيلومتر می باشد. 
هزینه های تحویل مصالح، بارگيری و تخليه و حمل تا ۵ آيلومتر در قيمت های نصب منظور شده است و فقط هزینه حمل مازاد بر ۵ آيلومتر از ردیف های این فصل

.بر اساس "تن - آيلومتر" محاسبه می شود

١٩٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 کيلومتر۵کارهای برق - حمل بيش از –  فصل بيست و نهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTR کيلومتر۵حمل بيش از 
٢٩٠١۶١

گروه کد

 کيلومتر۵کارهای برق - حمل بيش از –  فصل بيست و نهم 

FOR ALL WEIGHTS AND

DISTANCES
٠١١،٧٠٠ تن/کيلومتر

١٩٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

آارهای ابزاردقيق

فصل سی و یكم – عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

١–دستگاه های ابزاردقيق در محوطه
٢–در هر یك از ردیف های این فصل، هزینه عمليات نصب ادوات ابزاردقيق شامل تحویل گيری از آارفرما، آاليبراسيون، بازرسی محل نصب، نصب و  آزمایش

.و تحویل آار انجام شده در مقاطع مختلف، طبق استاندارد صنعت نفت و براساس دستورالعمل های اجرایی منظور شده است
, MASTER  ORIFICE , ULTRASONICمانند فرستنده های جریان از انواع مغناطيسی (IN LINE INSTRUMENTS)٣–در ادوات مستقر در امتداد خطوط لوله

CORIOLIS , VORTEX توربينی ، انواع شيرهای آنترل و قطع و وصلی و فرستنده ها و جمع آننده مقادیر جریان(INTEGRAL ORIFICE FLOW) و یا
FLOW TOTALEZERS لوله های ونتوری، شيرهای اطمينان و غيره آه دارای جهت مشخصی می باشند و نصب آنها توسط گروه لوله آشی ،(PIPING)

انجام می شود، تمامی فعاليت هایی آه باید توسط گروه ابزاردقيق صورت گيرد، از جمله تست های عملكرد، آاليبراسيون، تطبيق با مشخصات
فنی(بسته به مورد) بازرسی و نظارت نصب، ارائه گزارش های بازرسی و تحویل آارهای انجام شده، طبق دستورالعمل های اجرایی، منظور شده

.است
.۴–هزینه نصب ادوات درج شده بند ٢، از گروه لوله آشی محاسبه می شود

.۵–هزینه نصب برای آالس های مختلف فشار در اتصاالت فلنجی ادوات ابزاردقيق یكسان منظور شده است
      .۶–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 شود

TRANSMITTERS ( P/DP/LT,TT) ضریب ٠/۴      نوع دستگاه
SWITCHES ( F.P.L.T) ضریب ٠/۵      نوع دستگاه
 SOV/LOCAL INDICATORS/PG/TGضریب ٠/٣۵    نوع دستگاه
 T/C& RTDضریب ٠/٣      نوع دستگاه
CV/HV/PSV/FE/PDMERER     ضریب ٠/٧۵    نوع دستگاه

باشد، بابت هزینه نصب (PROTECTION BOX OR  HEATING  BOX)٧–در مواردی  آه نياز به نصب ادوات ابزاردقيق در داخل جعبه محافظ و یا گرم آننده
.جعبه و اضافه آاری مربوط به اتصاالت ادوات در داخل جعبه،  معادل ۵۵% قيمت ردیف مربوط(ردیف های نصب ادوات) اضافه محاسبه می شود

١٩۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٣١٠١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

P/DP/T TR WITH  

CAPILLARY
٠١٣،١١٩،٠٢٠ دستگاه

P/DP/T TR WITHOUT  

CAPILLARY
٠٢٢،۶۴۶،٣۴٠ دستگاه

INTEGRAL ORIFICE FLOW

TRANS.
٠٣٢،٧٠٧،٩۶٠ دستگاه

DP TRANS. FLANGED( UP

TO 4")
٠۴٣،٠١٠،٢۵٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۵۵،٨٨٠،٧۵٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32"- 72"
٠۶۶،٣١٠،٧٨٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >72" ٠٧۶،٩۶٧،۶٢٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٨۴،٩۵٨،٩٧٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32"-72"
٠٩۵،٢١٠،٨٠٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >72" ١٠۵،۶۵٨،٣١٠ دستگاه

١٩۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 و سوئيچ ها INFEFIEL02
٣١٠٢۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

LEVEL SWITCHE

EXT.FLOAT TYPE
٠١۴،٧٠٠،٨٣٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT.FLOAT

TYPE
٠٢۴،٠٣٩،٩۶٠ دستگاه

LEVEL SWITCH

VIBRATION TYPE
٠٣١،٩٣۶،٠۵٠ دستگاه

FLOW,PRESS.,TEMP.SWIT

CHES
٠۴٢،٣٢٠،٨٩٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۵١،۶۴۵،٣۵٠ دستگاه

١٩۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٣١٠٣۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

