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فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

١ دستورالعمل کاربرد

٢ کليات

۴ بخشی که پيش ساخت و نصب می شود

۵ بخشی که در محل، ساخته و نصب می شود

۶ اضافه بهای حمل مصالح با رنگ و پوشش

٧ حمل شيرآالت و سایر ملحقات

٨  کيلومتر۵اضافه بهای حمل بيش از 

٣ فصل اول. حمل و جابجایی مصالح لوله کشی

١٠ زانوهای مایتر

١٣ نازل ها

٢۵ O_LETها 

٢٨ غالف لوله ها

٢٩ اسپول ها

٩ فصل دوم. پيش ساخت کارهای لوله کشی

٣۵ نصب و جوشکاری در محدوده واحدهای پاالیشگاهی

۴٠ نصب و جوشکاری خطوط بين واحدها - در سطح زمين

۴۴ نصب و جوشکاری خطوط بين واحدها - در ارتفاع، لخته گيرها

۴٨ نصب و جوشکاری محدوده انبارها و محوطه مخزن ها

۵٠ ساخت و نصب در محل

۵٧ نصب شير آالت وسایر ملحقات

٣۴ فصل سوم. لوله کشی روزمينی

۶٣ در محدوده واحدهای پاالیشگاهی

۶٢ فصل چهارم . لوله کشی زیرزمينی



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

٧٣ خطوط ارتباطی بين واحدها

٨۵ آزمایش های پرتو نگاری

٨۶ )P.M.Iتست شناخت مصالح(

٨٧ عمليات پيش گرم جوشکاری ها

٨٩ )P.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ها (

٩۴ آزمایشات هيدرو استاتيک

٩۶ آزمایشات با هوای فشرده

٩٧ اسيد شوئی

٨۴ فصل پنجم. عمليات تکميلی لوله کشی

٩٩ شيرهای کنترل و اندازه گيرها

١٠٠ صافی ها

١٠١ صفحات اریفيس

١٠٢ شيرهای اطمينان

١٠٣ خطوط لوله کشی

٩٨ فصل ششم. عمليات پيش راه اندازی لوله کشی

١٠۵ بستن فلنج جدا کننده

١٠٨ نصب اتصال جدا کننده

١٠٩ نصب بازوی بارگيری نفت

١١٠ نصب اسپرینکلر اطفا حریق

١١١ نصب جعبه آتش نشانی

١١٢ نصب دوش ایمنی

١١٣ عمليات خم کاری لوله

١٠۴ فصل هفتم. کارهای متفرقه لوله کشی

١١۴ فصل دهم. نصب تجهيزات دوار
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فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

١١۶ پمپ ها

١٢٠ کمپرسورها

١٢٣ فن ها و دمنده ها

١٢٨ محرکه ها و مولدها

١٣٧ ماشين آالت روی تجهيزات ثابت

١۴١ اکسترودرها

١۴٢ نوار نقاله ها

١۴٣ نوار نقاله های پيچی

١۴۴ دستگاه های کيسه و بشکه پر کن

١۴۵ دستگاه های بالت زن

١۴۶ فيدرهای لرزنده

١۴٨ تجهيزات بسته ای

١۴٩ برج ها و ظروف

١۵۵ S&Tمبدل های نوع 

١۵٨ کولرهای هوائی

١۵٩ قطعات داخلی برج ها و راکتورها

١۶۵ برج های خنک کننده

١٧١ دستگاه پرتاب و دریافت توپک

١٧٢ غبارگيرهای نوع فيلتر کيسه ای

١٧٣ مبدل ها

١۴٧ فصل یازدهم. نصب تجهيزات ثابت و بسته ای

١٧٧ پانل ها

١٧٨ داکت ها و هواکش ها

١٨٠ تيوب باندل ها

١٨۴ کانوکشن، سوپر هيتر، اکونومایزر.

١٧۶ فصل دوازدهم. نصب کوره ها و بویلرها



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

١٨۵ FLAREدودکش و 

١٨۶ چراغ اعالن به هواپيما

١٨٩ مخزن های سقف ثابت و شناور

١٩٨ مخزن های دوجداره

٢٠٣ مخزن های کروی

٢٠۴ سيلوهای آلمينيومی

٢٠۵ مخزن های فوالد ضد زنگ

٢٠۶ مخزن های دفنی

١٨٨ فصل سيزدهم. مخازن

٢٠٨ جرثقيل های سقفی

٢٠٩ باالبرها

٢١٠ نمونه گيرها و ظروف کوچک

٢١١ اجکتورها

٢١٢ کالریفایرها

٢١٣ سيستم های انتقال نيرو

٢١۴ تجهيزات کارگاهی

٢١۵ باسکول ها

٢١۶ صدا گيرها

٢٠٧ فصل چهارهم. نصب تجهيزات متفرقه

٢١٨ ساخت قطعات

٢٢٢ نصب قطعات

٢٢٧ نصب ورق های سقف و دیوار

٢٢٨  کيلوگرم١٠ساخت و نصب تکيه گاه های سبکتر از 

٢٢٩ نصب آویزهای فنری (لوله کشی)

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



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

٢٣١ قطعات اتصالی نسوزها

٢٣٢ مواد نسوز ریختگی

٢٣٣ آجرها و سایر قطعات خاص

٢٣٠ فصل شانزدهم. عمليات نسوزکاری

٢٣٧ کارهای لوله کشی

٢۴٢ تجهيزات

٢۴۶ رنگ آميزی اسکلت فلزی

٢۵٠ مصالح رنگ آميزی

٢۵١ مخازن ذخيره

٢٣۶ فصل هفدهم. عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

٢۵۴ عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق

٢۵٩ عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق

٢۶٣ عایقکاری گرم تجهيزات

٢۶٩ عایقکاری سرد تجهيزات

٢٧٣ عایقکاری ضد آتش

٢٧۵ پوشش و نوار پيچی لوله ها

٢٧٨ پوشش (اندود) سيمانی لوله ها

٢٩٠ مصالح عایقکاری

٢۵٣ فصل هجدهم. عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

٢٩٢ آزمایش های هيدرو استاتيکی

٢٩٧ آزمایش به روش مایع نفوذی

٢٩٨ آزمایش های پرتو نگاری

٢٩٩ تنش زدایی (پس گرم کردن جوش)

٢٩١ فصل نوزدهم. کارهای تکميلی



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

٣٠٣ پيش گرم کردن جوش ها

٣٠۵ آزمایش های با هوای فشرده

٣٠۶  کيلومتر۵فصل بيستم. حمل بيش از 

٣٠٩ کابل های قدرت و کنترل

٣١۶ کابل های تلفن

٣١٧ سيم ها

٣١٨ کابل ها و سيم های متفرقه

٣١٩ ماسه ریزی و آجر چينی داخل تراشه

٣٠٨ فصل بيست و یکم. کابل کشی و سيم کشی

٣٢١ سر سيم بندی کابل های کنترل

٣٢٢ سر سيم بندی کابل های فشار ضعيف

٣٢۵ سر سيم بندی کابل های فشار متوسط

٣٣٠ نصب گلندها

٣٢٠ فصل بيست و دوم. سرسيم بندی و اتصال کابل ها

٣٣٣ نصب سينی ها و نردبان های فوالدی

٣٣۴ نصب کاندوئيت ها

٣٣٢ فصل بيست و سوم. نصب سينی و نردبان کابل و کاندوئيت

٣٣٨ نصب پانل ها

٣٣٩ نصب ترانسفورمرها

٣۴٠ نصب باسداکت ها

٣۴١ نصب جعبه های تقسيم

٣۴٢ نصب باتری ها

٣۴٣ نصب ایستگاه کنترل محلی موتور

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



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

٣۴۵ نصب نور افکن ها و چراغ های صنعتی

٣۴۶ نصب چراغ های رشته ای

٣۴٧ نصب چراغ های فلورسنت

٣۴٩ نصب چراغ های متفرقه

٣۴۴ فصل بيست و پنجم. نصب سيستم روشنایی

٣۵١ نصب سيستم حفاظت کاتدی

٣۵٢ نصب سيستم اتصال زمين

٣۵٩ نصب سيستم  برق گير

٣۵٠ فصل بيست و ششم. نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

٣۶١ نصب سيستم تلفن

٣۶۴ نصب سيستم فراخوان

٣۶۵ نصب سيستم تلویزیون مدار بسته

٣۶۶ نصب سيستم ساعت مرکزی

٣۶٠ فصل بيست و هفتم. نصب تجهيزات ارتباطی

٣۶٨ پانل های فشار متوسط

٣۶٩ پانل های فشار ضعيف
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دستورالعمل کاربرد

 دامنه کاربرد –١
) و پرداخت هزینه اجرای آنهاNGL(این فهرست بها برای برآورد هزینه عمليات پاالیشگاه های نفت و گاز، واحدهای پتروشيمی، واحدهای تفکيک مایعات گازی

) شامل این دستورالعملNGL (استفاده می شود. فهرست بهای نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی
(دستورالعمل کاربرد)، کليات، مقدمه فصل ها، شرح و بهای واحد ردیف ها و پيوست های فهرست بها به شرح زیر می باشد:

پيوست ١ : فهرست آزمایش ها و بازبينی های پيش راه اندازی و راه اندازی
پيوست ٢ : دستور العمل تجهيز و برچيدن کارگاه.

.پيوست ٣ : شرح اقالم هزینه باالسری
.پيوست ۴ : ضریب های منطقه ای

 تعيين قيمت کارهایی که در این فهرست بها قيمت ندارد.–٢
١ هنگام تهيه بر آورد، برای تهيه ردیف اقالمی از کار که با هيچ یک از ردیف های این فهرست بها تطبيق ندارند، شرح الزم با کد مناسب تهيه و همراه با–٢

عالمت ستاره در محل مربوط در  فهرست بها و مقادیر کار درج می شود و بهای واحد آنها به روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهای
اختصاصی صنعت نفت تعيين می گردد. در صورتی که نرخ عوامل مورد نياز در فهرست پيش گفته نباشد، از نرخ متعارف استفاده می شود، در صورتی که
پيش بينی دستورالعملی برای نحوهی پرداخت ردیف های ستارهدار 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 ميشود.

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

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

اعمال خواهد شد. 
 هزینه باالسری طرح های غير عمرانی برای آارهایی آه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۴٨ (چهل و هشت) درصد و آارهایی آه به–١–١–       ٣

صورت ترك تشریفات مناقصه واگذار می شوند برابر ٣۶ (سی و شش) درصد می باشد. هزینه باالسری طرح های عمرانی برای آارهایی آه به صورت مناقصه
واگذار می شوند، برابر ٣۶ (سی و شش) درصد و آارهایی آه به صورت ترك تشریفات مناقصه واگذار می شوند برابر ٢۵ (بيست و پنج) درصد می باشد. شرح

اقالم هزینه باالسری به عنوان راهنما در پيوست ٣ درج شده است. 
 ضریب منطقهای مطابق پيوست ۴ .–٢–١–       ٣
 هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه برابر ۶(شش) درصد هزینه اجرای کار بدون احتساب هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه (پيوست ٢)–٣–١–٣

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

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

کار به اسناد مناقصه الحاق می شود و با اعمال ضریب پيمان مبنای پرداخت قرار می گيرد.
اگر در نظر باشد کار به صورت 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 به عهده پيمانکار گذاشته شود، هزینههای مربوط

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

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

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

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

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

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

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

گاز و پتروشيمی استفاده شود.

١
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کليات

مفاد این کليات و مقدمه فصل های مختلف و شرح ردیف های این فهرست بها اجزای غير قابل  تفکيک و مکمل یکدیگر هستند. –١
 قيمت های درج شده دراین فهرست بها متوسط هزینه اجرای کارهای نصب در پاالیشگاه های نفت و گاز، واحدهای پتروشيمی، واحدهای تفکيک مایعات–٢

)  و بهTOOLS & CONSUANBLES) است که شامل هزینه های نيروی انسانی (نيروهای مستقيم کار)، ماشين آالت، ابزار و مواد مصرف شدنی(NGLگازی (
 عمومی، هزینه آزمایش و راه اندازی (برحسب مورد ) و همچنينHSEطور آلی، اجرای آامل آار با رعایت مشخصات فنی و الزامات و رويه هاي نظام مديريت 

هزینه  نگهداری 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، کارهای برق و کارهای ابزاردقيق از محل انبار کارفرما–٣

تا انبار پيمانکار و حمل تا محل نصب به فاصله حداکثر ۵ کيلومتر در قيمت ردیف های نصب منظور شده است. هزینه حمل و جابحایی مصالح لوله کشی به
فاصله حداکثر ۵ کيلومتر و همچنين حمل مازاد ۵ کيلومتر، از ردیف های جداگانه منظور شده است.

 هزینه داربست بندی در موارد الزم در قيمت ردیف ها 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 ابزار دقيق، طبق ردیف های مربوط در گروه–۶

تجهيزات، رنگ و عایق پيش بينی شده است.
 هزینه حفر ترانشه های مورد نياز در کارهای لوله کشی، کابل کشی و اجرای فونداسيون های تأسيسات و تجهيزات درج شده در این فهرست بها، براساس–٧

ردیف های فهرست بهای رشته واحد پایه رشته ابنيه محاسبه می شود.
 هزینه های تحویل کار و اخذ تأیيدهای الزم از مهندس مشاور در مراحل مختلف، در قيمت ردیف های این فهرست بها منظور شده است.–٨
 در ردیف های مربوط به گروه لوله کشی:–٩
 های الزم برای اتصاالت تکيه گاه های موقت و اقالم١Gasket تامين الکترود جوشکاری دستگاه ها و لوله ها و اتصاالت به عهده کارفرماست. هزینه آهن آالت و –٩

مشابه مصرف شدنی از قبيل گازهای مختلف و … در قيمت ردیف های مربوط منظور شده است. از این رو، تأمين آنها به عهده پيمانکار می باشد.
٢ لوله های با مصالح فوالد کربن دار درج شده و ردیف های گروه لوله کشی، فوالدهای با کمتر از ١% نيکل و لوله های فوالدی آلياژی با ١/٢۵% کروم–٩

) و یاLOW ALLOY, HIGH ALLOY) و یا درصد کروم در فوالدهای آلياژی(KILLED CARBON STEELمی باشد. در مواردی که به دليل نوع جنس فوالد مثًال (
ضخامت باالی جداره لوله نياز به عمليات حرارتی باشد، هزینه عمليات پيش گفته از فصل مربوط(عمليات تکميلی لوله کشی) محاسبه می شود. در مواردی از

) و یا آلياژهای آلومينيوم و یا آهن، نيکل، کروم و موليبدن که نياز بهCOPPER NICKEL) مانند(NON FERROUS ALLOYجوشکاری آلياژهای غيرآهنی(
دستگاه های جوش با فرکانس باال و یا تجهيزات خاص باشد، هزینه آنها با توجه به شرایط خاص پروژه تعيين می شود.

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

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

موقت، منظور شده است مگر اینکه ردیف های آزمایش های یاد شده با عنوان « پيش راه اندازی و راه اندازی » در گروه مربوط پيش بينی شده باشد.
 در ردیف های گروه ابزار دقيق:–١٢
١ برای انجام کارهای کاليبراسيون ادوات ابزار دقيق، 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 ابزار دقيق 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 ابزار دقيق، هزینه تطبيق مشخصات فنی ادوات ابزار دقيق 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،۴IN 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 ابزار دقيق باید اتصاالت جانبی مثل لوله های سيگنال نيوماتيکی و یا اتصاالتPIPINGتوسط گروه لوله کشی(

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

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

پرداخت است.
 چنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بهای 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 نمي 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



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

لوله آشی

 فصل اول – حمل و جابجایی مصالح

قيمت های این فصل مربوط به جابجایی و حمل مصالح لوله آشی( تحویلی از آارفرما به پيمانكار) در محدوده محل اجرای آار به فاصله حداآثر ١۵–
.آيلومتر از محل اجرا و همچنين هزینه حمل اضافی در خارج محدوده محل اجرای برای فواصل بيش از ۵ آيلومتر تا محل نصب می باشد

:تقسيم بندی ردیف های این فصل بر اساس نوع مصالح و تعداد جابجایی آنها صورت گرفته است. از این رو٢–
الف: هزینه حمل آن بخش از مصالح لوله آشی آه طبق نقشه ها و مشخصات فنی باید قبل از نصب در آارگاه پيش ساخت شوند و سپس به

.محل نصب انتقال یابند، تحت ردیف هاى جداگانه بر حسب نوع مصالح منظور شده است
ب- هزینه حمل بخشى از مصالح لوله آشی آه بدون پيش ساخت به محل نصب حمل می شوند، تحت ردیف های جداگانه بر حسب نوع

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

.صورت اضافه بها طبق ردیف های مربوط محاسبه می شود
د- اضافه هزینه حمل مصالح در خارج از محدوده، محل اجرای آار برای مواردی آه فاصله محل تحویل(انبار آارفرما) تا محل نصب بيش از ۵

.آيلومتر است، تحت ردیف جداگانه محاسبه می شود
در قيمت های این فصل، بارگيری و  یا باراندازی در انبار آارفرما، انبار پيمانكار، آارگاه پيش ساخت، آارگاه رنگ و سندبالست و یا پوشش و محل نصب٣–

 مصالح لوله آشی و یا قطعات پيش ساخته شده در محدوده آارگاه ساخت و یا آارگاه رنگ ویمنظور شده است. هزینه جابجایى و حمل اضاف
سندبالست و پوشش و حمل لوله ها و ملحقات و یا قطعات ساخته شده به محل نصب(یا داخل ترانشه) برحسب مورد در بخش های دیگر این

.فهرست بها منظور شده است
ردیف های این فصل، براساس وزن لوله ها و سایر مصالح لوله آشی اندازه گيری می شود، و واحد آن برای حمل در محدوده محل اجرای آار" تن" و۴–

برای اضافه هزینه حمل بيش از ۵ آيلومتر در خارج از محدوده محل اجرای آار، "تن- آيلومتر" می باشد آه به تفكيك درج شده در بند ٢ محاسبه
.می شود

٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

بخشی که پيش ساخت و نصب می شود M1HD01
٠١٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

کربن استيل و آلياژی ٠١۵۴٣،١۴٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢٨٠۵،۵٣٠ تن

کربن استيل با اندود سيمانی ٠٣۶۴٧،٨١٠ تن

۴
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١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

بخشی که در محل، ساخته و نصب می شود M1HD02
٠١١١۵٨

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

کربن استيل، گالوانيزه و

آلياژی
٠١۴٠۴،۵۵٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢۶١۶،۶۴٠ تن

بتونی، زبست سيمانی ٠٣٣٣٩،١١٠ تن

رزینی، پی وی سی، پلی

اتيلن
٠۴۵۵۴،٢٢٠ تن

چدنی، چدن داکتيل ٠۵۴٧۶،٢٨٠ تن

کربن استيل با اندود سيمانی ٠۶۴٨۴،٩۵٠ تن

۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اضافه بها - حمل مصالح با رنگ و پوشش M1HD03
٠١٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

کربن استيل، گالولنيزه و

آلياژی
٠١٨٩،٩۶٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢١۶٠،۶۴٠ تن

کربن استيل با اندود سيمانی ٠٣١٠٧،٠٩٠ تن

۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

حمل شيرآالت و سایر ملحقات M1HD04
٠١٣١۵٨

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

کربن استيل و آلياژی ٠١۶٠١،٣٣٠ تن

فوالد ضد زنگ ٠٢٨٢٨،٣۵٠ تن

چدن، چدن داکتيل ٠٣۶٠٨،٩٩٠ تن

٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1HD05 کيلومتر۵اضافه بهای حمل بيش از 
٠١۴١۵٨

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

ALL WEIGHTS &

DISRANCES
٠١١،٧٠٠ تن/کيلومتر

٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

لوله آشی

 فصل دوم – پيش ساخت آارهای لوله آشی

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 در١–
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 نقشه ها و مشخصات

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

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

هزینه جابجایی مصالح لوله آشی از مقابل آارگاه پيش ساخت و جابجایی قطعات برش خورده  و یا نيمه ساخته شده در محدوده آارگاه پيش ساخت و٣–
حمل آارهای ساخته شده به محل بارگيری(برای ارسال به محوطه های رنگ و سندبالست و یا محل نصب) در قيمت ردیف های این فصل منظور شده

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

) می باشد آه براساس  نوع مصالح، قطر،LETSو اتصاالت( (JACKETED  PIPES)ساخت و اتصال غالف لوله ها (MITERING)ساخت زانوهای مایتر
ضخامت جداره در ردیف های جداگانه، تفكيك شده است. در مورد ساخت انشعابات، طبقه بندی به تفكيك زاویه انشعاب و به تفكيك با صفحه تقویتی

.و بدون آن انجام شده است و قيمت های آنها بر حسب ردیف های مربوط محاسبه می شود
ها اعم از اینكه در آارگاه پيش ساخت اجرا شوند و یا به  دليل (O-LET)و یا (NOZZLES)در مورد آارهای خاص پيش ساخت از قبيل اتصال انشعابات۵–

.طبيعت آار در محل نصب ساخته شوند، هزینه اجرای آنها  از ردیف های همين فصل محاسبه می شود
واحد اندازه گيری پيش ساخت " اسپول ها "  تعداد " سرجوش"  انجام شده می باشد. طبق مشخصات فنی در مرحله پيش ساخت می باشد آه در۶–

.نقشه های ایزومتریك لوله آشی با عالئم مشخص تعيين شده و به تایيد مهندس مشاور رسيده است
نيز تعداد سرجوش های انجام شده برای ساخت زانو می باشد. در این مورد، قطر لوله شاخه انشعاب مالك عمل (NOZZLES)٧–   واحد ساخت اشعابات

.می باشد
٨–    واحد اندازه گيری ساخت زانوهای مایتر شده، تعداد سرجوش های اجرا شده برای ساخت زانو می باشد. مثأل هرگاه یك زانو از سه قطعه متصل شده

.تشكيل شود، تعداد ٢ سرجوش محاسبه می شود
.بكار رفته می باشد (O-LET) تعداد (… ,WELDOLET, THERADOLET) ها از نوع (O-LET)٩–     واحد اندازه گيری

.١٠–     واحد اندازه گيری ساخت غالف لوله ها، "متر طول" اجرا شده و مالك، قطر لوله اصلی(داخل غالف) است

٩
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١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر - کربن استيل M1PFMICS
٠٢٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

 D=4" ٠ ٠١١،٢٧۶،١٩٠١،۴۵٠،۵١٠١،٧٣٢،٧١٠ سرجوش

 D=5" ٠ ٠٢١،۵٣٢،١١٠١،٧٣٧،١٣٠٢،٠٧٢،۴٨٠ سرجوش

 D=6" ٠ ٠٣١،٧٧٢،١٠٠٢،٠٠۵،١۴٠٢،٣٨٩،٠۴٠ سرجوش

 D=8" ۴،٠٧۶،٨٨٠ ٠۴٢،٣١٩،٧١٠٢،۶٢٢،۵٨٠٣،١٢٢،۴۵٠ سرجوش

 D=10" ۵،۵٢۵،۴٨٠ ٠۵٢،٨۵٢،٢٢٠٣،۵٠١،٢٠٠۴،١٨٣،٠١٠ سرجوش

 D=12" ۵،٧١٠،۴٣٠ ٠۶٣،٢٢٠،٩۴٠٣،۶۵٣،٩١٠۴،٣۵٧،٨٨٠ سرجوش

 D=14" ۶،۵۶٩،۵٩٠ ٠٧٣،۶٨٠،۶٩٠۴،١٨۵،۶۶٠۴،٩٩٨،٩٩٠ سرجوش

 D=16" ٧،۴٢۶،٧١٠ ٠٨۴،١٣٨،۵٣٠۴،٧١۵،٩٨٠۵،۶٣٩،١۴٠ سرجوش

 D=18" ٨،٢٨۵،٩٩٠ ٠٩۴،۵٩٧،٩١٠۵،٢۴٧،٣٧٠۶،٢٨٠،٣٧٠ سرجوش

 D=20" ٩،١۴٣،۴٧٠ ١٠۵،٠۵۵،۶٣٠۵،٧٧٨،٠۵٠۶،٩٢٠،۴٠٠ سرجوش

 D=24" ١٠،٨۵٩،٧۵٠ ١١۵،٩٧٣،٢٢٠۶،٨۴٠،١٢٠٨،٢٠١،۶٧٠ سرجوش

 D=26" ١١،٧١٨،۵٧٠ ١٢۶،۴٣٢،٧۴٠٧،٣٧١،٠۵٠٨،٨۴١،٩۴٠ سرجوش

 D=28" ١٢،۵٧٧،٢۴٠ ١٣۶،٨٩١،۶۵٠٧،٩٠٢،۵۶٠٩،۴٨٣،٢٩٠ سرجوش

 D=30" ١٣،۴٣۵،٣٣٠ ١۴٧،٣۴٩،٨۵٠٨،۴٣٣،١٢٠١٠،١٢٣،٢٠٠ سرجوش

 D=32" ١۴،٢٩١،٢۴٠ ١۵٧،٨٠٧،۶٨٠٨،٩۶٢،٧١٠١٠،٧۶١،٩١٠ سرجوش

 D=34" ١۵،١۵٠،۴٠٠ ١۶٨،٢۶٧،۴۴٠٩،۴٩۴،٨٢٠١١،۴٠٣،۶٢٠ سرجوش

 D=36" ١۶،٠٠٨،٢۴٠ ١٧٨،٧٢۵،٢٧٠١٠،٠٢۵،١۴٠١٢،٠۴٣،۵۴٠ سرجوش

 D=38" ١۶،٨۶٧،١۶٠ ١٨٩،١٨۵،۵٠٠١٠،۵۵۶،٩٠٠١٢،۶٨۵،٣۶٠ سرجوش

 D=40" ١٧،٧٢۵،٠٠٠ ١٩٩،۶۴٢،٨۶٠١١،٠٨٧،٢١٠١٣،٣٢۴،٨٠٠ سرجوش

 D=42" ١٨،۵٨٢،٣٧٠ ٢٠١٠،١٠١،٩٠٠١١،۶١٧،٧٧٠١٣،٩۶۴،٧١٠ سرجوش

 D=44" ١٩،۴۴١،۵٣٠ ٢١١٠،۵۶٠،٨١٠١٢،١۴٩،۶۵٠١۴،۶٠۵،٩۴٠ سرجوش

 D=46" ٢٠،٢٩٩،٣٨٠ ٢٢١١،٠١٩،۴٩٠١٢،۶٨٠،٢١٠١۵،٢۴۶،٣۴٠ سرجوش

 D=48" ٢١،١۵٨،٧٧٠ ٢٣١١،۴٧٧،٩٢٠١٣،٢١٢،٢٠٠١۵،٨٨٧،۶٨٠ سرجوش

 D=50" ٢٢،٠١٨،٣٢٠ ٢۴١١،٩٣٧،۴۴٠١٣،٧۴٣،٣٧٠١۶،۵٢٩،٠۵٠ سرجوش

 D=52" ٢٢،٨٧٣،١۴٠ ٢۵١٢،٣٩۴،٧٩٠١۴،٢٧٢،۶٠٠١٧،١۶٧،٢٧٠ سرجوش

 D=54" ٢٣،٧٣١،۶٩٠ ٢۶١٢،٨۵۴،۶۶٠١۴،٨٠٣،٩٩٠١٧،٨٠٨،٠١٠ سرجوش

 D=56" ٢۴،۵٨٩،٠۶٠ ٢٧١٣،٣١٢،٣٨٠١۵،٣٣۴،٣١٠١٨،۴۴٨،١٧٠ سرجوش

١٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر - فوالد ضد زنگ M1PFMISS
٠٢٠٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=4"٢،۴۴۵،۵۶٠ ٠١١،۶٣٩،٠۶٠١،٧١٨،٠۵٠٢،١١٩،١٧٠ سرجوش

D=5"٢،٩١۵،۵٩٠ ٠٢١،٩۵۵،٧٠٠٢،٠۴٨،٣٠٠٢،۵٣١،٠٠٠ سرجوش

D=6"٣،٣۴٩،٨۴٠ ٠٣٢،٢۴٠،٢۶٠٢،٣۴۵،۵٧٠٢،٩١٣،١٢٠ سرجوش

D=8"۴،٣٧١،۴٢٠ ٠۴٢،٩٣۶،٣٨٠٣،٠٧٢،۵۶٠٣،٨٠۵،۴۴٠ سرجوش

D=10"۵،٩۵١،٢۵٠ ٠۵٣،۵٩٨،٩٩٠٣،٧۶۵،١٣٠۴،۶۶۶،٧٣٠ سرجوش

D=12"۶،١٢٩،٧۶٠ ٠۶۴،١١٠،۴۵٠۴،٣٠۴،٧٣٠۵،٣٢٠،٣۶٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٧۴،٧٢٩،٨٨٠۴،٩۵۶،۴٠٠٠ سرجوش

D=16"٠ ٠٨۵،٣۴۶،٩٨٠۵،۶٠۶،١٨٠٠ سرجوش

D=18"٠ ٠٩۵،٩۶۶،٠۶٠۶،٢۵٧،۴٨٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٠۶،۵٨٣،۵٨٠۶،٩٠٧،۶٩٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١١٧،٨٢٠،١٢٠٨،٢٠٩،١٣٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١٢٩،۶٧۵،۵١٠١٠،١۶١،٢٢٠٠ سرجوش

١١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

زانوهای مایتر - فوالد آلياژی M1PFMIAS
٠٢٠٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=4"٠ ٠١١،٨٨٩،١۶٠٢،١٧٣،۶٧٠٢،۶١٧،۴٣٠ سرجوش

D=5"٠ ٠٢٢،٢۵٨،١٨٠٢،۵٩٢،٧٣٠٣،١١٨،۴٢٠ سرجوش

D=6"٠ ٠٣٢،۶٠١،٣٧٠٢،٩٨٢،٢۴٠٣،۵٨٢،٣۶٠ سرجوش

D=8"۶،٢٣٠،٩٠٠ ٠۴٣،٣٩٩،۴٢٠٣،٨٩٢،۶٨٠۴،۶٧۴،٠٩٠ سرجوش

D=10"٨،۵٣۶،٢٣٠ ٠۵۴،١٧٢،٣٨٠۵،٢۵۶،۶۴٠۶،٣٣٢،٣٠٠ سرجوش

D=12"٨،٧۶٧،۵٨٠ ٠۶۴،٧۴٧،۵۶٠۵،۴۵٢،٩٧٠۶،۵۵٧،٣٩٠ سرجوش

D=14"١٠،١٢١،٠۴٠ ٠٧۵،۴۴٩،۴٢٠۶،٢٧١،٧۶٠٧،۵۵٠،٧۴٠ سرجوش

D=16"١١،۴٧۴،٠٣٠ ٠٨۶،١۴٨،٨۴٠٧،٠٩٠،٣٠٠٨،۵۴۴،۶۵٠ سرجوش

D=18"١٢،٨٢۵،٨١٠ ٠٩۶،٨۵١،٣۵٠٧،٩٠٨،۶۴٠٩،۵٣٨،۶۵٠ سرجوش

D=20"١۴،٣٢٢،۴١٠ ١٠٧،۵۵٠،۶٨٠٨،٨۴۶،۴۵٠١٠،۶۶٢،٩٨٠ سرجوش

D=24"١۶،٨٨۶،١۵٠ ١١٨،٩۵٣،٠۶٠١٠،٣۶۵،۵٣٠١٢،۵١٩،٧٩٠ سرجوش

D=26"١٨،٢٣٨،٧٧٠ ١٢٩،۶۵٣،٩۶٠١١،١٨٣،٢۶٠١٣،۵١٢،۶۴٠ سرجوش

D=28"١٩،۵٩٣،۵٠٠ ١٣١٠،٣۵۵،٣۴٠١٢،٠٠٣،٣١٠١۴،۵٠٧،٨١٠ سرجوش

D=30"٢٠،٩۴۵،۵٣٠ ١۴١١،٠۵۶،٨٩٠١٢،٨٢٠،۵٩٠١۵،۵٠٠،٧۶٠ سرجوش

D=32"٢٢،٢٩۵،٢٩٠ ١۵١١،٧۵۶،٠٨٠١٣،۶٣٧،۴۶٠١۶،۴٩٢،١٩٠ سرجوش

D=34"٢٣،۶۵١،۵٣٠ ١۶١٢،۴۵٨،٧٣٠١۴،۴۵٨،٠٣٠١٧،۴٨٨،١٢٠ سرجوش

D=36"٢۵،٠٠٣،٧٣٠ ١٧١٣،١۵٧،٩٢٠١۵،٢٧۶،٣۴٠١٨،۴٨١،٠٠٠ سرجوش

D=38"٢۶،٣۵٧،۴۴٠ ١٨١٣،٨۶٠،۵۶٠١۶،٠٩۵،٣٧٠١٩،۴٧۵،١۴٠ سرجوش

D=40"٢٧،٧٠٩،٠٩٠ ١٩١۴،۵۵٩،٧۵٠١۶،٩١٢،۵٨٠٢٠،۴۶٧،۴٧٠ سرجوش

D=42"٢٩،٠۶١،٨۴٠ ٢٠١۵،٢۶١،۶٨٠١٧،٧٣١،۴۴٠٢١،۴۶٠،٩٠٠ سرجوش

D=44"٣٠،۴١۶،٢٠٠ ٢١١۵،٩۶٢،۵٨٠١٨،۵۵٠،٩١٠٢٢،۴۵۵،۴٩٠ سرجوش

D=46"٣١،٧۶٨،۴٠٠ ٢٢١۶،۶۶٣،۵١٠١٩،٣۶٨،۶٧٠٢٣،۴۴٨،٣٧٠ سرجوش

D=48"٣٣،١٢٣،٧۵٠ ٢٣١٧،٣۶٣،٨٧٠٢٠،١٨٨،٨٠٠٢۴،۴۴۴،١۶٠ سرجوش

D=50"٣۴،۴٧٨،۵۴٠ ٢۴١٨،٠۶۶،٣۴٠٢١،٠٠٨،٣۵٠٢۵،۴٣٨،٧٣٠ سرجوش

D=52"٣۵،٨٢٧،۶٠٠ ٢۵١٨،٧۶۶،٠٨٠٢١،٨٢۴،٣٢٠٢۶،۴٢٩،٣٧٠ سرجوش

D=54"٣٧،١٨٠،٧٢٠ ٢۶١٩،۴۶٨،٢٨٠٢٢،۶۴٣،۴۵٠٢٧،۴٢٣،٨۵٠ سرجوش

D=56"٣٨،۵٣٢،٩٢٠ ٢٧٢٠،١۶٧،٩١٠٢٣،۴۶١،٧۶٠٢٨،۴١۶،٧٣٠ سرجوش

١٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

 درجه - کرین٩٠نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
استيل

M1PFNZNR01CS
٠٢١١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١٨١١،۵٢٠٨٨٧،۴٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،١٠٨،٨۴٠١،٢١٣،٢٨٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٣٣٨،٩٣٠١،۴٨۵،٠۴٠١،٨٠٨،٩٧٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،۵٧٠،۴۶٠١،٧٢۴،۵٨٠٢،١٠١،١۵٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵١،٧٧۶،٨٠٠١،٩۵٣،٢١٠٢،٣٧٩،۵١٠ سرجوش

D=8"۴،١٨۴،۵۵٠ ٠۶٢،٣٧٢،۶٢٠٢،۶١٠،٧۶٠٣،١٧٩،۴٨٠ سرجوش

D=10"۴،٩٢٢،٧١٠ ٠٧٢،٧٨١،۴٧٠٣،٠۶٠،۵٠٠٣،٧٢٨،٩٩٠ سرجوش

D=12"۵،۵۶۵،٣٢٠ ٠٨٣،١٣٣،٢۶٠٣،۴۴۶،۵٩٠۴،٢٠٢،١٣٠ سرجوش

D=14"۶،۴٠٢،٩٨٠ ٠٩٣،۵٩١،٠۶٠٣،٩۵٨،۴٢٠۴،٨٢٧،٢۴٠ سرجوش

D=16"٧،٢١۵،٢١٠ ١٠۴،٠۴٨،٨۵٠۴،۴۵٣،٧٣٠۵،۴٣٢،۶٨٠ سرجوش

D=18"٨،٠٧١،٣٩٠ ١١۴،۵٢٢،٧۴٠۴،٩٧٨،۴۴٠۶،٠٧٣،۴۶٠ سرجوش

D=20"٨،٨۶٧،٩۴٠ ١٢۴،٩٩۶،۶۴٠۵،۴۶٨،۴۵٠۶،۶٧١،٢٨٠ سرجوش

D=24"١٠،۶١٧،٢۵٠ ١٣۵،٩۴۴،۴٣٠۶،۵٣٨،٨٧٠٧،٩٧٨،٧٢٠ سرجوش

١٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M1PFNZNR01SS
٠٢١٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"١،۵۵۶،٣٠٠ ٠١١،٢٨٣،۵٣٠١،٣۴٨،٨٧٠١،۴٢٠،٧٩٠ سرجوش

D=3"٢،١٢٣،۵٠٠ ٠٢١،٧۵٠،۴۶٠١،٨۴٠،٧٢٠١،٩۴٠،٣٧٠ سرجوش

D=4"٢،۵٩۶،٨٧٠ ٠٣٢،١١۵،۴٠٠٢،٢٢٣،٩٨٠٢،٣۴٣،٣٨٠ سرجوش

D=5"٣،٠١٩،٧٧٠ ٠۴٢،۴٨٣،٠۵٠٢،۶٠٩،٩٨٠٢،٧۴٩،۵٩٠ سرجوش

D=6"٣،۴٢١،۴٠٠ ٠۵٢،٨١٠،۴٨٠٢،٩۵٣،٨۵٠٣،١١١،٣٣٠ سرجوش

D=8"۴،۵۶٢،٢٣٠ ٠۶٣،٧٣٧،٠١٠٣،٩٣٢،٠٩٠۴،١۴۶،۴۵٠ سرجوش

D=10"۵،٣۶٢،١٧٠ ٠٧۴،۴٠۵،٢۶٠۴،۶٢٨،۵۴٠۴،٨٧٣،۴۵٠ سرجوش

D=12"۶،٠۵۵،٠٩٠ ٠٨۴،٩٩٠،٩۶٠۵،٢٣۵،۴٠٠۵،۵٠۴،٢٨٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۵،٧٣۵،٩٨٠۶،٠١٢،٣٨٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠۶،۴٨٠،۵٣٠۶،٧٨٩،٣٧٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٧،٢۴٧،١٧٠٧،۵٩٠،٣٣٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٨،٠١٣،٨١٠٨،٣٩٠،٨١٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣٩،۵۴٧،٠٩٠٩،٩٩٢،٢۶٠٠ سرجوش

١۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

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

M1PFNZNR01AS
٠٢١٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١١،٢٧۶،۵١٠١،٣٩۵،٩٣٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٧۴٣،۴٢٠١،٩٠٧،٨۴٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،١٠۵،٢٠٠٢،٣٣۴،۶۴٠٢،٨۴٧،٨٩٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،۴۶٩،۶٩٠٢،٧١٢،۵۵٠٣،٣٠٩،٣۵٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،٧٩۴،۵٢٠٣،٠٧١،۶۴٠٣،٧۴٧،۵٣٠ سرجوش

D=8"۶،۶٣۶،٢٠٠ ٠۶٣،٧٢٧،٧٠٠۴،١٠٢،١٧٠۵،٠٠٢،٩٠٠ سرجوش

D=10"٧،٨١٧،۵٧٠ ٠٧۴،٣٧۵،٨٩٠۴،٨١۴،٧۶٠۵،٨٧۵،٣١٠ سرجوش

D=12"٨،٨۵٢،۴٨٠ ٠٨۴،٩٣۶،۴۵٠۵،۴٢٩،٧٢٠۶،۶٣٠،٠١٠ سرجوش

D=14"١٠،١٩١،۵٩٠ ٠٩۵،۶۶١،٢۵٠۶،٢۴٠،١١٠٧،۶٢٠،٩٢٠ سرجوش

D=16"١١،۴٩١،٣٣٠ ١٠۶،٣٨۶،٠۶٠٧،٠٢۴،٩۵٠٨،۵٨١،١٧٠ سرجوش

D=18"١٢،٨۵٨،۶۶٠ ١١٧،١٣۵،٣٢٠٧،٨۵۴،۶٢٠٩،۵٩۶،۵٠٠ سرجوش

D=20"١۴،١٢٩،٣٢٠ ١٢٧،٨٨۴،۵٧٠٨،۶٢٨،٣١٠١٠،۵۴١،٧٧٠ سرجوش

D=24"١۶،٩٢۴،۶۴٠ ١٣٩،٣٨٣،۵۴٠١٠،٣٢١،۶۶٠١٢،۶١۴،١۵٠ سرجوش

١۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استيل M1PFNZNR02CS
٠٢١۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١١،٠۵۴،٩١٠١،١۵٣،٧۴٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۴۴١،۴٩٠١،۵٧٧،٢٧٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٧۴٠،۵٣٠١،٩٣٠،۵۵٠٢،٣۵١،۶٧٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،٠۴١،٧۵٠٢،٢۴١،٩۵٠٢،٧٣١،٠٩٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،٣١٠،٠٢٠٢،۵٣٩،١٧٠٣،٠٩٣،۴۴٠ سرجوش

D=8"۵،۴۴٠،١٢٠ ٠۶٣،٠٨۴،۴٨٠٣،٣٩٣،٩٩٠۴،١٣٣،۶٧٠ سرجوش

D=10"۶،٣٩٩،٣٨٠ ٠٧٣،۶١۵،٩١٠٣،٩٧٨،۶۵٠۴،٨۴٧،٨٧٠ سرجوش

D=12"٧،٢٣۵،٢٩٠ ٠٨۴،٠٧٣،٢۴٠۴،۴٨٠،۵٧٠۵،۴۶٢،٧٠٠ سرجوش

D=14"٨،٣٢۴،١٣٠ ٠٩۴،۶۶٨،٣٧٠۵،١۴۵،٩۵٠۶،٢٧۵،۴١٠ سرجوش

D=16"٩،٣٧٩،٧٢٠ ١٠۵،٢۶٣،۵٠٠۵،٧٨٩،۶٩٠٧،٠۶٢،۵٧٠ سرجوش

D=18"١٠،۴٩٣،١٢٠ ١١۵،٨٧٩،۵۶٠۶،۴٧١،٩٨٠٧،٨٩۵،٠١٠ سرجوش

D=20"١١،۵٢٨،۴٨٠ ١٢۶،۴٩۵،۶٣٠٧،١٠٨،٩٨٠٨،۶٧٢،٨٣٠ سرجوش

D=24"١٣،٨٠١،٨۵٠ ١٣٧،٧٢٧،٧۶٠٨،۵٠٠،۵٣٠١٠،٣٧٢،۵٩٠ سرجوش

١۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

 SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M1PFNZNR02SS
٠٢١۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٢،٠٢٣،٢٣٠ ٠١١،۶۶٨،۴٠٠١،٧۵٣،۴٩٠١،٨۴٧،٠٣٠ سرجوش

D=3"٢،٧۶٠،٣٧٠ ٠٢٢،٢٧۵،٨٨٠٢،٣٩٢،٩٣٠٢،۵٢٢،٢٠٠ سرجوش

D=4"٣،٣٧۵،٩٣٠ ٠٣٢،٧۴٩،٨٣٠٢،٨٩٠،٨۶٠٣،٠۴۶،۴۵٠ سرجوش

D=5"٣،٩٢۵،۴٧٠ ٠۴٣،٢٢٧،٨٧٠٣،٣٩٣،٣۴٠٣،۵٧۴،٧٩٠ سرجوش

D=6"۴،۴۴٧،٨٧٠ ٠۵٣،۶۵٣،۶۶٠٣،٨٣٩،٨١٠۴،٠۴۴،٧٧٠ سرجوش

D=8"۵،٩٣١،٢٨٠ ٠۶۴،٨۵٨،٣۵٠۵،١١١،٧٢٠۵،٣٩٠،۴٨٠ سرجوش

D=10"۶،٩٧١،١٠٠ ٠٧۵،٧٢۶،٩٣٠۶،٠١۶،٩٧٠۶،٣٣۵،۶٨٠ سرجوش

D=12"٧،٨٧١،٢٠٠ ٠٨۶،۴٨٨،٢۵٠۶،٨٠۶،٠٢٠٧،١۵۵،٧۶٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٧،۴۵۶،٧٢٠٧،٨١۶،٣٢٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٨،۴٢۴،٧٣٠٨،٨٢۶،١٨٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٩،۴٢١،۴٠٠٩،٨۶٧،۵١٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢١٠،۴١٨،٠٩٠١٠،٩٠٧،٩٢٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١٢،۴١١،۴۶٠١٢،٩٩٠،١٢٠٠ سرجوش

١٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلياژی M1PFNZNR02AS
٠٢١۶۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١١،۶۵٩،۶١٠١،٨١۴،۵١٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٢،٢۶۶،٣٠٠٢،۴٨٠،۴٨٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،٧٣۶،٨۶٠٣،٠٣۴،۶١٠٣،٢۶١،٠١٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٣،٢١٠،۵۵٠٣،۵٢۶،٢١٠۴،٣٠١،٨٨٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٣،۶٣٣،٠۶٠٣،٩٩٣،١٨٠۴،٨٧١،٨٣٠ سرجوش

D=8"٨،۶٢۶،٧٩٠ ٠۶۴،٨۴۶،١٩٠۵،٣٣٣،٢٠٠۶،۵٠٣،۵١٠ سرجوش

D=10"١٠،١۶٢،٨٨٠ ٠٧۵،۶٨٨،۵٧٠۶،٢۵٩،٢٨٠٧،۶٣٧،٩۴٠ سرجوش

D=12"١١،۵٠٨،٢١٠ ٠٨۶،۴١٧،١٩٠٧،٠۵٨،٧۶٠٨،۶١٨،٧٣٠ سرجوش

D=14"١٣،٢۴٩،۴۴٠ ٠٩٧،٣۵٩،٧٣٠٨،١١٢،١٨٠٩،٩٠٧،١٩٠ سرجوش

D=16"١۴،٩٣٨،٧٧٠ ١٠٨،٣٠١،٧٩٠٩،١٣٢،١۵٠١١،١۵۶،١٨٠ سرجوش

D=18"١۶،٧١٧،١٣٠ ١١٩،٢٧۵،٨٢٠١٠،٢١٠،٩۵٠١٢،۴٧۵،۶۵٠ سرجوش

D=20"١٨،٣۶٨،٣٩٠ ١٢١٠،٢۵٠،٣١٠١١،٢١۶،٩۵٠١٣،٧٠۴،۵٨٠ سرجوش

D=24"٢٢،٠٠٢،٠۴٠ ١٣١٢،١٩٨،٨۴٠١٣،۴١٨،٠٧٠١۶،٣٩٧،٩۴٠ سرجوش

١٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

M1PFNZRE01CS درجه - کرین استيل٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠٢٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١١،٢٠٧،٢١٠١،٣٢٠،٢٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۶۴٩،۴۶٠١،٨٠۵،٠٢٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٩٩١،٧٣٠٢،٢٠٩،١۶٠٢،۶۶٠،٨٣٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،٣٣۶،۴٢٠٢،۵۶۵،۶٢٠٣،٠٩١،۵٢٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٢،۶۴٣،۶۶٠٢،٩٠۵،٧٠٠٣،۵٠١،٢۴٠ سرجوش

D=8"۶،٠٩٧،۶١٠ ٠۶٣،۵٢٩،١٢٠٣،٨٨٣،٩١٠۴،۶٧٧،١٣٠ سرجوش

D=10"٧،١٧٨،۵٣٠ ٠٧۴،١٣٨،۴٢٠۴،۵۵٣،۴٨٠۵،۴٨٨،۴٩٠ سرجوش

D=12"٨،١٢١،٩٩٠ ٠٨۴،۶۶٢،۶٣٠۵،١٢٨،٨٩٠۶،١٨۶،٩٩٠ سرجوش

D=14"٩،٣۴٧،۴٣٠ ٠٩۵،٣۴۴،۴٨٠۵،٨٩٠،٩٣٠٧،١٠٩،٠٣٠ سرجوش

D=16"١٠،۵٣۵،٩۵٠ ١٠۶،٠٢۵،٩٢٠۶،۶٢٨،٨٠٠٨،٠٠٢،١۵٠ سرجوش

D=18"١١،٧٨٧،٨٩٠ ١١۶،٧٣١،٧٠٠٧،۴٠٩،٧٨٠٨،٩۴۶،۴٣٠ سرجوش

D=20"١٢،٩۵٢،٠٨٠ ١٢٧،۴٣٧،٠٧٠٨،١٣٩،٣١٠٩،٨٢٧،٨٣٠ سرجوش

D=24"١۵،۵١٠،١٧٠ ١٣٨،٨۴٨،۴۵٠٩،٧٣٢،٨٩٠١١،٧۵۵،٣٢٠ سرجوش

١٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFNZRE01SS درجه - فوالد ضد زنگ٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠٢٢٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٢،٢٧٩،٨۴٠ ٠١١،٨٨٣،٨۴٠١،٩٧٧،٩١٠٢،٠٨١،۶۶٠ سرجوش

D=3"٣،١١٠،٩۶٠ ٠٢٢،۵۶٨،٩٠٠٢،۶٩٨،٨٢٠٢،٨۴١،٢٣٠ سرجوش

D=4"٣،٨٠٢،۵١٠ ٠٣٣،١٠۴،٩١٠٣،٢۶٠،٧٧٠٣،۴٣٢،۶۵٠ سرجوش

D=5"۴،۴٢٣،٢٨٠ ٠۴٣،۶۴۴،٠٧٠٣،٨٢۶،۵٧٠۴،٠٢٧،۴۵٠ سرجوش

D=6"۵،٠١١،۶٩٠ ٠۵۴،١٢۵،٣۶٠۴،٣٣١،۶٧٠۴،۵۵٧،٧٨٠ سرجوش

D=8"۶،۶٧٩،٢٩٠ ٠۶۵،۴٨٢،۴٨٠۵،٧۶٢،۵٩٠۶،٠٧٠،۵٢٠ سرجوش

D=10"٧،٨۵۶،٢١٠ ٠٧۶،۴۶٧،٣١٠۶،٧٨٧،۵١٠٧،١۴٠،٢۴٠ سرجوش

D=12"٨،٨٧۶،٨٩٠ ٠٨٧،٣٣٢،٠٣٠٧،۶٨٢،٨٨٠٨،٠۶٩،۵۶٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٨،۴٢٩،٣٩٠٨،٨٢٧،١۵٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٩،۵٢۶،٢٧٠٩،٩۶٩،٣١٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١١٠،۶۵۴،۵١٠١١،١۴٧،۵٣٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢١١،٧٨٢،٢٩٠١٢،٣٢٣،۶۵٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١۴،٠٣٩،٢۵٠١۴،۶٧٩،۴٠٠٠ سرجوش

٢٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

M1PFNZRE01AS درجه - فوالد آلياژی٩٠نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
٠٢٢٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١١،٨۶۶،٧٧٠٢،٠۴٠،٣٣٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٢،۵۴٨،٢٠٠٢،٧٨٨،٩٢٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٣،٠٧٧،٩٨٠٣،۴١٢،۶٩٠۴،٠۴١،٩۶٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٣،۶١١،١١٠٣،٩۶۵،۴٨٠۴،٧٩۶،١٠٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵۴،٠٨۶،٧٧٠۴،۴٩١،۴۶٠۵،۴٣١،٨۶٠ سرجوش

D=8"٩،۵۵۵،١٩٠ ٠۶۵،۴۴٧،٩٠٠۵،٩٩۴،٨٩٠٧،٢۴۶،٧۶٠ سرجوش

D=10"١١،٢۶٩،٩٨٠ ٠٧۶،٣٩٩،٣۵٠٧،٠۴٠،٩٩٠٨،۵١٧،٩۴٠ سرجوش

D=12"١٢،٧٧۶،٨٩٠ ٠٨٧،٢٢٣،٢٧٠٧،٩۴۵،٩٠٠٩،۶٢٠،١۵٠ سرجوش

D=14"١۴،٧١٨،٢٩٠ ٠٩٨،٢٨۶،٣۵٠٩،١٣٣،۵٧٠١١،٠۶٣،۵٠٠ سرجوش

D=16"١۶،۶٠٢،٢١٠ ١٠٩،٣۴٩،۶۶٠١٠،٢٨۵،١٩٠١٢،۴۶٢،٢١٠ سرجوش

D=18"١٨،۵٨٢،۵٠٠ ١١١٠،۴۴٨،٨١٠١١،۵٠١،۶٢٠١٣،٩٣٧،٨۵٠ سرجوش

D=20"٢٠،۴١٩،١۶٠ ١٢١١،۵۴٧،٠٢٠١٢،۶٣۵،٢٠٠١۵،٣١٢،۵١٠ سرجوش

D=24"٢۴،۴۶٩،٢٠٠ ١٣١٣،٧۴٣،٩١٠١۵،١١٨،۴۴٠١٨،٣٢٨،٠٣٠ سرجوش

٢١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استيل M1PFNZRE02CS
٠٢٢۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١١،۵۶٩،٣١٠١،٧١۶،۵۵٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٢،١۴۴،۴۶٠٢،٣۴۶،٧١٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،۵٨٩،٢٣٠٢،٨٧٢،٠٨٠٣،۴۶٠،٠٢٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٣،٠٣٧،١۵٠٣،٣٣۵،۴٠٠۴،٠١٩،٣٩٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٣،۴٣۶،٧٨٠٣،٧٧٧،۵٠٠۴،۵۵٢،۴٨٠ سرجوش

D=8"٧،٩٢٧،٣٢٠ ٠۶۴،۵٨٨،٣٣٠۵،٠۴٨،٩١٠۶،٠٨٠،۴٨٠ سرجوش

D=10"٩،٣٣١،٩٣٠ ٠٧۵،٣٧٩،٩۶٠۵،٩١٩،۵٢٠٧،١٣۴،٢٨٠ سرجوش

D=12"١٠،۵۵٩،١٢٠ ٠٨۶،٠۶١،۴١٠۶،۶۶٧،۶٢٠٨،٠۴٣،۴٩٠ سرجوش

D=14"١٢،١۵١،٧۴٠ ٠٩۶،٩۴٧،٩۶٠٧،۶۵٨،۴٢٠٩،٢۴١،٧٨٠ سرجوش

D=16"١٣،۶٩۶،٨٢٠ ١٠٧،٨٣٣،٧۴٠٨،۶١٧،٢۶٠١٠،۴٠٢،٨١٠ سرجوش

D=18"١۵،٣٢۵،١۵٠ ١١٨،٧۵١،۵١٠٩،۶٣٢،٩٩٠١١،۶٣٠،٧۶٠ سرجوش

D=20"١۶،٨٣٧،٨٩٠ ١٢٩،۶۶٨،٢٨٠١٠،۵٨٠،٩٨٠١٢،٧٧۵،٧٠٠ سرجوش

D=24"٢٠،١۶٣،۵١٠ ١٣١١،۵٠٣،٠۶٠١٢،۶۵٢،٨٩٠١۵،٢٨١،٨۴٠ سرجوش

٢٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M1PFNZRE02SS
٠٢٢۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٢،٩۶٣،۵۵٠ ٠١٢،۴۴٨،٨٧٠٢،۵٧١،٠٠٠٢،٧٠۶،١١٠ سرجوش

D=3"۴،٠۴٣،٢٠٠ ٠٢٣،٣۴٠،١۵٠٣،۵٠٨،٧٣٠٣،۶٩٣،٨٢٠ سرجوش

D=4"۴،٩۴٣،۴٨٠ ٠٣۴،٠٣۶،۴١٠۴،٢٣٨،٩۴٠۴،۴۶١،٧۵٠ سرجوش

D=5"۵،٧۴٩،٨٠٠ ٠۴۴،٧٣۶،٩۵٠۴،٩٧۴،٣٨٠۵،٢٣۵،٣٩٠ سرجوش

D=6"۶،۵١۵،٢١٠ ٠۵۵،٣۶٢،٧٢٠۵،۶٣٠،١٠٠۵،٩٢۴،٨٣٠ سرجوش

D=8"٨،۶٨٣،٢۶٠ ٠۶٧،١٢۶،٩۵٠٧،۴٩١،۴٧٠٧،٨٩٢،٠۶٠ سرجوش

D=10"١٠،٢١٢،٧۶٠ ٠٧٨،۴٠٧،۴٩٠٨،٨٢٣،۶۴٠٩،٢٨١،٧٧٠ سرجوش

D=12"١١،۵۴٠،١٢٠ ٠٨٩،۵٣١،٩٢٠٩،٩٨٨،١۶٠١٠،۴٩٠،٨۵٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩١٠،٩۵٧،۶٢٠١١،۴٧۵،١۶٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠١٢،٣٨٣،٧٨٠١٢،٩۶٠،٢٧٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١١٣،٨۵٠،٢٧٠١۴،۴٩١،١٢٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢١۵،٣١٧،۴۴٠١۶،٠٢١،٢۵٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١٨،٢۵١،١٢٠١٩،٠٨٢،٧٢٠٠ سرجوش

٢٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نازل ها - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلياژی M1PFNZRE02AS
٠٢٢۶۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١٢،۴٢۵،٩٩٠٢،۶۵٢،٩٠٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٣،٣١٢،٨١٠٣،۶٢۵،۴٧٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣۴،٠٠١،٧٩٠۴،۴٣۶،١٢٠۵،٣۶٣،٢٢٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴۴،۶٩٣،٨٧٠۵،١۵۵،٢٨٠۶،٢٣۵،٨٣٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵۵،٣١١،٨۵٠۵،٨٣٨،٨٩٠٧،٠۶٢،٠۶٠ سرجوش

D=8"١٢،۴٢٢،۶۴٠ ٠۶٧،٠٨٢،١٩٠٧،٧٩٣،۵٨٠٩،۴٢١،٢٢٠ سرجوش

D=10"١۴،۶۵٠،٩١٠ ٠٧٨،٣١٩،٢۴٠٩،١۵٣،۶٢٠١١،٠٧٢،٨٧٠ سرجوش

D=12"١۶،۶٠٩،۵۶٠ ٠٨٩،٣٩٠،٢٣٠١٠،٣٢٩،٣۶٠١٢،۵٠۶،۴٠٠ سرجوش

D=14"١٩،١٣٣،١٩٠ ٠٩١٠،٧٧٢،٨٧٠١١،٨٧۴،١۴٠١۴،٣٨٢،٣٧٠ سرجوش

D=16"٢١،۵٨٣،١٢٠ ١٠١٢،١۵۴،۶٠٠١٣،٣٧١،٠١٠١۶،٢٠٠،٩٠٠ سرجوش

D=18"٢۴،١۵٧،۶٨٠ ١١١٣،۵٨٣،٧٠٠١۴،٩۵١،٨٩٠١٨،١١٩،٧٩٠ سرجوش

D=20"٢۶،۵۴۴،٨٠٠ ١٢١۵،٠١٠،٩٣٠١۶،۴٢۴،٨۶٠١٩،٩٠۶،٠۵٠ سرجوش

D=24"٣١،٨١٠،٢۶٠ ١٣١٧،٨۶٧،۵٠٠١٩،۶۵٣،٨٣٠٢٣،٨٢۶،۴٠٠ سرجوش

٢۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

بهاي واحد (ريال)

O_LETها - کربن استيل M1PFOLCS
٠٢٣١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D<1" ٠١٣١۵،٧٢٠٣٧١،٠٢٠ سرجوش

1<=D<2" ٠٢۶٠٢،٨٧٠۶۶١،٣٧٠ سرجوش

D=2" ٠٣٧۵٩،٩٩٠٨٣١،١٢٠ سرجوش

D=3" ٠۴١،٠٣٧،٩٨٠٠ سرجوش

D=4" ٠۵١،٢۵٣،۵٧٠٠ سرجوش

D=5" ٠۶١،۴٧٠،۶١٠٠ سرجوش

D=6" ٠٧١،۶۶۴،٠٧٠٠ سرجوش

D=8" ٠٨٢،٢١٩،۶٣٠٠ سرجوش

D=10" ٠٩٢،۶٠۵،٩٢٠٠ سرجوش

D=12" ١٠٢،٩۴٠،٠٠٠٠ سرجوش

٢۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

 CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

بهاي واحد (ريال)

O-LETها - فوالد آلياژی M1PFOLAS
٠٢٣٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D<1" ٠١۴٨٣،٢٩٠۵٢٣،٨٣٠ سرجوش

1<=D<2" ٠٢٩٢٠،۴٢٠١،٠٠۶،۶٢٠ سرجوش

D=2" ٠٣١،١٩٩،٨٩٠١،٣١١،٧٨٠ سرجوش

D=3" ٠۴١،۶٣٨،١٢٠٠ سرجوش

D=4" ٠۵١،٩٧٨،٧۴٠٠ سرجوش

D=5" ٠۶٢،٣٢١،۶١٠٠ سرجوش

D=6" ٠٧٢،۶٢٧،١٧٠٠ سرجوش

D=8" ٠٨٣،۵٠٠،١٨٠٠ سرجوش

D=10" ٠٩۴،١١۵،۴۶٠٠ سرجوش

D=12" ١٠۴،۶۴٩،٧٠٠٠ سرجوش

٢۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

بهاي واحد (ريال)

O_LETها - فوالد ضد زنگ M1PFOLSS
٠٢٣۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D<1" ٠١۵٣٠،۵٣٠۵٨٧،٩٩٠ سرجوش

1<=D<2" ٠٢١،٠٢۵،٢٠٠١،١٢٣،٢١٠ سرجوش

D=2" ٠٣١،٣۴١،٨٢٠١،۴۶٩،٨٠٠ سرجوش

D=3" ٠۴١،٨٣١،٣١٠٠ سرجوش

D=4" ٠۵٢،٢١٢،٢٣٠٠ سرجوش

D=5" ٠۶٢،۵٩۵،٨٧٠٠ سرجوش

D=6" ٠٧٢،٩٣٧،٨٧٠٠ سرجوش

D=8" ٠٨٣،٩١٠،٩۴٠٠ سرجوش

D=10" ٠٩۴،۶٠۴،١٠٠٠ سرجوش

D=12" ١٠۵،٢٠٨،۶٠٠٠ سرجوش

٢٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

غالف لوله ها ( کربن استيل ) M1PFJK
٠٢۴١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2" ٠١٠ سرجوش

D=3" ٠٢۴٠٠،٠۴٠ سرجوش

D=4" ٠٣۴٩٠،٣١٠ سرجوش

D=5" ٠۴۵٨١،۶٧٠ سرجوش

D=6" ٠۵۶۶۵،٣٨٠ سرجوش

D=8" ٠۶٨۶۵،٧٨٠ سرجوش

D=10" ٠٧١،٠۵٨،۴۵٠ سرجوش

D=12" ٠٨١،٢٢١،٧٧٠ سرجوش

D=14" ٠٩١،۴١۴،٨٣٠ سرجوش

D=16" ١٠١،۶٠٧،١۴٠ سرجوش

D=18" ١١١،٨٠٠،٠٧٠ سرجوش

D=20" ١٢١،٩٩٢،٢۴٠ سرجوش

D=24" ١٣٢،٣٧٧،۴٨٠ سرجوش

٢٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

M1PFSFCS اینچ و باالتر٢اسپول ها - کربن استيل -    
٠٢۵١۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

 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

D=38"١٣،۵٩٣،٨٩٠ ٢٠٧،٠۶٣،٢۶٠٨،٢٧٨،٧۴٠١٠،٠۴٩،۴١٠ سرجوش

D=40"١۴،٢٩۶،٧۴٠ ٢١٧،۴٢٣،٩۶٠٨،٧٠٣،۶۶٠١٠،۵۶۶،٣٢٠ سرجوش

D=42"١۴،٩٩٨،٨٠٠ ٢٢٧،٧٨۵،٧٢٠٩،١٢٨،۵٩٠١١،٠٨٣،۵٢٠ سرجوش

D=44"١۵،٧٠٢،٩٣٠ ٢٣٨،١۴۶،۵١٠٩،۵۵۴،۶٧٠١١،۶٠١،۵٩٠ سرجوش

D=46"١۶،۴٠۵،۵٣٠ ٢۴٨،۵٠٧،٩٠٠٩،٩٧٩،۵٩٠١٢،١١٩،٠٣٠ سرجوش

D=48"١٧،١٠٩،١۶٠ ٢۵٨،٨۶٩،٢٢٠١٠،۴٠۵،٣٠٠١٢،۶٣٧،٠١٠ سرجوش

D=50"١٧،٨١٣،٢۵٠ ٢۶٩،٢٣٠،٩٩٠١٠،٨٣٠،٩٧٠١٣،١۵۵،٠۴٠ سرجوش

D=52"١٨،۵١۴،٣۵٠ ٢٧٩،۵٩١،١۵٠١١،٢۵۵،١۴٠١٣،۶٧٠،٨٣٠ سرجوش

D=54"١٩،٢١٧،٢٣٠ ٢٨٩،٩۵٣،٣٢٠١١،۶٨٠،۴٧٠١۴،١٨٨،۴۴٠ سرجوش

D=56"١٩،٩١٩،٢٩٠ ٢٩١٠،٣١٣،٨۶٠١٢،١٠۵،٣٩٠١۴،٧٠۵،٣۴٠ سرجوش

٢٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1PFSFCT اینچ٢اسپول ها - کربن استيل - کوچکتر از 
٠٢۵٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D<1" ٠١١۵٣،١٣٠ سرجوش

1"<=D<2" ٠٢٢٠۶،١٩٠ سرجوش

٣٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - فوالد ضد زنگ M1PFSFSS
٠٢۵٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"١،١٠٧،٢٧٠ ٠١٧۶٨،٠٠٠٨٠٧،٩۴٠٩٨۶،١۴٠ سرجوش

D=3"١،۵١١،٩١٠ ٠٢١،٠۵٠،٩۵٠١،١٠۴،٩٧٠١،٣۴٩،٠۶٠ سرجوش

D=4"١،٩۴۴،٧۴٠ ٠٣١،٢٨٧،١٨٠١،٣۵٣،٠٠٠١،۶۵۵،١۵٠ سرجوش

D=5"٢،٣٠۵،٠٢٠ ٠۴١،۵٢۶،۵٨٠١،۶٠٣،٧۵٠١،٩۶۴،٠١٠ سرجوش

D=6"٢،۶٣۴،٧٨٠ ٠۵١،٧۴٣،٠٧٠١،٨٣٠،۶٨٠٢،٢۴٧،٨٢٠ سرجوش

D=8"٣،۴٢٨،٣۴٠ ٠۶٢،٢٧٣،۴١٠٢،٣٨۶،٩٠٠٢،٩٢۶،۴٩٠ سرجوش

D=10"۴،٢۶٠،٧۴٠ ٠٧٢،٧٧٨،۴١٠٢،٩١۶،٨۵٠٣،۵٧٨،٨٣٠ سرجوش

D=12"۴،٨۴۴،۶٣٠ ٠٨٣،٢٠٨،٠٠٠٣،٣٧٠،٠۵٠۴،١٢٧،٢٢٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٣،٧١۵،۴٣٠٣،٩٠۴،٢۶٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠۴،٢٢٠،۴٣٠۴،۴٣۶،۵٠٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١۴،٧٢٧،۶١٠۴،٩٧٠،۴۶٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢۵،٢٣٣،٢٧٠۵،۵٠٣،٣۶٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣۶،٢۴۶،٣۶٠۶،۵٧٠،۴٧٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۴٧،٧۶۵،٩٨٠٨،١٧٠،٨٨٠٠ سرجوش

٣١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - فوالد آلياژی M1PFSFAS
٠٢۵۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=2"٠ ٠١٨٧۵،٠٢٠٩٨۵،۵۵٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،١٩٨،۴٠٠١،٣۴۶،٨٠٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،۴٧١،۴۴٠١،٧٢۶،٣۵٠٢،٠٩٧،٧٣٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴١،٧۴٧،٢١٠٢،٠۴۶،٣٨٠٢،۴٨۴،۶٠٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٢،٠٠٠،۶۵٠٢،٣۴٠،٩١٠٢،٨۴٠،٨۴٠ سرجوش

D=8"۵،٠٠٠،۴٨٠ ٠٧٢،۶٠۵،٠٣٠٣،٠۴۶،٢١٠٣،۶٩۵،۵٨٠ سرجوش

D=10"۶،٢١٧،٠٣٠ ٠٨٣،١٨٧،۴١٠٣،٧٨٢،١٧٠۴،۵٨٩،۵١٠ سرجوش

D=12"٧،٠٨٠،۴۵٠ ٠٩٣،۶٧١،۴٩٠۴،٣٠٢،٢۴٠۵،٢٢۴،١٣٠ سرجوش

D=14"٨،٢١۴،٩٣٠ ١٠۴،٢۴۵،٨٢٠۴،٩٨١،۴٧٠۶،٠۵٢،٩٣٠ سرجوش

D=16"٩،٣۴٩،۶٠٠ ١١۴،٨١٨،۵٨٠۵،۶۵٩،٨٠٠۶،٨٨١،۴٨٠ سرجوش

D=18"١٠،۴٨٢،۵١٠ ١٢۵،٣٩٣،١٢٠۶،٣٣٨،۵٨٠٧،٧٠٩،٨٣٠ سرجوش

D=20"١١،۶٧٧،٧۵٠ ١٣۵،٩۶۵،۶٧٠٧،٠۶٧،۶٧٠٨،۵٩۴،٣٨٠ سرجوش

D=24"١٣،٨٨۶،٨٢٠ ١۴٧،١١٢،٧۵٠٨،٣٧۵،۵٧٠١٠،١٩٧،٠٩٠ سرجوش

D=26"١۵،٠٢٠،٣٧٠ ١۵٧،۶٨٧،٩٠٠٩،٠۵۴،٠٩٠١١،٠٢۵،١٨٠ سرجوش

D=28"١۶،١۵۶،٢٠٠ ١۶٨،٢۶٠،٩۵٠٩،٧٣۴،٢٣٠١١،٨۵۴،٨٩٠ سرجوش

D=30"١٧،٢٨٩،۵١٠ ١٧٨،٨٣۵،۶۵٠١٠،۴١٢،٣٠٠١٢،۶٨٢،۵٣٠ سرجوش

D=32"١٨،۴٢١،٢٨٠ ١٨٩،۴٠٧،٧۵٠١١،٠٨٩،٧٣٠١٣،۵٠٩،۵٢٠ سرجوش

D=34"١٩،۵۵٧،٣١٠ ١٩٩،٩٨٢،٧٣٠١١،٧٧٠،٠٧٠١۴،٣۴٠،٠٩٠ سرجوش

D=36"٢٠،۶٩١،٩٨٠ ٢٠١٠،۵۵۴،٨٣٠١٢،۴۴٨،٣٩٠١۵،١۶٨،۶۴٠ سرجوش

D=38"٢١،٨٢۶،٢٩٠ ٢١١١،١٢٩،٨٢٠١٣،١٢٧،۶٣٠١۵،٩٩٧،۶٩٠ سرجوش

D=40"٢٢،٩۵٩،٨۵٠ ٢٢١١،٧٠١،٩٢٠١٣،٨٠۵،٩۵٠١۶،٨٢۴،٩٢٠ سرجوش

D=42"٢۴،٠٩٣،۴٢٠ ٢٣١٢،٢٧۶،۶۶٠١۴،۴٨۴،٩٣٠١٧،۶۵۴،١٣٠ سرجوش

D=44"٢۵،٢٢٨،٧٨٠ ٢۴١٢،٨۵٠،١١٠١۵،١۶۴،۶١٠١٨،۴٨٣،٣٨٠ سرجوش

D=46"٢۶،٣۶٢،٣۵٠ ٢۵١٣،۴٢۴،۴٠٠١۵،٨۴٢،٩۴٠١٩،٣١١،٢٧٠ سرجوش

D=48"٢٧،۴٩٨،۵٨٠ ٢۶١٣،٩٩٧،٢٠٠١۶،۵٢٢،٨٣٠٢٠،١۴١،٣٩٠ سرجوش

D=50"٢٨،۶٣۴،٨۴٠ ٢٧١۴،۵٧٢،۶٠٠١٧،٢٠٢،۴٩٠٢٠،٩٧١،٠٧٠ سرجوش

D=52"٢٩،٧۶۵،٩۶٠ ٢٨١۵،١۴۴،٧٠٠١٧،٨٧٩،۴٧٠٢١،٧٩٧،۴٢٠ سرجوش

D=54"٣٠،٩٠٠،۴۴٠ ٢٩١۵،٧١٩،٢٣٠١٨،۵۵٨،٢۶٠٢٢،۶٢۶،۴٣٠ سرجوش

D=56"٣٢،٠٣٣،٨٠٠ ٣٠١۶،٢٩٢،۴۴٠١٩،٢٣۶،۵٨٠٢٣،۴۵۴،٩٨٠ سرجوش

٣٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسپول ها - کربن استيل با اندود سيمانی M1PFSFCL
٠٢۵۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - پيش ساخت کارهای لوله کشی– فصل دوم

D=6" ٠١٩٠٨،٠٢٠١،٠٠۴،٧۴٠ سرجوش

D=8" ٠٢١،١٩٢،٣٢٠١،٣١٧،٢۵٠ سرجوش

D=10" ٠٣١،۴٧٠،۶٨٠١،۶٢٣،٣٢٠ سرجوش

D=12" ٠۴١،٧٠۵،٨۴٠١،٨٨۵،۶٩٠ سرجوش

D=14" ٠۵١،٩٧٣،٠۴٠٢،١٨٢،١٠٠ سرجوش

D=16" ٠۶٢،٢٣٧،٣٨٠٢،۴٧٧،١٧٠ سرجوش

D=18" ٠٧٢،۵٠۴،٩٢٠٢،٧٧٣،٩٣٠ سرجوش

D=20" ٠٨٢،٧۶٩،٠٣٠٣،٠۶٨،٧٧٠ سرجوش

D=24" ٠٩٣،٣٠٠،٢٢٠٣،۶۶٠،۴١٠ سرجوش

D=26" ١٠٣،۵۶٧،٧۶٠٣،٩۵۶،١۶٠ سرجوش

D=28" ١١٣،٨٣٢،۶١٠۴،٢۵١،٧۴٠ سرجوش

D=30" ١٢۴،٠٩٨،۴۶٠۴،۵۴۶،٨٠٠ سرجوش

D=32" ١٣۴،٣۶٢،٠۶٠۴،٨۴٢،١۴٠ سرجوش

D=34" ١۴۴،۶٣٠،١٠٠۵،١٣٨،٩٠٠ سرجوش

D=36" ١۵۴،٨٩۴،۴۴٠۵،۴٣۴،۴٧٠ سرجوش

D=38" ١۶۵،١۶١،٣٠٠۵،٧٣٠،٠۵٠ سرجوش

D=40" ١٧۵،۴٢۶،١۴٠۶،٠٢۵،۶٢٠ سرجوش

D=42" ١٨۵،۶٩٢،٩۴٠۶،٣٢١،١۴٠ سرجوش

D=44" ١٩۵،٩۵٨،٠٢٠۶،۶١۶،٩۴٠ سرجوش

D=46" ٢٠۶،٢٢۴،١۴٠۶،٩١٢،٢٨٠ سرجوش

D=48" ٢١۶،۴٨٨،٩٨٠٧،٢٠٧،٨۵٠ سرجوش

D=50" ٢٢۶،٧۵۵،۵٢٠٧،۵٠۴،١١٠ سرجوش

D=52" ٢٣٧،٠٢٠،٣۶٠٧،٧٩٩،۶٨٠ سرجوش

D=54" ٢۴٧،٢٨٧،٢١٠٨،٠٩۵،٧۵٠ سرجوش

D=56" ٢۵٧،۵۵١،٣٢٠٨،٣٩٠،۵٩٠ سرجوش

٣٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

لوله آشی

فصل سوم – لوله آشی رو زمينی

عمليات موضوع ردیف های این بخش، اجرای آامل لوله آشی در روی زمينی شامل مراحل مختلف برش، پخ زدن، نصب در محل جوشكاری می باشد١–
.آه به شرح زیر تقسيم بندی شده اند

.(FIELD ERECTION – ON SITE) نصب و جوشكاری لوله ها و اسپول ها در داخل محدوده واحدهای١–١
هزینه عمليات لوله آشی(نصب و جوشكاری) با قطر ٢ اینچ و باالتر با مصالح فوالد آربن دار، فوالد زنگ نزن، فوالد آلياژی اعم از بخش هایی آه-

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

.می شود
هزینه بستن فلنج ها آه قطعات مرتبط با آنها قبًال در محل خود نصب شده اند، بصورت ردیف های جداگانه و بر اساس "تعداد فلنج" محاسبه-

.می شود
.در قيمت ردیف های موضوع این بند، اثر ارتفاع بطور متوسط منظور شده است از این رو، بابت ارتفاع هزینه اضافی محاسبه نمی شود-
و محوطه مخزن ها (OFF-SITE PIPING)نصب و جوشكاری لوله ها در حد فاصل واحدها١–٢

) روی  ارتفاعSTRAIGHT RUN) آه عمدتًا بصورت مستقيم(INTERCONNECTIONهزینه عمليات لوله آشی ارتباطی حدفاصل واحدها (-
)PIPE RACK) و یا روی روی زمين (SLEEPER:اجرا می شود، از ردیف های موضوع این بند محاسبه می گردد (

موجود باشد، (ON-SITE)واحدهای آوچك فرعی با لوله آشی های مشابه شرایط OFF-SITE)( چنانچه در حد فاصل واحدهای اصلی محدوده-
. (بند١–١) محاسبه می شود (ON-SITE)هزینه لوله آشی این قسمت ها به تناسب نوع آار از ردیف های پيش ساخت(فصل دوم) و نصب

.توضيح: هزینه عمليات لوله آشی در محوطه مخزن ها یا انبارهای نفت از ردیف های مربوط در این فصل محاسبه می گردد-
و محوطه مخزن ها و انبارهای نفت برای مصالح فوالد آربن دار، فوالد زنگ نزن، فوالد آلياژی، بر (OFF-SITE)واحد اندازه گيری هزینه لوله آشی-

.اساس "سر جوش" و در موارد لوله آشی گالوانيزه "طول" لوله آشی بر حسب "متر" می باشد
(FIELD FABRICATE & ERECT )ساخت و نصب لوله در محل آار١–٣

STEAM )هزینه لوله آشی با لوله های از جنس فوالد آربن دار و فوالد زنگ نزن و فوالد آلياژی با قطر آمتر از ٢ اینچ و لوله آشی حرارتی-
TRACING) و لوله آشی گالوانيزه در داخل واحدها ON-SITE به قطرهای مختلف و لوله آشی با لوله های رزینی(RTRP) از ردیف های این

.فصل محاسبه می گردد
از ردیف های این بخش محاسبه  (MANIFOLD)، لوله آشی های الزم تا محل چند راهه(STEAM TRACING )در مورد لوله آشی حرارتی-

مربوط از بخش ٢ ( پيش ساخت) و نصب آن از بند بعدی همين فصل( نصب ملحقات واقع در مسير خط) MANIFOLD می شود. ساخت
.محاسبه می شود

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

، هزینه نصب تمامی ملحقات واقع در مسير لوله آشی های (STEAM TRACING)لوله آشی حرارتی  MANIFOLD باستثنای ساخت و نصب-
موضوع این بند(از قبيل شيرآالت، فلنجها، … ) ، در قيمت ردیف های لوله آشی منظور شده است و از بابت آنها هزینه اضافی محاسبه

.نمی شود
نصب ملحقات واقع در مسير لوله آشی ها١–۴
.هزینه نصب اقالمی از قبيل انواع شيرآالت، شيرهای آنترل و … از ردیف های موضوع این بند محاسبه می شود-
محاسبه می شود. هزینه های  (LIFTING & ERECTING)قيمت ردیف های موضوع این بند، فقط برای باالبردن و استقرار در محل نصب-

جوشكاری و یا اتصال فلنج های این قبيل قطعات به صورت ”سرجوش” و یا” تعداد فلنج ” از ردیف های موضوع بند ١–١  و یا ١–٢ (بسته به
.و یا محوطه مخزن ها و انبارهای نفت)، محاسبه می شود OFF-SITE و / یا ON-SITE مورد

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

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

٣۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - کربن استيل
(اتصاالت جوشی)

M1AGFE01CS
٠٣٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١١،٨٨٢،١٩٠٢،١١٢،٧۴٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٢،٣۵٧،۵٢٠٢،۶۶٠،٧٣٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،٧۴١،٠٨٠٣،١٧٢،۶١٠٣،٨۵۵،۵١٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٣،١٨۶،٩٧٠٣،۶٩٠،۶٢٠۴،۴٨۶،٧٠٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٣،۵۵٧،٩٧٠۴،١٢٠،٠۵٠۵،٠٠٩،٢٨٠ سرجوش

D=8"٨،١٢۴،٠٠٠ ٠۶۴،۴٢٣،١۵٠۵،١٢۶،٣٨٠۶،٢٣۶،١۵٠ سرجوش

D=10"١٠،٠٨۵،٨٧٠ ٠٧۵،۵١۴،٠۶٠۶،۴١٨،٨۴٠٨،٣٠٣،۶٠٠ سرجوش

D=12"١١،٩۴٨،٧٢٠ ٠٨۶،۵٢٩،٣١٠٧،۵۶٣،٩٠٠٩،١٩۶،٣٩٠ سرجوش

D=14"١٣،٩۴٣،٣۴٠ ٠٩٧،۶١٧،٨٨٠٨،٨٢۴،٣٢٠١٠،٧٢٩،۴٨٠ سرجوش

D=16"١۵،٧٨۴،٢۶٠ ١٠٨،۵٩٩،٢٣٠٩،٩٧٩،۶٣٠١٢،١٣۶،١٧٠ سرجوش

D=18"١٧،۶٢٧،١۶٠ ١١٩،۵٨۶،١٨٠١١،١٣٧،٧١٠١٣،۵۴۴،٩١٠ سرجوش

D=20"١٩،۴۶٩،٢۵٠ ١٢١٠،۵۶٨،٣١٠١٢،٢٩٣،٨١٠١۴،٩۵٣،٠٩٠ سرجوش

D=24"٢٣،١۵۴،٩۶٠ ١٣١٢،۵٣٧،٣٩٠١۴،۶٠٨،٧٠٠١٧،٧٧٠،٧٢٠ سرجوش

D=26"٢۴،٩٩٧،٠۵٠ ١۴١٣،۵٢۵،١٢٠١۵،٧۶۴،٨٠٠١٩،١٧٨،۵٨٠ سرجوش

D=28"٢۶،٨۴١،۵٢٠ ١۵١۴،۵٠٧،٩۶٠١۶،٩٢٢،٩۶٠٢٠،۵٨٨،١٠٠ سرجوش

D=30"٢٨،۶٨٢،٠۵٠ ١۶١۵،۴٩۴،٩١٠١٨،٠٧٨،٩٩٠٢١،٩٩۴،٧٩٠ سرجوش

D=32"٣٠،۵٢٠،٩٣٠ ١٧١۶،۴٧۶،٢۶٠١٩،٢٣٣،۴۴٠٢٣،۴٠٠،٢٢٠ سرجوش

D=34"٣٢،٣۶۵،٨٧٠ ١٨١٧،۴۶۴،٧٠٠٢٠،٣٩١،۶٧٠٢۴،٨١١،٢۴٠ سرجوش

D=36"٣۴،٢٠٧،۴٩٠ ١٩١٨،۴۴۵،٣۴٠٢١،۵۴٧،٧٠٠٢۶،٢١٧،٩٣٠ سرجوش

D=38"٣۶،٠۵١،۵٧٠ ٢٠١٩،۴٣٣،٧٨٠٢٢،٧٠۵،٨۵٠٢٧،۶٢٧،۴۵٠ سرجوش

D=40"٣٧،٨٩٢،۴٩٠ ٢١٢٠،۴١۵،١٣٠٢٣،٨۶١،٨٨٠٢٩،٠٣۴،٨۵٠ سرجوش

D=42"٣٩،٧٣٣،۴١٠ ٢٢٢١،۴٠٢،٨۶٠٢۵،٠١٧،٩٠٠٣٠،۴۴١،۵٣٠ سرجوش

D=44"۴١،۵٧٩،٧۶٠ ٢٣٢٢،٣٨۵،٧٠٠٢۶،١٧۶،٨۴٠٣١،٨۵٢،٢٣٠ سرجوش

D=46"۴٣،۴١٩،۵٨٠ ٢۴٢٣،٣٧١،٩۴٠٢٧،٣٣٢،١۶٠٣٣،٢۵٩،۶٣٠ سرجوش

D=48"۴۵،٢۶۴،٠۵٠ ٢۵٢۴،٣۵۴،٧٨٠٢٨،۴٩٠،٣١٠٣۴،۶۶٩،٨۶٠ سرجوش

D=50"۴٧،١٠٧،۶۴٠ ٢۶٢۵،٣۴٢،۵٢٠٢٩،۶۴٧،۵٢٠٣۶،٠٧٨،١٢٠ سرجوش

D=52"۴٨،٩۴۶،٢٠٠ ٢٧٢۶،٣٢٣،٨۶٠٣٠،٨٠١،۶۶٠٣٧،۴٨٣،٢٣٠ سرجوش

D=54"۵٠،٧٨٩،١٠٠ ٢٨٢٧،٣١٠،٨١٠٣١،٩۵٩،٧۴٠٣٨،٨٩٢،٢٩٠ سرجوش

D=56"۵٢،۶٣٠،٧٣٠ ٢٩٢٨،٢٩٢،٩۴٠٣٣،١١۵،٠۵٠۴٣،٨٠٢،٩٣٠ سرجوش

٣۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - فوالد
آلياژی(اتصاالت جوشی)