SOLENOID VALVES ٠١٩٩۴،٨۵٠ دستگاه

GAS DETECTOR ٠٢٢،۴۴۴،٠٢٠ دستگاه

HEAT DETECTOR(RATE OF

RISE)
٠٣٢،٢٣٠،۶٩٠ دستگاه

SMOKE DETECTOR ٠۴١،١۵٠،٠۴٠ دستگاه

FLAME DETECTOR(UV/IR) ٠۵١،٢٧٨،٢٠٠ دستگاه

FLAME DETECTOR (BEAM) ٠۶٣،٩٠٣،۵۵٠ دستگاه

LINEAR HEAT

DETECTOR(LHD)
٠٧٣،٩٣١،١۵٠ دستگاه

MAN.CALL

POINT,PB,BREAKING
٠٨٩٩٧،۵۵٠ دستگاه

HORN,BEACON,FLASH

LIGHT
٠٩١،۶۵۴،٨۵٠ دستگاه

SIREN ١٠١،٨٢٢،١٩٠ دستگاه

١٩٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 - ترموکوبل ها و  INFEFIEL04
٣١٠۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

THERMOCOUPE  L=<60

CM
٠١٧٨٢،٨٠٠ دستگاه

THERMOCOUPE  L > 60 CM ٠٢١،٠٧١،٢٨٠ دستگاه

RESISTANCE

THERMOCOUPLES
٠٣٧٢٠،٣٨٠ دستگاه

THERMOWELL  L=<60 CM ٠۴٧۴٧،٢۶٠ دستگاه

THERMOWELL  L>60 CM ٠۵٩۴۶،٧١٠ دستگاه

١٩٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٣١٠٧۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

P/DP/T TR. WITH  

CAPILLARY
٠١٣،۵١٧،٧٨٠ دستگاه

P/DP/T TR. WITHOUT  

CAPILLARY
٠٢٣،٢۴٣،٢٨٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٣۶،۶٣٠،٧١٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32-72"
٠۴٧،٠٨۴،٨١٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE > 72" ٠۵٧،٧٧٨،٣٩٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۶۵،۶۵٧،٢٨٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32-72"
٠٧۵،٩٢٣،١٨٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE > 72" ٠٨۶،٣٩۵،۶٩٠ دستگاه

DP TR.FLANGED (UP TO

4")
٠٩٣،۵٧١،١۶٠ دستگاه

١٩٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٣١٠٨۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

LEVEL SWITCH EXT.FLOAT

TYPE
٠١۵،٢٣٢،١٨٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT. FLOAT

TYPE
٠٢۴،٣۶٠،۵۵٠ دستگاه

FLOW, PRESS, TEMP.

SWITCHES
٠٣٢،٧۶٩،٧٣٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۴١،۶۴۵،٣۵٠ دستگاه

INDDICATING/

CONVERTOLLER
٠۵۴،٣٧٣،٢٩٠ دستگاه

LOCAL PRES/FLOW/TEM

RECORDER
٠۶۵،١٠٨،٧۶٠ دستگاه

AIR FILTER REGULATOR ٠٧۶٧٧،۶٩٠ دستگاه

٢٠٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٣١١١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

LEVEL GAUGES ٠١٢،٨۶٩،۶۶٠ دستگاه

PRESS.GAUGES THREADED

CONN.
٠٢١،۵۶٢،۴١٠ دستگاه

PRESSURE GAUGE

FLANGED CONN.
٠٣١،٨۴٠،٣٧٠ دستگاه

PRESS.GAUGE WITH

CAPILLARY
٠۴٢،٠١٣،١٨٠ دستگاه

TEMPERTURE

GAUGES(BIMETAL)
٠۵١،۵۶٢،١۵٠ دستگاه

GAS ACTUATED

THERMOMETER
٠۶١،٩٩١،٩٨٠ دستگاه

ROTAMETERS ٠٧٢،٠۵٧،٧۴٠ دستگاه

٢٠١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٣١١۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١٢،٣٢٨،۴٧٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٢،۵٩۶،۶۶٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٢،٧٨٧،۵۶٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٣،٧٨٨،٢٣٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵۵،٠٩۵،٧۴٠ عدد

OVER 32" ٠۶٨،۴٢٩،٧٠٠ عدد

٢٠٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٣١١۵۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١٢،٠٣٠،٧٨٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٢،۴١٨،١۴٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٢،۶۶٨،۴٠٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٢،٨٩۵،١۶٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٣،٩٠۵،۴١٠ عدد

OVER 32" ٠۶۶،٠۴٨،۶٢٠ عدد

٢٠٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٣١١۶۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١٢،٠٣٠،٧٨٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٢،٢٩٩،۴١٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٢،۴٨٩،٨٧٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٣،۴٩٠،۵۴٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵۴،٧٩٨،٠۵٠ عدد

OVER 32" ٠۶٧،٨٣۴،٣٢٠ عدد

٢٠۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٣١١٧۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١١،٩٧۶،۵٨٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٢،٣۴۶،٠٠٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٢،۶٧٩،۵۶٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٣،٠٣١،٠۵٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٣،٩٢٩،١۵٠ عدد

OVER 32" ٠۶۶،٢٨۶،۵٨٠ عدد

٢٠۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات - صفحات
اوریفيس

INFEFICA05
٣١١٨۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١٧۵٢،٨٣٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢٨۶۶،٧٩٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٩٨۵،٨١٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،١١٧،۴٨٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵١،۴۵٩،٠٩٠ عدد