M1AGFE01AS
٠٣٠٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١٢،۶٧٢،٨۴٠٣،٠١۵،٢۶٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٣،٣۶١،١۵٠٣،٧٨٨،٧۶٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٣،٩١٧،٣٢٠۴،۵۴٣،٠٣٠۵،۵٣٠،۵٩٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵۴،۵۵٨،٢٩٠۵،٢٨٩،۶٨٠۶،۴۴١،٢٠٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶۵،٠٩٣،٠٧٠۵،٩١٠،٩١٠٧،١٩٨،٢٩٠ سرجوش

D=8"١١،٨٢١،٠٧٠ ٠٧۶،٣۴٨،٣۴٠٧،٣٧٢،٨٣٠٨،٩٨۴،٩٢٠ سرجوش

D=10"١۴،۶۵٢،١١٠ ٠٩٧،٩٠٣،٢١٠٩،١۵٨،۶۴٠١١،١۵٩،٣٨٠ سرجوش

D=12"١٧،٣۴٨،٠٨٠ ١٠٩،٣۵١،۴۴٠١٠،٨۵۵،٨٩٠١٣،٢٢٢،٠۵٠ سرجوش

D=14"٢٠،٢٣٩،٣٢٠ ١١١٠،٩١٠،۶۵٠١٢،۶۶۵،٠٧٠١۵،۴٢۵،٧٢٠ سرجوش

D=16"٢٢،٩۴۵،۵٨٠ ١٢١٢،٣٣۵،٨٧٠١۴،٣۴۵،۶٣٠١٧،۴٧٧،٠٢٠ سرجوش

D=18"٢۵،۶۵٣،٢٣٠ ١٣١٣،٧٧٠،١٣٠١۶،٠٢۶،٨٠٠١٩،۵٢٧،۴٢٠ سرجوش

D=20"٢٨،۶۴١،٨۶٠ ١۴١۵،١٩۶،٢۶٠١٧،٩٠۴،٢٨٠٢١،٨١١،۶٣٠ سرجوش

D=24"٣٣،٧٧٣،۵١٠ ١۵١٨،٠۵۵،٨٨٠٢١،٠٧٠،١٣٠٢۵،۶٧۶،٨٧٠ سرجوش

D=26"٣۶،۴٧٨،۵٣٠ ١۶١٩،۴٨٨،٧۵٠٢٢،٧۵٠،٠۶٠٢٧،٧٢۵،٧١٠ سرجوش

D=28"٣٩،١٩٠،٩١٠ ١٧٢٠،٩١٧،١٨٠٢۴،۴٣۵،٢٠٠٢٩،٧٨٠،٠٨٠ سرجوش

D=30"۴١،٨٩٣،٠٣٠ ١٨٢٢،٣۵٠،۶٧٠٢۶،١١٣،۴۶٠٣١،٨٢۶،٧٩٠ سرجوش

D=32"۴۴،۵٩۵،٠٣٠ ١٩٢٣،٧٧۵،٨٩٠٢٧،٧٩٠،۶۶٠٣٣،٨٧٢،٧۵٠ سرجوش

D=34"۴٧،٣٠۶،٩٣٠ ٢٠٢۵،٢١٠،٣٠٠٢٩،۴٧۵،٩۵٠٣۵،٩٢۶،۵٠٠ سرجوش

D=36"۵٠،٠١١،۶۶٠ ٢١٢۶،۶٣۵،۵١٠٣١،١۵۵،٧۴٠٣٧،٩٧۴،٧۴٠ سرجوش

D=38"۵٢،٧١٩،۵٩٠ ٢٢٢٨،٠٧٠،۶٨٠٣٢،٨٣٧،٠۵٠۴٠،٠٢۶،٠۴٠ سرجوش

D=40"۵۵،۴٢۴،٣٢٠ ٢٣٢٩،۴٩۵،٩٠٠٣۴،۵١۶،٨۴٠۴٢،٠٧٣،۵١٠ سرجوش

D=42"۵٨،١٣٠،۵٨٠ ٢۴٣٠،٩٢٩،۵۴٠٣۶،١٩٨،١۶٠۴۴،١٢۴،٨٢٠ سرجوش

D=44"۶٠،٨۴١،۴١٠ ٢۵٣٢،٣۵۶،۴٣٠٣٧،٨٨١،١۵٠۴۶،١٧۶،٧٢٠ سرجوش

D=46"۶٣،۵۴۶،١۴٠ ٢۶٣٣،٧٨٩،١۶٠٣٩،۵۶٠،٩۴٠۴٨،٢٢۴،١٩٠ سرجوش

D=48"۶۶،٢۵۵،۴۶٠ ٢٧٣۵،٢١۶،٨٢٠۴١،٢۴۴،۵۵٠۵٠،٢٧٧،٧٩٠ سرجوش

D=50"۶٨،٩۶۴،۴٢٠ ٢٨٣۶،۶۵٢،٧۶٠۴٢،٩٢۵،٨۵٠۵٢،٣٢٨،٧۶٠ سرجوش

D=52"٧١،۶۶۵،٠۵٠ ٢٩٣٨،٠٧٧،٢١٠۴۴،۶٠٣،٣۶٠۵۴،٣٧۴،٢٧٠ سرجوش

D=54"٧۴،٣٧۴،۵۴٠ ٣٠٣٩،۵١١،۴٧٠۴۶،٢٨۶،٨٣٠۵۶،۴٢۶،۵١٠ سرجوش

D=56"٧٧،٠٧٨،٩۶٠ ٣١۴٠،٩٣٧،۶٠٠۴٧،٩۶۵،٨۵٠۵٨،۴٧٣،٩٨٠ سرجوش

٣۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - بستن فلنج
ها

M1AGFE01FG
٠٣٠٣۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2" ٠١۵۴،١۶٠۶٧،۶٣٠٨١،١١٠ سرجوش

D=3" ٠٢٨١،١١٠١٠١،۴۵٠١٢١،٧٩٠ سرجوش

D=4" ٠٣١٠٨،٠۶٠١٣۵،٠١٠١۶٢،٢١٠ سرجوش

D=5" ٠۵١٣۵،٠١٠١۶٨،٨٢٠٢٠٢،۶۴٠ سرجوش

D=6" ٠۶١۶٢،٢١٠٢٠٢،۶۴٠٢۴٣،٠٧٠ سرجوش

D=8" ٠٧٢١۶،١٢٠٢٧٠،٢٧٠٣٢۴،١٧٠ سرجوش

D=10" ٠٩٢٧٠،٢٧٠٣٣٧،٩٠٠۴٠۵،٢٨٠ سرجوش

D=12" ١٠٣٢۴،١٧٠۴٠۵،٢٨٠۴٨٠،٧٩٠ سرجوش

D=14" ١١٣٧٨،٣٣٠۴٧٢،٩١٠٠ سرجوش

D=16" ١٢۴٣٢،٢٣٠۵۴٠،٢٩٠٠ سرجوش

D=18" ١٣۴٨۶،٣٩٠۶٠٧،٩٢٠٠ سرجوش

D=20" ١۴۵۴٠،٢٩٠۶٧۵،٣٠٠٠ سرجوش

D=24" ١۵۶۴٨،٣۵٠٨١٠،۵۶٠٠ سرجوش

D=26" ١۶٧٠٢،۵٠٠٨٧٨،١٩٠٠ سرجوش

D=28" ١٧٧۵۶،۴١٠٩۴۵،۵٧٠٠ سرجوش

D=30" ١٨٨١٠،۵۶٠١،٠١٣،٢٠٠٠ سرجوش

D=32" ١٩٨۶۴،۴۶٠١،٠٨٠،۵٨٠٠ سرجوش

D=34" ٢٠٩١٨،۶٢٠١،١۴٨،٢١٠٠ سرجوش

D=36" ٢١٩٧٢،۵٢٠١،٢١۵،۵٩٠٠ سرجوش

D=38" ٢٢١،٠٢۶،۶٨٠١،٢٨٣،٢٢٠٠ سرجوش

D=40" ٢٣١،٠٨٠،۵٨٠١،٣۵٠،٨۵٠٠ سرجوش

D=42" ٢۴١،١٣۴،٧۴٠١،۴١٨،۴٨٠٠ سرجوش

D=44" ٢۵١،١٨٨،۶۴٠١،۴٨۵،٨۶٠٠ سرجوش

D=46" ٢۶١،٢۴٢،٧٩٠١،۵۵٣،۴٩٠٠ سرجوش

D=48" ٢٧١،٢٩۶،٧٠٠١،۶٢٠،٨٧٠٠ سرجوش

D=50" ٢٨١،٣۵٠،٨۵٠١،۶٨٨،۵٠٠٠ سرجوش

D=52" ٢٩١،۴٠۴،٧۵٠١،٧۵۵،٨٨٠٠ سرجوش

D=54" ٣٠١،۴۵٨،٩١٠١،٨٢٣،۵١٠٠ سرجوش

D=56" ٣١١،۵١٢،٨١٠١،٨٩١،١۴٠٠ سرجوش

٣٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

 SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - فوالد ضد
زنگ(اتصاالت جوشی)

M1AGFE01SS
٠٣٠۴۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"٣،٣۶۶،۵١٠ ٠١٢،١۵۵،۵١٠٢،٢٢٣،٣٣٠٢،٨٨۶،٢۶٠ سرجوش

D=3"۴،٢۴١،٧٠٠ ٠٢٢،٧٣٢،٠٢٠٢،٨٢٣،٩۶٠٣،۶۴٣،٨۵٠ سرجوش

D=4"۵،١٠٧،٠١٠ ٠٣٣،١٩٨،۴۵٠٣،٣١٠،۴٢٠۴،٢۵٧،۶١٠ سرجوش

D=5"۵،٩۴٩،٨٨٠ ٠۴٣،٧٢٧،۴٨٠٣،٨۵٩،٠٢٠۴،٩۵٧،۴٠٠ سرجوش

D=6"۶،۶۵٢،٣٩٠ ٠۵۴،١٧٣،٨٨٠۴،٣٢٣،١٧٠۵،۵۴۵،٠۵٠ سرجوش

D=8"٨،٣١٣،٣٨٠ ٠۶۵،٢٢٧،٧۴٠۵،۴٢١،١٩٠۶،٩٢٨،٣٨٠ سرجوش

D=10"١٠،٣٣۵،۵٢٠ ٠٩۶،۴٩٠،٢٧٠۶،٧٢۶،٠۴٠٨،۶١٢،٣٠٠ سرجوش

D=12"١٢،٢٢١،۵۶٠ ١٠٧،۶۶٨،٨١٠٧،٩۴۵،٠٩٠١٠،١٨۴،٢۵٠ سرجوش

D=14"٠ ١١٨،٩۴۶،٩٩٠٩،٢۶٩،٢۵٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٢١٠،١٢۶،٧١٠١٠،۴٩۴،٩۴٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١٣١١،٣١١،۶۵٠١١،٧٢۵،٣٩٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١۴١٢،۴٩١،٢١٠١٢،٩۵١،٣٧٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١۵١۴،٨۵٧،۵۴٠١۵،۴١٠،١٠٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١٨،۴٠٨،٣٣٠١٩،٠٩٨،٨٠٠٠ سرجوش

٣٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - کربن استيل
با اندود سيمانی(جوشی)

M1AGFE01CL
٠٣٠۵۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=6" ٠١٣،١٧٨،۴٧٠٣،۵٧٧،٢١٠ سرجوش

D=8" ٠٢٣،٩٣۴،۵۴٠۴،۴٢٠،۶۵٠ سرجوش

D=10" ٠٣۴،٩۵١،۴١٠۵،۵۶۴،۴٣٠ سرجوش

D=12" ٠۴۵،٩٠٢،٣۵٠۶،۶٣١،٨۶٠ سرجوش

D=14" ٠۵۶،٨٨٢،۴۶٠٧،٧٣٧،۵٠٠ سرجوش

D=16" ٠۶٧،٧٩۴،۵۶٠٨،٧٧۵،٨٠٠ سرجوش

D=18" ٠٧٨،٧١۶،٨١٠٩،٨١٧،٣٢٠ سرجوش

D=20" ٠٨٩،۶٢٧،۵٢٠١٠،٨۵۴،٩۴٠ سرجوش

D=24" ٠٩١١،۴۶٠،٠۴٠١٢،٩٣٣،۶۴٠ سرجوش

D=26" ١٠١٢،٣٨١،٢٨٠١٣،٩٧٢،٧۶٠ سرجوش

D=28" ١١١٣،٢٩٣،٣٨٠١۵،٠١٣،١۵٠ سرجوش

D=30" ١٢١۴،٢١٢،۴١٠١۶،٠۵١،۴۶٠ سرجوش

D=32" ١٣١۵،١١٩،۶۶٠١٧،٠٨٩،٠٧٠ سرجوش

D=34" ١۴١۶،٠۴۴،۶٨٠١٨،١٣٠،۵٩٠ سرجوش

D=36" ١۵١۶،٩۵۶،٠٨٠١٩،١۶٨،٩٠٠ سرجوش

D=38" ١۶١٧،٨٧٧،٢٠٠٢٠،٢٠٩،٢٩٠ سرجوش

D=40" ١٧١٨،٧٨٨،۶١٠٢١،٢۴٧،۶٠٠ سرجوش

D=42" ١٨١٩،٧٠٩،۴۶٠٢٢،٢٨۴،٩۶٠ سرجوش

D=44" ١٩٢٠،۶٢٢،٢۶٠٢٣،٣٢۶،٠۴٠ سرجوش

D=46" ٢٠٢١،۵۴١،٩٨٠٢۴،٣۶٣،۶۶٠ سرجوش

D=48" ٢١٢٢،۴۵٣،٣٩٠٢۵،۴٠۴،٠۵٠ سرجوش

D=50" ٢٢٢٣،٣٧٣،٩٣٠٢۶،۴۴۴،۵۶٠ سرجوش

D=52" ٢٣٢۴،٢٨۶،٠٣٠٢٧،۴٨٢،٨٧٠ سرجوش

D=54" ٢۴٢۵،٢٠۶،۴۵٠٢٨،۵٢٣،٢۵٠ سرجوش

D=56" ٢۵٢۶،١١۶،۴٧٠٢٩،۵۶٠،٨٧٠ سرجوش

٣٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - بين واحدها، در سطح زمين - کربن استيل M1AGFE02CS
٠٣١١۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١١،١٠٢،٧۵٠١،٢٧۴،١٩٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۴٩٢،٣٨٠١،٧٢٠،۵٩٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٨١٠،٠٧٠٢،١٧٢،١١٠٢،۶۵٧،٨٢٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵٢،١٣١،٨١٠٢،۵۵۵،٢٣٠٣،١٢۶،٨۵٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٢،٠۵٣،٨۶٠٢،٩٠۶،۴٣٠٣،۵۵۶،٨١٠ سرجوش

D=8"۶،٢٣٠،۵٧٠ ٠٧٣،١۴٢،٣۴٠٣،٧۶٧،١۴٠۴،۶٠٩،٩٩٠ سرجوش

D=10"٧،٧١۵،۵۴٠ ٠٩٣،٨٢٩،٠٢٠۴،۶۵۶،۴۵٠۵،۶٩٩،۶١٠ سرجوش

D=12"٨،٨٨٣،٧٨٠ ١٠۴،۴٧٧،۵٣٠۵،٣٧١،٩۵٠۶،۵٧٣،۴٩٠ سرجوش

D=14"١٠،٣۶۵،٠۵٠ ١١۵،٢٢۶،٣٠٠۶،٢۶٧،٩٢٠٧،۶۶٩،٨۴٠ سرجوش

D=16"١١،٨۴۵،٧۵٠ ١٢۵،٩۶٩،٩١٠٧،١۶٣،٣١٠٨،٧۶۵،۶٢٠ سرجوش

D=18"١٣،٣٢۶،٠۴٠ ١٣۶،٧١٧،٣٣٠٨،٠۵٨،۵٠٠٩،٨۶٠،٨٠٠ سرجوش

D=20"١۴،٨٠٧،١۴٠ ١۴٧،۴۶١،٧١٠٨،٩۵۴،٠٩٠١٠،٩۵۶،٧٨٠ سرجوش

D=24"١٧،٧۶٩،۶٨٠ ١۵٨،٩۵۴،٠٩٠١٠،٧۴۵،۴۴٠١٣،١۴٨،٩١٠ سرجوش

D=26"١٩،٢۵٠،٧٨٠ ١۶٩،٧٠٢،٨۶٠١١،۶۴١،٠۴٠١۴،٢۴۴،٨٩٠ سرجوش

D=28"٢٠،٧٣٣،٢٠٠ ١٧١٠،۴۴٧،٢۵٠١٢،۵٣٧،۵٨٠١۵،٣۴٢،٣٩٠ سرجوش

D=30"٢٢،٢١٢،۵۴٠ ١٨١١،١٩۵،٢۴٠١٣،۴٣٢،٠٠٠١۶،۴٣۶،٢۴٠ سرجوش

D=32"٢٣،۶٩٠،١۴٠ ١٩١١،٩٣٨،٨۵٠١۴،٣٢۵،۶۵٠١٧،۵٢٩،٨٨٠ سرجوش

D=34"٢۵،١٧٢،٧۶٠ ٢٠١٢،۶٨٨،٠١٠١۵،٢٢٢،٠١٠١٨،۶٢۶،۶٢٠ سرجوش

D=36"٢۶،۶۵٣،۴۶٠ ٢١١٣،۴٣١،۶٢٠١۶،١١٧،۴٠٠١٩،٧٢٢،۴٠٠ سرجوش

D=38"٢٨،١٣۴،٧٣٠ ٢٢١۴،١٨٠،٣٩٠١٧،٠١٣،٣۶٠٢٠،٨١٩،٣٢٠ سرجوش

D=40"٢٩،۶١۵،۴٢٠ ٢٣١۴،٩٢٣،٩٩٠١٧،٩٠٨،٧۵٠٢١،٩١۵،١٠٠ سرجوش

D=42"٣١،٠٩۵،۵۴٠ ٢۴١۵،۶٧٢،٢٠٠١٨،٨٠٣،۵٧٠٢٣،٠٠٩،٣۴٠ سرجوش

D=44"٣٢،۵٧٨،٣٧٠ ٢۵١۶،۴١۶،۵٨٠١٩،٧٠٠،٣١٠٢۴،١٠٧،۴٣٠ سرجوش

D=46"٣۴،٠۵٨،۴٩٠ ٢۶١٧،١۶۵،١۵٠٢٠،۵٩۵،١٣٠٢۵،٢٠١،۶٧٠ سرجوش

D=48"٣۵،۵۴٠،٩١٠ ٢٧١٧،٩٠٩،۵٣٠٢١،۴٩١،۶٧٠٢۶،٢٩٩،١٧٠ سرجوش

D=50"٣٧،٠٢٢،٧٩٠ ٢٨١٨،۶۵٧،٧٣٠٢٢،٣٨٧،۶۵٠٢٧،٣٩۵،٩٢٠ سرجوش

D=52"٣٨،۵٠٠،٣٧٠ ٢٩١٩،۴٠١،٣٣٠٢٣،٢٨١،۴٨٠٢٨،۴٨٩،٣٧٠ سرجوش

D=54"٣٩،٩٨٠،٢٩٠ ٣٠٢٠،١۴٩،٩١٠٢۴،١٧۶،۴٨٠٢٩،۵٨۴،٧۵٠ سرجوش

D=56"۴١،۴۶٠،۶٠٠ ٣١٢٠،٨٩٣،٧١٠٢۵،٠٧١،۴٩٠٣٠،۶٧٩،٧۵٠ سرجوش

۴٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - بين واحدها، در سطح زمين - فوالد آلياژی M1AGFE02AS
٠٣١٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١١،۶٧٣،٧٩٠١،٩٢٨،٠٠٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٢،٢۶٣،٩٨٠٢،۶٠٣،٢٣٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،٧۴۵،٨۵٠٣،٢٩۵،٨٢٠۴،٠٣٨،٨١٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵٣،٢٣٣،۶٧٠٣،٨٧۶،٨٧٠۴،٧۵٠،٨٠٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٣،۶٧۶،۴٨٠۴،۴٠٩،٠١٠۵،۴٠٢،۶٣٠ سرجوش

D=8"٩،۵٣٢،٠٩٠ ٠٧۴،٧۶۶،٢٨٠۵،٧١۴،١٢٠٧،٠٠١،۶٧٠ سرجوش

D=10"١١،٨۶٧،٠۶٠ ٠٩۵،٨٠٩،٨٢٠٧،٠٩٩،۴٢٠٨،۴۴۵،۵٠٠ سرجوش

D=12"١٣،۵٩۴،٩۵٠ ١٠۶،٧٩٢،٣٨٠٨،١۵٠،۴٧٠٩،٩٨٧،٠٧٠ سرجوش

D=14"١۵،٨۶١،۴۶٠ ١١٧،٩٢٨،٠۵٠٩،۵٠٩،٣۵٠١١،۶۵٢،۶۵٠ سرجوش

D=16"١٨،١٢٨،۶٠٠ ١٢٩،٠۵۶،٨١٠١٠،٨۶٨،٢۴٠١٣،٣١٧،۶١٠ سرجوش

D=18"٢٠،٣٩۴،٢١٠ ١٣١٠،١٩١،۵٨٠١٢،٢٢۶،۶٨٠١۴،٩٨١،۶٧٠ سرجوش

D=20"٢٢،۶۵٨،٩۴٠ ١۴١١،٣٢٠،٧٩٠١٣،۵٨۴،۵٩٠١۶،۶۴۵،۶۵٠ سرجوش

D=24"٢٧،١٩٢،۵٩٠ ١۵١٣،۵٨۴،۵٩٠١۶،٣٠٢،٣۶٠١٩،٩٧۶،١٩٠ سرجوش

D=26"٢٩،۴۵٧،٩۴٠ ١۶١۴،٧١٩،٨١٠١٧،۶۶٠،٢٧٠٢١،۶۴٠،١٧٠ سرجوش

D=28"٣١،٧٢٧،٢۴٠ ١٧١۵،٨۴٩،۴٧٠١٩،٠٢٠،٨٧٠٢٣،٣٠٧،۴٧٠ سرجوش

D=30"٣٣،٩٩١،٨٧٠ ١٨١۶،٩٨۴،٨۶٠٢٠،٣٧٨،۵٠٠٢۴،٩٧١،١٧٠ سرجوش

D=32"٣۶،٢۵٣،١۶٠ ١٩١٨،١١٣،۶٢٠٢١،٧٣۴،١۵٠٢۶،۶٣١،٨١٠ سرجوش

D=34"٣٨،۵٢٢،٩١٠ ٢٠١٩،٢۴٨،٨۴٠٢٣،٠٩۵،٢٠٠٢٨،٢٩٩،۵۶٠ سرجوش

D=36"۴٠،٧٨٧،۵۴٠ ٢١٢٠،٣٧٧،۶٠٠٢۴،۴۵٢،٨٣٠٢٩،٩۶٣،٢۶٠ سرجوش

D=38"۴٣،٠۵۴،٠۵٠ ٢٢٢١،۵١٣،٢٧٠٢۵،٨١١،٧٢٠٣١،۶٢٨،٨۵٠ سرجوش

D=40"۴۵،٣١٨،۶٨٠ ٢٣٢٢،۶۴١،۴٠٠٢٧،١۶٩،٣۵٠٣٣،٢٩٢،١٠٠ سرجوش

D=42"۴٧،۵٨۶،٢٧٠ ٢۴٢٣،٧٧۶،۶٢٠٢٨،۵٢٨،۶٩٠٣۴،٩۵٧،۵١٠ سرجوش

D=44"۴٩،٨۵٣،٣٣٠ ٢۵٢۴،٩٠۶،٢٨٠٢٩،٨٨٧،٨۵٠٣۶،۶٢٣،١٩٠ سرجوش

D=46"۵٢،١١٧،٣٣٠ ٢۶٢۶،٠۴١،٠۴٠٣١،٢۴۴،٨۶٠٣٨،٢٨۵،٨٢٠ سرجوش

D=48"۵۴،٣٨۵،٢٨٠ ٢٧٢٧،١٧٠،٢۵٠٣٢،۶٠۵،٠٠٠٣٩،٩۵٢،۶۶٠ سرجوش

D=50"۵۶،۶۵۴،٨۶٠ ٢٨٢٨،٣٠۶،۵۵٠٣٣،٩۶۵،٣۴٠۴١،۶١٩،۵٢٠ سرجوش

D=52"۵٨،٩١۶،٠۶٠ ٢٩٢٩،۴٣۵،٣١٠٣۵،٣٢٠،٧٢٠۴٣،٢٨٠،۵٢٠ سرجوش

D=54"۶١،١٨٢،۶۵٠ ٣٠٣٠،۵٧٠،٠٨٠٣۶،۶٧٩،٩۶٠۴۴،٩۴۶،٠١٠ سرجوش

D=56"۶٣،۴۴۶،۴٨٠ ٣١٣١،۶٩٨،۶۶٠٣٨،٠٣٧،۴٢٠۴۶،۶٠٨،٩١٠ سرجوش

۴١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSHC=40SSHC=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - بين واحدها، در سطح زمين - فوالد ضد زنگ M1AGFE02SS
٠٣١٣۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"٢،١٢٧،٨٢٠ ٠١١،۴۴٠،٨٠٠١،۵١٢،٩۶٠١،٨۵۵،۵٧٠ سرجوش

D=3"٢،٨٧٣،٨٧٠ ٠٢١،٩۴٨،٩٠٠٢،٠۴۶،٧٧٠٢،۵١٠،٢۶٠ سرجوش

D=4"٣،۶۵٣،۵٢٠ ٠٣٢،٣۶۴،٧۵٠٢،۴٨٣،٨١٠٣،٠۴۴،۴۶٠ سرجوش

D=5"۴،٢٩٩،۵١٠ ٠۴٢،٧٨٣،۵٧٠٢،٩٢٣،٣٨٠٣،۵٨۴،۶٠٠ سرجوش

D=6"۴،٨٨٨،٠۴٠ ٠۵٣،١۶۵،۶۶٠٣،٣٢٣،٩۵٠۴،٠٧۵،۶٨٠ سرجوش

D=8"۶،٣٣۵،۶٨٠ ٠۶۴،١٠۵،٢٨٠۴،٣١٠،٠٢٠۵،٢٨۴،۵۵٠ سرجوش

D=10"٧،٨۵٠،۴۴٠ ٠٧۵،٠٠١،٢٣٠۵،٢۵١،۵٣٠۶،۴۴٠،۴١٠ سرجوش

D=12"٩،٠٣۵،٩٠٠ ٠٨۵،٨۴٨،۴١٠۶،١۴١،١٠٠٧،۵٣٠،٧٧٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩۶،٨٢۶،٣٧٠٧،١۶٧،٣١٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٧،٧٩٨،٣٩٠٨،١٨٨،۵٠٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٨،٧٧۴،۵۵٠٩،٢١٣،٣۵٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢٩،٧۴٧،٩٣٠١٠،٢٣۵،٨٩٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١١،۶٩٧،٢٨٠١٢،٢٨٢،۶۶٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١۴،۶٢٣،۵١٠١۵،٣۵۵،٠٠٠٠ سرجوش

۴٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - بين واحدها، در سطح زمين - گالوانيزه M1AGFE02GV
٠٣١۴۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2.5" ٠١١١٢،٨٨٠ سرجوش

D=3" ٠٢١٣۶،٠٩٠ سرجوش

D=4" ٠٣١۶٩،٣٣٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢٢۵،٧٧٠ سرجوش

۴٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - بين واحدها، در ارتفاع، لخته گيرها - کربن استيل M1AGFE03CS
٠٣٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١١،٢٩٩،۴٧٠١،۵٠٣،١٧٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٧۵٧،۵۵٠٢،٠٢٨،۶٩٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،١٣٢،٠٣٠٢،۵۵٨،٠۶٠٣،١٢٨،٠٨٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵٢،۵١٠،٢١٠٣،٠٠٩،١٧٠٣،۶٧٩،۵٢٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٢،٨۵۴،۵٨٠٣،۴٢٢،۶٧٠۴،١٨۵،٠٢٠ سرجوش

D=8"٧،٣٠١،٣۵٠ ٠٧٣،٧٠٠،١٧٠۴،۴٣۶،٠۶٠۵،۴٢۴،۵۴٠ سرجوش

D=10"٨،٨٨٨،٧٢٠ ٠٩۴،۵٠٩،٨٧٠۵،۴۶۵،٨۵٠۶،۶٨۴،٧٢٠ سرجوش

D=12"١٠،۴١١،٧٣٠ ١٠۵،٢٧٢،۶۵٠۶،٣٢۶،۶٧٠٧،٧٣۵،٩۶٠ سرجوش

D=14"١٢،١۴٧،٢۴٠ ١١۶،١۵۴،۶٧٠٧،٣٨١،٣٣٠٩،٠٢۵،٢٩٠ سرجوش

D=16"١٣،٨٨٢،٠٩٠ ١٢٧،٠٢٩،۵۶٠٨،۴٣۵،٣۴٠١٠،٣١۴،۶٢٠ سرجوش

D=18"١۵،۶١٧،٩۴٠ ١٣٧،٩١٠،٧٧٠٩،۴٩٠،۵٠٠١١،۶٠۴،۴۴٠ سرجوش

D=20"١٧،٣۵۴،۴٠٠ ١۴٨،٧٨٧،٧۶٠١٠،۵۴۵،٣١٠١٢،٨٩۴،۵٧٠ سرجوش

D=24"٢٠،٨٢۴،١١٠ ١۵١٠،۵۴۵،٣١٠١٢،۶۵٣،٩٨٠١۵،۴٧٢،۵٧٠ سرجوش

D=26"٢٢،۵۶٠،۵٧٠ ١۶١١،۴٢٧،٣٣٠١٣،٧٠٨،٨٠٠١۶،٧۶٢،۴۵٠ سرجوش

D=28"٢۴،٢٩٧،٣٧٠ ١٧١٢،٣٠٣،٠١٠١۴،٧۶۴،١٠٠١٨،٠۵٣،٠٧٠ سرجوش

D=30"٢۶،٠٣١،۵٨٠ ١٨١٣،١٨۴،٢٣٠١۵،٨١٨،١٢٠١٩،٣۴١،٧۵٠ سرجوش

D=32"٢٧،٧۶٣،٢۴٠ ١٩١۴،٠۶٠،۴١٠١۶،٨٧٠،۵٣٠٢٠،۶٢٨،۴٣٠ سرجوش

D=34"٢٩،۵٠١،۶۴٠ ٢٠١۴،٩۴١،٧٨٠١٧،٩٢۶،۶۴٠٢١،٩١٩،٨۶٠ سرجوش

D=36"٣١،٢٣۵،٨۴٠ ٢١١۵،٨١٧،٣٢٠١٨،٩٨٠،۶۵٠٢٣،٢٠٨،۵٣٠ سرجوش

D=38"٣٢،٩٧٢،۶۵٠ ٢٢١۶،۶٩٨،۶٨٠٢٠،٠٣۵،٩۶٠٢۴،۴٩٩،١۶٠ سرجوش

D=40"٣۴،٧٠٧،۵٠٠ ٢٣١٧،۵٧۴،٨٧٠٢١،٠٨٩،٩٧٠٢۵،٧٨٧،٨۴٠ سرجوش

D=42"٣۶،۴۴١،٧١٠ ٢۴١٨،۴۵۶،٨٨٠٢٢،١۴٣،٩٨٠٢٧،٠٧۶،۵١٠ سرجوش

D=44"٣٨،١٨٠،١١٠ ٢۵١٩،٣٣٢،۵٧٠٢٣،٢٠٠،٠٩٠٢٨،٣۶٨،٣۴٠ سرجوش

D=46"٣٩،٩١٣،۶٧٠ ٢۶٢٠،٢١۴،۴۴٠٢۴،٢۵٣،۴۶٠٢٩،۶۵۶،٣٧٠ سرجوش

D=48"۴١،۶۵١،١٢٠ ٢٧٢١،٠٩٠،٧٧٠٢۵،٣٠٩،۴١٠٣٠،٩۴٧،۶۴٠ سرجوش

D=50"۴٣،٣٨٨،٧٨٠ ٢٨٢١،٩٧٢،١۴٠٢۶،٣۶۵،٠٣٠٣٢،٢٣٨،٣٢٠ سرجوش

D=52"۴۵،١٢٠،٨٣٠ ٢٩٢٢،٨۴٨،٣٢٠٢٧،۴١٧،۴۴٠٣٣،۵٢۵،٠٠٠ سرجوش

D=54"۴۶،٨۵۴،٧۴٠ ٣٠٢٣،٧٢٩،۵۴٠٢٨،۴٧١،٣٠٠٣۴،٨١٣،١٣٠ سرجوش

D=56"۴٨،۵٨٩،۶٠٠ ٣١٢۴،۶٠۵،٢٣٠٢٩،۵٢۵،٣١٠٣۶،١٠٢،۴۵٠ سرجوش

۴۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - بين واحدها، در ارتفاع، لخته گيرها - فوالد آلياژی M1AGFE03AS
٠٣٢٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"٠ ٠١١،٩۶٠،٧٩٠٢،٢۶٢،٢٨٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢٢،۶۵٢،١۴٠٣،٠۵٣،٩۵٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٣،٢١٧،۴۴٠٣،٨۶٠،٧١٠۴،٧٢٧،۴۴٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵٣،٧٨٨،٠٨٠۴،۵۴١،٧١٠۵،۵۶١،۶۶٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶۴،٣٠٧،٢٠٠۵،١۶۵،۴٣٠۶،٣٢۴،٨٨٠ سرجوش

D=8"١١،١١۶،١١٠ ٠٧۵،۵٨٣،۶۶٠۶،۶٩٣،۶٨٠٨،١٩۶،۴۴٠ سرجوش

D=10"١۵،١١۶،۴٩٠ ٠٩۶،٨٠۵،٧٧٠٨،٩٩٣،٠۶٠١١،٠٣٣،٢٠٠ سرجوش

D=12"١۵،٨۵۴،٨۵٠ ١٠٧،٩۵٧،٨٢٠٩،۵۴٧،٩٧٠١١،۶٩١،٢٢٠ سرجوش

D=14"١٨،۴٩٨،١٠٠ ١١٩،٢٨٨،۴٧٠١١،١٣٩،۵۴٠١٣،۶۴٠،٣۴٠ سرجوش

D=16"٢١،١۴٠،٨٩٠ ١٢١٠،۶٠٩،٩۵٠١٢،٧٣١،١٠٠١۵،۵٨٨،٧۶٠ سرجوش

D=18"٢٣،٧٨٢،٩٩٠ ١٣١١،٩٣٨،٩٧٠١۴،٣٢٢،۴۴٠١٧،۵٣٧،۶۶٠ سرجوش

D=20"٢۶،۴٢۵،۵٢٠ ١۴١٣،٢۶٢،٠٩٠١۵،٩١٣،۵٢٠١٩،۴٨۵،۶٠٠ سرجوش

D=24"٣١،٧١٢،٢٧٠ ١۵١۵،٩١٣،۵٢٠١٩،٠٩٧،٣۶٠٢٣،٣٨۴،۵۵٠ سرجوش

D=26"٣۴،٣۵۴،٨٠٠ ١۶١٧،٢۴۴،١٧٠٢٠،۶٨٨،۴۴٠٢۵،٣٣٢،٩۵٠ سرجوش

D=28"٣٧،٠٠٠،۴١٠ ١٧١٨،۵۶۶،۵٩٠٢٢،٢٨٢،١١٠٢٧،٢٨۴،١٩٠ سرجوش

D=30"٣٩،۶۴١،۵۵٠ ١٨١٩،٨٩٧،٠١٠٢٣،٨٧٢،٢٧٠٢٩،٢٣١،٢٠٠ سرجوش

D=32"۴٢،٢٧٨،٢٧٠ ١٩٢١،٢١٩،٢١٠٢۵،۴۵٩،٨۶٠٣١،١٧۵،١٩٠ سرجوش

D=34"۴۴،٩٢۵،٧٣٠ ٢٠٢٢،۵۴٩،١۵٠٢٧،٠۵۴،۴٧٠٣٣،١٢٨،٠۵٠ سرجوش

D=36"۴٧،۵۶٧،٨٢٠ ٢١٢٣،٨٧١،٣۴٠٢٨،۶۴۵،٣٣٠٣۵،٠٧۵،٧٧٠ سرجوش

D=38"۵٠،٢١٠،٣٧٠ ٢٢٢۵،٢٠١،٢٨٠٣٠،٢٣۶،٨٩٠٣٧،٠٢۴،٨٩٠ سرجوش

D=40"۵٢،٨۵٢،۴۵٠ ٢٣٢۶،۵٢٣،۴٨٠٣١،٨٢٧،٧۵٠٣٨،٩٧٢،۶١٠ سرجوش

D=42"۵۵،۴٩٣،٨٣٠ ٢۴٢٧،٨۵٢،٧٢٠٣٣،۴١٨،۶١٠۴٠،٩٢٠،٣٢٠ سرجوش

D=44"۵٨،١٣٩،۶۴٠ ٢۵٢٩،١٧۶،۵۴٠٣۵،٠١١،٨١٠۴٢،٨٧١،۵۴٠ سرجوش

D=46"۶٠،٧٨٠،٣٢٠ ٢۶٣٠،۵٠۴،٨۵٠٣۶،۶٠١،٩۶٠۴۴،٨١٨،۵۵٠ سرجوش

D=48"۶٣،۴٢۶،۶٣٠ ٢٧٣١،٨٢٨،۶٨٠٣٨،١٩۵،۶۴٠۴۶،٧٧٠،۴٩٠ سرجوش

D=50"۶۶،٠٧١،۴۶٠ ٢٨٣٣،١۶٠،٠٣٠٣٩،٧٨٧،٨٧٠۴٨،٧٢٠،٠۵٠ سرجوش

D=52"۶٨،٧٠٨،۴۵٠ ٢٩٣۴،۴٨١،۵٢٠۴١،٣٧۵،٩۵٠۵٠،۶۶۴،۵١٠ سرجوش

D=54"٧١،٣۵٢،۶۶٠ ٣٠٣۵،٨١٠،۵٣٠۴٢،٩۶٨،٧٠٠۵٢،۶١۴،٣۶٠ سرجوش

D=56"٧٣،٩٩٣،٣۴٠ ٣١٣٧،١٣٣،۶۶٠۴۴،۵۵٨،٨۵٠۵۴،۵۶١،٣٧٠ سرجوش

۴۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5 SSCH=10 SSCH=40 SSCH=80 S
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - بين واحدها، در ارتفاع، لخته گيرها - فوالد ضد
زنگ

M1AGFE03SS
٠٣٢٣۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2"٢،۴٨٨،٧٠٠ ٠١١،۶٧٧،٣١٠١،٧۵٨،٩۵٠٢،١۶۶،٨٠٠ سرجوش

D=3"٣،٣۶٠،١٧٠ ٠٢٢،٢٧٠،٠٠٠٢،٣٨٠،۴١٠٢،٩٣٠،۵٢٠ سرجوش

D=4"۴،٢۶۵،٣٠٠ ٠٣٢،٧۵۴،٠۴٠٢،٨٨٨،۵٧٠٣،۵۵۵،٢١٠ سرجوش

D=5"۵،٠١٩،۶١٠ ٠۴٣،٢۴٢،٠٢٠٣،٣٩٩،٧۴٠۴،١٨۵،٢۵٠ سرجوش

D=6"۵،٧٠٧،٣۶٠ ٠۵٣،۶٨۶،۴۴٠٣،٨۶۵،۵٠٠۴،٧۵٩،١٢٠ سرجوش

D=8"٧،٣٩٧،٠٧٠ ٠۶۴،٧٨٠،٣٩٠۵،٠١٢،٣۴٠۶،١٧٠،١٣٠ سرجوش

D=10"٩،١٢٧،٧٨٠ ٠٧۵،٨٢۴،۴٩٠۶،١٠٧،۴۶٠٧،۵١٩،٣٧٠ سرجوش

D=12"١٠،۵۵٠،١٧٠ ٠٨۶،٨١٠،٧١٠٧،١۴١،٩٣٠٨،٧٩٢،٩٨٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٧،٩۴٩،٧٠٠٨،٣٣۵،۶۶٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٩،٠٨٠،٠١٠٩،۵٢١،۶۴٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١١٠،٢١٧،٨۵٠١٠،٧١۴،٢١٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢١١،٣۵٠،٧٢٠١١،٩٠٢،٧۵٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١٣،۶٢٠،٧٢٠١۴،٢٨٣،١۶٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١٧،٠٢٨،٣٠٠١٧،٨۵۵،٨٨٠٠ سرجوش

۴۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - بين واحدها، در ارتفاع، لخته گيرها - گالوانيزه M1AGFE03GV
٠٣٢۴۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2.5" ٠١١٣۵،۵٩٠ سرجوش

D=3" ٠٢١۶٢،٧١٠ سرجوش

D=4" ٠٣٢٠٣،٣٩٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢٧١،١٨٠ سرجوش

۴٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - محدوده انبارها و محوطه مخزن های نفت M1AGFE04S1
٠٣٣١۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2" ٠١١،٣٢٩،۶٧٠ سرجوش

D=3" ٠٢١،٧٩٩،٢۴٠ سرجوش

D=4" ٠٣٢،١٨٢،۵٧٠ سرجوش

D=5" ٠۵٢،۵٧٠،١٨٠ سرجوش

D=6" ٠۶٢،٩٢١،٩٠٠ سرجوش

D=8" ٠٧٣،٧٨٨،۵٧٠ سرجوش

D=10" ٠٩۴،۶١۶،۴٧٠ سرجوش

D=12" ١٠۵،٣٩٨،٢٨٠ سرجوش

D=14" ١١۶،٣٠١،٣۶٠ سرجوش

D=16" ١٢٧،١٩٨،١٠٠ سرجوش

D=18" ١٣٨،٠٩٨،٨۵٠ سرجوش

D=20" ١۴٨،٩٩۶،٣۶٠ سرجوش

D=24" ١۵١٠،٧٩۵،۶٠٠ سرجوش

D=26" ١۶١١،۶٩٨،۶٨٠ سرجوش

D=28" ١٧١٢،۵٩۶،١٩٠ سرجوش

D=30" ١٨١٣،۴٩٧،۵٢٠ سرجوش

D=32" ١٩١۴،٣٩۴،٢۵٠ سرجوش

D=34" ٢٠١۵،٢٩٧،٧٣٠ سرجوش

D=36" ٢١١۶،١٩٣،٨٨٠ سرجوش

۴٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب و جوشکاری - محدوده انبارها و محوطه مخزن های نفت M1AGFE04S2
٠٣٣٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2" ٠١١،۵٣۶،١٣٠ سرجوش

D=3" ٠٢٢،٠٧۴،٣۴٠ سرجوش

D=4" ٠٣٢،۶١٨،٨٠٠ سرجوش

D=5" ٠۵٣،٠٨٠،۶٧٠ سرجوش

D=6" ٠۶٣،۵٠۴،۴۵٠ سرجوش

D=8" ٠٧۴،۵۴٢،٢٩٠ سرجوش

D=10" ٠٩۵،۶١۴،٠١٠ سرجوش

D=12" ١٠۶،۴٧۶،٧٨٠ سرجوش

D=14" ١١٧،۵۵۶،٨٢٠ سرجوش

D=16" ١٢٨،۶٣۶،٢٨٠ سرجوش

D=18" ١٣٩،٧١۵،۵۴٠ سرجوش

D=20" ١۴١٠،٧٩۵،۶٠٠ سرجوش

D=24" ١۵١٢،٩۵۵،١٠٠ سرجوش

D=26" ١۶١۴،٠٣۵،١۶٠ سرجوش

D=28" ١٧١۵،١١۶،٣۵٠ سرجوش

D=30" ١٨١۶،١٩۴،٢٧٠ سرجوش

D=32" ١٩١٧،٢٧١،٩٩٠ سرجوش

D=34" ٢٠١٨،٣۵٢،۴٢٠ سرجوش

D=36" ٢١١٩،۴٣١،٨٨٠ سرجوش

۴٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1AGFFCS اینچ٢ساخت و نصب در محل - کربن استيل - کوچکتر از 
٠٣۴١۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D<1" ٠١۴٠۴،۴۵٠ متر

1"<=D<2" ٠٢۵۴٧،٢۶٠ متر

۵٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب در محل - گالوانيزه M1AGFFGV
٠٣۴٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D<1" ٠١١٧٢،١٠٠ متر

1"<=D<2" ٠٢١٩٣،۶٢٠ متر

D=2.5" ٠٣٢٠۶،۵٢٠ متر

D=3" ٠۴٢۴٧،٨٣٠ متر

D=4" ٠۵٣٠٩،٧٩٠ متر

D=6" ٠۶۴١٣،٠۵٠ متر

۵١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1AGFFSS اینچ٢ساخت و نصب در محل - فوالد ضد زنگ - کوچکتر از 
٠٣۴٣۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D<1" ٠١۵٢١،٩٨٠ متر

1"<=D<2" ٠٢٧٠۴،۵٢٠ متر

۵٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1AGFFAS اینچ٢ساخت و نصب در محل - فوالد آلياژی - کوچکتر از 
٠٣۴۴۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D<1" ٠١۵٠٨،١٠٠ متر

1"<=D<2" ٠٢۶٨۵،٢۴٠ متر

۵٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب در محل لوله کشی حرارتی M1AGFFST
٠٣۴۵۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D<1" ٠١٨٠،۴٢٠ متر

1"<=D<2" ٠٢١٠۴،۶٠٠ متر

۵۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب در محل - فایبر گلس، رزینی M1AGFFRT
٠٣۴۶۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=1" ٠١١١١،٨٠٠ سرجوش

D=1.5" ٠٢١۶١،٣٣٠ سرجوش

D=2" ٠٣٢٢٣،۶١٠ سرجوش

D=2.5" ٠۴٢٧٣،١۴٠ سرجوش

D=3" ٠۵٣٢٢،۶٧٠ سرجوش

D=4" ٠۶۴٢١،٧٢٠ سرجوش

D=5" ٠٧۵٣۵،١٢٠ سرجوش

D=6" ٠٩۶٣۴،١٨٠ سرجوش

D=8" ١٠٨٣٢،٣٠٠ سرجوش

D=10" ١١١،٠٣٠،۴٢٠ سرجوش

D=12" ١٢١،٢۵٢،۴٣٠ سرجوش

D=14" ١٣١،۴۵٠،۵۵٠ سرجوش

D=16" ١۴١،۶۴٨،۶٧٠ سرجوش

D=20" ١۵٢،١۴٠،۴٨٠ سرجوش

D=24" ١۶٢،۵٣۶،٧٢٠ سرجوش

D=28" ١٧٢،٩٣٢،٩۶٠ سرجوش

D=30" ١٨٣،١٣١،٠٧٠ سرجوش

۵۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت و نصب در محل - آلمينيوم M1AGFFAL
٠٣۴٧۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2" ٠١٣،٠۵٧،٣٩٠ سرجوش

D=4" ٠٢۵،٢٧۶،١٧٠ سرجوش

D=6" ٠٣٧،٠٩٧،٠٣٠ سرجوش

D=8" ٠۴٩،٢٣١،٧٠٠ سرجوش

D=10" ٠۵١٠،٩٢٠،٠٩٠ سرجوش

D=12" ٠۶١٢،۴١۶،٠۶٠ سرجوش

D=14" ٠٧١٣،٨٨٣،٣٣٠ سرجوش

D=16" ٠٨١۵،۶۶٨،٢۶٠ سرجوش

D=18" ٠٩١٧،۴۵٢،۵٣٠ سرجوش

D=20" ١٠١٩،١٧٣،۶۶٠ سرجوش

D=24" ١١٢٢،٧٧٢،۴١٠ سرجوش

۵۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

CLASS<600600<CLASS<1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت وسایر ملحقات - شير/صافی/مفصل انبساط
)D>=2("

M1AGIP01
٠٣۵١۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2" ٠١٨۵،۴٣٠١٠۶،۵٣٠١٢٨،١۴٠ عدد

D=3" ٠٢١٢٧،٨٩٠١۵٩،۶٧٠١٩١،٧١٠ عدد

D=4" ٠٣١٧٠،۶٠٠٢١٣،٠٧٠٢۵۵،٧٨٠ عدد

D=5" ٠۵٢١٣،٠٧٠٢۶۶،۴۶٠٣١٩،۶٠٠ عدد

D=6" ٠۶٢۵۵،٧٨٠٣١٩،۶٠٠٣٨٣،۶٧٠ عدد

D=8" ٠٧۴٣۶،١٨٠۵۴۵،٢٣٠۶۵۴،٢٧٠ عدد

D=10" ٠٩۵۴۵،٢٣٠۶٨٢،٠٩٠٨١٧،٨۴٠ عدد

D=12" ١٠۶۵۴،٢٧٠٨١٧،٨۴٠٩٧١،٣٩٠ عدد

D=14" ١١٧۶٣،٨٧٠٩۵۴،١۵٠٠ عدد

D=16" ١٢٨٧٢،٩٢٠١،٠٩١،٠١٠٠ عدد

D=18" ١٣٩٨١،٩۶٠١،٢٢٧،٣٢٠٠ عدد

D=20" ١۴١،٠٩١،٠١٠١،٣۶٣،٠٧٠٠ عدد

D=24" ١۵١،٣٠٩،١٠٠١،۶٣۶،٢۴٠٠ عدد

D=26" ١۶١،٧٢٨،٩١٠٢،١۶٠،٧٩٠٠ عدد

D=28" ١٧١،٨۶١،٠٠٠٢،٣٢۶،۴٣٠٠ عدد

D=30" ١٨١،٩٩۴،۴٧٠٢،۴٩٢،٧۵٠٠ عدد

D=32" ١٩٢،١٢٧،٢۵٠٢،۶۵٩،٠٧٠٠ عدد

D=34" ٢٠٢،٢۶٠،٠٣٠٢،٨٢۵،٣٩٠٠ عدد

D=36" ٢١٣،٧٣٧،٠٠٠۴،۶٧١،٢۴٠٠ عدد

D=38" ٢٢٣،٩۴۵،۴۴٠۴،٩٣١،٠٠٠٠ عدد

D=40" ٢٣۴،١۵٢،٨١٠۵،١٩٠،٧۵٠٠ عدد

D=42" ٢۴۴،٣۶٠،١٨٠۵،۴۵٠،۵٠٠٠ عدد

۵٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت وسایر ملحقات - مانفيلدهای لوله کشی حرارتی M1AGIP02
٠٣۵٢۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D=2" ٠١٣٠١،۶۶٠ عدد

D=2.5" ٠٢٣٣١،٨٢٠ عدد

D=3" ٠٣٣٩٢،١۵٠ عدد

D=4" ٠۴۴۵٢،۴٩٠ عدد

۵٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

CLASS<600600<CLASS<1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت وسایر ملحقات - شيرهای کنترل - فلنجی M1AGIP03
٠٣۵٣۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D<2" ٠١٩٠،٢۶٠٠٠ عدد

D=2" ٠٢١٠٢،۴۶٠١٢٧،٨٩٠١۵٣،٨٢٠ عدد

D=3" ٠٣١۵٣،۵٧٠١٩١،٧١٠٢٣٠،١٠٠ عدد

D=4" ٠۵٢٠۴،۶٧٠٢۵۵،٧٨٠٣٠۶،٨٨٠ عدد

D=5" ٠۶٢۵۵،٧٨٠٣١٩،٨۵٠٣٨٣،۴٢٠ عدد

D=6" ٠٧٣٠۶،٨٨٠٣٨٣،۴٢٠۴۶٠،۴۵٠ عدد

D=8" ٠٩۵٢٣،۵٣٠۶۵۴،٢٧٠٧٨۵،٠١٠ عدد

D=10" ١٠۶۵۴،٢٧٠٨١٨،۴٠٠٩٨١،۴١٠ عدد

D=12" ١١٧٨۵،٠١٠٩٨١،۴١٠١،١۶۵،۵۶٠ عدد

D=14" ١٢٩١۶،٨٧٠١،١۴۴،٩٨٠٠ عدد

D=16" ١٣١،٠۴٧،۶١٠١،٣٠٩،١٠٠٠ عدد

D=18" ١۴١،١٧٨،٣۶٠١،۴٧٢،۶٧٠٠ عدد

D=20" ١۵١،٣٠٩،١٠٠١،۶٣۵،۶٨٠٠ عدد

D=24" ١۶١،۵٧١،١۴٠١،٩۶٣،٣٧٠٠ عدد

D=26" ١٧٢،٠٧۴،۵۵٠٢،۵٩٢،۶٧٠٠ عدد

D=28" ١٨٢،٢٣٣،٣۴٠٢،٧٩١،٨۵٠٠ عدد

D=30" ١٩٢،٣٩٣،۵٠٠٢،٩٩١،٠٢٠٠ عدد

D=32" ٢٠٢،۵۵٢،٩٨٠٣،١٩٠،٨٨٠٠ عدد

D=34" ٢١٢،٧١١،٧٧٠۵،٢٩۵،۵٠٠٠ عدد

D=36" ٢٢۴،۴٨۴،١٨٠۵،۶٠۵،۴٩٠٠ عدد

D=38" ٢٣۴،٧٣۴،٣١٠۵،٩١٧،۶٢٠٠ عدد

D=40" ٢۴۴،٩٨٣،٣٧٠۶،٢٢٨،۶٨٠٠ عدد

D=42" ٢۵۵،٢٣٢،۴٣٠۶،۵۴٠،٨١٠٠ عدد

۵٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب شير آالت وسایر ملحقات - هایدرانت - مانيتور M1AGIP04
٠٣۵۴۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

STANDARD SIZE ٠١۴٩۶،۵٩٠ عدد

۶٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

TRAPنصب شير آالت وسایر ملحقات - ارتفاع نما(سایت گالس) -  M1AGIP05
٠٣۵۵۵٨

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمينی– فصل سوم 

D<2" ٠١٩٨،٧٢٠ عدد

D=2" ٠٢١٢٣،۴١٠ عدد

D=3" ٠٣١٨۵،١١٠ عدد

D=4" ٠۴٢۴۶،٨١٠ عدد

۶١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

لوله آشی

 فصل چهارم – لوله آشی زیرزمينی

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 در١–
:داخل ترانشه می باشد آه در گروه اصلی به شرح زیر طبقه بندی شده اند

(ON-SITE)لوله آشی در داخل محدوده واحدهای پاالیشگاهی-
.اجرا می شود (STRAIGHT RUN)آه بطور عمده بصورت مستقيم (OFF-SITE)لوله آشی ارتباطی در حد فاصل واحدها-
لوله آشی با مصالح فوالد آربن دار به قطر آمتر از ٢ اینچ-

و خاآریزی( خاك نرم و ماسه زیر و اطراف لوله ها) ، بطور جداگانه از فهرست بهای (VALVE PIT)هزینه حفر ترانشه و ساختن محفظه نصب شير آالت٢–
واحد پایه رشته ابنيه محاسبه می شود ليكن هزینه زیرسازی لوله ها برای استقرار لوله ها در داخل ترانشه، در قيمت ردیف های این فصل منظور شده

.است
.هزینه نصب شيرها در داخل محفظه مربوط بطور جداگانه از ردیف های مربوط محاسبه می شود٣–
.در مورد لوله های پلی اتيلن، قيمت ردیف های مربوط به لوله های پلی اتيلن برای انواع اتصاالت اعم از جوش و یا فلنجی محاسبه می شود۴–
مورد نياز  SEAL WELD در قيمت ردیف های لوله آشی گالوانيزه، هزینه ”جوشكاری آب بندی” منظور نشده است. هرگاه طبق مشخصات فنی اجرای۵–

.باشد، هزینه آن جداگانه محاسبه می شود
ساختمان ها می باشد. هزینه لوله آشی های تأسيساتی (BORDER LINE )محدوده آارهای لوله آشی زیرزمينی این فصل، مربوط به خارج از محدوده۶–

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

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

۶٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - کربن استيل M1UG01CS
٠۴٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=2"٠ ٠١١،۴٢۶،۴٢٠١،۶٠٠،٢۶٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،٨٩٠،١٨٠٢،١٢٢،۴٠٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣٢،٢٧٨،٩٧٠٢،۶۵٢،٧٨٠٣،١٨٩،٨٨٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۴٢،۶٧١،٨٢٠٣،١١٠،۴١٠٣،٧۴٣،١٠٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۵٣،١٧٠،۶١٠٣،۶۶٩،۵٨٠۴،٣٩۶،٢٢٠ سرجوش

D=8"٧،٣٩٠،٩١٠ ٠۶۴،٠٣۴،٧٠٠۴،۶٨٠،٩١٠۵،۶٢٠،١۴٠ سرجوش

D=10"٩،٧١۶،٠٠٠ ٠٧۴،٧٧۴،٩١٠۶،٠٣۵،٢٣٠٧،٢٧٨،٧١٠ سرجوش

D=12"١٠،١۴٩،٨٠٠ ٠٨۵،۴۶٣،٠٩٠۶،٣۶۶،٩۴٠٧،۶۶٩،٠١٠ سرجوش

D=14"١١،٨٩٧،١٩٠ ٠٩۶،۴٢٩،٣٨٠٧،۴٨٢،۶۶٠٩،٠٠٢،١۵٠ سرجوش

D=16"١٣،۴٧۵،۴۴٠ ١٠٧،٢٣٩،٧١٠٨،۴۴۵،۴۴٠١٠،١٧۴،١٩٠ سرجوش

D=18"١۵،٠۵۴،۴۵٠ ١١٨،٠۵۴،٣۴٠٩،۴٠٨،٩٠٠١١،٣۴٧،۵١٠ سرجوش

D=20"١۶،۶٣۴،۴۶٠ ١٢٨،٨۶۵،۴٣٠١٠،٣٧٢،۴۴٠١٢،۵٢٠،٩١٠ سرجوش

D=24"١٩،٧٩۴،٩٢٠ ١٣١٠،۴٩٠،٧٨٠١٢،٣٠٠،٢٩٠١۴،٨۶٨،۴٧٠ سرجوش

D=26"٢١،۵۴١،٣٢٠ ١۴١١،۴۵٧،٢٠٠١٣،۴١۵،٠٩٠١۶،٢٠٠،۴٧٠ سرجوش

D=28"٢٣،١٢١،٨۵٠ ١۵١٢،٢۶٨،۵٣٠١۴،٣٧٩،٣١٠١٧،٣٧۴،۵۵٠ سرجوش

D=30"٢۴،٧٠٠،٣۴٠ ١۶١٣،٠٨٢،٩٢٠١۵،٣۴٢،٠٩٠١٨،۵۴۶،٩۵٠ سرجوش

D=32"٢۶،٢٧۵،٧۶٠ ١٧١٣،٨٩٣،٢۵٠١۶،٣٠٣،٣۵٠١٩،٧١٧،٠٨٠ سرجوش

D=34"٢٧،٨۵٨،۶۶٠ ١٨١۴،٧٠٨،٢٧٠١٧،٢۶٩،١٧٠٢٠،٨٩٣،٣۶٠ سرجوش

D=36"٢٩،۴٣٧،١۵٠ ١٩١۵،۵١٨،۶٠٠١٨،٢٣١،٩۵٠٢٢،٠۶۵،۴٠٠ سرجوش

۶٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - گالوانيزه M1UG01GV
٠۴٠٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D<1" ٠١١٣٩،٣۴٠ سرجوش

1"<D<=2" ٠٢١۵۶،٧۵٠ سرجوش

D=2.5" ٠٣١۶٧،٢٠٠ سرجوش

D=3" ٠۴٢٠٠،۶۴٠ سرجوش

D=4" ٠۵٢۵٠،٨٠٠ سرجوش

D=6" ٠۶٣٣۴،۴٠٠ سرجوش

۶۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - چدن، چدن داکتيل M1UG01CI
٠۴٠٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=3" ٠١٢٢۴،٠٠٠ سرجوش

D=4" ٠٢٢۴۶،۴٠٠ سرجوش

D=5" ٠٣٢٧٧،٢٠٠ سرجوش

D=6" ٠۴٣٢١،٠٣٠ سرجوش

D=8" ٠۵٣۵۶،٧٠٠ سرجوش

D=10" ٠۶٣٨٢،١٨٠ سرجوش

D=12" ٠٧۴٠١،٢٩٠ سرجوش

۶۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - پلی اتيلن M1UG01PE
٠۴٠۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=40 MM ٠١٨۴،۵٨٠ سرجوش

D=50 MM ٠٢٩٧،٢٧٠ سرجوش

D=56 MM ٠٣١٠٣،۶١٠ سرجوش

D=63 MM ٠۴١٠٧،٨۴٠ سرجوش

D=75 MM ٠۵١٠٨،٧۵٠ سرجوش

D=90 MM ٠۶١١١،٠٢٠ سرجوش

D=110 MM ٠٧١٣٨،٧٧٠ سرجوش

D=125 MM ٠٨١۵٣،٠۴٠ سرجوش

D=160 MM ٠٩١۵٢،٨٨٠ سرجوش

D=200 MM ١٠١۶٨،١١٠ سرجوش

D=250 MM ١١١٩٠،٩۵٠ سرجوش

D=315 MM ١٢٢٠۶،١٧٠ سرجوش

۶۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - آزبست سيمان M1UG01AB
٠۴٠۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=150 MM ٠١١٨۵،٨۶٠ سرجوش

D=200 MM ٠٢٢٣۴،۶۵٠ سرجوش

D=250 MM ٠٣٢٨١،۶٣٠ سرجوش

D=300 MM ٠۴٣٢١،٣٣٠ سرجوش

D=350 MM ٠۵٣۵٣،١١٠ سرجوش

D=400 MM ٠۶٣٨٢،۴۶٠ سرجوش

D=450 MM ٠٧۴٠۵،١۵٠ سرجوش

D=500 MM ٠٨۴١٩،٩٢٠ سرجوش

D=600 MM ٠٩۴٧١،٣٢٠ سرجوش

۶٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - رزینی، فایبر گالس M1UG01RT
٠۴٠۶۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=1" ٠١١٧۴،٢٩٠ سرجوش

D=1.5" ٠٢٢٢٧،۴٠٠ سرجوش

D=2" ٠٣٢٩٧،٨٨٠ سرجوش

D=2.5" ٠۴٣۵٠،٩٩٠ سرجوش

D=3" ٠۵۴٠٣،٧١٠ سرجوش

D=4" ٠۶۵٠٩،۵۴٠ سرجوش

D=5" ٠٧۶٣۵،٠١٠ سرجوش

D=6" ٠٩٧۴٠،٨۴٠ سرجوش

D=8" ١٠٩۵٢،۴٩٠ سرجوش

D=10" ١١١،١۶۴،١۵٠ سرجوش

D=12" ١٢١،۴١۵،٨٢٠ سرجوش

D=14" ١٣١،۶٢٧،۴٨٠ سرجوش

D=16" ١۴١،٨۶۶،٠٠٠ سرجوش

D=20" ١۵٢،٣٨٢،٢٠٠ سرجوش

D=24" ١۶٢،٨٠۵،۵١٠ سرجوش

D=28" ١٧٣،٢٢٨،٨٣٠ سرجوش

D=30" ١٨٣،۴۴٠،۴٨٠ سرجوش

۶٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - کربن استيل با اندود سيمانی M1UG01CL
٠۴٠٧۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=6" ٠۵٣،٠٧٩،۶٧٠٣،۴۶٨،٣٢٠ سرجوش

D=8" ٠۶٣،٩٣٢،٨۶٠۴،۴٣٣،٨١٠ سرجوش

D=10" ٠٧۴،٧۶٢،۶٩٠۵،٣٧۵،٩٣٠ سرجوش

D=12" ٠٨۵،۵٠۶،١٩٠۶،٢٢٧،٧۵٠ سرجوش

D=14" ٠٩۶،۵٠٠،۴٩٠٧،٣٣٩،١٢٠ سرجوش

D=16" ١٠٧،٣٣۶،١٨٠٨،٢٩٩،٠۵٠ سرجوش

D=18" ١١٨،١٨٢،١۴٠٩،٢۶١،٢٨٠ سرجوش

D=20" ١٢٩،٠١٧،٣۶٠١٠،٢٢٠،٧۵٠ سرجوش

D=22" ١٣٠٠ سرجوش

D=24" ١۴١٠،۶٩٧،۴٩٠١٢،١۴١،۴٠٠ سرجوش

D=26" ١۵١١،۶٩١،٧۵٠١٣،٢۵٠،٣۴٠ سرجوش

D=28" ١۶١٢،۵٢٨،٢٣٠١۴،٢١١،٨٧٠ سرجوش

D=30" ١٧١٣،٣٧٠،٢٩٠١۵،١٧١،٠٠٠ سرجوش

D=32" ١٨١۴،٢٠٢،۵۶٠١۶،١٣٠،۶٩٠ سرجوش

D=34" ١٩١۵،٠۵١،٧٠٠١٧،٠٩٣،٧٢٠ سرجوش

D=36" ٢٠١۵،٨٨٧،٣٩٠١٨،٠۵٢،٨۶٠ سرجوش

D=38" ٢١٠٠ سرجوش

D=40" ٢٢٠٠ سرجوش

D=42" ٢٣٠٠ سرجوش

D=44" ٢۴٠٠ سرجوش

D=46" ٢۵٠٠ سرجوش

D=48" ٢۶٠٠ سرجوش

D=50" ٢٧٠٠ سرجوش

D=52" ٢٨٠٠ سرجوش

D=54" ٢٩٠٠ سرجوش

D=56" ٣٠٠٠ سرجوش

۶٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH = 5sSCH = 10sSCH = 40sSCH = 80s
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - فوالد ضد زنگ M1UG01SS
٠۴٠٨۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=2"٢،۵۶٩،٧٨٠ ٠١١،٨٠۵،١٨٠١،٨٨۴،۴٠٠٢،٢٨٣،٧٢٠ سرجوش

D=3"٣،۴٣٣،٩٧٠ ٠٢٢،٣٩٨،٩٩٠٢،۵٠۶،١٢٠٣،٠۵٢،٠٣٠ سرجوش

D=4"۴،٣۴٠،٠٩٠ ٠٣٢،٨٩٣،۵٣٠٣،٠٢۴،٠٧٠٣،۶٩٣،۵٢٠ سرجوش

D=5"۵،١٠٠،٣۵٠ ٠۴٣،٣٩٢،٨١٠٣،۵۴۵،٨۶٠۴،٣۴١،١٨٠ سرجوش

D=6"۵،٩٣۴،۶٣٠ ٠۵٣،٩٨٢،١٨٠۴،١۵۵،٩٣٠۵،٠٧٢،۵٢٠ سرجوش

D=8"٧،۶٢٠،۵۶٠ ٠۶۵،٠٩٢،٩٣٠۵،٣١٨،٠٠٠۶،۵٠٣،٢٢٠ سرجوش

D=10"٩،٩۶٠،۴۴٠ ٠٧۵،٩٩۶،٧٨٠۶،٢٧١،٣٧٠٧،۶۵٨،۶۴٠ سرجوش

D=12"١٠،٣۶٩،۵٨٠ ٠٨۶،٩٠٢،٢٣٠٧،٢٢٣،۶٣٠٨،٨٢١،٢٣٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٨،١١۶،٢۵٠٨،۴٩٠،٧٧٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٩،١٧٢،١۴٠٩،۶٠٠،۶٧٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١١٠،٢٣٣،٠۴٠١٠،٧١۴،۶٩٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢١١،٢٩٠،۴٩٠١١،٨٢۶،١۵٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١٣،۴٠٩،٠٨٠١۴،٠۵١،٨٧٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١۶،٧٣٩،٩٠٠١٧،۵۴٢،٩۴٠٠ سرجوش

٧٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

CLASS<600600<CLASS<1500CLASS>1500
رديف

بهاي واحد (ريال)

در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - نصب شير آالت در چاهک M1UG01VI
٠۴٠٩۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D<2" ٠١١۴٨،٠٩٠١٨۵،١١٠٢٢٢،١٣٠ سرجوش

D=2" ٠٢٢٠۶،٣٣٠٢۵٧،٩٢٠٣٠٩،۵٠٠ سرجوش

D=3" ٠٣٣٠٩،٢۶٠٣٨۶،۵١٠۴۶۴،٠١٠ سرجوش

D=4" ٠۵۴١٢،۴٢٠۵١۵،٣۴٠۶١٨،۵١٠ سرجوش

D=5" ٠۶۵١۵،٣۴٠۶۴۴،١٨٠٧٧٣،٢۶٠ سرجوش

D=6" ٠٧۶١٨،۵١٠٧٧٣،٢۶٠٩٢٧،٧٧٠ سرجوش

D=8" ٠٩٩١۵،٧٩٠١،١۴۴،٧۴٠١،٣٧٣،۶٩٠ سرجوش

D=10" ١٠١،١۴۴،٧۴٠١،۴٣١،۵٨٠١،٧١٧،١١٠ سرجوش

D=12" ١١١،٣٧٣،۶٩٠١،٧١٧،١١٠٢،٠٣٨،١۶٠ سرجوش

D=14" ١٢١،۶٠٢،٩۶٠٢،٠٠٣،۶٢٠٠ سرجوش

D=16" ١٣١،٨٣١،٩١٠٢،٢٨٩،٨١٠٠ سرجوش

D=18" ١۴٢،٠۶٠،٨۶٠٢،۵٧۶،٣٢٠٠ سرجوش

D=20" ١۵٢،٢٨٩،٨١٠٢،٨۶١،٨۵٠٠ سرجوش

D=24" ١۶٢،٧۴٧،٧٠٠٣،۴٣۴،۵۴٠٠ سرجوش

D=26" ١٧٢،٨٩۴،٣٩٠٣،۶١٧،٩٩٠٠ سرجوش

D=28" ١٨٣،١١۶،٣۶٠٣،٨٩۵،۵۶٠٠ سرجوش

D=30" ١٩٣،٣٣٩،١٧٠۴،١٧٣،٩۶٠٠ سرجوش

D=32" ٢٠٣،۵۶١،۵۶٠۴،۴۵١،٩۵٠٠ سرجوش

D=34" ٢١٣،٧٨۴،٣۶٠۴،٧٣٠،٧٧٠٠ سرجوش

D=36" ٢٢۵،٠١۶،٢٧٠۶،٢٧٠،٢٠٠٠ سرجوش

٧١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1UG01CC اینچ٢در محدوده واحدهای پاالیشگاهی - کربن استيل زیر 
٠۴١١۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D < 1" ٠١٣٢٣،۵۶٠ سرجوش

1" <= D < 2" ٠٢۴٢٢،٩٨٠ سرجوش

٧٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - کربن استيل M1UG02CS
٠۴٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=2"٠ ٠١١،١۵٧،٨٩٠١،٣١۵،٩٧٠٠ سرجوش

D=3"٠ ٠٢١،۵٣٢،۵٩٠١،٧۴٣،٧٠٠٠ سرجوش

D=4"٠ ٠٣١،٨٣٨،٨٧٠٢،١٨۶،٨۶٠٢،۶۶۶،٠۶٠ سرجوش

D=5"٠ ٠۵٢،١۴٨،١٣٠٢،۵۵۶،٢٣٠٣،١١٩،٣۴٠ سرجوش

D=6"٠ ٠۶٢،۴۶١،٣۴٠٢،٩٢۶،١۵٠٣،۵۶۶،٧۴٠ سرجوش

D=8"۶،٢٣٠،۵٧٠ ٠٧٣،١۵٣،٢۶٠٣،٧۵۵،٢۴٠۴،۵٨٣،٨١٠ سرجوش

D=10"٨،۴٨۴،٢٢٠ ٠٩٣،٨١۴،٠۶٠۵،٠٣٩،٢۵٠۶،١٧٠،٧٢٠ سرجوش

D=12"٨،٨٢۴،١۶٠ ١٠۴،۴٣٨،٣۴٠۵،٣٠٠،٣١٠۶،۴٧٨،٩۴٠ سرجوش

D=14"١٠،٣۴۶،٧۴٠ ١١۵،٢٢٧،٧۴٠۶،٢٣١،١٢٠٧،۶٠٩،٠٢٠ سرجوش

D=16"١١،٧٩۴،٣۴٠ ١٢۵،٩۴٣،۵٧٠٧،٠٩٣،٠٩٠٨،۶۶۶،١٨٠ سرجوش

D=18"١٣،٢۴٠،۴١٠ ١٣۶،۶۶٣،٣٧٠٧،٩۵۴،٩٧٠٩،٧٢٣،٢۵٠ سرجوش

D=20"١۴،۶٨٨،٨۶٠ ١۴٧،٣٨٠،۶۴٠٨،٨١٧،٧١٠١٠،٧٨١،٨۶٠ سرجوش

D=24"١٧،۵٨۴،٠٧٠ ١۵٨،٨١٧،٧١٠١٠،۵۴٢،٣٣٠١٢،٨٩۶،٨۶٠ سرجوش

D=26"١٩،٠٩٧،۴۵٠ ١۶٩،۵٩٧،٩١٠١١،۴۶۴،٠٣٠١۴،٠١۶،۶٨٠ سرجوش

D=28"٢٠،۵۴۶،۴٠٠ ١٧١٠،٣١۵،١٨٠١٢،٣٢٧،٣۵٠١۵،٠٧۵،٨٨٠ سرجوش

D=30"٢١،٩٩٢،۶۵٠ ١٨١١،٠٣۴،٩٩٠١٣،١٨٨،۶۵٠١۶،١٣٢،٣۶٠ سرجوش

D=32"٢٣،۴٣۶،۵٢٠ ١٩١١،٧۵١،۴٩٠١۴،٠۴٩،٠٩٠١٧،١٨٧،۶١٠ سرجوش

D=34"٢۴،٨٨۶،٣٣٠ ٢٠١٢،۴٧٢،٠۶٠١۴،٩١٢،۵١٠١٨،٢۴۶،٢١٠ سرجوش

D=36"٢۶،٣٣٣،٢۵٠ ٢١١٣،١٨٧،٨٩٠١۵،٧٧۴،۴٨٠١٩،٣٠۴،٠۵٠ سرجوش

D=38"٢٧،٧٨١،۵٣٠ ٢٢١٣،٩٠٨،۴۵٠١۶،۶٣٧،١٣٠٢٠،٣۶١،٨٩٠ سرجوش

D=40"٢٩،٢٢٨،۴۶٠ ٢٣١۴،۶٢۴،٩۶٠١٧،۴٩٩،١٠٠٢١،۴١٩،٠۵٠ سرجوش

D=42"٣٠،۶٧۵،٣٨٠ ٢۴١۵،٣۴۵،۵٢٠١٨،٣۶١،٠٧٠٢٢،۴٧۶،٢١٠ سرجوش

D=44"٣٢،١٢۵،١٩٠ ٢۵١۶،٠۶٢،٧٩٠١٩،٢٢۴،۴٩٠٢٣،۵٣۵،٨٨٠ سرجوش

D=46"٣٣،۵٧٠،٧۶٠ ٢۶١۶،٧٨٢،۶٠٠٢٠،٠٨۵،٧٨٠٢۴،۵٩٢،٣۶٠ سرجوش

D=48"٣۵،٠١٩،٧٢٠ ٢٧١٧،۴٩٩،٨۶٠٢٠،٩۴٩،١١٠٢۵،۶۵٠،٨٨٠ سرجوش

D=50"٣۶،۴۶٨،۶۴٠ ٢٨١٨،٢٢٠،۴٣٠٢١،٨١١،٩٣٠٢۶،٧٠٩،٢٧٠ سرجوش

D=52"٣٧،٩١٢،٨٩٠ ٢٩١٨،٩٣۶،٩۴٠٢٢،۶٧٢،٣٨٠٢٧،٧۶۵،٢٠٠ سرجوش

D=54"٣٩،٣۵٩،۶۴٠ ٣٠١٩،۶۵۶،٧۴٠٢٣،۵٣۴،٢۶٠٢٨،٨٢١،٨٩٠ سرجوش

D=56"۴٠،٨٠۶،۵٧٠ ٣١٢٠،٣٧۴،٠١٠٢۴،٣٩۶،٢٣٠٢٩،٨٧٩،٠۵٠ سرجوش

٧٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - گالوانيزه M1UG02GV
٠۴٢٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D<1" ٠١١٨٧،٠۴٠ متر

1"<D<=2" ٠٢٢٠٣،٣۵٠ متر

D=2.5" ٠٣٢٢۵،٩۵٠ متر

D=3" ٠۴٢٧١،١٣٠ متر

D=4" ٠۵٣٣٨،٩٢٠ متر

D=6" ٠۶۴۵١،٨٩٠ متر

٧۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - چدن، چدن داکتيل M1UG02CI
٠۴٢٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=6" ٠١٣٣۵،٢٢٠ متر

D=8" ٠٢٣۵۴،٣۵٠ متر

D=10" ٠٣٣٧٠،٣٠٠ متر

D=12" ٠۴٣٨٩،٧٩٠ متر

D=14" ٠۵۴٠۵،٣٨٠ متر

D=16" ٠۶۴٢٠،٩٧٠ متر

D=18" ٠٧۴٣۶،۵۶٠ متر

D=20" ٠٨۴۵٢،١۵٠ متر

D=24" ٠٩۴٨٣،٣٣٠ متر

D=26" ١٠۴٩٨،٩٣٠ متر

D=28" ١١۵١۴،۵٢٠ متر

D=30" ١٢۵٣٠،١١٠ متر

D=32" ١٣۵۴۵،٧٠٠ متر

D=34" ١۴۵۶١،٢٩٠ متر

D=36" ١۵۵٧۶،٨٨٠ متر

D=38" ١۶۵٩٢،۴٧٠ متر

D=40" ١٧۶٠٨،٠٧٠ متر

D=42" ١٨۶٢٣،۶۶٠ متر

D=44" ١٩۶٣٩،٢۵٠ متر

D=46" ٢٠۶۵۴،٨۴٠ متر

D=48" ٢١۶٧٠،۴٣٠ متر

٧۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - پلی اتيلن M1UG02PE
٠۴٢۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=110 MM ٠١۶١،٩٣٠ متر

D=125 MM ٠٢۶٨،۶٠٠ متر

D=160 MM ٠٣٨۶،٣٨٠ متر

D=200 MM ٠۴٩۵،٢٧٠ متر

D=250 MM ٠۵١٠٨،۶١٠ متر

D=315 MM ٠۶١١٧،۵١٠ متر

٧۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - کربن استيل با اندود سيمانی M1UG02CL
٠۴٢۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=6" ٠١٢،۶٩٢،٨٣٠٣،٠٨١،۴٩٠ سرجوش

D=8" ٠٢٣،۴٧۴،۴٢٠٣،٩٧۵،٣٧٠ سرجوش

D=10" ٠٣۴،٢٣٢،٨۶٠۴،٨۴۶،١١٠ سرجوش

D=12" ٠۴۴،٩۵۶،٣١٠۵،۶٧٧،٨۶٠ سرجوش

D=14" ٠۵۵،٨٣٣،٧٠٠۶،۶٧٢،٣٣٠ سرجوش

D=16" ٠۶۶،۶٣۴،۴٠٠٧،۵٩٧،٢٧٠ سرجوش

D=18" ٠٧٧،۴۴۵،٣۶٠٨،۵٢۴،۵١٠ سرجوش

D=20" ٠٨٨،٢۴۶،٠۶٠٩،۴۴٩،۴۵٠ سرجوش

D=24" ٠٩٩،٨۵۶،٢٢٠١١،٣٠٠،١٣٠ سرجوش

D=26" ١٠١٠،٧٢۵،١٧٠١٢،٢٨٣،٧٧٠ سرجوش

D=28" ١١١١،۵٢۶،۶٧٠١٣،٢١٠،٣٠٠ سرجوش

D=30" ١٢١٢،٣٣٣،٧۴٠١۴،١٣۴،۴۴٠ سرجوش

D=32" ١٣١٣،١٣١،٢۵٠١۵،٠۵٩،٣٨٠ سرجوش

D=34" ١۴١٣،٩۴۵،۴٠٠١۵،٩٨٧،۴٢٠ سرجوش

D=36" ١۵١۴،٧۴۶،١٠٠١۶،٩١١،۵٧٠ سرجوش

D=38" ١۶١۵،۵۵۵،۵۶٠١٧،٨٣٨،١٠٠ سرجوش

D=40" ١٧١۶،٣۵۶،٢۶٠١٨،٧۶٣،٠۴٠ سرجوش

D=42" ١٨١٧،١۶٧،٢٢٠١٩،۶٨٧،١٠٠ سرجوش

D=44" ١٩١٧،٩۶٧،٩٢٠٢٠،۶١٣،۶٣٠ سرجوش

D=46" ٢٠١٨،٧٧۶،۵٨٠٢١،۵٣٨،۵٧٠ سرجوش

D=48" ٢١١٩،۵٧٨،٠٨٠٢٢،۴۶۵،١٠٠ سرجوش

D=50" ٢٢٢٠،٣٨۶،۶۵٠٢٣،٣٩٠،٧۵٠ سرجوش

D=52" ٢٣٢١،١٨٨،١۵٠٢۴،٣١۵،۶٩٠ سرجوش

D=54" ٢۴٢١،٩٩۶،٨١٠٢۵،٢۴٢،٢٢٠ سرجوش

D=56" ٢۵٢٢،٧٩٧،۵١٠٢۶،١۶۶،٣٧٠ سرجوش

٧٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSHC=40SSHC=80S
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - فوالد ضد زنگ M1UG02SS
٠۴٢۶۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=2"٢،٢١۴،١۶٠ ٠١١،۵۵٠،٠٨٠١،۶٢٩،۴۵٠١،٩۵٢،۶٩٠ سرجوش

D=3"٢،٩۵۶،٠۵٠ ٠٢٢،٠۶٢،۴۴٠٢،١۶٩،٧٧٠٢،۶٠۶،٢٧٠ سرجوش

D=4"٣،٧۴٩،٣۶٠ ٠٣٢،۴٨١،۵١٠٢،۶١٢،٢٩٠٣،١۴١،٠۶٠ سرجوش

D=5"۴،٣٩۶،٨۶٠ ٠۴٢،٩٠۴،۴۴٠٣،٠۵٧،٧٧٠٣،۶٨١،۶۶٠ سرجوش

D=6"۵،٠١۶،٧٧٠ ٠۵٣،٣٢١،٣٣٠٣،۴٩۵،۴١٠۴،٢٠۴،٢۶٠ سرجوش

D=8"۶،۴۶۵،٨٨٠ ٠۶۴،٢۶٩،٣٣٠۴،۴٩۴،٨٢٠۵،۴١٣،۶٣٠ سرجوش

D=10"٨،٨٣۶،٢٠٠ ٠٧۵،١٧٣،۵٢٠۵،۴۴٨،۶٢٠۶،۵۶٩،١٨٠ سرجوش

D=12"٩،١۶۵،۴٠٠ ٠٨۶،٠٢٧،٨٣٠۶،٣۴٩،٨٣٠٧،۶۶٠،٠٠٠ سرجوش

D=14"٠ ٠٩٧،٠٨٢،۶٢٠٧،۴۵٧،٨۴٠٠ سرجوش

D=16"٠ ١٠٨،٠۶٢،٧٨٠٨،۴٩٢،١٢٠٠ سرجوش

D=18"٠ ١١٩،٠۴٧،٢٩٠٩،۵٢٩،٨۵٠٠ سرجوش

D=20"٠ ١٢١٠،٠٢٩،٢۶٠١٠،۵۶۵،٩٣٠٠ سرجوش

D=24"٠ ١٣١١،٩٩۵،٧٣٠١٢،۶٣٩،٧۴٠٠ سرجوش

D=30"٠ ١۶١۵،٠٠٧،١٣٠١۵،٨١١،۶٨٠٠ سرجوش

٧٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - نصب شير آالت در چاهک M1UG02VI
٠۴٢٧۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D<2" ٠١١۴٨،٠٩٠١٨۵،١١٠٢٢٢،١٣٠ عدد