OVER 32" ٠۶١،٨٧۶،٢٠٠ عدد

٢٠۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 ها در طول خط

INFEFICA06
٣١١٩۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

UP TO 4" ٠١١،٢٠٠،٩١٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،۴٨١،٠٧٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٧٠۵،۶٩٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،٩٢٩،٩١٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،١۵۴،۵٣٠ عدد

OVER 32" ٠۶٢،٣٢٢،٧٩٠ عدد

٢٠٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عمليات نصب در محوطه

جعبه تقسيم و تابلوهاي آنترل محلي .2
هزينه نصب تجهيزات اين فصل، بر مبناي وزن و شامل وزن جعبه تقسيم و يا تابلوهاي محلي با تمامي متعلقات و ادوات ابزار دقيق نصب شده روي١-

.آن مي باشد
. براي نصب جعبه تقسيم هاي محلي از نوع فيلدباس حداقل وزن مبنا ١٢ آيلو گرم منظور ميشود٢-
در صورتي آه در تابلوهاي محلي، ادوات ابزار دقيق تعبيه شده باشد آه نياز به آزمايش و تنظيم داشته باشد، هزينه مربوط به آاليبراسيون آنها، از٣-

.رديفهاي آاليبراسيون ادوات ابزار دقيق نصب شده تابلوهاي آنترل (از بخش نصب تجهيزات اتاق آنترل) محاسبه مي شود
براي نصب تجهيزات با وزن باالتر از ١٠٠ آيلوگرم تا ارتفاع ١١ متر، از رديف مربوط و در ارتفاع هاي باالتر تا ٣٠ متر، يا ضريب ١/٠۶ و باالتر از ٣٠ متر، با۴-

.ضريب ١/١٢ نسبت به قيمت رديف مربوط، محاسبه مي شود

٢٠٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 ها و پانل های محلی INFEJB
٣١٢۵۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

W: UP TO 25 KG ٠١۴٨،۵٣٠ کيلوگرم

W 26-50 KG ٠٢٣٨،٩۵٠ کيلوگرم

W 51-100 KG ٠٣٣٠،٠٢٠ کيلوگرم

W: 101-250 KG ٠۴٢۶،١٠٠ کيلوگرم

W: 251-500 KG ٠۵١٧،١٩٠ کيلوگرم

W: >500 ٠۶١٣،٨٨٠ کيلوگرم

٢٠٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

فصل سي و يکم – عمليات نصب در محوطه

خطوط  فرآيندي ابزار دقيق .3
هزينه مربوط به نصب خطوط فرآيندي، با پيش فرض استفاده از مانيفلد پيش ساخته محاسبه شده اند در صورت ساخت و نصب مانيفلد در آارگاه،١-

.هزينه آن از رديف مربوط به خطوط فرآيندي جداگانه محاسبه مي شود
.، در صورت نياز، فقط هزينه ساخت و نصب مانيفلد محاسبه مي شودCAPILLARY براي برخي ادوات ابزار 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، هزينه نصب٣-

از رديف مربوط به همان جنس محاسبه مي شود، در غير اينصورت به نسبت درصد تعداد اتصاالت از هر جنس، از رديف هاي متناظر محاسبه مي
.گردد

براي جداسازي سيال فرآيند از ادوات ابزار دقيق، هزينه نصب آن از رديف مربوط براي هر عدد جداگانه محاسبه مي SEAL POT در صورت استفاده از۴-
.شود

.در تمام 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-

٢١٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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)

)DPخطوط فرایند ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات ( INFEPP01
٣١٣١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١٧،٣۶٠،۵٣٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٩،۴۴٨،٨۴٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٩،٢۴۶،٣٩٠ مجموعه

٢١١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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)

P( INFEPP02خطوط فرایند ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات (
٣١٣٢۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١۵،٢۵٨،۴٩٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۶،٨٠٩،۶٣٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۶،۶٧٢،٢١٠ مجموعه

٢١٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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)

خطوط فرایند ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) فشار سنج ها INFEPP03
٣١٣٣۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١٢،٨٣٢،٠۴٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٣،۶٧٠،٠٩٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٣،۶٠٢،٣٠٠ مجموعه

٢١٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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)

DP( INFEPP04خطوط فرایند ابزار دقيق - تيوبينگ (هوک آپ) ادوات (
٣١٣۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١٣،٠٨۴،٨٧٠ مجموعه

٢١۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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)

P( INFEPP05خطوط فرایند ابزار دقيق - تيوبينگ (هوک آپ) ادوات (
٣١٣۵۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١١،٧٧١،۶۴٠ مجموعه

٢١۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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)

خطوط فرایند ابزار دقيق - تيوبينگ (هوک آپ) فشار سنج ها INFEPP06
٣١٣۶۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١١،٧٠٠،٧٣٠ مجموعه

٢١۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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)

خطوط فرایند ابزار دقيق - پيش ساخت سه راهه INFEPP07
٣١٣٧۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١٢،٣١٩،٣۴٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٣،۶٢٠،۶١٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٣،۴٠۶،٣٧٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴١،١٧٨،١٣٠ مجموعه

٢١٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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)

خطوط فرایند ابزار دقيق - پيش ساخت پنج راهه INFEPP08
٣١٣٨۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١٣،٨۶۵،٧٧٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۵،٧٢٣،۶۶٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۵،۵١٨،٨۴٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴١،۶١٢،١۴٠ مجموعه

٢١٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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)

خطوط فرایند ابزار دقيق - محفظه های جدا کننده INFEPP09
٣١٣٩۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

CARBON STEEL ٠١١،٩٠١،٢١٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٢،٧۵١،۶٨٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٢،۶٨۶،٨۶٠ مجموعه

٢١٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 .4
.در هر يك از رديف هاي اين فصل، هزينه نصب تمامي فيتينگ ها، شيرها و ساير متعلقات مربوط در مسير لوله آشي، منظور شده است١-
.در هر يك از رديف ها، تمامي آزمايش هاي تكميلي عمليات نصب و تحويل آار به آارفرما ، طبق مشخصات فني، منظور شده است٢-
در رديف هاي مربوط به لوله هاي فوالدي زنگ نزن و مسي قطرهاي از ١/۴ تا ١/٢ اينچ، نصب تمامي فيتينگ ها و متعلقات مورد نياز، منظور٣-

.شده است
در زمان هاي آزمايش خطوط هوايي ابزار دقيق، ادوات ابزار دقيق بايد از خطوط ايزوله شود و هزينه هاي بازآردن اتصاالت و اتصال مجدد آنها۴-

.پس از آزمايش خطوط، در رديف هاي مربوط منظور شده است

٢٢٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٣١۴١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

D: 1/2" ٠١١٧٩،۶٣٠ متر

D: 3/4" ٠٢٢٢۴،١۶٠ متر

D: 1" & 1 1/2" ٠٣٢۶٨،۶٩٠ متر

٢٢١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٣١۴٢۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١١٨١،۴٩٠ متر

٢٢٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٣١۴٣۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١٢١۶،١٩٠ متر

٢٢٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٣١۴۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

STANDARD SIZE ٠١٩٢٢،۴٩٠ دستگاه

٢٢۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

 فصل سي و يکم – عمليات نصب در محوطه

 آابل آشي ها و اتصاالت .5
در هر يك از رديف هاي اين فصل ، عمليات تكميلي نصب شامل زدن شماره آابل ، بستن آمربند پالستيكي و يا فلزي براي مهار آابل و نصب عالئم١-

. ، منظور شده است(CABLE MARKER) مشخصه مسير آابل در موارد نياز 
. در هر يك از رديف هاي اين فصل ، تمامي بازرسي ها و آزمايش ها و تحويل آار انجام شده در مقاطع مختلف ، منظور شده است٢-
. در رديف هاي مربوط به آابل آشي اين بخش ، عمليات خاآي ترانشه ها منظور نشده است٣-
 هزينه آابل آشي براي آابل هاي فيلد باس عينا" از رديف هاي متناظر آابل آشي (با توجه به مجموع سطح مقطع) پرداخت ميشود۴-
و نصب آابلشو ، آرايش سيم ها و (WIRE  NUMBRING ) در هر يك از رديف هاي سر سيم بندي و اتصاالت ، عمليات شماره گذاري سيم ها۵-

. آزمايش هاي مورد نياز منظور شده است

٢٢۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 INFECB01
٣١۵١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

S  <=16 MM2 ٠١٣٢،٣۵٠ متر

16 < S <=40 MM2 ٠٢٣۶،٩٧٠ متر

40 < S <=64 MM2 ٠٣۴۶،٢٣٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴۵۵،۴۵٠ متر

100 < S <140 MM2 ٠۵۶٨،٧٠٠ متر

140< S <=190   MM2 ٠۶٨١،۵٩٠ متر

٢٢۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٣١۵۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۴٩،٧٧٠۴١،٩٩٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۵٩،۶۴٠۵٠،٢۴٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣۶٩،٧٠٠۵٨،۴٩٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٧٩،۶٠٠۶۶،٩۴٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١١٩،۴٩٠١٠٠،٣٢٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١۴٩،٣٠٠١٢۵،۶١٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٢٨٨،٣٩٠٢۴٢،۶۴٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۴٧٧،۵٨٠۴٠١،٨٢٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٧٧۶،٠۵٠۶۵٢،٩١٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠١،٠٣۴،٩۴٠٨٧٠،۴٠٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،٢٩٣،۶٧٠١،٠٨٨،٠٨٠ عدد

٢٢٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٣١۵۵۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

M6 (1/4 " DIA.) ٠١٨٩،۵۵٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢١٠٧،٩٢٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣١٢۵،٧۵٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴١۴٣،۴٣٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵٢١۵،۶۶٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶٢۶٩،۵۴٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧۵٢٠،٧٣٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨٨۶١،٩٩٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩١،۴٠٠،٧۶٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠١،٨۶٧،٧٧٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١٢،٣٣۴،۶٣٠ عدد

٢٢٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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 - سر سيم بندی و اتصاالت INFECB03
٣١۵٨۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