D=2" ٠٢٢٠۶،٣٣٠٢۵٧،٩٢٠٣٠٩،۵٠٠ عدد

D=3" ٠٣٣٠٩،٢۶٠٣٨۶،۵١٠۴۶۴،٠١٠ عدد

D=4" ٠۵۴١٢،۴٢٠۵١۵،٣۴٠۶١٨،۵١٠ عدد

D=5" ٠۶۵١۵،٣۴٠۶۴۴،١٨٠٧٧٣،٢۶٠ عدد

D=6" ٠٧۶١٨،۵١٠٧٧٣،٢۶٠٩٢٧،٧٧٠ عدد

D=8" ٠٩٩١۵،٧٩٠١،١۴۴،٧۴٠١،٣٧٣،۶٩٠ عدد

D=10" ١٠١،١۴۴،٧۴٠١،۴٣١،۵٨٠١،٧١٧،١١٠ عدد

D=12" ١١١،٣٧٣،۶٩٠١،٧١٧،١١٠٢،٠٣٨،١۶٠ عدد

D=14" ١٢١،۶٠٢،٩۶٠٢،٠٠٣،۶٢٠٠ عدد

D=16" ١٣١،٨٣١،٩١٠٢،٢٨٩،٨١٠٠ عدد

D=18" ١۴٢،٠۶٠،٨۶٠٢،۵٧۶،٣٢٠٠ عدد

D=20" ١۵٢،٢٨٩،٨١٠٢،٨۶١،٨۵٠٠ عدد

D=24" ١۶٢،٧۴٧،٧٠٠٣،۴٣۴،۵۴٠٠ عدد

D=26" ١٧٢،٨٩۴،٣٩٠٣،۶١٧،٩٩٠٠ عدد

D=28" ١٨٣،١١۶،٣۶٠٣،٨٩۵،۵۶٠٠ عدد

D=30" ١٩٣،٣٣٩،١٧٠۴،١٧٣،٩۶٠٠ عدد

D=32" ٢٠٣،۵۶١،۵۶٠۴،۴۵١،٩۵٠٠ عدد

D=34" ٢١٣،٧٨۴،٣۶٠۴،٧٣٠،٧٧٠٠ عدد

D=36" ٢٢۵،٠١۶،٢٧٠۶،٢٧٠،٢٠٠٠ عدد

D=38" ٢٣۵،٢٩۴،۶٩٠۶،۶١٨،٧۵٠٠ عدد

D=40" ٢۴۵،۵٧٣،۶٣٠۶،٩۶۶،٧٨٠٠ عدد

D=42" ٢۵۵،٨۵٢،٠۵٠٧،٣١۵،٣٢٠٠ عدد

D=44" ٢۶٧،١٨٨،۵٧٠٨،٩٨۵،٨٧٠٠ عدد

D=46" ٢٧٧،۵١۵،٠٢٠٩،٣٩٣،٩٣٠٠ عدد

D=48" ٢٨٧،٨۴٢،٠٨٠٩،٨٠٢،۶٠٠٠ عدد

D=50" ٢٩٨،١۶٨،۵٣٠١٠،٢١٠،۶۶٠٠ عدد

D=52" ٣٠٨،۴٩۵،۵٩٠١٠،۶١٩،٣٣٠٠ عدد

D=54" ٣١٨،٨٢٢،٠۴٠١١،٠٢٨،٠٠٠٠ عدد

D=56" ٣٢٩،١۴٩،٠٩٠١١،۴٣۶،٠۶٠٠ عدد

٧٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - بتون M1UG02CT
٠۴٢٨۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=500 MM ٠١۴۵۶،١۴٠ متر

D=600 MM ٠٢۵٠۶،٨٢٠ متر

D=800 MM ٠٣۶۵٨،٨۶٠ متر

D=1000 MM ٠۴٨١٨،۶٠٠ متر

D=1200 MM ٠۵١،٠٠٩،۶١٠ متر

D=1500 MM ٠۶١،٢٠٠،۶٢٠ متر

D=2000 MM ٠٧١،٣۶۴،٣۴٠ متر

٨٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - رزینی، فایبر گالس M1UG02RT
٠۴٢٩۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=4" ٠١۶٧٧،٢٠٠ سرجوش

D=5" ٠٢٨۴۶،٣٩٠ سرجوش

D=6" ٠٣١،٠١۵،۵٨٠ سرجوش

D=8" ٠۴١،٣۵٣،٩۶٠ سرجوش

D=10" ٠۵١،۶٩٢،٧٨٠ سرجوش

D=12" ٠۶٢،٠٣١،١۵٠ سرجوش

D=14" ٠٧٢،٣۶٩،۵٣٠ سرجوش

D=16" ٠٨٢،٧٠٨،٣۵٠ سرجوش

D=20" ٠٩٣،٣٨۵،۵۵٠ سرجوش

D=24" ١٠۴،٠۶٢،٣١٠ سرجوش

D=28" ١١۴،٧٣٩،۵١٠ سرجوش

D=30" ١٢۵،٠٧٧،٨٩٠ سرجوش

٨١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

خطوط ارتباطی بين واحدها - آزبست سيمان M1UG02AB
٠۴٣١۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D=150 MM ٠١١۵٣،٠٧٠ متر

D=200 MM ٠٢١٩٢،۴٣٠ متر

D=250 MM ٠٣٢٢٩،۶٠٠ متر

D=300 MM ٠۴٢۶٠،٢٢٠ متر

D=350 MM ٠۵٢٨۴،٢٧٠ متر

D=400 MM ٠۶٣٠۶،١۴٠ متر

D=450 MM ٠٧٣٢١،۴۵٠ متر

D=500 MM ٠٨٣٣٠،١٩٠ متر

D=600 MM ٠٩۴٢٣،۵۴٠ متر

٨٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M1UG03CC اینچ٢خطوط ارتباطی بين واحدها - کربن استيل زیر 
٠۴٣٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمينی– فصل چهارم 

D<1" ٠١٣٢٣،۵۶٠ متر

1"<=D<2" ٠٢۴٢٢،٩٨٠ متر

٨٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

لوله آشی

 فصل پنجم – عمليات تكميلی لوله آشی

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

.انجام می شود
هزینه انجام  آزمایش های آنترل جوش ها و به روش های مافوق صوت، ذرات مغناطيسی و مایع نفوذی، براساس ردیف های فهرست بهای ژنو تكنيك و٢–

.مقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی محاسبه می شود
. تأمين اسيد مورد نياز در آارهای اسيدشوئی به عهده آارفرما محاسبه می شود٣–
.هزینه های چشمه رادیوگرافی و تهيه تاریكخانه، در قيمت ردیف آنترل جوش ها به روش پرتونگار منظور شده است۴–
هزینه تأمين آب مورد نياز آزمایش های هيدرواستاتيك در محدوده محل اجرای آار و به فاصله حداآثر ۵ آيلومتر از محل مصرف به عهده آارفرماست۵–

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

قطر محل های مورد آزمایش، و در مورد ردیف های آزمایش های هيدرواستاتيك و اسيد شویی، جمع اینچ متر شبكه های لوله آشی مورد آزمایش یا
.اسيد شویی می باشد

هزینه های فيلم رادیوگرافی و داروی ظهور و ثبوت در قيمت ردیف ها منظور نگردیده است٧–

٨۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش های پرتو نگاری M1CWGR
٠۵٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١١۶٢،۴٢٠ اینچ/قطر

٨۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)P.M.Iتست شناخت مصالح( M1CWPM
٠۵١١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١١٩٢،٠١٠ نقطه

٨۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات پيش گرم جوشکاری ها - توسط شعله M1CWPH01
٠۵٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١۶۴،٧٩٠ اینچ/قطر

٨٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات پيش گرم جوشکاری ها - به روش الکتریکی M1CWPH02
٠۵٢٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١١٩٢،۴٠٠ اینچ/قطر

٨٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - توسط شعلهP.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ها( M1CWPW01
٠۵٣١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALLOY >= 0.5% Cr ٠١۴٩۵،٨۶٠ سرجوش

C.S & ALLOY < 0.5% Cr ٠٢۴۴٨،٠۶٠ سرجوش

٨٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - به روش الکتریکی - در کارگاه -P.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ها(
 درصد۵کربن استيل و آلياژ کرم دار زیر 

M1CWPW02SH01
٠۵٣٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

D=0.5" ٠١١،٧۴۶،۵١٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،٧٧١،٣٢٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،٧٩۶،٣٨٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،٨۴٨،٣۶٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،٨٩٧،۵٩٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶١،٩۵٠،٨۶٠ سرجوش

D=3" ٠٧٢،٠٠٠،٠١٠ سرجوش

D=4" ٠٨٢،١٠١،٨۶٠ سرجوش

D=5" ٠٩٢،٢٠٣،٣٩٠ سرجوش

D=6" ١٠٢،٣٠۵،٨٩٠ سرجوش

D=8" ١١۴،٣۶٢،١٧٠ سرجوش

D=10" ١٢۴،۶٢٨،٣۴٠ سرجوش

D=12" ١٣۴،٨٩۴،٩٩٠ سرجوش

D=14" ١۴٧،٣٧٧،١٨٠ سرجوش

D=16" ١۵٧،٧٠٩،٠۴٠ سرجوش

D=18" ١۶٨،٠٣٧،٧۴٠ سرجوش

D=20" ١٧٨،٣۶٧،٣۴٠ سرجوش

D=24" ١٨٩،٠٢۵،٩۵٠ سرجوش

D=26" ١٩١٢،٠٨٧،۵۵٠ سرجوش

D=28" ٢٠١٢،۴٨٠،٨٩٠ سرجوش

D=30" ٢١١٢،٨٧٢،٩۵٠ سرجوش

D=32" ٢٢١٣،٢۶۵،۶۵٠ سرجوش

D=34" ٢٣١٣،۶۵٨،٩٩٠ سرجوش

D=36" ٢۴١۴،٣٧٣،۵١٠ سرجوش

D=38" ٢۵١۴،٧۶۶،٨۴٠ سرجوش

D=40" ٢۶١۵،١۵٩،٢٢٠ سرجوش

D=42" ٢٧١۵،٣١١،٢۵٠ سرجوش

D=44" ٢٨١۶،٣٣٧،۶۴٠ سرجوش

D=46" ٢٩١۶،٧٣١،٣٠٠ سرجوش

D=48`" ٣٠١٧،١٢۴،٠١٠ سرجوش

D=50" ٣١١٧،۵١۵،٧۴٠ سرجوش

D=52" ٣٢١٧،٩٠٩،٧٢٠ سرجوش

D=54" ٣٣١٨،٣٠٢،١٠٠ سرجوش

D=56" ٣۴١٨،۶٩۵،٧٧٠ سرجوش

٩٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - به روش الکتریکی - در کارگاه-P.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ها(
 درصد۵آلياژ کرم دار باالی 

M1CWPW02SH02
٠۵٣۴۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

D=0.5" ٠١١،٩٠۶،۶١٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،٩٣١،۴٣٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،٩۵۶،۴٩٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴٢،٠٠٨،۴۶٠ سرجوش

D=2" ٠۵٢،٠۵٧،٧٠٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶٢،١١٠،٩۶٠ سرجوش

D=3" ٠٧٢،١۶٠،١١٠ سرجوش

D=4" ٠٨٢،٢۶١،٩٧٠ سرجوش

D=5" ٠٩٢،٣۶٣،۵٠٠ سرجوش

D=6" ١٠٢،۴۶۶،٠٠٠ سرجوش

D=8" ١١۴،۶٨٢،٣٨٠ سرجوش

D=10" ١٢۴،٩۴٨،۵۵٠ سرجوش

D=12" ١٣۵،٢١۵،١٩٠ سرجوش

D=14" ١۴٧،٨۵٨،٧٠٠ سرجوش

D=16" ١۵٨،١٩٠،۵۵٠ سرجوش

D=18" ١۶٨،۵١٩،٢۵٠ سرجوش

D=20" ١٧٨،٨۴٨،٨۵٠ سرجوش

D=24" ١٨٩،۵٠٧،۴٧٠ سرجوش

D=26" ١٩١٢،٧٢٧،٩٧٠ سرجوش

D=28" ٢٠١٣،١٢١،٣١٠ سرجوش

D=30" ٢١١٣،۵١٣،٣۶٠ سرجوش

D=32" ٢٢١٣،٩٠۶،٠٧٠ سرجوش

D=34" ٢٣١۴،٢٩٩،۴٠٠ سرجوش

D=36" ٢۴١۵،٠١٣،٩٣٠ سرجوش

D=38" ٢۵١۵،۴٠٧،٢۶٠ سرجوش

D=40" ٢۶١۵،٧٩٩،۶۴٠ سرجوش

D=42" ٢٧١۶،۵٨۵،۶٨٠ سرجوش

D=44" ٢٨١۶،٩٧٨،٠۶٠ سرجوش

D=46" ٢٩١٧،٣٧١،٧٢٠ سرجوش

D=48`" ٣٠١٧،٧۶۴،۴٢٠ سرجوش

D=50" ٣١١٨،١۵۶،١۶٠ سرجوش

D=52" ٣٢١٨،۵۵٠،١۴٠ سرجوش

D=54" ٣٣١٨،٩۴٢،۵٢٠ سرجوش

D=56" ٣۴١٩،٣٣۶،١٨٠ سرجوش

٩١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - به روش الکتریکی - در محلP.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ها(
 درصد۵نصب -کربن استيل و آلياژکرم دار زیر 

M1CWPW02FL01
٠۵٣۵۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

D=0.5" ٠١١،٧۶۴،٩۶٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،٧٩٨،٨٠٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،٨٣٢،۶۵٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴١،٩٠٣،۶۴٠ سرجوش

D=2" ٠۵١،٩٧٠،٩٢٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶٢،٠۴٢،٧٢٠ سرجوش

D=3" ٠٧٢،١١٠،٢۵٠ سرجوش

D=4" ٠٨٢،٢۴٧،١۵٠ سرجوش

D=5" ٠٩٢،٣٨۵،٢٧٠ سرجوش

D=6" ١٠٢،۵٢۵،٢۴٠ سرجوش

D=8" ١١۴،٧۴٣،٧٧٠ سرجوش

D=10" ١٢۵،١٠٣،٣٣٠ سرجوش

D=12" ١٣۵،۴۶۴،۴٩٠ سرجوش

D=14" ١۴٨،١٩۶،۵٨٠ سرجوش

D=16" ١۵٨،۶۴۶،٩۶٠ سرجوش

D=18" ١۶٩،٠٩١،٨۴٠ سرجوش

D=20" ١٧٩،۵٣٨،٩٩٠ سرجوش

D=24" ١٨١٠،۴٣١،٠٢٠ سرجوش

D=26" ١٩١٣،٨٩۶،۶٩٠ سرجوش

D=28" ٢٠١۴،۴٣٠،١٣٠ سرجوش

D=30" ٢١١۴،٩۶١،٠١٠ سرجوش

D=32" ٢٢١۵،۴٩٣،١٧٠ سرجوش

D=34" ٢٣١۶،٠٢۶،٢٩٠ سرجوش

D=36" ٢۴١۶،٨٨٠،٢٨٠ سرجوش

D=38" ٢۵١٧،۴١٣،٠٧٠ سرجوش

D=40" ٢۶١٧،٩۴۴،٩١٠ سرجوش

D=42" ٢٧١٩،٠٠٨،٩٠٠ سرجوش

D=44" ٢٨١٩،۵٣٨،٨٣٠ سرجوش

D=46" ٢٩٢٠،٠٧١،٣١٠ سرجوش

D=48`" ٣٠٢٠،۶٠۴،۴٣٠ سرجوش

D=50" ٣١٢١،١٣٣،٧٠٠ سرجوش

D=52" ٣٢٢١،۶۶٩،٠٧٠ سرجوش

D=54" ٣٣٢٢،١٩٨،٠٢٠ سرجوش

D=56" ٣۴٢٢،٧٣۴،٣۵٠ سرجوش

٩٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

) - به روش الکتریکی - در محلP.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ها(
 درصد۵نصب -آلياژ کرم دار باالی 

M1CWPW02FL02
٠۵٣۶۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

D=0.5" ٠١١،٩٢۵،٠۶٠ سرجوش

D=0.75" ٠٢١،٩۵٨،٩١٠ سرجوش

D=1" ٠٣١،٩٩٢،٧۵٠ سرجوش

D=1.5" ٠۴٢،٠۶٣،۴٢٠ سرجوش

D=2" ٠۵٢،١٣٠،۴۶٠ سرجوش

D=2.5" ٠۶٢،٢٠٢،٨٣٠ سرجوش

D=3" ٠٧٢،٢۶٩،٧٩٠ سرجوش

D=4" ٠٨٢،۴٠٧،۵٨٠ سرجوش

D=5" ٠٩٢،۵۴۵،٣٧٠ سرجوش

D=6" ١٠٢،۶٨۵،٣۴٠ سرجوش

D=8" ١١۵،٠۶٣،١٧٠ سرجوش

D=10" ١٢۵،۴٢٢،٧٣٠ سرجوش

D=12" ١٣۵،٧٨۴،٧٠٠ سرجوش

D=14" ١۴٨،۶٧٨،١٠٠ سرجوش

D=16" ١۵٩،١٢٧،۴٣٠ سرجوش

D=18" ١۶٩،۵٧٣،٠٣٠ سرجوش

D=20" ١٧١٠،٠٢٠،۵٠٠ سرجوش

D=24" ١٨١٠،٩١٢،۵٣٠ سرجوش

D=26" ١٩١۴،۵٣٨،٣٩٠ سرجوش

D=28" ٢٠١۵،٠۶٩،٢٧٠ سرجوش

D=30" ٢١١۵،۶٠١،۴٣٠ سرجوش

D=32" ٢٢١۶،١٣٣،۵٩٠ سرجوش

D=34" ٢٣١۶،۶۶۵،۴٢٠ سرجوش

D=36" ٢۴١٧،٢٠٠،۴٩٠ سرجوش

D=38" ٢۵١٧،٧٣٢،٩۵٠ سرجوش

D=40" ٢۶١٨،٢۶۵،١١٠ سرجوش

D=42" ٢٧١٩،٣٢٩،١١٠ سرجوش

D=44" ٢٨١٩،٨۵٩،٠٣٠ سرجوش

D=46" ٢٩٢٠،٣٩٢،۴٧٠ سرجوش

D=48`" ٣٠٢٠،٩٢۴،٩۶٠ سرجوش

D=50" ٣١٢١،۴۵۵،١٩٠ سرجوش

D=52" ٣٢٢١،٩٨٨،٩۶٠ سرجوش

D=54" ٣٣٢٢،۵٢١،١٢٠ سرجوش

D=56" ٣۴٢٣،٠۵۴،۵۶٠ سرجوش

٩٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات هيدرو استاتيک - تحت فشار M1CWHT01
٠۵۴١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١٢٣،۶٣٠ اینچ/متر

٩۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات هيدرو استاتيک - بدون فشار M1CWHT02
٠۵۴٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES ٠١٣،۶۴٠ اینچ/متر

٩۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایشات با هوای فشرده M1CWAT
٠۵۵١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

D<2" ٠١٢۶،٣٩٠ اینچ/متر

D>=2" ٠٢١٣،٧۶٠ اینچ/متر

٩۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اسيد شوئی M1CWCC
٠۵۶١۵٨

گروه کد

لوله کشی - عمليات تکميلی لوله کشی– فصل پنجم 

برای تمام اندازه ها ٠١٢٢۶،٧٣٠ اینچ/متر

٩٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

لوله آشی

 فصل ششم – عمليات پيش راه اندازی لوله آشی

هزینه عمليات پيش راه اندازی لوله آشی در گروه های پيش راه اندازی خطوط لوله آشی، پيش راه اندازی ملحقات لوله آشی( شيرها، اریفيس ها و١–
.صافی ها) طبقه بندی شده است

،(SPRING HANGER)هزینه تمامی آارهای مورد نياز پيش راه اندازی خطوط لوله آشی از جمله: فالشينگ خطوط، بازآردن تكيه گاه ها و آویزهای موقت٢–
و بطور آلی آارهای متعارف مورد نياز  (REINSTATEMENT) های مربوطGASKET ، بستن مجدد فلنج ها و نصب (LEAD TEST)آزمایش نشت یابی

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

پيش راه اندازی خطوط)، نصب مجدد و انجام آنترل های نهایی برای صافی ها از جمله نصب توری های موقت و دائم و برای اریفيس ها، بازآردن
.و به طور آلی آارهای متعارف مودر نياز پيش راه اندازی این گونه اقالم، در قيمت ردیف ها منظور شده است (LINE BREAKINGT)اریفيس ها، و اجرای

واحد اندازه گيری عمليات پيش راه اندازی خطوط لوله آشی ”اینچ – متر” آامل مسيرهای لوله آشی و برای شيرآالت، اریفيس ها و صافی ها جمع ”اینچ۴–
.-  قطر” آنها می باشد

٩٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٠۶٠١۵٨

گروه کد

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

D<=12" ٠١١۵٧،٠١٠١٩۶،٢٨٠٢٣۵،۵٨٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢١٨٧،۶۶٠٢٣۴،۵٩٠٠ اینچ/قطر

٩٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٠۶١١۵٨

گروه کد

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

CLASS<=600 ٠١۵١،٨۴٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢۶۴،٨١٠ اینچ/قطر

CLASS>1500 ٠٣٧٧،٧۴٠ اینچ/قطر

١٠٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٠۶٢١۵٨

گروه کد

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

CLASS<=600 ٠١٣٩،٨٠٠ اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 ٠٢۴٩،٧٧٠ اینچ/قطر

CLASS>1500 ٠٣۵٩،٠۶٠ اینچ/قطر

١٠١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٠۶٣١۵٨

گروه کد

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

D<=12" ٠١١۵١،٣۴٠١٨٩،١۵٠٢٢۶،٩۶٠ اینچ/قطر

D>12" ٠٢١٨٠،٢٩٠٢٢۵،۴١٠٠ اینچ/قطر

١٠٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٠۶۴١۵٨

گروه کد

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

برای تمام اندازه ها ٠١١٠،۵٨٠ اینچ/متر

١٠٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

لوله آشی

 فصل هفتم – آارهای متفرقه لوله آشی

.قيمت ردیف های خم آاری لوله ها قيمت متوسط هر متر لوله خم شده برای تمام شعاع ها و زاویه های خم آاری می باشد١–
واحد اندازه گيری سایر اقالم این فصل شامل”فلنج / اتصال جدا آننده ” ، ” بازوی بارگيری نفت”، ”اسپرینكلر اطفای حریق”، ”دوش ایمنی”، "جعبه٢–

.آتش نشانی ،"عدد" می باشد

١٠۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS =<600بستن فلنج جدا کننده  M1MSIFC1
٠٧٠١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

D=2" ٠١٧۴،۴۶٠ سرجوش

D=3" ٠٢١١١،۶٨٠ سرجوش

D=4" ٠٣١۴٨،٩١٠ سرجوش

D=5" ٠۴١٨۶،١۴٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢٢٣،٣٧٠ سرجوش

D=8" ٠۶٢٩٧،٨٢٠ سرجوش

D=10" ٠٧٣٧٢،٢٨٠ سرجوش

D=12" ٠٨۴۴۶،٧٣٠ سرجوش

D=14" ٠٩۵٢١،١٩٠ سرجوش

D=16" ١٠۵٩۵،۶۴٠ سرجوش

D=18" ١١۶٧٠،١٠٠ سرجوش

D=20" ١٢٧۴۴،۵۵٠ سرجوش

D=24" ١٣٨٩٣،۴۶٠ سرجوش

D=26" ١۴٩۶٧،٩٢٠ سرجوش

D=28" ١۵١،٠۴٢،٣٨٠ سرجوش

D=30" ١۶١،١١۶،٨٣٠ سرجوش

D=32" ١٧١،١٩١،٢٩٠ سرجوش

D=34" ١٨١،٢۶۵،٧۴٠ سرجوش

D=36" ١٩١،٣۴٠،٢٠٠ سرجوش

D=38" ٢٠١،۴١۴،۶۵٠ سرجوش

D=40" ٢١١،۴٨٩،١١٠ سرجوش

D=42" ٢٢١،۵۶٣،۵۶٠ سرجوش

D=44" ٢٣١،۶٣٨،٠٢٠ سرجوش

D=46" ٢۴١،٧١٢،۴٧٠ سرجوش

D=48" ٢۵١،٧٨۶،٩٣٠ سرجوش

D=50" ٢۶١،٨۶١،٣٨٠ سرجوش

D=52" ٢٧١،٩٣۵،٨۴٠ سرجوش

D=54" ٢٨٢،٠١٠،٣٠٠ سرجوش

D=56" ٢٩٢،٠٨۴،٧۵٠ سرجوش

١٠۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

c:     600 < CLASS =< 1500بستن فلنج جدا کننده       M1MSIFC2
٠٧٠٢۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

D=2" ٠١٩٣،٣٢٠ سرجوش

D=3" ٠٢١٣٩،٧٣٠ سرجوش

D=4" ٠٣١٨۶،١۴٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢٣٢،۵۵٠ سرجوش

D=6" ٠۵٢٧٩،۴۶٠ سرجوش

D=8" ٠۶٣٧٢،٢٨٠ سرجوش

D=10" ٠٧۴۶۵،۵٩٠ سرجوش

D=12" ٠٨۵۵٨،۴٢٠ سرجوش

D=14" ٠٩۶۵١،٧٣٠ سرجوش

D=16" ١٠٧۴۴،۵۵٠ سرجوش

D=18" ١١٨٣٧،٨٧٠ سرجوش

D=20" ١٢٩٣٠،۶٩٠ سرجوش

D=24" ١٣١،١١۶،٨٣٠ سرجوش

D=26" ١۴١،٢١٠،١۵٠ سرجوش

D=28" ١۵١،٣٠٢،٩٧٠ سرجوش

D=30" ١۶١،٣٩۶،٢٩٠ سرجوش

D=32" ١٧١،۴٨٩،١١٠ سرجوش

D=34" ١٨١،۵٨٢،۴٢٠ سرجوش

D=36" ١٩١،۶٧۵،٢۵٠ سرجوش

D=38" ٢٠١،٧۶٨،۵۶٠ سرجوش

D=40" ٢١١،٨۶١،٣٨٠ سرجوش

D=42" ٢٢١،٩۵۴،٧٠٠ سرجوش

D=44" ٢٣٢،٠۴٧،۵٢٠ سرجوش

D=46" ٢۴٢،١۴٠،٨۴٠ سرجوش

D=48" ٢۵٢،٢٣٣،۶۶٠ سرجوش

D=50" ٢۶٢،٣٢۶،٩٨٠ سرجوش

D=52" ٢٧٢،۴١٩،٨٠٠ سرجوش

D=54" ٢٨٢،۵١٣،١٢٠ سرجوش

D=56" ٢٩٢،۶٠۵،٩۴٠ سرجوش

١٠۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLASS >1500بستن فلنج جدا کننده M1MSIFC3
٠٧٠٣۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

D=2" ٠١١١١،۶٨٠ سرجوش

D=3" ٠٢١۶٧،٧٧٠ سرجوش

D=4" ٠٣٢٢٣،٣٧٠ سرجوش

D=5" ٠۴٢٧٩،۴۶٠ سرجوش

D=6" ٠۶٣٣۵،٠۵٠ سرجوش

D=8" ٠٧۴۴۶،٧٣٠ سرجوش

D=10" ٠٨۵۵٨،۴٢٠ سرجوش

D=12" ٠٩۶۶٢،۶۵٠ سرجوش

١٠٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب اتصال جداکننده M1MSIJ
٠٧١١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

D=2" ٠١١٠٣،٩٩٠ عدد

D=3" ٠٢١۵۵،٨۶٠ عدد

D=4" ٠٣٢٠٧،٩٨٠ عدد

D=5" ٠۴٢۶٠،١٠٠ عدد

D=6" ٠۵٣١۶،۴۴٠ عدد

D=8" ٠۶۴٩٢،٧٣٠ عدد

D=10" ٠٧۶١۶،۴٢٠ عدد

D=12" ٠٨٧٣٩،١٠٠ عدد

D=14" ٠٩٨۶٢،٢٩٠ عدد

D=16" ١٠٩٨۵،٩٧٠ عدد

D=18" ١١١،١٠٩،١۶٠ عدد

D=20" ١٢١،٢٣١،٨۴٠ عدد

D=24" ١٣١،۴٧٨،٧١٠ عدد

D=26" ١۴١،۶٠١،٨٩٠ عدد

D=28" ١۵١،٧٢۵،٠٧٠ عدد

D=30" ١۶١،٨۴٨،٧۶٠ عدد

D=32" ١٧١،٩٧١،٩۴٠ عدد

D=34" ١٨٢،٠٩۵،١٣٠ عدد

D=36" ١٩٢،٢١٨،٣١٠ عدد

D=38" ٢٠٢،٢٧۵،١١٠ عدد

D=40" ٢١٢،٣٩۵،۶۶٠ عدد

D=42" ٢٢٢،۵١۵،١١٠ عدد

D=44" ٢٣٢،۶٣٣،۴٩٠ عدد

D=46" ٢۴٢،٧۵۵،١١٠ عدد

D=48" ٢۵٢،٨٧۴،۵٧٠ عدد

D=50" ٢۶٢،٩٩۴،۵٧٠ عدد

D=52" ٢٧٣،١١۴،٠٣٠ عدد

D=54" ٢٨٣،٢٣۴،٠٣٠ عدد

D=56" ٢٩٣،٣۵۴،٠٣٠ عدد

١٠٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب بازوی بارگيری نفت M1MSLA
٠٧٢١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

D=2" ٠١١،٢٢٨،٨۴٠ عدد

D=3" ٠٢١،٨۴٣،٢۶٠ عدد

D=4" ٠٣٢،۴۵٧،۶٨٠ عدد

١٠٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب اسپرینکلر اطفا حریق M1MSSP
٠٧٣١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

ALL SIZES ٠١٩۴،۵٧٠ عدد

١١٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جعبه آتش نشانی M1MSFB
٠٧۴١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

ALL SIZES ٠١١،٠١٢،٣۵٠ عدد

١١١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب دوش ایمنی M1MSEW
٠٧۵١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

ALL SIZES ٠١١،٣۵١،٠۵٠ عدد

١١٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات خم کاری لوله M1MSBN
٠٧۶١۵٨

گروه کد

لوله کشی - کارهای متفرقه لوله کشی–فصل هفتم 

D=2" ٠١١٠٣،۴١٠ متر

D=3" ٠٢١٣۴،۴٣٠ متر

D=4" ٠٣١٨۶،١۴٠ متر

D=5" ٠۴٢٣٩،٧١٠ متر

D=6" ٠۶٢٧٩،۶۶٠ متر

١١٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل دهم – نصب تجهيزات دوار

مبنای تقسيم بندی و تفكيك هزینه نصب پمپ ها و آمپرسورها، نوع اتصال دستگاه و محرآه مربوط(با آوپلينگ یا مستقيم)، قرارگرفتن دستگاه و١–
CLOSED ، از نوعMETERING بودن یا نبودن) می باشد. پمپ های INLINE محرآه روی یك شاسی و یا جدا از هم و وضعيت ورودی و خروجی پمپ(

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

.هزینه بارگيری و حمل از انبار آارفرما تا انبار پيمانكار به فاصله حداآثر ۵ آيلومتر تا محل نصب در قيمت های این فصل منظور شده است٢–
هزینه تأمين انواع ورق های فوالدی و فوالدی زنگ نزن یا برنجی برای پدگذاری و آماده سازی فونداسيون ها و هم محوری در قيمت های این فصل منظور٣–

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

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

 .متحرك(پمپ، آمپرسور و …) در این حالت، وزن تجهيزات دوار، بدون وزن محرك های مربوط می باشد
قيمت های این فصل، هزینه های ساخت و نصب جك بولت های تنظيم الكتروموتورها و پين های مهار تجهيزات روی پداستال ها و یا سوراخ های٧–

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

)،( PACKAGED سيستم های جانبی از قبيل سيستم روغنكاری مجزا، سيستم های فيلتر هوای ورودی برای توربين های گاز و یا ... به صورت
.هزینه های نصب بسته به نوع تجهيزات جانبی از ردیف های مربوط جداگانه محاسبه می شود

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

 آمپرسور یك شاسی٩–١
 و توربين قدرت و گيربكس یك شاسی  GAS GENERATOR دستگاه٩–٢
 سيستم روغنكاری آمپرسور یك شاسی٩–٣
 یك شاسی  G.G سيستم روغنكاری توربين قدرت و٩–۴
 آولرهای هوایی روغن به تعداد هر سرویس٩–۵
 PACKAGE یك G.G محفظه هوای ورودی به٩–۶
لوله آشی های رابط بين بسته های روغنكاری مختلف و تجهيزات اصلی( آمپرسور و توربين ها) و بين آولرهای هوایی خنك آننده روغن و٩–٧

 بستههای روغنكاری
PACKAGED هزینه بندهای ٩–١ و ٩–٢ از ردیف های نصب تعریف شده در این فصل محاسبه می شود و هزینه بندهای ٩–٣ و ٩–۴ از ردیف نصب٩–٨

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

به عبارت دیگر از نظر عمليات واحد ، هر چند این مجموعه متعلق به آمپرسور است ولی هزینه نصب هر یك از اجزا براساس ردیف جداگانه٩–٩
.محاسبه می شود

برای نصب فن های آولرهای هوایی، هزینه های نصب الكترو موتور و محور و پره ها و پولی ها بر اساس ردیف قيمت مربوط این فصل محاسبه می گردد.١٠–
هزینه نصب سایر قطعات فلزی نگهدارنده آولر و فن هوایی، بر اساس ردیف های قيمت مربوط از فصل سازه  های فلزی و تكيه گاه ها محاسبه

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

هم محوری با متحرك در دو حالت انفصال و اتصال لوله های ورودی و خروجی به متحرك برای حصول اطمينان از محدودة مجاز تنش وارده به١١–١
.دستگاه توسط لوله ها

.OILER شستشوی محفظه یاتاقانها با حالل و پرآردن محفظه ها با روغن توصيه شده توسط سازنده و نصب١١–٢
.و گارد محافظ آن  COUPLING SPACER نصب١١–٣
در صورت نياز و O-RING دوران آرام محور برای حصول اطمينان از نصب صحيح آب بند مكانيكی و انواع  دیگر آب بندها و نصب یا تعویض١١–۴

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

:عالوه بر آارهای عمومی پيش گفته، موارد ذیل نيز باید برای پيش راه اندازی آمپرسورها انجام شود
١١–٨ فالشينگ لوله های روغنكاری با روعن داغ و در پایان این مرحله، نصب فيلترهای اصلی روغن و آماده سازی سيستم روغنكاری برای سرویس

.عادی
.١١–٩  پر آردن مخزن های روغن و مواد شيميایی سيستم های جانبی با مواد توصيه شده توسط سازندگان

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

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

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

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

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

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

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

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

١١۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

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

.باشد بابت مونتاژ قطعات ده (١٠) درصد به قيمت ردیف های مربوط اضافه می شود
در موارد نصب این تجهيزات روی تکيه گاه چنانچه موتور گریبکس آنها جداگانه نصب شوند، هزینه نصب آنها از سایر ردیف های مربوط در این فهرست بها

.محاسبه می شود
قيمت درج شده برای دستگاه الکترو در (پلتایزر)  قيمت متوسط نصب بخش های مختلف آن از جمله سيلوی تغذیه کننده موتور و گریبکس اصلی و٢١–

.فرعی، بارل ها، پلتایزر پمپ ها و مبدل ها، خشک کن کارتر، ریل های تکيه گاه و تکيه گاه ها و ... می باشد
.قيمت های درج شده برای نوار نقاله ها شامل نصب تمام قسمت های نوار نقاله از جمله تکيه گاه ها و سازه های نگهدارنده می باشد٢٢–

١١۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پمپ ها - پمپ و موتور با کوپلنگ با یک شاسی M2MAPM01
١٠٠١۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١١۶،٩۴٠ کيلوگرم

W:  501-1250  KG ٠٢١٣،۴۶٠ کيلوگرم

W:  1250-2500  KG ٠٣٩،۶٣٠ کيلوگرم

W:  2501-5000  KG ٠۴٧،٢٢٠ کيلوگرم

W:  >5000  KG ٠۵۵،٢٠٠ کيلوگرم

١١۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

CLOSE COUPLDپمپ ها - پمپ و موتور -  M2MAPM02
١٠٠٢۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١١٢،١٧٠ کيلوگرم

w:  >500 KG ٠٢٩،٨۵٠ کيلوگرم

١١٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

IN-LINEپمپ ها - از نوع  M2MAPM03
١٠٠٣۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١١١،۶٨٠ کيلوگرم

W:  501-1250  KG ٠٢٩،۶٨٠ کيلوگرم

W:  1250-2500  KG ٠٣٧،١٨٠ کيلوگرم

W:  2501-5000  KG ٠۴۵،٣۵٠ کيلوگرم

W:  >5000  KG ٠۵۴،٢٠٠ کيلوگرم

١١٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پمپ ها - پمپ و موتور با شاسی جداگانه M2MAPM04
١٠٠۴۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 2500  KG ٠١١١،١۶٠ کيلوگرم

W:  2501-5000  KG ٠٢٨،٣١٠ کيلوگرم

W:  >5000  KG ٠٣۶،۴۶٠ کيلوگرم

١١٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کمپرسورها - کمپرسور و محرکه با شاسی مشترک M2MACP01
١٠١١۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 5000  KG ٠١١١،٧٢٠ کيلوگرم

W:  >5000-10000  KG ٠٢٨،۴٢٠ کيلوگرم

W:  >10000  KG ٠٣۶،٩٢٠ کيلوگرم

١٢٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کمپرسورها - کمپرسور و محرکه با شاسی جداگانه M2MACP02
١٠١٢۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 1500 KG ٠١٨،١٧٠ کيلوگرم

W:  >15000-30000  KG ٠٢۶،٢٨٠ کيلوگرم

W:  >30000-100000  KG ٠٣۴،٧٧٠ کيلوگرم

W:  >100000  KG ٠۴۶،٣٠٠ کيلوگرم

١٢١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کمپرسورها - اضافه بهای انواع سيلندر پيستونی M2MACP03
١٠١٣۵٨

گروه کد

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

ALL WEIGHTS ٠١٣،٢٠٠ کيلوگرم

١٢٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن ها و دمنده ها - روی فونداسيون با شاسی جدا از محرکه M2MAFN01
١٠٢١۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 1000  KG ٠١١٣،١۶٠ کيلوگرم

W:  >1000-1500  KG ٠٢١١،٠٣٠ کيلوگرم

W:  >1500  KG ٠٣٩،۵٣٠ کيلوگرم

١٢٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن ها و دمنده ها - روی فونداسيون با شاسی مشترک... M2MAFN02
١٠٢٢۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١١۶،٨٨٠ کيلوگرم

W:  >500-1000  KG ٠٢١١،١٣٠ کيلوگرم

W:  >1000-1500  KG ٠٣٩،۴٣٠ کيلوگرم

W: >1500  KG ٠۴٧،٧۴٠ کيلوگرم

١٢۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن ها و دمنده ها - روی اسکلت فلزی با شاسی جداگانه M2MAFN03
١٠٢٣۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١١٠،٣٣٠ کيلوگرم

W:  >1000-1500  KG ٠٢٨،۴۶٠ کيلوگرم

W:  >1500  KG ٠٣٧،٣۴٠ کيلوگرم

١٢۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن ها و دمنده ها - روی اسکلت فلزی با شاسی مشترک... M2MAFN04
١٠٢۴۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 500 KG ٠١١٣،۴٣٠ کيلوگرم

W:  >500-1000  KG ٠٢٨،۵۴٠ کيلوگرم

W:  >1000-1500  KG ٠٣٧،٠٩٠ کيلوگرم

W: >1500  KG ٠۴۵،٧٢٠ کيلوگرم

١٢۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فن ها و دمنده ها - فن های مربوط به خنک کننده های هوا M2MAFN05
١٠٢۵۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 1000  KG ٠١١٧،١٩٠ کيلوگرم

W:  >1000-1500  KG ٠٢١۴،١۶٠ کيلوگرم

W:  >1500  KG ٠٣١١،٠٣٠ کيلوگرم

١٢٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - محرکه/مولد-مونتاژ توسط سازنده M2MADR01
١٠٣١۵٨

گروه کد

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

W:>  UP TO 5000  KG ٠١۵،٩٢٠ کيلوگرم

W:>  5000-10000  KG ٠٢۴،٨٣٠ کيلوگرم

W:>  10000  KG ٠٣۴،٨٧٠ کيلوگرم

١٢٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - محرکه/مولد مونتاژ در محل نصب M2MADR02
١٠٣٢۵٨

گروه کد

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

W:<=15000  KG ٠١٧،٧١٠ کيلوگرم

W:  >15000  KG ٠٢۶،٩١٠ کيلوگرم

١٢٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - اضافه بها برای مولدها M2MADR09
١٠٣٣۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢،١٣٠ کيلوگرم

١٣٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - موتورهای احتراق داخلی M2MADR03
١٠٣۴۵٨

گروه کد

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

W:>  UP TO 5000  KG ٠١۶،٨۴٠ کيلوگرم

W:>  5000-10000  KG ٠٢۶،۴۴٠ کيلوگرم

W:>  10000  KG ٠٣۵،٢٢٠ کيلوگرم

١٣١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - توربين بخار - مونتاژ توسط سازنده M2MADR04
١٠٣۵۵٨

گروه کد

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

W:>  UP TO 5000  KG ٠١٨،٩٠٠ کيلوگرم

W:>  5000-10000  KG ٠٢٧،۴١٠ کيلوگرم

W:>  10000  KG ٠٣۶،٣۴٠ کيلوگرم

١٣٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - توربين بخار - مونتاژ در محل نصب M2MADR05
١٠٣۶۵٨