2-4 CORES ٠١۵٩،۵۵٠ سر

5-10 CORES ٠٢١۴٩،٨۴٠ سر

12-20 CORES ٠٣٢١٧،٣٢٠ سر

22-30 CORES ٠۴٢٨٧،۶٢٠ سر

32-40 CORES ٠۵٣٧۴،١٢٠ سر

>40 CORES ٠۶۴۶٠،۶٢٠ سر

٢٢٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

 فصل سي و يکم – عمليات نصب در محوطه

 مسيرهاي آابل .6
بصورت پيش ساخته فرض شده است (CROSS , TEE, ELBOW ,…) در تمام رديف هاي اين فصل ، اتصاالت مورد نياز مياني سيني و نردبان١-

. . در غير اين صورت ، هزينه ساخت قطعات پيش گفته 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 يكسان محاسبه ميگردد۵-

٢٣٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02 [3] 03

STARAIGHT PARTEL, TEE, CROSSCOVER
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل - سينی ها و نردبان های فوالدی INFETR01
٣١۶١۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

W <= 10 CM ٠١٩۶،٠٠٠٢۴۵،٣٩٠٢٣،٩٢٠ متر

10 < W<=30 CM ٠٢١٢٧،٧٨٠٣۶٨،٠٣٠٢٩،٩۴٠ متر

30 < W <=60 CM ٠٣١۴٣،۶٩٠۴۵٩،٨۵٠٣٨،٨٨٠ متر

60< W <= 80 CM ٠۴١۵٩،۶٠٠۵۵٢،٠١٠۴۴،٩۴٠ متر

80 < W CM ٠۵١٩١،٣٨٠۶١٢،٧٩٠۵٩،٩١٠ متر

٢٣١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

CLOSE TYPEOPEN TYPE
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل - کاندوئيت ها - فوالدی سخت INFETR02RS
٣١۶۴۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

1/2" DIAM. ٠١٧٨،٣۴٠۴٧،۶٩٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢٩۴،٣۵٠۵٨،١٣٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣١٢۶،٢٢٠٧٨،۶۴٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴١۴۵،٢٨٠٨٧،٢٢٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵١۶٢،۵۵٠١٠٠،۶۶٠ متر

2" DIAM. ٠۶١٧٢،٩٠٠١٠٧،۵۵٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧١٨٨،۵۵٠١١۵،۵١٠ متر

3" DIAM. ٠٨٢٠۴،٠۶٠١٢٢،٩٩٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩٢٢۶،١۶٠١٣٨،٠٢٠ متر

4" DIAM. ١٠٢۶٧،٧٨٠١۶۵،۵۵٠ متر

5" DIAM. ١١٣١۴،٧٩٠١٩٣،٨۶٠ متر

6" DIAM. ١٢٣۴۶،١٩٠٢١٠،٢٩٠ متر

٢٣٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٣١۶۵۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

D: 3/4 " ٠١١۴٢،٢۴٠ متر

D:  1  " ٠٢٢٢٨،٨٨٠ متر

٢٣٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
٣١۶۶۶١

گروه کد

فصل سی و یکم - کارهای ابزاردقيق - عمليات نصب در محوطه

1/2" DIAM. ٠١٢٣،٨٠٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢٢٨،۶۵٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣٣٨،٢٠٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴۴۴،٠١٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵۴٩،٨٠٠ متر

2" DIAM. ٠۶۵٢،٧٣٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧۵٧،۵۶٠ متر

3" DIAM. ٠٨۶٢،١۵٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩۶٨،٧٩٠ متر

4" DIAM. ١٠٨١،٢۴٠ متر

5" DIAM. ١١٩۵،۶٠٠ متر

6" DIAM. ١٢١٠۵،٠۴٠ متر

٢٣۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

آارهای ابزاردقيق

فصل سی و دوم – تجهيزات اتاق کنترل

١–در هر یك از ردیف های این فصل، منظور از وزن تابلو ، وزن آن با  احتساب وزن ادوات نصب شده روی آن برای انواع تابلوهای سيستم های آنترل(مانند
.، اعالم حریق ، ...) می باشد FCS, ESD, DCSتابلو مارشالينگ، 

٢–هزینه بستن پيچ و مهره و مانند آنها آه در نصب تجهيزات این بخش به روی فریم ها، ساپورت ها و امثال آنها بكار می رود، در ردیف مربوط منظور شده
.است

.٣–در هر یك از ردیف ها، تمامی آزمایش های جاری مورد نياز در تكميل عمليات نصب و تحویل آار به آارفرما منظور شده است
۴–آاليبراسيون ادواتی آه روی تابلوهای آنترل نصب می شود، حتی در صورتی آه بطور جداگانه بسته بندی شده باشند، در ردیف های جداگانه و با در نظر

.گرفتن جابجایی های الزم در محدوده آارگاه و در صورت نياز بازآردن و بستن مجدد روی تابلو محاسبه شده است
۵–در ردیف های نصب تابلوهای اتاق آنترل، اجرای آابل های ميانی از یك تابلو به تابلوی دیگر و اتصاالت آنها منظور نشده است و برای برآورد آنها، از