گروه کد

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

W:>  UP TO 10000  KG ٠١۴٣،١٠٠ کيلوگرم

W:>  10000-20000  KG ٠٢٣٨،٨٧٠ کيلوگرم

W:>  20000  KG ٠٣٣۵،۴٧٠ کيلوگرم

١٣٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - توربين گازی - مدول های بسته ای M2MADR06
١٠٣٧۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 20000  KG ٠١۴،٩٧٠ کيلوگرم

W:  >20000-50000  KG ٠٢۴،۵١٠ کيلوگرم

W:  >  50000 KG ٠٣۴،٨۵٠ کيلوگرم

١٣۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

محرکه ها و مولدها - توربين گازی - مونتاژ و نصب در محل M2MADR07
١٠٣٨۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 20000  KG ٠١۶،٨٢٠ کيلوگرم

W:  >20000-50000  KG ٠٢۵،٨١٠ کيلوگرم

W:  >  50000 KG ٠٣۵،٠٢٠ کيلوگرم

١٣۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

G.Tمحرکه ها و مولدها - داکت های ورود و خروج هوا و دود - M2MADR08
١٠٣٩۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۵،۴٠٠ کيلوگرم

١٣۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

FLANGE MOUNTEDBRACKET MOUNTED
رديف

بهاي واحد (ريال)

 - (نصبRDCماشين آالت روی تجهيزات ثابت - ميکسر - همزن - 
فلنجی)

M2MAEQ01
١٠۴١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 500 KG ٠١٠٠ کيلوگرم

W   >500 KG ٠٢٠٠ کيلوگرم

١٣٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 نصب رویRDCماشين آالت روی تجهيزات ثابت - ميکسر - همزن - 
تکيه گاه

M2MAEQ02
١٠۴٢۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 500 KG ٠١١٢،٨٣٠ کيلوگرم

W:  >500 - 1000 KG ٠٢٩،٩٧٠ کيلوگرم

W: >1000 - 10000 KG ٠٣۴،١٠٠ کيلوگرم

W: >10000 KG ٠۴٣،٠٧٠ کيلوگرم

١٣٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ماشين آالت روی تجهيزات ثابت - دوش برج های پریلينگ M2MAEQ03
١٠۴٣۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١١٠،٠۶٠ کيلوگرم

١٣٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ماشين آالت روی تجهيزات ثابت - تبخير کننده فيلم دوار M2MAEQ04
١٠۴۴۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 5 TON ٠١۶،٣٠۶،١٢٠ تن

W: > 5 TO 10 TON ٠٢۵،٠۶٩،٨٠٠ تن

W: > 10 TON ٠٣٣،٩٩١،۵٧٠ تن

١۴٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اکسترودرها M2MAEX
١٠۵١۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١١١،۶۴۵،۶٨٠ تن

١۴١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نوار نقاله ها M2MABC
١٠۶١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 30", L: UP TO

20M
٠١٢،٨٩۶،٢٣٠ متر طول

W: UP TO 30", L: 20-50 M ٠٢٢،۵٠۴،٢۴٠ متر طول

W: UP TO 30", L: 50-100 M ٠٣٢،٠٧٩،٧٠٠ متر طول

W: UP TO 30", L: >100 M ٠۴١،٧٢۴،٢٢٠ متر طول

W: >30-42", L: UP TO 20

M
٠۵٣،۵٨۵،١٩٠ متر طول

W: >30-42", L: 20-50 M ٠۶٣،٢۵۴،٠٣٠ متر طول

W: >30-42", L: 20-100 M ٠٧٢،۶٢٠،٢٣٠ متر طول

W: >30-42", L: >100 M ٠٨٢،١۶٠،۶٠٠ متر طول

١۴٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نوار نقاله های پيچی M2MASC
١٠٧١۵٨

گروه کد

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

L: UP TO 5M, D: 6 INCH ٠١١٠،٠٠٧،۴٩٠ متر طول

L: UP TO 5M, D: 12 INCH ٠٢١۴،۶٨٢،٩٨٠ متر طول

L: UP TO 5M, D: 16 INCH ٠٣١٨،٩٢٢،٩٢٠ متر طول

L: UP TO 5M, D: 20 INCH ٠۴٢٣،۵۶٣،١۶٠ متر طول

L: > 5-10M, D: 6 INCH ٠۵١۴،۶٨٢،٩٨٠ متر طول

L: > 5-10M, D: 12 INCH ٠۶١٨،٩٢٢،٩٢٠ متر طول

L: > 5-10M, D: 16 INCH ٠٧٢۴،٨٣۴،۵٨٠ متر طول

L: > 5-10M, D: 20 INCH ٠٨٣۶،۵٩٨،٢٢٠ متر طول

L: > 10-15M, D: 6 INCH ٠٩٢٢،٠٧٧،۶٧٠ متر طول

L: > 10-15M, D: 12 INCH ١٠٢٩،۶۴٣،٨٩٠ متر طول

L: > 10-15M, D: 16 INCH ١١٣٧،٢١٠،١٢٠ متر طول

L: > 10-15M, D: 20 INCH ١٢۵٣،۵٠٧،٢۴٠ متر طول

١۴٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دستگاه های کيسه و بشکه پر کن M2MABP
١٠٨١۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١٠،٩۶٠ کيلوگرم

١۴۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دستگاه های بالت زن M2MAPL
١٠٩١۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٩،٠١٠ کيلوگرم

١۴۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

فيدرهای لرزنده - دستگاه های توزین M2MAVF
١٠٩٢۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٩،١٧٠ کيلوگرم

١۴۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

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

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

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

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

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

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

.محاسبه می شود SIEVE هزینه نصب تکيه گاه الزم برای نصب پکينگ برج ها از قيمت ردیف نصب سينی های نوع
ردیف های اضافه بها قيد شده در این فصل برای اتصال و جوشكاری قطعات برج های چند قطعه ای، آزمایش های مخرب و غير مخرب آنها را در بر۵–

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

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

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

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

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

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

یا هيترهایی آه بصورت تيوب باندل بر روی فلنج مخزن ها و یا ظروف دیگر نصب می شوند، از ردیف های  SUCTION HEATERبرای تعيين قيمت نصب١۴–
.استفاده می شود HEAT EXCHANGER FLANGE  MOUNTED مبدل های فلنجی

١۴٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات بسته ای M2EQPK
١١٠١۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 2000  KG ٠١٨،۵٩٠ کيلوگرم

W:  >2000-5000  KG ٠٢٧،٢۴٠ کيلوگرم

W:  >  5000 KG ٠٣۵،٨٠٠ کيلوگرم

١۴٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها، ظروف و ... - نوع افقی روی پی بتنی M2EQVS01
١١١١۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10000  KG ٠١۴،٨۵٠ کيلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢۴،٠٨٠ کيلوگرم

W:   >30000-50000  KG ٠٣۴،٨٠٠ کيلوگرم

W:   >50000-100000  KG ٠۴۵،۵۵٠ کيلوگرم

W:   >100000  KG ٠۵۶،۵٠٠ کيلوگرم

١۴٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها، ظروف و ... - نوع عمودی روی پی بتنی M2EQVS02
١١١٢۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10000  KG ٠١۵،۴١٠ کيلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢۵،٩١٠ کيلوگرم

W:   >30000-50000  KG ٠٣٧،٣٩٠ کيلوگرم

W:   >50000-100000  KG ٠۴٨،٠١٠ کيلوگرم

W:   >100000  KG ٠۵٨،٣٧٠ کيلوگرم

١۵٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها، ظروف و ... - نوع افقی روی اسکلت فلزی M2EQVS03
١١١٣۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10000  KG ٠١٣،٨١٠ کيلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢٣،۴۶٠ کيلوگرم

W:   >30000-50000  KG ٠٣۴،۴٠٠ کيلوگرم

W:   >50000-100000  KG ٠۴۵،٢٩٠ کيلوگرم

W:   >100000  KG ٠۵۶،٢٩٠ کيلوگرم

١۵١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها، ظروف و ... - نوع عمودی روی اسکلت فلزی M2EQVS04
١١١۴۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10000  KG ٠١۴،۴٧٠ کيلوگرم

W:   >10000-30000  KG ٠٢۴،٩٠٠ کيلوگرم

W:   >30000-50000  KG ٠٣۶،٧٩٠ کيلوگرم

W:   >50000-100000  KG ٠۴٧،۶٠٠ کيلوگرم

W:   >100000  KG ٠۵٨،٠٣٠ کيلوگرم

١۵٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها، ظروف و ... - اتصال قسمت های جداگانه در کنار پی M2EQVS05
١١١۵۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 200000  KG ٠١٣،۶١٠ کيلوگرم

W:       >200000  KG ٠٢٣،٨٩٠ کيلوگرم

١۵٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج ها، ظروف و ... - اضافه بهای نصب برای اتصال درجا M2EQVS06
١١١۶۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 200000  KG ٠١۴،٧٧٠ کيلوگرم

W:       >200000  KG ٠٢۵،٠۴٠ کيلوگرم

١۵۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2EQHE01 - نصب روی پی بتنیS&Tمبدل های نوع 
١١٢١۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10 TON ٠١٢،٨٨۴،٠۶٠ تن

W: 10-20  TON ٠٢٢،۴۵٩،٩٠٠ تن

W    >20  TON ٠٣٢،٢٣٧،۶١٠ تن

١۵۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2EQHE02 - نصب روی اسکلت فلزیS&Tمبدل های نوع 
١١٢٢۵٨

گروه کد

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

W:  UP TO 10 TON ٠١٢،٣۴۵،۶٨٠ تن

W: 10-20  TON ٠٢٢،١٣٠،۶٢٠ تن

W    >20  TON ٠٣١،٩٣٠،۵۵٠ تن

١۵۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2EQHE03 - نصب توسط فلنجS&Tمبدل های نوع 
١١٢٣۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 1 TON ٠١۶،۴٠١،٣٠٠ تن

W:         >1 TON ٠٢۵،۶٠۵،١٢٠ تن

١۵٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کولرهای هوائی M2EQAC
١١٣١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 5 TON ٠١۵،۵٨٣،٩٩٠ تن

W:         >5 TON ٠٢۵،٢۴٠،٣٧٠ تن

١۵٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2EQIN01
١١۴١۵٨

گروه کد

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

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

VESSEL DIA: 1.5M ٠٢٣،۴١۶،۶٨٠ متر مربع

VESSEL DIA: 2M ٠٣۵،٧٠٠،٨١٠ متر مربع

VESSEL DIA: 2.5M ٠۴٧،۵۵٩،٣۶٠ متر مربع

١۵٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات داخلی برج ها و راکتورها  - دميسترها M2EQIN02
١١۴٢۵٨

گروه کد

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

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

VESSEL DIA: 1.5M ٠٢٢،٧١۵،٧٣٠ متر مربع

VESSEL DIA: 2M ٠٣۴،۶٢۴،٣۴٠ متر مربع

VESSEL DIA: 2.5M ٠۴۶،٠٨٢،٣۴٠ متر مربع

١۶٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات داخلی برج ها و راکتورها - پکينگ برج ها M2EQIN03
١١۴٣۵٨

گروه کد

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

RANDOM PACKING ٠١٣،٠٠٠،٨٩٠ متر مکعب

STRUCTURAL PACKING ٠٢٣،٩٨٠،۶۵٠ متر مکعب

١۶١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

SIEVEقطعات داخلی برج ها و راکتورها - سينی های نوع  M2EQIN04
١١۴۴۵٨

گروه کد

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

VESSEL DIA: UP TO 1M ٠١١،١٨٢،۶٢٠ متر مکعب

VESSEL DIA: 1.5M ٠٢٢،٢١۵،٠۴٠ متر مکعب

VESSEL DIA: 2M ٠٣٣،۵٧٢،٩٠٠ متر مکعب

VESSEL DIA: 2.5M ٠۴۴،٧٣٠،۴٩٠ متر مکعب

١۶٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

,DIST.PIPES,SLIP TYPEقطعات داخلی برج ها و راکتورها - 
FEEDBOX

M2EQIN05
١١۴۵۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES OF

PIPING&ACCESOR.
٠١۶۴،٢٨٠ متر مکعب

١۶٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2EQIN06
١١۴۶۵٨

گروه کد

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

FIX BED(RESIN,

CATALYST, SAND)
٠١٣،٣۶٢،١١٠ متر مکعب

MULTI TUBULAR

BED(CATALYST)
٠٢٢٠،٨٩٨،۵٧٠ متر مکعب

١۶۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج های خنک کننده - نصب اسکلت چوبی/فلزی M2EQCT01
١١۵١۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٧٣۵،٧٠٠ متر مکعب

١۶۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

FILM TYPEبرج های خنک کننده - قطعات داخلی -  M2EQCT02
١١۵٢۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٣٣۶،٠۶٠ متر مکعب

١۶۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج های خنک کننده قطعات داخلی- پالستيکی M2EQCT03
١١۵٣۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١٧١،۵۶٠ متر مکعب

١۶٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج های خنک کننده - قطعات داخلی، چوبی M2EQCT04
١١۵۴۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٣۵٨،١٢٠ متر مکعب

١۶٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج های خنک کننده - قطعات داخلی(آزبست سيمان) M2EQCT05
١١۵۵۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٣٠٧،١٧٠ متر مکعب

١۶٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

برج های خنک کننده - تجهيزات مکانيکی و سيستم پخش آب M2EQCT06
١١۵۶۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٢٣٧،١٧٠ متر مکعب

١٧٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

دستگاه پرتاب و دریافت توپک M2EQPL
١١۶١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 5 TON ٠١۴،٠۶٣،٢١٠ تن

W:         >5 TON ٠٢٢،٨٢٩،٣٣٠ تن

١٧١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

غبارگيرهای نوع فيلتر کيسه ای M2EQBF
١١٧١۵٨

گروه کد

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

UP TO 1000 CFM ٠١٣٣،۵٢۵،٣٠٠ تن

>1000 TO 5000 CFM ٠٢۶٣،۴۵۶،١٢٠ تن

>5000 TO 10000 CFM ٠٣١۴٢،۵۶٠،۵٠٠ تن

>10000 TO 15000 CFM ٠۴١٨٩،۶۵۴،٠٨٠ تن

١٧٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

PLATE & FRAMEمبدل های نوع  M2EQHP
١١٨١۵٨

گروه کد

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

SHOP ASSEMBLED ٠١۴،۴٧٠ تن

FIELD ASSEMBLED ٠٢٧،٧۵٠ تن

١٧٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

PLATE FINمبدل های نوع  M2EQHF
١١٩١۵٨

گروه کد

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

FULLY ASSEMBLED(ONE

PRICE)
٠١١١،۴٣٠ کيلوگرم

SEMI

ASSEMBLED(ADD.PRICE)
٠٢٠ کيلوگرم

١٧۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

SCRAPED SURFACEمبدل های نوع  M2EQSC
١١٩٢۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 10 TON ٠١١۶،٧۴۶،٧۵٠ تن

W: 10 - 20 TON ٠٢١١،١۴۵،۵١٠ تن

W: > 20 TON ٠٣٨،٧۴٠،۴٠٠ تن

١٧۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

INCINERATORS فصل دوازدهم – نصب کوره ها و بویلرها و

.، (فصل یازدهم) محاسبه می شودPACKAGED EQUIPMENT هزینه نصب آوره ها و بویلرهای پيش ساخته، از ردیف١–
.، از فصل مربوط، محاسبه می شود(REFRACTOTRY) هزینه نصب مواد نسوز٢–
.هزینه نصب پله ها و پالتفرم های اطراف آوره ها و بویلرها، از فصل سازه های فلزی محاسبه می شود٣–
.، وزن قسمت فلزی آنهاستHOOD مبنای محاسبه هزینه نصب پانل های آف و جانبی و سقف دودآش، داآت و۴–
.ضریب ارتفاع به ردیف های این فصل تعلق نمی گيرد۵–
آه نياز به استفاده از جرثقيل های غيرمتعارف و نامتناسب با وزن SUPERHEATER و یا CONVECTIONقيمت های نصب قطعاتی مانند دودآش، ۶–

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

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

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

١٧۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل ها M2FHPN
١٢٠١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 5 TON ٠١٩،٧١٢،۵٣٠ تن

W:         >5 TON ٠٢٩،٠٣۵،۵٧٠ تن

١٧٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

داکت ها و هواکش ها - با مواد نسوز الياف سراميکی M2FHDC01
١٢١١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO  2000 KG ٠١١۴،١٩٠ کيلوگرم

W:         >2000 KG ٠٢١٠،۶٣٠ کيلوگرم

١٧٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

داکت ها و هواکش ها - بدون مواد نسوز M2FHDC02
١٢١٢۵٨

گروه کد

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

W: UP TO  2000 KG ٠١۵،٩٧٠ کيلوگرم

W:         >2000 KG ٠٢۴،٣۵٠ کيلوگرم

١٧٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تيوب باندل ها - نصب باندل ها M2FHTB01
١٢٢١۵٨

گروه کد

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

W:UP TO 2 TON ٠١١۵،٠۴١،٠١٠ تن

W:       > 2 TON ٠٢١٢،۵١٣،٠۵٠ تن

١٨٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تيوب باندل ها - جوشکاری و اتصال - کربن استيل M2FHTB02
١٢٢٢۵٨

گروه کد

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

D= 2 "        SCH=<40 ٠١١،۵۴۵،٣۶٠ سرجوش

D= 2 " 40<SCH=<80 ٠٢١،۵۴۵،٣۶٠ سرجوش

D= 2 "          SCH>80 ٠٣٢،٠٧۵،٣٧٠ سرجوش

D= 3 "       SCH=<40 ٠۴١،٨١٠،٣٧٠ سرجوش

D= 3 " 40<SCH=<80 ٠۵١،٨٩٨،٧٠٠ سرجوش

D= 3 "          SCH>80 ٠۶٢،۵١٧،٠۵٠ سرجوش

D= 4 "       SCH=<40 ٠٧٢،١۴٠،٧۶٠ سرجوش

D= 4 " 40<SCH=<80 ٠٨٢،۴٠۵،٧٧٠ سرجوش

D= 4 "          SCH>70 ٠٩٣،۴۶۵،٧٩٠ سرجوش

D= 5 "       SCH=<40 ١٠٢،٣١٧،۴٣٠ سرجوش

D= 5 " 40<SCH=<80 ١١٢،۶٧٠،٧٧٠ سرجوش

D= 5 "          SCH>80 ١٢۴،١٧٢،۴٧٠ سرجوش

D= 6 "       SCH=<40 ١٣٢،٧٣۶،١۶٠ سرجوش

D= 6 " 40<SCH=<80 ١۴٣،١٧٧،٨۴٠ سرجوش

D= 6 "          SCH>80 ١۵۵،٢٩٧،٨٨٠ سرجوش

D= 8 "       SCH=<40 ١۶٣،٢۶۶،١٧٠ سرجوش

D= 8 " 40<SCH=<80 ١٧٣،٨٨۴،۵٢٠ سرجوش

D= 8 "          SCH>80 ١٨٨،۵۶۶،٢۶٠ سرجوش

١٨١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تيوب باندل ها - جوشکاری و اتصال - فوالد ضد زنگ M2FHTB03
١٢٢٣۵٨

گروه کد

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

D= 2"   SCH=5S ٠١٢،٢۴٧،١٧٠ سرجوش

D= 2"   SCH=10S ٠٢٢،۴۵٨،٨٢٠ سرجوش

D= 2"   SCH=40S ٠٣٢،۶٨۴،١٢٠ سرجوش

D= 2"   SCH=80S ٠۴٢،۶٨۴،١٢٠ سرجوش

D= 3"   SCH=5S ٠۵٢،۵۶٨،٠۶٠ سرجوش

D= 3"   SCH=10S ٠۶٢،٧٣٨،٧۴٠ سرجوش

D= 3"   SCH=40S ٠٧٣،١٨٩،٣۴٠ سرجوش

D= 3"   SCH=80S ٠٨٣،٣۴۶،٣٧٠ سرجوش

D= 4"   SCH=5S ٠٩٣،٠۶۴،٩٩٠ سرجوش

D= 4"   SCH=10S ١٠٣،٢۶٢،٩٨٠ سرجوش

D= 4"   SCH=40S ١١٣،٨۵۶،٩۶٠ سرجوش

D= 4"   SCH=80S ١٢۴،٣۴١،٧٠٠ سرجوش

D= 5"   SCH=5S ١٣٣،۴٢۶،٨۴٠ سرجوش

D= 5"   SCH=10S ١۴٣،۵۶٣،٣٩٠ سرجوش

D= 5"   SCH=40S ١۵۴،٢٣٢،۴٧٠ سرجوش

D= 5"   SCH=80S ١۶۴،٨٨٧،٨٩٠ سرجوش

D= 6"   SCH=5S ١٧۴،٠۵٣،۴٩٠ سرجوش

D= 6"   SCH=10S ١٨۴،٢١٠،۵٢٠ سرجوش

D= 6"   SCH=40S ١٩۵،٠٨۴،۴٢٠ سرجوش

D= 6"   SCH=80S ٢٠۵،٩٢۴،١٨٠ سرجوش

D= 8"   SCH=5S ٢١۴،٧٩٠،٨۴٠ سرجوش

D= 8"   SCH=10S ٢٢۵،٠۶٣،٩۴٠ سرجوش

D= 8"   SCH=40S ٢٣۶،٣٠۶،۵٢٠ سرجوش

D= 8"   SCH=80S ٢۴٧،۵٣۵،۴۴٠ سرجوش

١٨٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تيوب باندل ها - جوشکاری و اتصال - فوالد آلياژی M2FHTB04
١٢٢۴۵٨

گروه کد

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

D= 2 "        SCH=<40 ٠١٢،۴٣٨،٢٩٠ سرجوش

D= 2 " 40<SCH=<80 ٠٢٢،۴٣٨،٢٩٠ سرجوش

D= 2 "          SCH>80 ٠٣٣،١٩۶،٠٩٠ سرجوش

D= 3 "       SCH=<40 ٠۴٢،٨۴٧،٩١٠ سرجوش

D= 3 " 40<SCH=<80 ٠۵٢،٩٧٧،۶٣٠ سرجوش

D= 3 "          SCH>80 ٠۶٣،٨٧١،٩٧٠ سرجوش

D= 4 "       SCH=<40 ٠٧٣،۴١٣،١١٠ سرجوش

D= 4 " 40<SCH=<80 ٠٨٣،٨٠٢،٢۵٠ سرجوش

D= 4 "          SCH>80 ٠٩۵،٣۶۵،۶۵٠ سرجوش

D= 5 "       SCH=<40 ١٠٣،٧٠۶،۶٧٠ سرجوش

D= 5 " 40<SCH=<80 ١١۴،٢٣٩،١٨٠ سرجوش

D= 5 "          SCH>80 ١٢۶،۴٨۵،٣٠٠ سرجوش

D= 6 "       SCH=<40 ١٣۴،۴٢٢،٠۶٠ سرجوش

D= 6 " 40<SCH=<80 ١۴۵،٠٩٧،٩۴٠ سرجوش

D= 6 "          SCH>80 ١۵٨،٣١٣،۵٠٠ سرجوش

D= 8 "       SCH=<40 ١۶۵،٣٣۶،٨٩٠ سرجوش

D= 8 " 40<SCH=<80 ١٧۶،٣٠۶،٣۴٠ سرجوش

D= 8 "          SCH>80 ١٨١٣،۶٣١،٨٠٠ سرجوش

١٨٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کانوکشن، سوپر هيتر، اکونومایزر. M2FHCV
١٢٣١۵٨

گروه کد

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

W:UP TO 20 TON ٠١٣،۶٩٢،۵٩٠ تن

W:      20-40 TON ٠٢٣،٨٠۵،٨٢٠ تن

W:         >40 TON ٠٣۵،٣١٠،٨۶٠ تن

١٨۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

FLAREدودکش و  M2FHST
١٢۴١۵٨

گروه کد

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

W:UP TO 15 TON, TOP

EL.<=30 M
٠١٧،٨٨٩،٩۴٠ تن

W:        >15 TON, TOP

EL.<=30 M
٠٢٧،۵١١،۵٧٠ تن

W:UP TO 15 TON, TOP

EL.30-50 M
٠٣٩،٠٨٧،۵۵٠ تن

W:        >15 TON, TOP

EL.30-50 M
٠۴٨،٣٢٨،۵٧٠ تن

W:UP TO 15 TON, TOP EL.  

>50 M
٠۵١١،٠٠٢،٣٣٠ تن

W:         >15 TON, TOP EL.

>50 M
٠۶٩،٩۶٢،۵٨٠ تن

١٨۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2FHAW01 متر۵٠چراغ اعالن به هواپيما - برای طول های دودکش تا 
١٢۵١۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٧٠،٢٠۶،۶٣٠ دستگاه

١٨۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2FHAW02 متر۵٠چراغ اعالن به هواپيما - اضافه بها برای طول بيش از 
١٢۵٢۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١١٠،۶٧۴،٠٣٠ دستگاه

١٨٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل سيزدهم –  مخازن ذخيره و سيلوها

در قيمت ردیف های تخليه و باراندازی و صفافی مصالح مخازن سقف شناور جور کردن و صفافی و چيدن ورق های مخزن و همچنين آماده کردن  محل١–
.صفافی منظور شده است

ردیف های نصب و جوشکاری از جمله شامل حمل قطعات از محل صفافی به محل نصب، تعيين مختصات و تراز یابی محل نصب، اندازه کردن ورق ها و٢–
برش آنها(در موارد الزم) و اصالح ورق های معيوب(در حد متعارف)، آهنگری در محل های روی هم آمدگی ورق ها توسط وسائل نگهدارنده و ایجاد سکو

.و تهيه تکيه گاه های مناسب(برای نصب بدنه) و برداشتن زوائد از روی ورق ها می باشد
هزینه نصب و جوشکاری نازل ها، دریچه ها، منهول ها، فلنج ها و همچنين ورق های تقویتی، در بدنه، سقف، نرده و حفاظ اطراف سقف(مخازن سقف٣–

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

(BRACINGS) و سایر قطعات اتصالی است.
RAFTER)، ورق ها و قطعات داخلی سقف (LOWER ,DECKردیف های نصب و جوشکاری سقف شناور، شامل ورق های پائينی و باالئی سقف (۵–

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

.نوعی به سقف شناور متصل می شوند
قيمت ردیف های ساخت مخازن کروی، شامل هزینه عمليات پيش گرم، تنش زدائی و سایر آزمایش های مخرب و غير مخرب نمی باشد و هزینه این۶–

.عمليات به طور متناسب از ردیف های مربوط در سایر فصل ها محاسبه می گردد
 LOAD CELL در قيمت ردیف ساخت و نصب سيلوهای آلومينيومی، نصب و جوشکاری نازل ها و ملحقات، پله و سکو، آزمایش با هوای فشرده، نصب٧–

.و تنظيمات مربوط به آن منظور شده است
.در قيمت ردیف مخزن های دفنی، عایقکاری با قير و گونی(همراه با مصالح الزم) منظور شده است٨–

١٨٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های سقف ثابت و شناور - تخليه و باراندازی و صفافی مصالح M2TK0101
١٣٠١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

CAP. UP TO   6000 M3 ٠١۴٢٣،٠۶٠ تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 ٠٢٣٣۴،٠٠٠ تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 ٠٣٣٠٧،۴۶٠ تن

CAP. >45000 M3 ٠۴١٨۵،٠٩٠ تن

١٨٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری کف مخزنها M2TK0102
١٣٠٢۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

CAP. UP TO   6000 M3 ٠١١۴،٨٧٩،۶٨٠ تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 ٠٢١٣،٧۴١،٧٠٠ تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 ٠٣١٣،٠٧۵،۵٠٠ تن

CAP. >45000 M3 ٠۴١١،٢٣٩،۵۴٠ تن

١٩٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری بدنه مخزنها M2TK0103
١٣٠٣۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

CAP. UP TO   6000 M3 ٠١٢٠،۵٩٩،٣٨٠ تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 ٠٢١٩،١٧٨،۴٢٠ تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 ٠٣١٧،٨۴٣،٠٨٠ تن

CAP. >45000 M3 ٠۴١۶،٠۵٩،٢١٠ تن

١٩١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری سقف ثابت
مخزنها

M2TK0104
١٣٠۴۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

CAP. UP TO   6000 M3 ٠١١٨،٢٩٠،۶٩٠ تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 ٠٢١۶،٨۵٨،۴٩٠ تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 ٠٣١۵،۵٠۶،٢۴٠ تن

CAP. >45000 M3 ٠۴١۴،٧۴٣،٣٠٠ تن

١٩٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری سقف شناور
مخزنها

M2TK0105
١٣٠۵۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

CAP. UP TO   6000 M3 ٠١٢٢،٨٨۵،۵١٠ تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 ٠٢٢١،١۴۶،٨٣٠ تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 ٠٣١٩،۵٧۵،٣۵٠ تن

CAP. >45000 M3 ٠۴١٨،۶٩٢،٠٢٠ تن

١٩٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

wind girderمخزن های سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری 
بدنه

M2TK0106
١٣٠۶۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

ALL TANKS CAPACITIES ٠١٢٢،۶٩٠ کيلوگرم

١٩۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری پله بدنه مخزنها M2TK0107
١٣٠٧۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

ALL TANKS CAPACITIES ٠١٢۵،۵۵٠ کيلوگرم

١٩۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های سقف ثابت و شناور - سازه های سقف ثابت نوع تير و
ستون

M2TK0108
١٣٠٨۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

ALL TANKS CAPACITIES ٠١٢٣،٢٩٠ کيلوگرم

١٩۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های سقف ثابت و شناور - سازه های سقف ثابت نوع خرپا M2TK0109
١٣٠٩۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

ALL TANKS CAPACITIES ٠١٢۵،٩۵٠ کيلوگرم

١٩٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های دوجداره - تحویل و جابجایی و صفافی مصالح M2TK0201
١٣١١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
٠١٧۵۶،۵١٠ تن

١٩٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های دوجداره - نصب کف (داخلی و خارجی) مخزن M2TK0202
١٣١٢۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
٠١١۶،٠۵٢،۴١٠ تن

١٩٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های دوجداره - نصب بدنه (داخلی و خارجی) مخزن M2TK0203
١٣١٣۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
٠١٢۴،٧٩٩،٠۵٠ تن

٢٠٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های دوجداره - نصب مجموعه کامل سقف مخزن M2TK0204
١٣١۴۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
٠١٣٣،٢٠٢،٨٨٠ تن

٢٠١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های دوجداره - عایقکاری بين دو جداره مخزن M2TK0205
١٣١۵۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
٠١١،۵٣۴،۵٢٠ متر مکعب

٢٠٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های کروی M2TK03
١٣٢١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

THK: UP TO 30 MMضخامت)

جدار)
٠١٢٧،١٢٧،٣٢٠ تن

THK: > 30 - 50 MMضخامت)

جدار)
٠٢٢٢،١۴٧،٧٧٠ تن

THK: > 50 MMضخامت)

جدار)
٠٣١۶،٠٢٨،۴٢٠ تن

٢٠٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيلوهای آلمينيومی M2TK04
١٣٣١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

FOR ALL SIZES ٠١۵٩،۴٢٠،٠٢٠ تن

٢٠۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های فوالد ضد زنگ M2TK05
١٣۴١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

FOR ALL SIZES ٠١٢۶،۵۶۵،٨۶٠ تن

٢٠۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخزن های دفنی M2TK06
١٣۵١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - مخازن ذخيره و سيلوها– فصل سيزدهم 

ALL WEIGHTS ٠١٢،٩۶۴،٣۶٠ تن

٢٠۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

(MISCELLANEOUS EQUIPMENT)فصل چهاردهم– نصب تجهيزات متفرقه

هزینه نصب جرثقيل های سقفی، شامل هزینه تمامی عمليات از قبيل نصب و تراز ریل های دو طرف، مجموعه موتورها و گيربكس ها و درام و١–
.ساپورت های آابل و انجام آارهای برقی و ... بر اساس ردیف های این فصل محاسبه می  شود

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

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

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

قيمت های نصب آالریفایرها، برای انواع فلزی و قطعات فلزی انواع بتنی آنها، یكسان می باشد. قطعات پوسته و اجزای داخلی آالریفایرها بصورت۵–
.پيش ساخته تحویل می شوند

قيمت های محاسبه شده برای آولرهای نمونه گيری و انواع دستگاه های مشابه، برای نصب اقالم ساخته شده منظور می شود. هرگاه ساخت آنها۶–
.نيز به پيمانكار واگذار شود، هزینه ساخت به صورت مجزا محاسبه می گردد

.هزینه تامين گروت در قيمت های این فصل منظور نشده است٧–

٢٠٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جرثقيل های سقفی M2MSCR
١۴٠١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

CAPACITY: UP TO 10 TON ٠١۶،٠١٣،٨٧٠ تن

CAPACITY:         >10 TON ٠٢۵،١٣٢،٠٠٠ تن

٢٠٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

باالبرها M2MSHS
١۴١١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

ALL SIZES ٠١٩،۵٨۵،٠٣٠ تن

٢٠٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نمونه گيرها و ظروف کوچک M2MSSC
١۴٢١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

ALL TYPES ٠١٢،٧٠١،٧۶٠ عدد

٢١٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

اجکتورها M2MSEJ
١۴٣١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

ALL SIZES ٠١٨،۴۴٠،٩٠٠ تن

٢١١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کالریفایرها M2MSCF
١۴۴١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

ALL SIZES ٠١١٣،١١٢،۵٢٠ تن

٢١٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های انتقال نيرو M2MSTR
١۴۵١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

W: UP TO  500 KG ٠١٢٠،٨٩٠ کيلوگرم

W: >500-2000 KG ٠٢١٧،٠٣٠ کيلوگرم

W:        >2000 KG ٠٣١٣،١٠٠ کيلوگرم

٢١٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تجهيزات کارگاهی M2MSWE
١۴۶١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

ALL TYPES ٠١۴،٠۴١،۴٣٠ تن

٢١۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

باسکول ها M2MSWB
١۴٧١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

CAPACITY: =<30 TON ٠١١٠،٧٠۴،۴۶٠ تن

CAPACITY: >30 TON ٠٢٨،٧٨٧،٩٣٠ تن

٢١۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

صدا گيرها M2MSSN
١۴٨١۵٨

گروه کد

نصب تجهيزات، رنگ و عایق - نصب تجهيزات متفرقه– فصل چهارهم 

ALL SIZES ٠١٢٠،٨٠٠ کيلوگرم

٢١۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

نصب تجهيزات، رنگ و عايق

فصل پانزدهم– عمليات ساخت و نصب سازه هاي فلزي و تکيه گاه ها

.تامين الكترود بعهده آارفرماست و قيمت آنها در رديف هاي اين فصل منظور نشده است١–
.تامين پيچ و مهره هاي اتصاالت اسكلت فلزي بعهده آارفرماست و قيمت آنها در قيمت هاي اين فصل منظور نشده است٢–
.هزينه هاي بارگيري مصالح فلزي از انبار کارفرما، حمل و تخليه و هرگونه جابجايي هاي بعدي آنها در قيمت هاي اين فصل منظور شده است٣–
.قيمت مصالح فلزي، در قيمت هاي اين فصل منظور نشده است. هرگاه تامين مصالح فلزي بعهده پيمانكار باشد، بصورت جداگانه محاسبه مي شود۴–
 .محاسبه مي شود SUPPORTS, STANCHION,... هزينه هاي ساخت و نصب پالتفرم هاي اطراف برجها و ظروف، براساس قيمت هاي ساخت و نصب۵–
.هزينه هاي ساخت و نصب پالتفرم هاي عملياتي و پله ها، بر اساس قيمت هاي ساخت و نصب اسكلت فلزي محاسبه مي شود۶–
معيار انتخاب رديف هاي ساخت و يا نصب تكيه گاه ها آه بر اساس دامنه وزني تفكيك شده است، مجموعه وزن قطعات تشكيل دهنده يك تكيه گاه٧–

.مي باشد
ساخت و نصب ساپورت هاي زير ١٠ آيلوگرم، انواع ساپورت هاي روي زمين و اطراف بدنه برج ها، مخزن ها، تيرها، ستون هاي اصلي فلزي و بتني و٨–

.و ...) در بر مي گيرد F.Sلوله ها را از هر نوع(گايد، شو، آويزهاي ساده، دامي، 
، ساخت و نصب تمام اجزاي فلزي مرتبط با آويزهاي فنري منظور شده است. قيمت نصب انواع آويزه SPRING HANGERS در رديف هاي قيمت نصب٩–

.هاي فنري با جزئيات و موقعيت هاي مختلف نصب يكسان است
در قيمت نصب تاثيري ندارند و فقط از نظر تقسيم بندي وزني بايد در گروه مربوط خود COUNTERWEIGHT نوع آويزهاي فنري يعني ساده يا همراه با

در زير لوله و روي زمين يا سازه فلزي نصب شود، قيمت نصب آن معادل ساپورت فلزي SPRING SUPPORT قرار گيرند. اگر يك باآس فنري بعنوان
.هم وزنش مي باشد

٢١٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت_قطعات - تکيه گاه، پایه چراغ، چهار چوب ها.. M2STSF01
١۵٠١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 10-50 KG ٠١١٧،١٧٠ کيلوگرم

W:             >  50 KG ٠٢١٣،٠١٠ کيلوگرم

٢١٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت_قطعات - نردبان، کيج، جان پناه.. M2STSF02
١۵٠٢۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢٠،۴٩٠ کيلوگرم

٢١٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت_قطعات - اسکلت فلزی با مقاطع ساده M2STSF03
١۵٠٣۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٧،٣۴٠ کيلوگرم

٢٢٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ساخت_قطعات - اسکلت فلزی - تير ورق/خرپا M2STSF04
١۵٠۴۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١۵،٣٢٠ کيلوگرم

٢٢١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب_قطعات - تکيه گاه، پایه چراغ، چارچوب ها... M2STFE01
١۵١١۵٨

گروه کد

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

W: 10 - 50 KG ٠١١٩،٠٨٠ کيلوگرم

W:     >50 KG ٠٢١۴،١٢٠ کيلوگرم

٢٢٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب_قطعات - نردبان،کيج، جان پناه M2STFE02
١۵١٢۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١٩،۴٨٠ کيلوگرم

٢٢٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)GRATINGSنصب_قطعات - صفحات مشبک( M2STFE03
١۵١٣۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٧،٨٠٠ کيلوگرم

٢٢۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

)CHEQ.PLATESنصب_قطعات - صفحات آج دار( M2STFE04
١۵١۴۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۵،٢۴٠ کيلوگرم

٢٢۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب_قطعات - اسکلت فلزی M2STFE05
١۵١۵۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١١۴،١٣٠ کيلوگرم

٢٢۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ورق های سقف و دیوار M2STSH
١۵٢١۵٨

گروه کد

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

ورق کاری دیوارهای جانبی ٠١۴٠،۴٢٠ متر مربع

ورق کاری سقفها ٠٢٢٩،٢٠٠ متر مربع

٢٢٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2STFF کيلوگرم١٠ساخت و نصب تکيه گاه های سبکتر از 
١۵٣١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 5 KG ٠١٢١٧،٠٧٠ عدد

W:  >  5-10 KG ٠٢٣۵٢،۵۵٠ عدد

٢٢٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب آویزهای فنری(لوله کشی) M2STHS
١۵۴١۵٨

گروه کد

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

W:  UP  TO  50  KG ٠١٢،۴٨۶،١٧٠ عدد

W:>50 TO 200 KG ٠٢۵،٧٠٠،٨٢٠ عدد

W:           >200 KG ٠٣٨،٧٢٢،۴٣٠ عدد

٢٢٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

نصب تجهيزات، رنگ و عايق

فصل شانزدهم– عمليات نسوزکاري

.بعهده آارفرما است LINING ANCHOR تامين الكترود الزم براي جوشكاري١–
يا هر نوع آب مورد نياز براي ساخت مواد نسوز  در محدوده محل اجراي آار به فاصله حداآثر ۵ آيلومتر، توسط آارفرما تامين و بوسيله DEMIN آب٢–

.پيمانكار به محل مصرف منتقل مي شود. تامين هر نوع امكانات براي گرم و يا سرد آردن آب به عهده پيمانكار است
، در يك اليه منظور شده است. هر گاه مواد نسوز در دو اليه اجرا شود، اضافه بهايي معادل CASTABLE%۵٠ قيمت هاي اين فصل براي مواد نسوز٣–

.هزينه نسوز آاري در يك اليه هم ضخامت به آن تعلق مي گيرد
براي آب بندي و درزهاي انبساط، در قيمت هاي اين فصل منظور شده است و هزينه CERAMIC FIBER هزينه نصب هر نوع مواد نسوز ديگر از قبيل۴–

.مجزايي براي آنها محاسبه نمي  شود
بر روي زمين مي باشد. اگر طبق دستور سازنده، مواد نسوز بايد پس از نصب ديواره ها CASTABLE قيمت هاي اين فصل براي اجراي نسوزآاري از نوع۵–

.با قالب بندي ريخته شود، هزينه قالب بندي بصورت مجزا محاسبه مي شود
.هزينه عمليات جانبي از قبيل تحويل آاال از انبار پيمانكار به محل اجرا و انبارداري آنها درقيمت رديف ها منظور شده است۶–

٢٣٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

قطعات اتصالی نسوزها M2RFAC
١۶٠١۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٧،۴٩٠ عدد

٢٣١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

ریختن مواد به روش گانينگریختن مواد به روش دستی
رديف

بهاي واحد (ريال)

مواد نسوز ریختگی M2RFCT
١۶١١۵٨

گروه کد

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

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

٢٣٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آجرها و سایر قطعات خاص نسوز - آجرکاری با مالت M2RFBR01
١۶٢١۵٨

گروه کد

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

THICKNESS. UP TO 25 CM ٠١٢،٨٨٣،١٠٠ متر مکعب

THICKNESS.         >25 CM ٠٢٢،۵٢٠،٣٣٠ متر مکعب

٢٣٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آجرها و سایر قطعات خاص نسوز - آجرهای بدون مالت M2RFBR02
١۶٢٢۵٨

گروه کد

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

ALL THICKNESS ٠١١،۵٩٢،٧۵٠ متر مکعب

٢٣۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آجرها و سایر قطعات خاص نسوز - نصب قطعات خاص M2RFBR03
١۶٢٣۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٧٣٩،٧١٠ عدد

٢٣۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل هفدهم– عمليات زنگ زدایی و رنگ آميزی

.قيمت ردیف های این فصل برای یكدست رنگ آميزی، با انواع رنگ ها و با هر ضخامت یكسان می باشد١–
.کشور سوئد می باشد  SA2 1/2 مشخصات فنی سندبالست در حد استاندارد٢–
.قيمت زنگ زدایی سطوح لوله ها، با دستگاه شات بالست یا با سند بالست یكسان می باشد٣–
.به سند بالست و پرایمر لوله ها و اسكلت فلزی، چه قبل از پيش ساخت انجام شود و چه پس از پيش ساخت یك قيمت تعلق می گيرد۴–
 (باستثنای هزینه سندبالست قطعات مخزن قبل از نصب آه از ردیف های مربوط SHOP سندبالست و رنگ آميزی تجهيزات سنگين تر از ١۵ تن در۵–

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

.تامين ماسه سندبالست بعهده پيمانكار بوده و هزینه آن در قيمت ها منظور شده است١٠–
.چنانچه رنگ توسط پيمانكار تامين شود، هزینه آن بر اساس الیه های رنگ آميزی، از ردیف های مربوط محاسبه می شود١١–
اضافه بهای سندبالست و رنگ آميزی در ارتفاع بيش از ۵ متر، برای اولين ۵ متر اضافی یک بار، برای دومين ۵ متر اضافی دو بار و به همين ترتيب١٢–

.برای ارتفاع های بيشتر پرداخت می شود

٢٣۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی کارهای لوله کشی - سند بالست M2PAPI01
١٧٠١۵٨

گروه کد

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

ALL DIAMETERES ٠١١٠۴،٩١٠ متر مربع

٢٣٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی کارهای لوله کشی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAPI02
١٧٠٢۵٨

گروه کد

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

ALL DIAMETERES ٠١٣١،٠۴٠ متر مربع

٢٣٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

٢رنگ آميزی کارهای لوله کشی -رنگ در محل نصب - قطرهای زیر 
اینچ

M2PAPI03
١٧٠٣۵٨

گروه کد

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

ALL DIAMETERES <2" ٠١٨٢،٨۵٠ متر مربع

٢٣٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

 اینچ و٢رنگ آميزی کارهای لوله کشی - رنگ در محل نصب - قطر 
بيشتر

M2PAPI04
١٧٠۴۵٨

گروه کد

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

ALL DIAMETERES >=2" ٠١۶١،۴۵٠ متر مربع

٢۴٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی کارهای لوله کشی - لکه گيری M2PAPI05
١٧٠۵۵٨

گروه کد

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

ALL DIAMETERES ٠١٣٨،٨٨٠ متر مربع

٢۴١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی تجهيزات - ماسه پاشی M2PAEQ01
١٧١١۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١١٩،٢۵٠ متر مربع

٢۴٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی تجهيزات - رنگ در کارگاه رنگ M2PAEQ02
١٧١٢۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢٣،٢٨٠ متر مربع

٢۴٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی تجهيزات - رنگ در محل نصب M2PAEQ03
١٧١٣۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۴٢،۴٨٠ متر مربع

٢۴۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی تجهيزات - لکه گيری M2PAEQ04
١٧١۴۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١٩،۴۴٠ متر مربع

٢۴۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی اسکلت فلزی - سند بالست M2PAST01
١٧٢١۵٨

گروه کد

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

اسکلت سبک وزن ٠١٨،۴١٠ کيلوگرم

اسکلت سنگين ٠٢۴،٢٠٠ کيلوگرم

٢۴۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی اسکلت فلزی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAST02
١٧٢٢۵٨

گروه کد

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

اسکلت سبک وزن ٠١٢،٢٣٠ کيلوگرم

اسکلت سنگين وزن ٠٢٨٩٠ کيلوگرم

٢۴٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی اسکلت فلزی - رنگ در محل نصب M2PAST03
١٧٢٣۵٨

گروه کد

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

اسکلت سبک وزن ٠١٣،٨٣٠ کيلوگرم

اسکلت سنگين وزن ٠٢١،۵١٠ کيلوگرم

٢۴٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

رنگ آميزی اسکلت فلزی - لکه گيری M2PAST04
١٧٢۴۵٨

گروه کد

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

اسکلت سبک وزن ٠١١،۵۶٠ کيلوگرم

اسکلت سنگين وزن ٠٢٩٧٠ کيلوگرم

٢۴٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح رنگ آميزی M2PAMT
١٧٣١۵٨

گروه کد

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

INORGANIC ZINC

SILICATE(P1)
٠١۶٠،۵٢٠ متر مربع

ALKYD RED LEAD

PRIMER(P2)
٠٢٣٢،٧۵٠ متر مربع

ZINC RICH EPOXY(P3) ٠٣٧٠،٧٩٠ متر مربع

WASH PRIMER(P4) ٠۴٨٩،۵٣٠ متر مربع

PURE SILICONE

PEIMER(P5)
٠۵٧٩،٣۴٠ متر مربع

MODIFIED SILICONE

PRIMER(P6)
٠۶۴۵،٨٢٠ متر مربع

EPOXY PRIMER(P7) ٠٧٢٧،۴٨٠ متر مربع

MOD. ACRILIC

SILICONE(P8)
٠٨۵٠،٣٠٠ متر مربع

PURE SILICONE

PRIMER(P9)
٠٩۶۶،٣٨٠ متر مربع

ALKYD ENAMEL

FINISH(F1)
١٠٢٢،٩٨٠ متر مربع

MOD. SILICONE

ALUMINIUM(F2)
١١٣٨،۶٠٠ متر مربع

POLYAMIDE EPOXY

FINISH(F3)
١٢١٨،٣۶٠ متر مربع

PURE SILICONE

FINISH(F4)
١٣۶٧،٢۶٠ متر مربع

٢۵٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخازن ذخيره - سند بالست M2PATK01
١٧۴١۵٨

گروه کد

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

کف مخزن سقف ثابت ٠١١٢١،١٧٠ متر مربع

تمام سطوح داخل مخازن

سقف شناور
٠٢١٨١،٧۵٠ متر مربع

تمام سطوح داخل مخازن

سقف ثابت
٠٣١۴۵،۴٠٠ متر مربع

اضافه بها بابت ارتفاع بيش از

 م۵
٠۴١٨،١٨٠ متر مربع

سندبالست قطعات مخزن

قبل از نصب
٠۵١٣٩،٠٧٠ متر مربع

٢۵١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مخازن ذخيره - رنگ آميزی M2PATK02
١٧۴٢۵٨

گروه کد

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

کف مخزن سقف شناور ٠١٣٩،٣١٠ متر مربع

سایر سطوح داخل و خارج

مخازن
٠٢٢٧،٨٧٠ متر مربع

اضافه بها بابت ارتفاع بيش از

 م۵
٠٣٣،۴٣٠ متر مربع

٢۵٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل هجدهم- عمليات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

برای عایقكاری شيرهای آنترل، اندازه گيرهای مقدار جریان و هر نوع ابزاردقيق دیگر آه در امتداد محور لوله ها نصب می شوند، قيمت یكسان و معادل١–
.شيرهای مكانيكی منظور می شود

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

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

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

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

.آارفرما تامين شود، یكسان است
.نگهداری از مصالح عایقكاری رطوبتی گرم یا سرد در انبارهای سر بعهده پيمانكار است و هزینه آن در قيمت های این بخش منظور شده است١٨–
.به عایقكاری رطوبتی گرم سرجوش ها و اتصاالت پس از نصب، اضافه بهایی معادل ٨٠% عایقكاری رطوبتی سر آنها تعلق می گيرد١٩–
قيمت عایقكاری رطوبتی اتصاالت تا ١٠ اینچ، معادل دو برابر عایقكاری سرجوش برای زانوها و سه برابر عایقكاری سرجوش هم اندازه برای سه٢٠–

.راهه ها، می باشد
.در ردیف های قيمت اندود سيمانی لوله ها، هزینه مصالح مصرفی از قبيل ماسه مخصوص، سيمان، آب و ... منظور شده است٢١–

٢۵٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2ISPH01
١٨٠١۵٨

گروه کد

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

DIA:     <2   INCH ٠١٩٧،٠٨٠ متر

DIA:    2-6   INCH ٠٢١٣٢،٣٨٠ متر

DIA:   8-12  INCH ٠٣١۶٢،۶١٠ متر

DIA:  14-16 INCH ٠۴١٩٣،١١٠ متر

DIA:  18-24 INCH ٠۵٢٣۶،٢۵٠ متر

DIA:  26-36 INCH ٠۶٢٧٨،۵٧٠ متر

٢۵۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - شيرآالت وفيتينگ ها M2ISPH02
١٨٠٢۵٨

گروه کد

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

DIA:     <2   INCH ٠١١۵۴،٢٣٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢٣٠۴،۴٠٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣۴۵۵،٠١٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴۵۴۶،۴٩٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵۶٠٨،١٢٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶٧۶١،۶۶٠ عدد

٢۵۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها M2ISPH03
١٨٠٣۵٨

گروه کد

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

DIA:     <2   INCH ٠١٧٧،١٢٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢١۵٢،٢٠٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣٢٢٧،۵١٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴٢٧٣،٣١٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵٣٠۴،٠۶٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶٣٨٠،٨٣٠ عدد

٢۵۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2ISPH04
١٨٠۴۵٨

گروه کد

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

DIA:     <2   INCH ٠١١٠٨،۴٣٠ متر

DIA:    2-6   INCH ٠٢١۴٣،۴۶٠ متر

DIA:   8-12  INCH ٠٣١٧٣،٧٠٠ متر

DIA:  14-16 INCH ٠۴٢٠٣،٩۴٠ متر

DIA:  18-24 INCH ٠۵٢۴۶،٨٣٠ متر

DIA:   >24   INCH ٠۶٢٧٩،٨٣٠ متر

٢۵٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2ISPH05
١٨٠۵۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١۶۵۴،٨۵٠ عدد

٢۵٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2ISPC01
١٨١١۵٨

گروه کد

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

DIA:     <2   INCH ٠١١٣١،٧٨٠ متر

DIA:    2-6   INCH ٠٢١٧١،۵٨٠ متر

DIA:   8-12  INCH ٠٣٢١١،٣٨٠ متر

DIA:  14-16 INCH ٠۴٢۵١،١٨٠ متر

DIA:  18-24 INCH ٠۵٣١۴،٠١٠ متر

DIA:   >24   INCH ٠۶٣٧٣،٣۵٠ متر

٢۵٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد لوله ها وابزار دقيق - شير آالت و فيتينگ ها M2ISPC02
١٨١٢۵٨

گروه کد

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

DIA:     <2   INCH ٠١۴٣١،۶۶٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢١،٠۵٩،٣١٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣١،۴٨۵،٩٧٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴١،٨٢۴،٢١٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵٢،١١٧،٢۵٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶٢،۶٧۵،٣٢٠ عدد

٢۶٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد لوله ها وابزار دقيق - فلنج ها M2ISPC03
١٨١٣۵٨

گروه کد

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

DIA:     <2   INCH ٠١٢۶٠،۵۴٠ عدد

DIA:    2-6   INCH ٠٢۶٣٠،٢۵٠ عدد

DIA:   8-12  INCH ٠٣٩٣۶،٨٣٠ عدد

DIA:  14-16 INCH ٠۴١،١۴۶،٢۵٠ عدد

DIA:  18-24 INCH ٠۵١،٣۵٣،٢٠٠ عدد

DIA:   >24   INCH ٠۶١،٨١۵،٠٩٠ عدد

٢۶١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد لوله ها وابزار دقيق - ابزار دقيق - سطح سنج ها -
ادوات در طول خط

M2ISPC04
١٨١۴۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٧٢٩،٧٩٠ عدد

٢۶٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - سروته مبدل ها و ظروف M2ISEH01
١٨٢١۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١،٣٧٣،۶٠٠ متر مربع

٢۶٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - دیواره مبدل ها و ظروف M2ISEH02
١٨٢٢۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢۴٩،۴٨٠ متر مربع

٢۶۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - دیواره مخازن M2ISEH03
١٨٢٣۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١۵٧،٧۵٠ متر مربع

٢۶۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - سقف مخازن M2ISEH04
١٨٢۴۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١٢٧،٩٣٠ متر مربع

٢۶۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - تجهيزات دوار M2ISEH05
١٨٢۵۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٧٢٨،٠٠٠ متر مربع

٢۶٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری گرم تجهيزات - داکت ها و هواکش ها M2ISEH06
١٨٢۶۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١۵٨،٠٨٠ متر مربع

٢۶٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد تجهيزات - سر و ته ظروف و مبدل ها M2ISEP01
١٨٣١۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٩٣٧،٧٠٠ متر مربع

٢۶٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد تجهيزات - دیواره ظروف و مبدل ها M2ISEP02
١٨٣٢۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۵٠٧،١٠٠ متر مربع

٢٧٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد تجهيزات - مخازن کروی M2ISEP03
١٨٣٣۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۶٧٠،۴٧٠ متر مربع

٢٧١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری سرد تجهيزات - تزریق / پاشيدن مواد پی.یو M2ISEP04
١٨٣۴۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٣٧۴،٧۴٠ متر مربع

٢٧٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری ضد آتش - لبه های  پائينی ظروف M2ISFP01
١٨۴١۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١١٢،٠٧۴،٣۶٠ متر مکعب

٢٧٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عایقکاری ضد آتش - اسکلت فلزی M2ISFP02
١٨۴٢۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١٢۵،۵٠٧،٧۵٠ متر مکعب

٢٧۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - پوشش و نوار پيچی گرم در کارگاه M2ISWR01
١٨۵١۵٨

گروه کد

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

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١١۵،٧٣٠ اینچ/متر

DIA:          > 10 INCH ٠٢١٣،٧٣٠ اینچ/متر

٢٧۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - نوار پيچی سرد M2ISWR02
١٨۵٢۵٨

گروه کد

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

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١١۶،٨٧٠ اینچ/متر

DIA:          > 10 INCH ٠٢١۵،٣٧٠ اینچ/متر

٢٧۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش و نوار پيچی لوله ها - نوار پيچی و تعمير اتصاالت M2ISWR03
١٨۵٣۵٨

گروه کد

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

DIA:   UP TO 10 INCH ٠١٣۴،۴٣٠ اینچ/قطر

DIA:          > 10 INCH ٠٢٢۵،۵۴٠ اینچ/قطر

٢٧٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش (اندود) سيمانی لوله ها - لوله ها (شامل فلنج ها) M2ISCL01
١٨۶١۵٨

گروه کد

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

D: <=24 INCHES ٠١١١٩،۵۶٠ متر مربع

D: > 24 INCHES ٠٢١٣۶،۴۵٠ متر مربع

٢٧٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پوشش (اندود) سيمانی لوله ها - سه راه و زانو M2ISCL02
١٨۶٢۵٨

گروه کد

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

D=  6" ٠١٢٧١،٩٧٠ عدد

D= 8" ٠٢٣٠٣،٢١٠ عدد

D= 10" ٠٣٣٢۶،٢٩٠ عدد

D= 12" ٠۴٣۴۴،٣١٠ عدد

D= 14" ٠۵٣٧۴،٠٧٠ عدد

D= 16" ٠۶۴٢١،٠٢٠ عدد

D= 18" ٠٧۴۶۴،٩۶٠ عدد

D= 20" ٠٨۵٠٠،۵۴٠ عدد

D= 24" ٠٩۵٨٨،٨۵٠ عدد

D= 26" ١٠۶۴۴،۴٩٠ عدد

D= 28" ١١٧١٠،۶٩٠ عدد

D= 30" ١٢٧۵١،۴۴٠ عدد

D= 32" ١٣٧٩۶،۴۵٠ عدد

D= 34" ١۴٨۴۶،۵۴٠ عدد

D= 36" ١۵٩٠٢،۴۵٠ عدد

D= 38" ١۶٩۶۵،٣١٠ عدد

D= 40" ١٧١،٠٠٧،۶۶٠ عدد

D= 42" ١٨١،٠۶٣،٢٠٠ عدد

D= 44" ١٩١،١٢۵،٨۵٠ عدد

D= 46" ٢٠١،١٧۵،۴۴٠ عدد

D= 48" ٢١١،٢٢٨،٨١٠ عدد

D= 50" ٢٢١،٢٨٢،۶٠٠ عدد

D= 52" ٢٣١،٣۴٨،٩٩٠ عدد

D= 54" ٢۴١،٣٩۵،٣٢٠ عدد

D= 56" ٢۵١،۴۵٠،۵۶٠ عدد

٢٧٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2ISMT0101
١٨٨١۵٨

گروه کد

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

ALL DIAMETERS ٠١٣٢،٧٩٠ اینچ/متر

٢٨٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - شيرآالت و
فيتينگ ها

M2ISMT0102
١٨٨٢۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٧٧،٣٨٠ اینچ/قطر

٢٨١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - فلنج ها M2ISMT0103
١٨٨٣۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢٠،٨١٠ اینچ/قطر

٢٨٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری لوله ها و ابزار دقيق - لوله های دارای
TRACEحرارتی

M2ISMT0104
١٨٨۴۵٨

گروه کد

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

ALL DIAMETERS ٠١۴٠،٣٩٠ اینچ/متر

٢٨٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ها و ابزار دقيق - ابزار دقيق M2ISMT0105
١٨٨۵۵٨

گروه کد

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

برای تمام اندازه ها ٠١۴۶۴،٠۵٠ دستگاه

٢٨۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

M2ISMT0201
١٨٨۶۵٨

گروه کد

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

ALL DIAMETERS ٠١٣٨،٣١٠ اینچ/متر

٢٨۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق - شير آالت و
فيتينگ ها

M2ISMT0202
١٨٨٧۵٨

گروه کد

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

ALL DIAMETERS ٠١٨٨،۴٢٠ اینچ/قطر

٢٨۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ها وابزار دقيق - فلنج ها M2ISMT0203
١٨٨٨۵٨

گروه کد

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

ALL DIAMETERS ٠١٢٩،٧۶٠ اینچ/قطر

٢٨٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ها و ابزار دقيق - ابزار دقيق M2ISMT0204
١٨٨٩۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١۵٣٧،۶۶٠ دستگاه

٢٨٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم تجهيزات M2ISMT03
١٨٩٠۵٨

گروه کد

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

سر و ته ظروف مبدلها ٠١١،٠۵١،۶٠٠ متر مربع

دیواره ظروف و .. تانکها،

داکتها
٠٢٣٧٢،٨٢٠ متر مربع

تجهيزات دوار ٠٣۴۵٢،٨۴٠ متر مربع

٢٨٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد تجهيزات M2ISMT04
١٨٩١۵٨

گروه کد

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

سر و ته ظروف و مبدلها ٠١١،١٢۵،٢١٠ متر مربع

دیواره ظروف و مبدلها، مخازن

کروی
٠٢۴٢٠،٣٨٠ متر مربع

٢٩٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل نوزدهم- کارهای تکميلی نصب تجهيزات، رنگ و عایق

هزینه انجام آزمایش های به روش های ذرات مغناطيسی و اولتراسونيك بر اساس فهرست بهای ژئوتكنيك و مقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت١–
برنامه ریزی و نظارت راهبردی محاسبه می شود. ولی هزینه های عمليات پيش گرم، تنش زدایی، آزمایش هيدرواستاتيك تجهيزات، آزمایش های مایع

.نفوذی و رادیوگرافی، بر اساس قيمت های این فصل محاسبه می گردد
قيمت منظور شده برای آزمایش هيدرواستاتيک مخزن های ذخيره(استوانه ای)، شامل لوله کشی موقت از محل برداشت آب، پمپاژ آب به داخل٢–

مخزن طبق دستورالعمل ها و مشخصات فنی پيمان و کنترل روزانه و ترازیابی اطراف پی مخزن و تهيه نمودارها و گرایش های مربوط، تخليه مخزن و
.الیروبی و تميزکاری مخزن و جمع آوری و برچيدن لوله کشی ها و وسائل اضافی است

.قيمت منظور شده برای آزمایش هيدرواستاتيك مبدل های حرارتی، برای هر دو قسمت پوسته و تيوب آنهاست٣–
.الزم برای اجرای آزمایش هيدرواستاتيك، اضافه بهایی محاسبه نمی شود BLIND FLANGE برای ساخت انواع۴–
در اجرای آزمایش های هيدرواستاتيك هزینه تامين آب در محدوده محل اجرای آار به شعاع حداآثر ۵ آيلومتر از محل مصرف بعهده آارفرماست ولی۵–

.انتقال آن در داخل این محدوده بعهده پيمانكار می باشد
.تاثير تعداد نازل ها در آزمایش هيدرواستاتيك تجهيزات نادیده گرفته می شود و قيمت یكسان برای آنها منظور می گردد۶–
.در مواردی آه تنش زدایی در آوره انجام می شود، هزینه آن معادل هزینه تنش زدایی با المان برقی محاسبه می شود٧–
.برای تنش زدایی پوسته های با ضخامت بيش از یك اینچ، به ازای هر یك اینچ افزایش ضخامت ۵% قيمت ردیف مربوط، اضافه بها منظور می شود٨–
.قطعات فيلم ها تاثيری در هزینه رادیوگرافی ندارد OVERLAP قيمت رادیوگرافی برای واحد طول قطعه منظور می شود. به این ترتيب ميزان٩–

٢٩١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش های هيدرو استاتيکی - مخازن استوانه ای M2CWHS01
١٩٠١۵٨

گروه کد

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

UP TO 6000 M3 ٠١٣٠،٧٠٠ متر مکعب

> 6000 - 15000 M3 ٠٢٢١،٧٣٠ متر مکعب

> 15000 - 45000 M3 ٠٣١٧،٢٩٠ متر مکعب

>45000 M3 ٠۴١١،٨٠٠ متر مکعب

٢٩٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش های هيدرو استاتيکی - ظروف ،برجها، مخازن کروی M2CWHS02
١٩٠٢۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢٧۴،٧۵٠ متر مکعب

٢٩٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

S. & Tآزمایش های هيدرو استاتيکی - مبدلهای از نوع  M2CWHS03
١٩٠٣۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٨٣٠ کيلوگرم

٢٩۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش های هيدرو استاتيکی - بندل کولرهای هوائی، کویلها M2CWHS04
١٩٠۴۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١،۴۴٠ کيلوگرم

٢٩۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش های هيدرو استاتيکی - تيوبهای کوره ها و بویلرها M2CWHS05
١٩٠۵۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١،۵٣٠ کيلوگرم

٢٩۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش به روش مایع نفوذی M2CWPT
١٩١١۵٨

گروه کد

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

FOR ALL TANKS ROOF &

BOTTOM
٠١٨،۴٨٠ متر مربع

٢٩٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش های پرتو نگاری M2CWGR
١٩٢١۵٨

گروه کد

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

ALL JOINTS UP TO 50 MM

THK.
٠١۵،٠۵٠ سانتيمتر

٢٩٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تنش زدائی (پس گرم کردن جوش) - به روش الکتریکی - کربن استيل
%>) - ضخامت ورق تا یک اینچ٠٫۵CRو آلياژی (

M2CWPW010101
١٩٣١۵٨

گروه کد

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

ALL EQUIPMENT ٠١٨،١٨٧،۴٣٠ متر طول

جوش

٢٩٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تنش زدائی (پس گرم کردن جوش) - به روش الکتریکی - کربن استيل
%>) - اضافه بها هریک اینچ ضخامت اضافی٠٫۵CRو آلياژی - (

M2CWPW010102
١٩٣٢۵٨

گروه کد

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

ALL EQUIPMENT ٠١۴،۵٣٠،٩٠٠ متر طول

جوش

٣٠٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تنش زدائی (پس گرم کردن جوش) - به روش الکتریکی آلياژی
)٠٫۵CRضخامت ورق تا یک اینچ - (>%

M2CWPW010201
١٩٣٣۵٨

گروه کد

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

ALL EQUIPMENT ٠١٩،۴٨١،٩٧٠ متر طول

جوش

٣٠١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

تنش زدایی (پس گرم کردن جوش) - به روش الکتریکی - آلياژی
)٠٫۵CRاضافه بها هر یک اینچ ضخانت اضافی - (>%

M2CWPW010202
١٩٣۴۵٨

گروه کد

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

ALL EQUIPMENT ٠١۵،٨٢۵،۴۴٠ متر طول

جوش

٣٠٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پيش گرم کردن جوش ها - بروش الکتریکی M2CWPH01
١٩۴١۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٩١٠،۶٠٠ متر طول

جوش

٣٠٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پيش گرم کردن جوش ها - توسط مشعل برش M2CWPH02
١٩۴٢۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١٢٩٩،١٢٠ متر طول

جوش

٣٠۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

آزمایش های با هوای فشرده M2CWAT
١٩۵١۵٨

گروه کد

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

FOR ALL STORAGE TANK

NOZZLES
٠١٣۴٣،٣١٠ عدد

٣٠۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 کيلومتر تجهيزات رنگ و عایق۵فصل بيستم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - حمل بيش از 

نصب تجهيزات، رنگ و عایق

فصل بيستم- حمل بيش از ۵ کيلومتر تجهيزات رنگ و عایق

ردیف های این فصل بابت اضافه بهای حمل تجهيزات و مصالح تحویلی به پيمانكار در مواردی است آه فاصله انبار آارفرما تا محل نصب بيش از ١۵–
آيلومتر و در خارج از محدوده محل اجرای آار باشد. هزینه های تحویل مصالح، بارگيری و تخليه و حمل تا ۵ آيلومتر در خارج از محدوده محل اجرای آار

.در قيمت های نصب منظور شده است

٣٠۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 کيلومتر تجهيزات رنگ و عایق۵فصل بيستم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - حمل بيش از 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

M2TR کيلومتر۵حمل بيش از 
٢٠٠١۵٨

گروه کد

 کيلومتر۵فصل بيستم - نصب تجهيزات، رنگ و عایق - حمل بيش از 
تجهيزات رنگ و عایق

W: UP TO 20 TON ٠١١،٧٠٠ تن/کيلومتر

W:   >20-50   TON ٠٢۴٨٠ تن/کيلومتر

٣٠٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

آارهای برق

فصل بيست و یكم - کابل کشی و سيم کشی

بهای ردیف های این فصل براساس متر طول آابل یا سيم محاسبه می شود. در ردیف های مربوط به ماسه ریزی و آجرچينی واحد اندازه گيری مترمربع١–
.است

، می باشد. در صورت استفاده از سطوح ولتاژ غير مذآور در این IPS-M-EL-270 دسته بندی آابل ها از لحاظ سطح ولتاژ منطبق بر استاندارد٢–
.) ، از ردیف مربوط به اولين سطح ولتاژ باالی سطح مورد نظر(٣٣ برای ٢۴ آيلو ولت) استفاده می شودKV 24استاندارد(به عنوان مثال 

برای Sمجموع سطح مقطع هادی های بكار رفته در آابل می باشد. بعنوان مثال،   S محاسبه شده است. منظور از S قيمت ها برحسب سطح مقطع٣–
.آابل ٣×۴ ميليمتر مربع، معادل ١٢ ميليمترمربع و برای آابل ٧٠+٩۵×٣ ميليمترمربع ، معادل ٣۵۵ ميليمترمربع است

.قيمت های این فصل بر اساس سه نوع ساختار آابل: ١) بدون زره ٢) زره دار ٣) زره دار با  غالف سربی محاسبه شده است۴–
و غيره) در قيمت ها منظور شده است و هيچگونه تغيير  XLPE , PE, PVCعایق و پوشش تمامی آابل ها در این بخش، بدون توجه به جنس آنها(۵–

.قيمت از این بابت محاسبه نمی شود
.اجرای آابل داخل ترانشه بتونی و یا آانال خاآی می  باشد (UNDER GROUND)منظور از آابل آشی زیر زمينی۶–
.اجرای آابل روی سينی و نردبان آابل یكسان فرض شده  و از تفاوت های اجرایی جزیی چشم پوشی شده است٧–
تمامی آارهای تكميلی مربوط به آابل آشی شامل مرتب آردن، مهار آردن، نصب شماره آابل، آزمایش طبق نقشه و مشخصات فنی و تحویل به٨–

.آارفرما، در قيمت ها منظور شده است
، هزینه آن باید جداگانه HIGH POT TEST و تلفن چك در نظر گرفته شده است. در صورت نياز به (MEGGER TESTER)آزمایش آابل با مگر تستر٩–

.محاسبه شود
در صورتی آه هر رشته آابل از ابتدا تا انتها از لحاظ محل اجرا(زیر زمينی روی سينی، یا نردبان آابل، داخل آاندوئيت)  تحت بيش از یك ردیف قرار١٠–

:گيرد، به شرح زیر ارزیابی می شود
هرگاه حداقل ٨٠% طول مسير اجرا از یك نوع خاص باشد، تمامی مسير اجرای آن رشته آابل تحت همان ردیف قرار می گيرد. در غير اینصورت، هر
بخش از آابل مورد نظر تحت ردیف مربوط منظور می شود. به عنوان مثال، اگر ١٠٠ متر آابل از محل ترانسفورماتور تا اتاق آنترل اجرا شود و ٨۶ متر از
مسير اجرا داخل ترانشه خاآی و ١۴ متر  داخل آاندوئيت باشد، تمامی ١٠٠ متر آابل تحت ردیف مربوط به  ترانشه خاآی قرار می گيرد. اگر ٧٣ متر
از مسير اجرای این آابل داخل ترانشه خاآی  و ٢٧ متر  داخل آاندوئيت باشد، هریك از این طول ها تحت ردیف مربوط به خود قرار خواهد گرفت: ٧٣

.متر داخل ترانشه خاآی و ٢٧ متر داخل آاندوئيت
:در محاسبه بهای ردیف ها مراحل اجرایی زیر منظور شده است ١١–

بازبينی قرقره آابل در انبار آارفرما، تحویل گيری و حمل قرقره از انبار آارفرما به انبار پيمانكار-
 حمل قرقره از انبار پيمانكار به محل اجرا و قراردادن آن روی خرك آابل-
 خواباندن آابل یا سيم در محل تعيين شده طبق نقشه و مشخصات فنی-
مرتب آردن، مهار آردن و نصب شمار آابل یا سيم (در صورت نياز)-
آزمایش های عایقی و صحت اتصال و تحول به آارفرما-

قيمت ردیف ها بر مبنای هادی مسی محاسبه شده است. در صورتی آه هادی آابل آلومينيومی باشد، ضریب ٠/٧ به ردیف های مربوط اعمال١٢–
.می شود

.در آابل آشی تلفن، سر سيم بندی جزو مراحل اجرایی و هزینه آن در قيمت ها منظور شده است١٣–
قيمت ردیف های آابل تلفن بر مبنای اجرا روی سينی یا نردبان آابل محاسبه شده است. برای سایر روش های اجرا، از قيمت همين ردیف ها استفاده١۴–

.می شود
.قطرهای مختلف هادی در آابل های تلفن یكسان فرض شده است و قيمت ها تنها بر اساس تعداد روج های هر آابل محاسبه گردیده است١۵–
، می باشد. برای سيم آشی به روش های دیگر، از همين ردیف هاCLOSED TYPE  ردیف های سيم آشی براساس سيم آشی داخل آاندوئيت از نوع١۶–

.استفاده می شود

٣٠٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

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

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - زیر زمينی - بدون زره ELCW01BDUA
٢١٠١۵٨

گروه کد

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

S  <=16  MM2٠٠ ٠١١۶،٣٧٠٢٢،١١٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٣٢،٢٨٠٣٨،۴۶٠ ٠٢١٨،٧٠٠٢۵،۴٩٠٢٧،۶٨٠ متر

40 < S <= 64 MM2۴٠،٠۵٠۴٨،١٩٠ ٠٣٢٣،٣٨٠٣١،٨۶٠٣٣،٩٨٠ متر

64 < S <= 100 MM2۴٨،٨٢٠۵۶،۶۶٠ ٠۴٢٨،٠۶٠٣٨،٢٢٠۴٢،٩۵٠ متر

100 < S <= 140 MM2۵٩،۴٠٠۶٨،٣١٠ ٠۵٣٧،٣٢٠۴٧،٠٩٠۵٢،۶٩٠ متر

140 < S <= 190 MM2۶۶،٢۶٠٧۵،١٢٠ ٠۶۴۴،٣٢٠۵۵،٩٢٠۵٩،۶۶٠ متر

190 < S <= 240 MM2٧١،٠٨٠٧٩،٢٣٠ ٠٧۴٨،٩٨٠۶١،٨١٠۶۵،١٠٠ متر

240 < S <= 300 MM2٨٠،١٨٠٨٧،٨٢٠ ٠٨۵۵،٩۶٠٧٠،۶٣٠٧۴،۶٨٠ متر

300 < S <= 450 MM2١١٣،٩۵٠١٢٢،٧٣٠ ٠٩٨۶،٣٨٠١٠٢،۵٧٠١٠٧،٣٩٠ متر

450 < S <= 500 MM2١۶٨،۵٧٠١٧٩،٩۴٠ ١٠١٢٩،۵۵٠١۵٣،٨۴٠١۶٠،٣٢٠ متر

500 < S < = 650 MM2١٨۵،۶۶٠١٩٧،٢۵٠ ١١١۴٣،٩۵٠١٧٠،٩٣٠١٧٧،٣۶٠ متر

650 < S < =800 MM2٢٢٣،٩٢٠٢٣٢،۵٣٠ ١٢١٧٨،۴٨٠٢١١،٩۶٠٢١٨،٨۵٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٢٨٢،٢٣٠٢٩١،۶۵٠ ١٣٢٣٠،٣١٠٢٧٣،۴٩٠٢٧٧،٢٠٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٣٣٠،۶٢٠٣۴٠،١۴٠ ١۴٢٧٣،۴٨٠٣٢۴،٧٨٠٣٢۶،٢١٠ متر

S> 1200 MM2٣۵٨،٠٠٠٣٨٠،٢٠٠ ١۵٣١۶،۶٧٠٣۴٠،٨٠٠٣۵٣،۵۴٠ متر

٣٠٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

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

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - زیر زمينی - زره دار ELCW01BDAR
٢١٠٢۵٨

گروه کد

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

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢٢،١١٠٢٢،٩۵٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٢۵،٢٨٠٢۶،١١٠٣٢،٩٣٠ متر

40 < S <= 64 MM2۴٧،١٢٠۵۵،۴٨٠ ٠٣٣١،۵٩٠٣٢،٣۴٠۴٠،٨۶٠ متر

64 < S <= 100 MM2۵۶،٠۵٠۶۴،٣٨٠ ٠۴٣٧،٩٠٠٣٨،۶٣٠۴٩،٨٠٠ متر

100 < S <= 140 MM2۶٧،٩١٠٧٧،۶٩٠ ٠۵۴۶،٧٠٠۴٨،٩١٠۶٠،۵٨٠ متر

140 < S <= 190 MM2٧۴،۵٠٠٨٣،٧٨٠ ٠۶۵۵،۴۵٠۵٧،٨١٠۶٧،۵٩٠ متر

190 < S <= 240 MM2٧٩،۵۴٠٨٩،٠۴٠ ٠٧۶١،٢٨٠۶٣،١۴٠٧٢،۵١٠ متر

240 < S <= 300 MM2٨٨،۶٠٠٩٧،٩٣٠ ٠٨٧٠،٠۴٠٧١،۵٨٠٨١،٨٠٠ متر

300 < S <= 450 MM2١٢۵،۴٨٠١٣٨،٢١٠ ٠٩١٠١،٩٩٠١٠۴،٧۴٠١١۵،۶٣٠ متر

450 < S <= 500 MM2١٨١،۵٧٠١٩۵،۵۵٠ ١٠١۵٢،٩٧٠١۵٧،٠٨٠١٧١،٠٧٠ متر

500 < S < = 650 MM2١٩٨،۴٧٠٢١٢،٢۵٠ ١١١۶٩،٩٨٠١٧٣،٧۴٠١٨٨،٣٩٠ متر

650 < S < =800 MM2٢٣۶،٨۶٠٢۵٠،۵۴٠ ١٢٢١٠،٧٨٠٢١۶،٨٣٠٢٢٧،٢۵٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٢٩٣،٠٨٠٣٠۴،٣٧٠ ١٣٢٧١،٩۶٠٢٧٩،٧٩٠٢٨۶،۴۴٠ متر

1000 < S < 1200 MM2٣۴٠،١۴٠٣۴٩،٩۶٠ ١۴٣٢٢،٩٧٠٣٣۵،٣۴٠٣٣۵،۵٧٠ متر

S> 1200 MM2٣۶١،٧۵٠٣٨۵،۵٠٠ ١۵٣۴١،٠٣٠٣۵١،٢۴٠٣۵۵،۶٣٠ متر

٣١٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

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

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - زیر زمينی - زره دار با غالف سربی ELCW01BDAL
٢١٠٣۵٨

گروه کد

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

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢۴،۵۵٠٢٩،٧۴٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٢٨،٠۵٠٣٣،٨٣٠۴٢،۵۴٠ متر

40 < S <= 64 MM2۶٠،٢١٠۶٩،٨٢٠ ٠٣٣۵،٠٧٠۴١،٩٢٠۵٢،٧٨٠ متر

64 < S <= 100 MM2۶٩،٧۶٠٨١،٠٠٠ ٠۴۴١،٧۵٠۴٨،۵٢٠۶٢،۶٧٠ متر

100 < S <= 140 MM2٨۴،۴٨٠٩۶،٩٣٠ ٠۵۵٢،١٠٠۶١،۴۶٠٧۶،٢٣٠ متر

140 < S <= 190 MM2٩٢،۶۵٠١٠۴،٢٠٠ ٠۶۶١،۵۶٠٧٢،۶۴٠٨۵،٠۶٠ متر

190 < S <= 240 MM2٩٨،٨٩٠١١٠،٧٢٠ ٠٧۶٨،٠٢٠٧٩،٣۴٠٩١،٢٣٠ متر

240 < S <= 300 MM2١١٠،١۵٠١٢١،٧٣٠ ٠٨٧٧،٧۴٠٨٩،٩٢٠١٠٢،٩١٠ متر

300 < S <= 450 MM2١۵۴،۴١٠١٧٠،۵٩٠ ٠٩١١۴،٨۴٠١٣٠،١٠٠١۴٣،٧٠٠ متر

450 < S <= 500 MM2٢٢٣،٣٩٠٢۴١،٣۴٠ ١٠١۶٩،٨١٠١٩۵،١۵٠٢١٢،۶٠٠ متر

500 < S < = 650 MM2٢۴۴،٢١٠٢۶٠،۴۶٠ ١١١٨٨،۶٩٠٢١۵،٨۵٠٢٣۴،١١٠ متر

650 < S < =800 MM2٢٩١،٣٣٠٣٠٨،٢٠٠ ١٢٢٣٣،٩٧٠٢۶٩،٣٨٠٢٨٢،۴٠٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٣۶٠،٣٩٠٣٧٣،٩٧٠ ١٣٣٠١،٨٨٠٣٣٨،۵٩٠٣۵۵،٨٩٠ متر

1000 < S < 1200 MM2۴٢۴،٣٣٠۴٣۶،۴٨٠ ١۴٣۵٨،۴٨٠۴٠۵،٨١٠۴٠۶،٠٧٠ متر

S> 1200 MM2۴۴٩،٠٨٠۴٨٠،١٧٠ ١۵۴١٨،٣٣٠۴۴٠،٠۴٠۴۴٣،۵٩٠ متر

٣١١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

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

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - روی سينی یا نردبان کابل - بدون زره ELCW01TLUA
٢١٠۴۵٨

گروه کد

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

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢٠،٨٣٠٢٧،۵١٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2۴٠،۵٠٠۴٨،٢٨٠ ٠٢٢٣،٨١٠٣١،۴٢٠٣۴،۴٢٠ متر

40 < S <= 64 MM2۵٠،٢٣٠۶٠،۴٨٠ ٠٣٢٩،٧۵٠٣٩،٢٩٠۴٢،٢٨٠ متر

64 < S <= 100 MM2۶١،٢٣٠٧١،١١٠ ٠۴٣۵،٧١٠۴٧،١۴٠۵٣،۴۴٠ متر

100 < S <= 140 MM2٧۴،٨۵٠٨۶،١٧٠ ٠۵۴٧،۵١٠۵٨،٣٩٠۶۵،٩۴٠ متر

140 < S <= 190 MM2٨٣،۵٠٠٩۴،٧٣٠ ٠۶۵۶،۴٢٠۶٩،٣۴٠٧۴،۶٣٠ متر

190 < S <= 240 MM2٨٩،۵۵٠٩٩،٨۵٠ ٠٧۶٢،٣۶٠٧۶،۶۴٠٨١،۴١٠ متر

240 < S <= 300 MM2١٠١،٠١٠١١٠،۶٩٠ ٠٨٧١،٢۶٠٨٧،۵٨٠٩٣،۴٣٠ متر

300 < S <= 450 MM2١۴۵،٧٧٠١۵٧،٠۵٠ ٠٩١١١،٠۵٠١٢٩،٨۴٠١٣۶،٧٣٠ متر

450 < S <= 500 MM2٢١۵،۶۵٠٢٣٠،٢٧٠ ١٠١۶۶،۵۶٠١٩۴،٧١٠٢٠۴،١٠٠ متر

500 < S < = 650 MM2٢٣٧،۴۶٠٢۵٢،٣٧٠ ١١١٨۵،٠۶٠٢١۶،٣٧٠٢٢۵،٧۶٠ متر

650 < S < =800 MM2٢٨۶،٣٩٠٢٩٧،۴۵٠ ١٢٢٢٩،۴۶٠٢۶٨،٢٨٠٢٧٨،۶١٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٣۶٠،٩٢٠٣٧٣،٠٧٠ ١٣٢٩۶،٠٩٠٣۴۶،١۶٠٣۵٢،٨٣٠ متر

1000 < S < 1200 MM2۴٢٢،٧۵٠۴٣۵،٠١٠ ١۴٣۵١،۶١٠۴١١،٠۶٠۴١۵،١٧٠ متر

S> 1200 MM2۵٠٠،۴٣٠۵٠۵،١۴٠ ١۵۴٠٧،١١٠۴٧۵،٩٨٠۴٨٠،٧٣٠ متر

٣١٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

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

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - روی سينی یا نردبان کابل - زره دار ELCW01TLAR
٢١٠۵۵٨

گروه کد

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

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢٧،۵١٠٢٨،۵۶٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٣١،۴٢٠٣٢،۴٨٠۴١،٠٠٠ متر