.ردیف های متناظر در آابل آشی و اتصاالت استفاده می شود
۶–در صورت نياز به اجرای آارهای اضافی روی تابلوها(مثًال نصب تجهيزات اضافی روی تابلو شامل ادوات ابزاردقيق، یا مسير آابل و …)، هزینه عمليات

.اضافی مانند برشكاری، سوراخكاری، سيم آشی داخل تابلو و غيره در زمان اجرا تعيين محاسبه می شود

٢٣۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل ها INCRPN
٣٢٠١۶١

گروه کد

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

W: UP TO 100 KG ٠١۶١،٢٠٠ کيلوگرم

W: 101-250 KG ٠٢۵١،٨۴٠ کيلوگرم

W: 251-500 KG ٠٣۵١،٨۴٠ کيلوگرم

W: >500 KG ٠۴۴٨،۵۶٠ کيلوگرم

٢٣۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات نصب شده روی پانل ها INCRPI
٣٢١١۶١

گروه کد

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

ELEC.

IND./SWITCH/SELECTOR
٠١٢،١۶۵،۴۴٠ دستگاه

ELEC.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠٢٣،٧٢٣،٠٧٠ دستگاه

TRANSFORMER/POWER

UNITES
٠٣٢،٢٢۵،٣۵٠ دستگاه

PENU.IND./SWITCH/SELE

CTOR
٠۴٢،٣۴۵،١٧٠ دستگاه

PENU.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠۵٣،٩٠٢،٨٠٠ دستگاه

TRANSDUCER &

CONVERTER
٠۶٢،٢٢۵،٣۵٠ دستگاه

٢٣٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

DCSتجهيزات جانبی  INCRAX
٣٢٢١۶١

گروه کد

کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل– فصل سی و دوم 

PRINTER/

PLOTER/PCS/ETC.
٠١٢،٠٩٧،١٧٠ دستگاه

٢٣٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست– فصل سی و سوم 

آارهای ابزار دقيق

 فصل سی و سوم – عمليات لوپ تست

.١–ردیف های این فصل، تمامی لوپ های فيلد باس الكترونيكی و نيوماتيكی را شامل می شود
٢–منظور از لوپ باز، حلقه ای است آه از عنصر اندازه گير متغير فرآیندی شروع می شود و به یك نمایشگر در اتاق آنترل و یا روی تابلوی محلی ختم

.می گردد
٣–منظور از لوپ بسته، حلقه ای است آه از عنصر اندازه گير متغير فرآیندی شروع می شود و تا آنترل آننده روی تابلوی محلی و یا در اتاق آنترل ادامه

.آه معموًال یك شير آنترل است ادامه می یابد  (FINAL ELEMENT OR ACTUATOR)می یابد و از آنجا تا محرك نهایی
۴–تمامی عناصر ميانی از جمله نمایشگرهای محلی، سوئيچ ها، عناصر محاسبه گر و غيره آه در مسير یك لوپ قرار دارند باید آنترل شده و در قيمت

.همان لوپ منظور شود
۵–اگر خروجی یك آنترل آننده ورودی آنترل آننده دیگری قرار گيرد، از عنصر اندازه گير تا خروجی آنترل آننده اول یك لوپ بسته و از ورودی آنترل آننده دوم

.تا محرك نهایی نيز یك لوپ محاسبه می شود
۶–سيستم های آنترل ترتيبی تا ١٠ عنصر، معادل یك لوپ بسته محاسبه می گردد و از آن بيشتر نيز به ازای هر ١٠ عنصر، معادل یك لوپ بسته اضافه

.می شود

٢٣٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست– فصل سی و سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات لوپ چک INLP
٣٣٠١۶١

گروه کد

کارهای ابزاردقيق - عمليات لوپ تست– فصل سی و سوم 

CLOSED LOOPS ٠١۴،٠٢٢،٨۴٠ لوپ

OPEN LOOPS ٠٢٢،٢٣۴،٩١٠ لوپ

٢۴٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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

 ١–تعاریف
تجهيز آارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام ها و تدارآاتی است آه پيمانكار باید برای دوره اجرا انجام دهد ، تا آغاز و همچنين انجام عمليات موضوع 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

١–١٠راه انحرافی ، راهی است ، آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه قبال از مسير موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عمليات موضوع
.پيمان قطع شده است ، احداث شود

١–١١منظور از تأمين در شرح ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، فراهم آردن ساختمان ها ، تأسيسات و همچنين ماشين آالت ، به روش احداث 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

١–١٢برچيدن آارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسيسات و ساختمان های موقت ، خارج آردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و 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

٢–روش تهيه برآورد

مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و نياز هر آار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی ترین ٢–١
روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را طبق ردیف های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه این
پيوست ، برحسب قيمــت های محل اجرای عملــيات و با منظـور نمودن هزینه های باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد آرده و در برابر
ردیف های مورد نظر ، درج نماید و چنانچه مشخصات ویژهای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و پيمان ، 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 ٢–٢

گرفته می شود . به منظور تقليل هزینه های تجهيز آارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه در طرح برای دوره بهره
برداری پيش بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات یاد شده به عنوان تجهيز آارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد
و مدارك پيمان درج شود . در این حالت ، هزینه آنها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای آار
منظور می شود . چنانچه برای تأمين آب ، برق ، گاز ، مخابرات و راه های آارگاه یا تأمين ساختمان های مسكونی ، اداری ، پشتيبانی و عمومی
یا سایر موارد ، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه  برای دوران بهره برداری از طرح 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 ٢–٣

و 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 ٢–۴
متعلقات آن ،نصب تيرهای برق ، آابل آشی از برق شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخــت تعرفه های ثابت برق ( دیماند ) و هزینه های انشعاب و
اشتراك برق و سایر آارهای  مشابه است ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و هزینه
ای از این بابت در تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور نخواهد شد . چنانچـــه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آارفرما نباشد ، هزینه  آن برآورد و

. پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان آار ، باقيمانده جزو هزینههای تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود
در صورتی آه آارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه آب رابه عهده بگيرد ، در حالت استفاده از  شبكه لوله آشی ٢–۵

آب آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای مشابه
است ، یا احداث چاه عميــــق یا نيمه عميــق و پرداخت هزینه های  برداشت آب ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، در شرایط خصوصی پيمان درج

٢۴١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

.شــده و هزیـنه ای از این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود
 

چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه  آب ، به عهـده آارفرما نباشد ، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان
. آار ، جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد

چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی شود ٢–۶
. در صورتی آه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارفرما باشد ، هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهيز و بر
چيدن آارگاه منظور نخواهد شد . در حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد ، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای واحد پایه

. رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود
با وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز آارگاه به عهده آارفرماست ، چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تمام یا٢–٧

قسمتی از زمين تجهيز آارگاه توسط پيمانكار تامين شود ، باید تأمين زمين ازسوی پيمانكار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی آرده و
.هزینه اجاره آن  را جزو  برآورد هزینه های تجهيز 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 ٢–٨
 . تسهيالت دیگری آه آارفرما در نظر دارد برای تجهيز آارگاه در اختيار پيمانكار قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی آند

هزینه تجهيز آارگاه هایی مانند تاسيسات ، آهنگری ، تراشكاری ، نجاری ، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته ، درب های واحد٢–٩
. ردیف های 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 ٢–١۴

. نيست
هزینه راه های انحرافی ، جزو ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور نخواهد شد . حجم عمليات  مربوط به راه های انحرافی ، براساس ٢–١۵

. فهرست بهــای پایه رشتـه راه،راه آهن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر آار ، منظور و برآورد می شود
نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سكونت آارآنان آارفرما ، مهندسی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ، 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  ٢–١٧

۴٢١۴١٠١ 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

٢–١٧–١آارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات
.، به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه(NGL) گازی

٢–١٧–٢آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز، به ميزان
.٧/۵ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

٢–١٧–٣آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای، به ميزان ٩ درصد مبلغ
 .برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

٢–١٧–۴آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها، به ميزان ١٠ درصد مبلغ
.برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

٣–شرایط آلی
 

پيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز آارگاه و قبل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه آرده و پس از٣–١
. تأیيد مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهيز آارگاه قرار دهد

آارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمين آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانكار را به دستگاه های اجرایی و٣–٢
سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه ، برای استفاده

. موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
پيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده برای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف به انجام٣–٣

برساند. در مواردی آه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عمليات تجهيز و برچيدن آارگاه در اسناد و مدارك پيمان درج شده باشد ، پيمانكار ملزم
. به رعایت آن است

تعهدات آارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در حدی آه اسناد  و مدارك پيمان پيش بينی شده است ، انجام می شود ، تجهيز مازاد بر موارد 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 از۴–١
. ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آنها ، محاسبه شده و در صورت وضعيت ها درج می شود

٢۴٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تبصره : هزینه ردیف هایی آه تأمين آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام ميشود ، چنانچه مربوط به بخشی از آار باشد ، به تناسب
پيشرفت آن بخش از آار محاسبه می شود و در صورتی آه به آل آار مربوط شود ، به تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان ، محاسبه و

. پرداخت می شود

. هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی پيمانكار ، در صورت وضعيت ها منظور می شود ۴–١–١

. هزینه برچيدن آارگاه ، پس از اتمام عمليات برچيدن آارگاه ، در صورت وضعيت منظور و پرداخت می شود ۴–١–٢

روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها، بصورت درصدی پيش بينی شده است برای آارهای مربوط به فهرست های بهای واحد پایه۴–٢
، نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و(NGL) رشته نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی

:ایستگاه های تراکم گاز، نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای و نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها

. ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از تجهيز آارگاه در حدی آه برای شروع عمليات پيمان الزم است
. ــ  ۴۵ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيمان

.ــ  ١٠ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ،پس از برچيدن آارگاه

تبصره: در پيمانهایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك قلم بوده ليكن در اسناد و مدارك پيمان نحوه پرداخت آن پيش بينی
.نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می گردد

٢۴٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
۴٢٠١۶١

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

٢۴۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
۴٢٠٢۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين لباس کار، کفش و کاله

حفاظتی کارگران
٠١٠ مقطوع

٢۴۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
۴٢٠٣۶١

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

٢۴۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
۴٢٠۴۶١

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

٢۴٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
۴٢٠۵۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

احداث چاه آب عميق یا نيمه

عميق
٠١٠ مقطوع

٢۴٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
۴٢٠۶۶١

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

٢۴٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
۴٢٠٧۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين راههای دسترسی ٠١٠ مقطوع

تامين راه های سرویس ٠٢٠ مقطوع

تامين راه های ارتباطی ٠٣٠ مقطوع

٢۵٠



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
۴٢٠٨۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين ایاب و ذهاب کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢۵١



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
۴٢٠٩۶١

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

٢۵٢



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
۴٢١٣۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تهيه، نصب و برچيدن داربست

فلزی در کارهای مربوط به

مخزنهای نفت

٠١٠ مقطوع

٢۵٣



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
۴٢١۴۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين آزمایشگاه و تاریک خانه

با تجهيزات مربوط و

تجهيزکارگاه برای انجام

آزمایش های پرتونگاری

٠١٠ مقطوع

٢۵۴



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
۴٢١۵۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

حفظ یا انحراف موقت نهرهای

زراعی موجود در محدوده

کارگاه

٠١٠ مقطوع

٢۵۵



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
۴٢١۶۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

بيمه تجهيز کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢۵۶



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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
۴٢١٧۶١

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

برچيدن کارگاه ٠١٠ مقطوع

٢۵٧



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - 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.

 

٢۵٨



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

ضریب
منطقه ای نام شهرستان ها نام استان ها ردیف

1/04 تبریز - آذرشهر - مراغه
آذربایجان
شرقی 11/10 خدا آفرین - جلفا - چاراویماق - آليبر - ورزقان

1/07 سایر شهرستان های استان آذر بایجان شرقی

1/07 اروميه و خوی
آذربایجان
غربی 21/16 تكاب - چالدران - سردشت

1/10 سایر شهرستان های استان آذر بایجان غربی

1/11 بيله سوار
اردبيل 3

1/08 سایر شهرستان های استان اردبيل

1/04 اصفهان - مبارآه

اصفهان 41/15 (دناآوه) - خور و بيابانك سميرم

1/07 سایر شهرستان های استان اصفهان

1/05 اشتهارد

البرز 51/07 طالقان - آسارا

1 سایر شهرستان های استان البرز

1/21 مهران - دهلران

ایالم 61/14 ایالم - ایوان

1/16 سایر شهرستان های استان ایالم

1/20 جزیره خارگ- فارسی

بوشهر 71/15 جم - دیر- عسلویه - آنگان

1/08 سایر شهرستان های استان  بوشهر

1/08 فيروزآوه

تهران 81/04 شميرانات - دماوند

1 سایر شهرستان های استان تهران

1/08 شهرآرد

چهار محال و
بختياری 91/16 اردل - آوهرنگ - لردآان - آيار

1/10 سایر شهرستان های استان چهار محال و بختياری 

1/10 بيرجند

خراسان
جنوبی 10

1/22 نهبندان

1/18 بشرویه - درميان - زیر آوه - طبس

1/14 سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی 

٢۵٩



١٣٩٧نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

1/05 مشهد

خراسان
رضوی 11

1/17 درگز - خواف - بجستان - باخزر

1/20 تربت جام (صالح آباد) - درگز(لطف آباد) - قوچان(باجگيران) - آالت

1/11 سایر شهرستان های استان خراسان رضوی

1/07 بجنورد - اسفراین - شيروان خراسان
شمالی 12

1/08 سایر شهرستان های استان خراسان شمالی

1/08 اهواز - باوی - حميدیه - دزفول - آارون

خوزستان 13
1/18 دشت آزادگان(بستان) - هویزه(نيسان)

1/09 اندیمشك - بندرماهشهر - بهبهان - رامشير - رامهرمز  -شوش -
شوشتر - گتوند

1/13 سایر شهرستان های استان خوزستان

1/09 زنجان

زنجان 141/14 طارم - ماه نشان

1/11 سایر شهرستان های استان زنجان

1/10 شاهرود(بيارجمند) - ميامی
سمنان 15

1/08 سایر شهرستان های استان سمنان

1/14 زاهدان

سيستان و
بلوچستان 16

1/19 چاه بهار - خاش - زابل

1/22 ایرانشهر - زهك - مير جاوه - نيمروز - هامون - هيرمند - سراوان

1/27 سایر شهرستان های استان سيستان و بلوچستان

1/05 شيراز

فارس 17

1/17 الرستان(بيرم)

1/15 المرد - مهر

1/12 اقليد - خنج - جهرم - گراش

1/08 سایر شهرستان های استان فارس

1/07 قزوین - البرز

قزوین 181/13 الموت - طارم - آوج - آوهين

1/08 سایر شهرستان های استان قزوین

1/08 قم  
قم 19

1/10 سایر شهرستان های استان قم

1/16 مریوان - سروآباد - سقز(زیویه - سرشيو)

آردستان 201/13 سقز - دیواندره(سارال - آرفتو) - بيجار(آرانی - چنگ الماس)

1/19 بانه
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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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