40 < S <= 64 MM2۵٨،٩٣٠۶٩،۶٩٠ ٠٣٣٩،٢٩٠۴٠،٢٣٠۵٠،٨٨٠ متر

64 < S <= 100 MM2٧٠،٠٩٠٨٠،٨۴٠ ٠۴۴٧،١۴٠۴٨،٠٣٠۶٢،٠٢٠ متر

100 < S <= 140 MM2٨۵،٣٢٠٩٨،٠٢٠ ٠۵۵٨،٣٩٠۶١،١٨٠٧۵،٨۴٠ متر

140 < S <= 190 MM2٩٣،۵۶٠١٠۵،۶٨٠ ٠۶۶٩،٣۴٠٧٢،٣٣٠٨۴،۶٢٠ متر

190 < S <= 240 MM2٩٩،٨٨٠١١٢،٣١٠ ٠٧٧۶،۶۴٠٧٨،٩٧٠٩٠،٧۶٠ متر

240 < S <= 300 MM2١١١،٢۴٠١٢٣،۴٧٠ ٠٨٨٧،۵٨٠٨٩،۵٣٠١٠٢،٣٧٠ متر

300 < S <= 450 MM2١۶٠،١٠٠١٧۶،٩۵٠ ٠٩١٢٩،٨۴٠١٣٣،٣١٠١۴٧،٢٧٠ متر

450 < S <= 500 MM2٢٣١،۶۴٠٢۵٠،٣٣٠ ١٠١٩۴،٧١٠١٩٩،٩۵٠٢١٧،٨۶٠ متر

500 < S < = 650 MM2٢۵٣،٢١٠٢٧١،۶٧٠ ١١٢١۶،٣٧٠٢٢١،١۴٠٢٣٩،٩٢٠ متر

650 < S < =800 MM2٣٠٢،٠٨٠٣٢٠،۶٠٠ ١٢٢۶٨،٢٨٠٢٧۶،٠٣٠٢٨٩،٣۵٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٣٧٣،٧۴٠٣٨٩،٣٨٠ ١٣٣۴۶،١۶٠٣۵۶،١۶٠٣۶۴،۶٧٠ متر

1000 < S < 1200 MM2۴٣٣،٧٠٠۴۴٧،۶٠٠ ١۴۴١١،٠۶٠۴٢۶،٩١٠۴٢٧،١٧٠ متر

S> 1200 MM2۵٠٣،٨٢٠۵١٠،١۶٠ ١۵۴٧۵،٩٨٠۴٧٧،٩٢٠۴٨۵،٢١٠ متر

٣١٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

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

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - داخل کاندوئيت - بدون زره ELCW01CDUA
٢١٠۶۵٨

گروه کد

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

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢٢،٧۶٠٢٩،۵٠٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2۴٣،۶٨٠۵٢،٢١٠ ٠٢٢۶،٠٠٠٣٣،٧١٠٣۶،٩٧٠ متر

40 < S <= 64 MM2۵۴،١٧٠۶۵،٣٨٠ ٠٣٣٢،۴٩٠۴٢،١٢٠۴۵،۴٠٠ متر

64 < S <= 100 MM2۶۶،٠٧٠٧۶،٨٩٠ ٠۴٣٨،٩٩٠۵٠،۵۶٠۵٧،۴٣٠ متر

100 < S <= 140 MM2٨٠،٩۴٠٩٣،٣۵٠ ٠۵۵١،٨۵٠۶٢،٨۴٠٧١،٠٩٠ متر

140 < S <= 190 MM2٩٠،٢۵٠١٠٢،۵۵٠ ٠۶۶١،۵٨٠٧۴،۶٣٠٨٠،۴١٠ متر

190 < S <= 240 MM2٩۶،٧۴٠١٠٨،٠٢٠ ٠٧۶٨،٠۶٠٨٢،۴٨٠٨٧،٧٠٠ متر

240 < S <= 300 MM2١٠٩،١٢٠١١٩،٧۴٠ ٠٨٧٧،٧۶٠٩۴،٢۵٠١٠٠،۶۶٠ متر

300 < S <= 450 MM2١۶٠،٠٧٠١٧٢،۵٨٠ ٠٩١٢٢،۶٧٠١۴٢،٢۴٠١۴٩،٨۶٠ متر

450 < S <= 500 MM2٢٣۶،٨٠٠٢۵٣،٠١٠ ١٠١٨٣،٩٩٠٢١٣،٣٣٠٢٢٣،٧٠٠ متر

500 < S < = 650 MM2٢۶٠،٧٢٠٢٧٧،٢٨٠ ١١٢٠۴،۴٢٠٢٣٧،٠٢٠٢۴٧،۴۵٠ متر

650 < S < =800 MM2٣١۴،٣٧٠٣٢۶،۶۴٠ ١٢٢۵٣،۴٩٠٢٩٣،٩١٠٣٠۵،٣٧٠ متر

800 < S < = 1000 MM2٣٩۶،١١٠۴٠٩،۵٩٠ ١٣٣٢٧،١٠٠٣٧٩،٢۵٠٣٨۶،۶٣٠ متر

1000 < S < 1200 MM2۴۶٣،٨٣٠۴٧٧،۴٢٠ ١۴٣٨٨،۴٢٠۴۵٠،٣٢٠۴۵۴،٨۴٠ متر

S> 1200 MM2۵۵٠،١۴٠۵۵۵،۴٣٠ ١۵۴۴٩،٧۵٠۵٢١،۴۴٠۵٢۶،۶٧٠ متر

٣١۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
UP TO 1.0 KVواحدسطح مقطع

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

3.3-6.6 KV11-20 KV33 KV66 KV
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های قدرت و کنترل - داخل کاندوئيت - زره دار ELCW01CDAR
٢١٠٧۵٨

گروه کد

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

S  <=16  MM2٠٠ ٠١٢٩،۵٠٠٣٠،۶۴٠٠ متر

16 < S <= 40 MM2٠٠ ٠٢٣٣،٧١٠٣۴،٨۶٠۴۴،١۶٠ متر

40 < S <= 64 MM2۶٣،٩٣٠٧۵،۵١٠ ٠٣۴٢،١٢٠۴٣،١۶٠۵۴،٧٨٠ متر

64 < S <= 100 MM2٧۶،٠٧٠٨٧،۵٨٠ ٠۴۵٠،۵۶٠۵١،۵۴٠۶۶،٨٠٠ متر

100 < S <= 140 MM2٩٢،٧٩٠١٠۶،٣۶٠ ٠۵۶٢،٨۴٠۶۵،٨٩٠٨١،٩٠٠ متر

140 < S <= 190 MM2١٠١،۶٧٠١١۴،۵۵٠ ٠۶٧۴،۶٣٠٧٧،٨٩٠٩١،٣٣٠ متر

190 < S <= 240 MM2١٠٨،۴٧٠١٢١،٧٠٠ ٠٧٨٢،۴٨٠٨۵،٠٣٠٩٧،٩٠٠ متر

240 < S <= 300 MM2١٢٠،٧٩٠١٣٣،٧٣٠ ٠٨٩۴،٢۵٠٩۶،٣٨٠١١٠،۴٣٠ متر

300 < S <= 450 MM2١٧۶،۵٣٠١٩۴،۶٧٠ ٠٩١۴٢،٢۴٠١۴۶،٠٩٠١۶١،۵۴٠ متر

450 < S <= 500 MM2٢۵۵،٣٢٠٢٧۵،٢٩٠ ١٠٢١٣،٣٣٠٢١٩،١۴٠٢٣٨،٩٧٠ متر

500 < S < = 650 MM2٢٧٩،٠۵٠٢٩٨،۶٨٠ ١١٢٣٧،٠٢٠٢۴٢،٣۴٠٢۶٣،١٢٠ متر

650 < S < =800 MM2٣٣٢،٧٩٠٣۵٢،٣١٠ ١٢٢٩٣،٩١٠٣٠٢،۵١٠٣١٧،٢٧٠ متر

800 < S < = 1000 MM2۴١١،۵٨٠۴٢٧،۶۶٠ ١٣٣٧٩،٢۵٠٣٩٠،٣٢٠٣٩٩،٧٧٠ متر

1000 < S < 1200 MM2۴٧٧،۴٢٠۴٩١،٣٩٠ ١۴۴۵٠،٣٢٠۴۶٧،٩١٠۴۶٨،١۴٠ متر

S> 1200 MM2۵٨٩،۵٠٠۶١٠،٩٨٠ ١۵۵٢١،۴۴٠۵٣٧،٠١٠۵٧٨،۴٠٠ متر

٣١۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] BD [2] TC

UNDERGROUNDON TRAY OR LADDER/CONUIT
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل های تلفن ELCW02
٢١١١۵٨

گروه کد

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

N<=12 PAIRS ٠١۵٢،۶٠٠۶٣،٨٩٠ متر

12< N <= 60 PAIRS ٠٢٧٣،۴۴٠٧٨،١۵٠ متر

60< N <=100 PAIRS ٠٣٩۴،۶٣٠١٠٠،۵٠٠ متر

100< N   PAIRS ٠۴١١۵،۶۵٠١٢٢،٨۵٠ متر

٣١۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] FR [2] SR

MULTI-STRAND, FLEXIBLESOLID
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيم ها ELCW03
٢١٢١۵٨

گروه کد

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

S < =  0.5  MM2 ٠١٧،۵۴٠٨،٠٣٠ متر

0.5 <S <= 1.5 MM2 ٠٢١٠،٠۶٠١٠،٧١٠ متر

1.5 < S <=6 MM2 ٠٣١٢،۵٧٠١٣،٣٨٠ متر

6 < S <= 16 MM2 ٠۴١۶،٣۵٠١٧،۴١٠ متر

٣١٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢١٣١۵٨

گروه کد

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

ELEC. HEAT TRACING

CABLE
٠١٧٠،١۵٠ متر

COAXIAL CABLE ٠٢٨٣،٣٩٠ متر

٣١٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 آجر چينی داخل تراشه ELCW05
٢١۴١۵٨

گروه کد

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

LAYING SAND ٠١۶۶،٨۶٠ متر

LAYING BLOCKS ٠٢٩۴،٨۶٠ متر

٣١٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 )واحد اندازه گيری ردیف های این فصل، سر یا انتهای آابل شامل یك یا چند رشته١–
HEAT SHRINK بهای ردیف های سر سيم بندی آابل های فشار ضعيف و آنترل شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای آابلشو و سرسيم و٢–

.می باشد
بهای ردیف های سر سيم بندی آابل های فشار متوسط(بيش از ١٠٠٠ ولت تا ۶۶ آيلوولت) شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای آابلشو و سر٣–

.، می باشد(CONNECTION KIT )آابل
.هزینه آن جداگانه محاسبه می شود  HIGH POT TEST آزمایش های الزم با مگر تستر و تلفن چك در نظر گرفته شده است. در صورت نياز به۴–
بهای اتصال(مفصل بندی) آابل های فشار متوسط، ٢/۴ برابر بهای ردیف های سر سيم بندی همان آابل هاست. هرگاه در موارد خاص و با نظر مهندس۵–

.مشاور نياز به اتصال سایر انواع آابل ها، باشد بهای هر ردیف ٢/١۵ برابر ردیف سر سيم بندی آابل مربوط می باشد
:در محاسبه بهای ردیف های سر سيم بندی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۶–

 فرم دادن آابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی-
 جدا آردن پوسته و عایق و نصب آابلشو یا سر سيم-
 نصب شماره سيم و آابل-
 پوشاندن قسمت های برق دار هادی با استفاده از نوار چسب یا روش های مشابه طبق مشخصات فنی-
 بستن سر سيم در  محل مشخص شده طبق مشخصات فنی-
 آزمایش های عایق 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
 فرم دادن آابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی-
 جدا آردن پوسته و عایق-
 مفصل بندی طبق مشخصات فنی-
 آزمایش های عایقی و صحت اتصال و تحویل به آارفرما-

٣٢٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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)

سر سيم بندی کابل های کنترل ELTJ01
٢٢٠١۵٨

گروه کد

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

S<=1 MM2١٢١،۴١٠١٧٠،۵٩٠ ١۶٠،١٣٠ ٠١٢٣،۶٢٠۶١،١١٠٩٠،۵٠٠ سر

1< S <= 2.5 MM2٢٢۴،٨۴٠٣١۵،٩٠٠ ٢٩۶،۵۴٠ ٠٢۴٣،٧۴٠١١٣،١٧٠١۶٧،۵٩٠ سر

2.5< S <= 4 MM2٢٨٧،٧٩٠۴٠۴،٣۶٠ ٣٧٩،۵٧٠ ٠٣۵۵،٩٨٠١۴۴،٨۵٠٢١۴،۵٢٠ سر

٣٢١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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)

سر سيم بندی کابل های فشار ضعيف - بدون ذره ELTJ02UA
٢٢١١۵٨

گروه کد

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

S<=2.5 MM2۴٧،٣۶٠ ٠١١۴،٩٧٠٢٣،۵۶٠٣٣،٧۴٠ سر

2.5< S <=10 MM2۵٩،٢٠٠ ٠٢١٨،٧١٠٢٩،۴۵٠۴٢،١٨٠ سر

10< S <=35 MM2٨٨،٨٠٠ ٠٣٢٨،٠۶٠۴۴،١٧٠۶٣،٢٧٠ سر

35< S <=95 MM2١۴٨،٠٠٠ ٠۴۴۶،٧٧٠٧٣،۶١٠١٠۵،۴۵٠ سر

95< S < 185 MM2٢٣۶،٨٠٠ ٠۵٧۴،٨٣٠١١٧،٧٨٠١۶٨،٧٣٠ سر

185< S <=300 MM2٣٢۵،۶٠٠ ٠۶١٠٢،٨٩٠١۶١،٩۵٠٢٣٢،٠٠٠ سر

300< S <500 MM2۴۴۴،٠٠٠ ٠٧١۴٠،٣٠٠٢٢٠،٨۴٠٣١۶،٣۶٠ سر

500<S MM2۵٩١،٩٩٠ ٠٨١٨٧،٠٧٠٢٩۴،۴۵٠۴٢١،٨٢٠ سر

٣٢٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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)

سر سيم بندی کابل های فشار ضعيف - زره دار ELTJ02AR
٢٢١٢۵٨

گروه کد

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

S<=2.5 MM2۵۴،٣۵٠ ٠١١۶،٧٩٠٢۶،٣۵٠٣٧،۵٣٠ سر

2.5< S <=10 MM2۶٧،٩٣٠ ٠٢٢٠،٩٨٠٣٢،٩۵٠۴۶،٩٢٠ سر

10< S <=35 MM2١٠١،٨٩٠ ٠٣٣١،۴٧٠۴٩،۴٢٠٧٠،٣٨٠ سر

35< S <=95 MM2١۶٩،٨٢٠ ٠۴۵٢،۴۵٠٨٢،٣۶٠١١٧،٢٩٠ سر

95< S < =185 MM2٢٧١،٧٢٠ ٠۵٨٣،٩٣٠١٣١،٧٨٠١٨٧،۶۶٠ سر

185< S <=300 MM2٣٧٣،۶٢٠ ٠۶١١۵،۴٠٠١٨١،١٩٠٢۵٨،٠۴٠ سر

300< S <=500 MM2۵٠٩،۴٧٠ ٠٧١۵٧،٣۶٠٢۴٧،٠٩٠٣۵١،٨٧٠ سر

500<S MM2۶٧٩،٣٠٠ ٠٨٢٠٩،٨١٠٣٢٩،۴۵٠۴۶٩،١۶٠ سر

٣٢٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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)

سر سيم بندی کابل های فشار ضعيف - زره دار با غالف سربی ELTJ02AL
٢٢١٣۵٨

گروه کد

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

S<=2.5 MM2۵۵،٢۶٠ ٠١١٧،٨٧٠٢٨،٠۴٠٣٩،٨٧٠ سر

2.5< S <=10 MM2۶٩،٠٧٠ ٠٢٢٢،٣۴٠٣۵،٠۵٠۴٩،٨٣٠ سر

10< S <=35 MM2١٠٣،۶١٠ ٠٣٣٣،۵١٠۵٢،۵٨٠٧۴،٧۵٠ سر

35< S <=95 MM2١٧٢،۶٨٠ ٠۴۵۵،٨۶٠٨٧،۶٣٠١٢۴،۵٨٠ سر

95< S <= 185 MM2٢٧۶،٣٠٠ ٠۵٨٩،٣٧٠١۴٠،٢١٠١٩٩،٣۴٠ سر

185< S <=300 MM2٣٧٩،٩١٠ ٠۶١٢٢،٨٨٠١٩٢،٧٨٠٢٧۴،٠٩٠ سر

300< S <=500 MM2۵١٨،٠۶٠ ٠٧١۶٧،۵۶٠٢۶٢،٨٩٠٣٧٣،٧۶٠ سر

500<S MM2۶٩٠،٧۴٠ ٠٨٢٢٣،۴١٠٣۵٠،۵٢٠۴٩٨،٣۴٠ سر

٣٢۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 کيلوولت۶/۶سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - تا 
٢٢٢١۵٨

گروه کد

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

10< S <=35 MM2٨۴۶،٧۶٠ ٠١۴١٨،١١٠۶٣۴،۴٩٠٨٢٩،٠٠٠ سر

35< S <=95 MM2١،٣۵۴،٢۵٠ ٠٢۶۶٨،٨١٠١،٠١۵،۵٨٠١،٣٢۵،٧۴٠ سر

95< S <= 185 MM2٢،٠٣٢،١۵٠ ٠٣١،٠٠٢،٩۵٠١،۵٢٣،۴٨٠١،٩٨٨،۶٩٠ سر

185< S <=300 MM2٢،٧٠٩،٢٧٠ ٠۴١،٣٣٧،١۶٠٢،٠٣٠،٣٧٠٢،۶۵١،٧٩٠ سر

300< S <=500 MM2٣،٣٨۶،٣٩٠ ٠۵١،۶٧١،٧۵٠٢،۵٣٨،٧۴٠٣،٣١۴،۴٣٠ سر

500<S MM2۴،٠۶٣،٩٨٠ ٠۶٢،٠٠۶،٢١٠٣،٠۴۵،٩۵٠٣،٩٧٧،٩٩٠ سر

٣٢۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 کيلوولت١١سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - تا 
٢٢٢٢۵٨

گروه کد

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

10< S <=35 MM2٩٧٣،١٨٠ ٠١۴٧٧،٣۵٠٧٢٨،۴٠٠٩۵١،٧٣٠ سر

35< S <=95 MM2١،۵۵۶،۶٩٠ ٠٢٧۶٣،۶٧٠١،١۶۵،۴۶٠١،۵٢٢،۶۴٠ سر

185< S <=300 mm2٢،٣٣۴،٩٧٠ ٠٣١،١۴۵،۴٧٠١،٧۴٨،۶١٠٢،٢٨۴،١٣٠ سر

185< S <=300 MM2٣،١١٣،٣٩٠ ٠۴١،۵٢٧،٠٣٠٢،٣٣١،٣٨٠٣،٠۴۵،٢٩٠ سر

300< S <=500 MM2٣،٨٩١،۶۶٠ ٠۵١،٩٠٨،٣٧٠٢،٩١۴،٠٧٠٣،٨٠۶،٧٧٠ سر

500<S MM2۴،۶٧٠،۵۴٠ ٠۶٢،٢٩٠،۴٨٠٣،۴٩۶،٨۴٠۴،۵۶٨،٨۶٠ سر

٣٢۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 کيلوولت٢٠سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - تا 
٢٢٢٣۵٨

گروه کد

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

10< S <=35 MM2١،١٢٩،۶۴٠ ٠١۵۵٠،٧۴٠٨۴۴،۶۴٠١،١٠۴،۴٩٠ سر

35< S <=95 MM2١،٨٠٧،۴٩٠ ٠٢٨٨٠،٨٧٠١،٣۵١،٨٣٠١،٧۶۶،٩٨٠ سر

95< S <= 185 MM2٢،٧١٠،٧٨٠ ٠٣١،٣٢١،٢۶٠٢،٠٢٧،٨٠٠٢،۶۵٠،٢۴٠ سر

185< S <=300 MM2٣،۶١۴،۵٣٠ ٠۴١،٧۶١،۴٢٠٢،٧٠٣،۵٣٠٣،۵٣٣،۵٠٠ سر

300< S <=500 MM2۴،۵١٨،٢٧٠ ٠۵٢،٢٠٢،۵٩٠٣،٣٧٩،۶۴٠۴،۴١٧،٢٣٠ سر

500<S MM2۵،۴٢٢،۴٨٠ ٠۶٢،۶۴٢،٩٩٠۴،٠۵۵،٣۶٠۵،٣٠٠،٩۵٠ سر

٣٢٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 کيلوولت٣٣سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - تا 
٢٢٢۴۵٨

گروه کد

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

10< S <=35 MM2١،۴٠۶،۴٩٠ ٠١۶٨٢،١٣٠١،٠۵٠،۵۴٠١،٣٧٣،۶٨٠ سر

35< S <=95 MM2٢،٢۵٠،۴٢٠ ٠٢١،٠٩١،٠۴٠١،۶٨٠،٨۵٠٢،١٩٨،٢٨٠ سر

95< S <= 185 MM2٣،٣٧۵،٧٨٠ ٠٣١،۶٣۵،۶٣٠٢،۵٢١،٠٧٠٣،٢٩٧،١١٠ سر

185< S <=300 MM2۴،۵٠٠،٣٧٠ ٠۴٢،١٨١،٣٨٠٣،٣۶١،٣٩٠۴،٣٩۶،٠٩٠ سر

300< S <=500 MM2۵،۶٢۵،٧۴٠ ٠۵٢،٧٢۶،۶۶٠۴،٢٠١،٩٢٠۵،۴٩۵،٣٩٠ سر

500<S MM2۶،٧۵١،۵۶٠ ٠۶٣،٢٧٢،۴٢٠۵،٠۴٢،٠٠٠۶،۵٩۵،١۴٠ سر

٣٢٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 کيلوولت۶۶سر سيم بندی کابل های فشار متوسط - تا 
٢٢٢۵۵٨

گروه کد

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

10< S <=35 MM2١،٧٠٣،۶٣٠ ٠١٨٢١،٩٨٠١،٢٧١،٠٨٠١،۶۶٣،۵٨٠ سر

35< S <=95 MM2٢،٧٢٧،٧۵٠ ٠٢١،٣١۵،۶٠٠٢،٠٣٣،٢١٠٢،۶۶٠،٠٢٠ سر

95< S <= 185 MM2۴،٠٨٩،٧٠٠ ٠٣١،٩٧٣،٠٩٠٣،٠۴٩،۵٨٠٣،٩٩٣،١٠٠ سر

185< S <=300 MM2۵،۴۵٣،٩٨٠ ٠۴٢،۶٣٢،٧۴٠۴،٠٧١،۴۴٠۵،٣٢٣،۶٣٠ سر

300< S <=500 MM2۶،٨٢٩،٧٠٠ ٠۵٣،٢٩١،٠٠٠۵،٠٨١،٢٠٠۶،۶۶١،٩۶٠ سر

500<S MM2٨،١۶٠،۴۶٠ ٠۶٣،٩۴۵،۶٠٠۶،١٠٣،٣٨٠٧،٩٨۵،٧١٠ سر

٣٢٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢٢٣١۵٨

گروه کد

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

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۵۴،٠٩٠۶٣،٣٩٠ سر

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۶۴،٨٢٠٧۵،۶۴٠ سر

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٧۵،۶٧٠٨٨،۵٨٠ سر

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٨۶،۵٩٠١٠١،٢١٠ سر

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١٢٩،٧۵٠١۵١،٩٧٠ سر

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١۶٢،٢۶٠١٨٩،٧٩٠ سر

M25 (1" DIA.) ٠٧٣١٣،۴٨٠٣۶۶،۶۴٠ سر

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۵١٨،٩٧٠۶٠۶،٧٠٠ سر

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٨۴٢،٩٩٠٩٨۵،٧٨٠ سر

M50 (2" DIA.) ١٠١،١٢۴،١۵٠١،٣١۴،٧٩٠ سر

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،۴٠۵،٣١٠١،۶۴٣،۴٣٠ سر

M75 (3" DIA.) ١٢١،۶٢١،٣۵٠١،٨٩۶،٣٠٠ سر

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣١،٨٣٧،۶٩٠٢،١۴٩،١٠٠ سر

٣٣٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢٢٣٢۵٨

گروه کد

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

M6 (1/4 " DIA.) ٠١٧۵،٣۵٠ سر

M8 (5/16" DIA.) ٠٢٩٠،٢۶٠ سر

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣١٠۵،۶٧٠ سر

M12 (1/2" DIA.) ٠۴١٢٠،۵٨٠ سر

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١٨١،٢١٠ سر

M20 (3/4" DIA.) ٠۶٢٢۶،٢۵٠ سر

M25 (1" DIA.) ٠٧۴٣٧،۴٧٠ سر

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨٧٢۴،٠۵٠ سر

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩١،١٧۶،۴٣٠ سر

M50 (2" DIA.) ١٠١،۵۶٨،۶٧٠ سر

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،٩۶٠،٧٢٠ سر

M75 (3" DIA.) ١٢٢،٢۶٢،۴٠٠ سر

M85 (3 1/4" DIA.) ١٣٢،۵۶۴،١٩٠ سر

٣٣١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

آارهای برق

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

بهای ردیف های نصب سينی و نردبان آابل( قطعات مستقيم و درپوش) و آاندوئيت برحسب مترطول و بهای ردیف های نصب قطعات خاص سينی و١–
.نردبان آابل(زانو ، سه راه وچهارراه) برحسب تعداد محاسبه شده است

.در ردیف های مربوط به آاندوئيت، هزینه نصب انواع بست به تعداد الزم و طبق مشخصات فنی منظور شده است٢–
هزینه ساخت و نصب تكيه گاه ها(ساپورت ها)، در ردیف های این فصل منظور نشده است و برای تعيين بهای آنها، باید به ردیف های فصل های مربوط٣–

.مراجعه شود
.نصب سينی و آاندوئيت روی انواع  تكيه گاه ها بصورت یكسان در نظر گرفته شده است۴–
در ردیف های مربوط به سينی و نردبان و آابل و آاندوئيت، هزینه تهيه پيچ، مهره، پرچ، رولپالگ و امثال آنها منظور نشده است. این قبيل لوازم، توسط۵–

.آارفرما تهيه می شود یا هزینه تهيه آن جداگانه محاسبه می شود
، نصب اتصاالت مربوط جزو هزینه نصب متر طول خطوط منظور شده است و بابت(CLOSED TYPE)در ردیف های مربوط به آاندوئيت از نوع بسته۶–

.اتصاالت، هزینه جداگانه ای محاسبه نمی شود
زانو، سه راه، چهارراه و بطور آلی قطعات خاص سينی یا نردبان آابل در این فصل بصورت پيش ساخته فرض شده است و ردیف های مربوط تنها شامل٧–

.هزینه نصب می باشد. در صورتی آه این قطعات در آارگاه توسط پيمانكار ساخته شود، هزینه ساخت آن جداگانه محاسبه می شود
.در محاسبه بهای ردیف های نصب سينی و نردبان آابل، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٨–

 حمل قطعات از انبار پيمانكار به محل نصب-
 نصب قطعات روی تكيه گاه ها شامل: برش در طول های الزم و نصب-
 تثبيت مكانيكی و تنظيم و تراز آردن قطمعات نصب شده-
 طبق مشخصات فنی (EARTH BONDING)نصب اتصاالت زمين-
لكه گيری محل های برش در صورت نياز-
تحویل به آارفرما-

:در محاسبه بهای ردیف های نصب آاندوئيت، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٩–
 حمل قطعات از انبار پيمانكار به محل نصب-
برش و رزوه آردن سر آاندوئيت ها (در صورت نياز)-
 نصب اتصاالت-
نصب بست ها و آاندوئيت ها-
 )نصب بوشينگ ها(در صورت نياز-
 تنظيم و تراز آردن خطوط و تحویل به آارفرما-

٣٣٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢٣٠١۵٨

گروه کد

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

W<= 10 CM ٠١١۶،٩٠٠١٨١،٠۴٠٩١،۶٠٠ متر

10< W <=30 CM ٠٢٢١،١۵٠٢٧١،٨۵٠١٢١،٩٣٠ متر

30< W <= 60 CM ٠٣٢٧،۴۶٠٣٣٩،٨۴٠١٣٧،١١٠ متر

60< W <=80 CM ٠۴٣١،٧۴٠۴٠٧،۶٠٠١۵٢،٢٩٠ متر

80 < W CM ٠۵۴٢،٣٠٠۴۵٢،۵۶٠١٨٢،۶١٠ متر

٣٣٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢٣١١۵٨

گروه کد

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

1/2" diam ٠١٧۶،۴١٠۴۴،٨١٠ متر

3/4" diam ٠٢٩١،٩٢٠۵۴،۴۴٠ متر

1" diam ٠٣١٢٢،٧٢٠٧٣،٧۴٠ متر

1 1/4" diam ٠۴١۴١،٢٨٠٨١،۶۴٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵١۵٨،٧۴٠٩۴،٣۴٠ متر

2" diam ٠۶١۶٧،٨۵٠١٠١،٠٣٠ متر

2 1/2" diam ٠٧١٨٣،۴٣٠١٠٨،٢۵٠ متر

3" diam ٠٨١٩٨،٧٩٠١١۴،٩۵٠ متر

3 1/2" diam ٠٩٢٢٠،٢٢٠١٢٩،٣۶٠ متر

4" diam ١٠٢۶٠،١٧٠١۵۵،٠١٠ متر

5" diam ١١٣٠۶،٠١٠١٨١،۶۴٠ متر

6" diam ١٢٣٣٣،٣٣٠١٩۶،٩۶٠ متر

٣٣۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب کاندوئيت ها - فوالدی قابل انعطاف ELTC02FS
٢٣١٢۵٨

گروه کد

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

3/4" diam ٠١١٠٨،۵٧٠ متر

1 1/2" diam ٠٢١٧۴،۵٠٠ متر

٣٣۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
٢٣١٣۵٨

گروه کد

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

1/2" diam ٠١١۶،۶١٠ متر

3/4" diam ٠٢١٩،٩٨٠ متر

1" diam ٠٣٢۶،۶۶٠ متر

1 1/4" diam ٠۴٣٠،۵٩٠ متر

1 1/2" diam. ٠۵٣۴،۶٧٠ متر

2" diam ٠۶٣۶،٧٣٠ متر

2 1/2" diam ٠٧۴٠،٠۶٠ متر

3" diam ٠٨۴٣،٢٩٠ متر

3 1/2" diam ٠٩۴٧،٩۴٠ متر

4" diam ١٠۵۶،۶٧٠ متر

5" diam ١١۶۶،۶٩٠ متر

6" diam ١٢٧٣،٢٨٠ متر

٣٣۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

آارهای برق

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

بهای ردیف های نصب پانل، ترانسفورماتور و باتری، برحسب آيلوگرم و بهای ردیف های نصب با سداآت، برحسب مترطول و بهای ردیف های نصب١–
.جعبه تقسيم، پریزهای صنعتی و ایستگاه آنترل محلی بر حسب تعداد محاسبه شده است

هزینه ساخت و نصب فریم ها، راك ها، تكيه گاه ها و امثال آنها در ردیف های این بخش محاسبه نشده است و برای این گونه فعاليت ها، از٢–
.ردیف فصل های مربوط استفاده می شود

.ردیف های این بخش، شامل نصب تجهيزات و تثبيت  آنها به انواع تكيه گاه ها(فریم، ساپورت و غيره) می باشد٣–
در صورتی آه جعبه تقسيم از نوع پانل روشنایی باشد بهای نصب آن شامل هزینه سرسيم بندی تمام سيم ها و آابل های خروجی است. در سایر۴–

.انواع جعبه تقسيم، برای سر سيم بندی باید از ردیف های فصل مربوط استفاده آرد
:در محاسبه بهای نصب پانل ها، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۵–

 حمل پانل ها از انبار پيمانكار به محل نصب(در صورت نياز)، نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی-
تثبيت مكانيكی شامل بستن پيچ های پانل ها به آف و پيچ های رابط بين پانل های مجاور-
 تنظيم و تراز آردن پانل ها از لحاظ افقی و عمودی-
)تكميل ارتباط الكتریكی بين پانل ها (در صورت نياز-
آزمایش عایقی و تحویل به آارفرما-

:در محاسبه بهای نصب ترانسفورماتورها، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
 جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی-
 تثبيت مكانيكی و تنظيم و تراز آردن-
بازدید نهایی و تحویل به آارفرما-

:در محاسبه بهای نصب باسداآت، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۶–
بازرسی تحویل گيری و حمل قطعات از انبار آارفرما به انبار پيمانكار-
 حمل از انبار پيمانكار به محل نصب-
نصب ساپورت خاص باسداآت به تكيه گاه های موجود-
 نصب قطعات به ساپورت ها و برقراری اتصال الكتریكی و مكانيكی بين قطعات طبق مشخصات فنی-
 تنظيم و تراز آردن افقی و عمودی-
آزمایش عایقی و تحویل به آارفرما-

:در محاسبه بهای نصب باتری، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٧–
بازرسی تحویل گيری و حمل قطعات از انبار آارفرما به انبار پيمانكار-
حمل از انبار پيمانكار به محل نصب، جاگذاری و نصب در محل مقرر-
 تكميل اتصاالت الكتریكی و مكانيكی و تحویل به آارفرما-

:در محاسبه بهای نصب جعبه های تقسيم، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است٨–
بازرسی تحویل گيری و حمل قطعات از انبار آارفرما به انبار پيمانكار-
 حمل از انبار پيمانكار به محل نصب-
جاگذاری و نصب در محل مقرر-
آزمایش و تحویل به آارفرما-

٣٣٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب پانل ها ELPTPN
٢۴٠١۵٨

گروه کد

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

W    <=    25     KG ٠١٢٨،٨٣٠ کيلوگرم

25 < W <=  50  KG ٠٢٢٣،٩۶٠ کيلوگرم

50 < W <=100 KG ٠٣٢٠،٠۶٠ کيلوگرم

100 < W <=250 KG ٠۴١٨،٢٣٠ کيلوگرم

250 < W <=500 KG ٠۵١۶،٣٨٠ کيلوگرم

500<W KG ٠۶١٣،۶١٠ کيلوگرم

٣٣٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ترانسفورمرها ELPTTR
٢۴١١۵٨

گروه کد

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

W    <=    1000     KG ٠١١٠،٨۵٠ کيلوگرم

1000 < W <= 2500 ٠٢٨،۶٨٠ کيلوگرم

2500 < W <= 5000 KG ٠٣۶،٧٢٠ کيلوگرم

5000 < W <= 10000 KG ٠۴۵،۵٨٠ کيلوگرم

10000 < W <= 30000 KG ٠۵۴،٢١٠ کيلوگرم

30000 < W KG ٠۶٣،۶٢٠ کيلوگرم

٣٣٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

BOLT & NUT CONNECTIONBLOCK-TYPE CONNECTION
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب باسداکت ها ELPTBD
٢۴٢١۵٨

گروه کد

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

W    <=  50  KG/M ٠١١،٩۶٩،۴۶٠١،۶٧۵،٢۶٠ متر

50 < W <100 KG/M ٠٢٣،٨٩٨،۵٨٠٢،٩٣٢،٠٩٠ متر

100<W  KG/M ٠٣۵،٠۴٢،۴٩٠۴،٢٧٢،۵٧٠ متر

٣۴٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب جعبه های تقسيم ELPTJB
٢۴٣١۵٨

گروه کد

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

W    <=    2   KG ٠١٣١۴،٢٧٠ عدد

2 < W <=  10  KG ٠٢٣۶٩،۵۴٠ عدد

10 < W <=25 KG ٠٣١،٠٣۴،٠٣٠ عدد

25 < W <=50 KG ٠۴٢،٠۵٨،٣۶٠ عدد

50 < W <=100 KG ٠۵٣،٧٢٠،٨۴٠ عدد

100 < W KG ٠۶۴،۵۶٩،۶٩٠ عدد

٣۴١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب باتری ها ELPTRY
٢۴۴١۵٨

گروه کد

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

W    <=    5   KG ٠١٢٠،٨١٠ کيلوگرم

5 < W <=  15  KG ٠٢١٧،٨٠٠ کيلوگرم

15 < W KG ٠٣١٣،٩٢٠ کيلوگرم

٣۴٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب ایستگاه کنترل محلی موتور ELPTCS
٢۴۵١۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١١،٣٢٧،٧٢٠١،١٠۴،۵٠٠ کيلوگرم

٣۴٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و پنجم - کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

آارهای برق

فصل بيست و پنجم - نصب سيستم روشنایی

.بهای ردیف های این فصل براساس تعداد محاسبه می شود١–
بهای ردیف های نصب چراغ شامل هزینه های پيش مونتاژ چراغ نمی شود. در صورت نياز به پيش مونتاژ چراغ در آارگاه، هزینه آن جداگانه محاسبه٢–

.می شود
.بهای ردیف های نصب چراغ شامل هزینه سرسيم بندی داخل چراغ نيز می باشد٣–
.هزینه ساخت و نصب هر نوع پایه و  تكيهگاه برای تجهيزات این فصل، با استفاده از ردیف های فصل های مربوط محاسبه می شود۴–
.ردیف های این بخش، شامل نصب و تثبيت تجهيزات روی پایه، تكيه گاه، براآت و غيره می باشد۵–
:در محاسبه بهای نصب چراغ ها ، هزینه تمام مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۶–

 حمل از انبار پيمانكار به محل نصب-
 آماده سازی و نصب چراغ طبق نقشه و مشخصات فنی-
 آارهای تكميلی مانند نصب المپ، اتصال زمين-
 آزمایش، روشن آردن و تحویل به آارفرما-

٣۴۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و پنجم - کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب نور افکن ها و چراغ های صنعتی ELIL01
٢۵٠١۵٨

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

P <= 1000 WATT ٠١١،۴٢۴،٨٠٠١،٢٧٢،١۵٠ عدد

1000 < P WATT ٠٢١،۶٨٣،٠١٠١،۵٢١،٢۵٠ عدد

٣۴۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و پنجم - کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های رشته ای ELIL02
٢۵١١۵٨

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

P  <= 100 WATT ٠١١،١٧٠،٠٠٠١،٠١٧،٣۶٠ عدد

1000 < P WATT ٠٢١،۴٢۴،٨٠٠١،٢٧٢،١۵٠ عدد

٣۴۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و پنجم - کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CF [2] CS

FLUSH MOUNTEDSURFACE MOUNTED
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های فلورسنت - ضد گردو غبار ELIL03WP
٢۵٢١۵٨

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١٩١٨،۵٠٠١،٠٩٧،٢۶٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢٩٩١،٢٣٠١،١٧٢،۴۶٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣١،٠٩۶،٣۵٠١،٢٨٨،٩٧٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴١،١٧٢،٣١٠١،٣۵۵،٠٣٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵١،٣٢١،٩۶٠١،۵٠۴،٩۵٠ عدد

٣۴٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و پنجم - کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CF [2] CS

FLUSH MOUNTEDSURFACE MOUNTED
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های فلورسنت - ضد انفجار ELIL03EX
٢۵٢٢۵٨

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT ٠١١،٠٢٨،٩٣٠١،٢١۴،١۵٠ عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT ٠٢١،٠٩۶،٣۵٠١،٢٨٨،٩٧٠ عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT ٠٣١،٢١۵،١٣٠١،٣٩٧،٠٩٠ عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT ٠۴١،٢٨٩،٢٠٠١،۴٧١،٩١٠ عدد

MORE LAMPS AND WATT ٠۵١،۴٣١،۵٢٠١،۶٠٣،٨۴٠ عدد

٣۴٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و پنجم - کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب چراغ های متفرقه ELIL04
٢۵٣١۵٨

گروه کد

فصل بيست و پنجم - کارهای برق - نصب سيستم روشنایی

AIRCRAFT WARNING

FIXTURE
٠١٢،۵۶٩،٨۶٠ عدد

EXIT FIXTURE ٠٢٢،٣٨۵،۵۶٠ عدد

PHOTOCELL ٠٣١،۶۵۶،٢٩٠ عدد

٣۴٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

آارهای برق

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

بهای ردیف های این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود، به استثنای زغال ریزی داخل چاه آه برحسب آيلوگرم و تسمه مسی آه برحسب١–
.مترطول محاسبه می شود

.برای اجرای آابل و سيم سيستم های این فصل، از بهای ردیف های فصل آابل آشی و سيم آشی استفاده می شود٢–
بهای نصب ميله ارت تا طول ٢/۵ متر و با  روش ضربه ای دستی(فرو آردن ميله داخل زمين)، محاسبه شده است. در صورتی آه طول بيش از ٢/۵ متر٣–

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

:در محاسبه بهای نصب تجهيزات این فصل، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۴–
بازرسی، تحویل گيری و حمل انبار آارفرما به انبار پيمانكار-
 حمل از انبار پيمانكار به محل نصب-
 نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی-
آزمایش و تحویل به آارفرما-

٣۵٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم حفاظت کاتدی ELER01
٢۶٠١۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتودی

TEST & BOND BOX-EXP

TYPE
٠١١،۶١٨،٨٣٠ دستگاه

TEST & BOND

BOX(INDUST.TYPE)
٠٢١،٣۵٠،۵٧٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-EXP TYPE
٠٣١،۵٢٢،١٠٠ دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-IND.TYPE
٠۴١،٢۵٣،٨۴٠ دستگاه

HIGH SILICON CAST IRON

ANODE
٠۵٣۵۵،٢۶٠ دستگاه

MAGNESIUM ANODE ٠۶٢٩۵،٩۵٠ دستگاه

SPLICING KIT & LINE TAP ٠٧٣٣١،١٨٠ دستگاه

REFERENCE CELL ٠٨١،۶١٢،۵۴٠ دستگاه

٣۵١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - دیسپاچر ELER02DP
٢۶١١۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتودی

W <= 2 KG ٠١٣٠٩،٨٠٠ دستگاه

W  > 2 KG ٠٢۵١۶،۶٠٠ دستگاه

٣۵٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - کدولد (مسی) ELER02CW
٢۶١٢۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتودی

S <= 35 MM2 ٠١٢٣٣،١٠٠ عدد

35 < S <= 70 MM2C ٠٢٢٩٢،٢٠٠ عدد

S  >  70  MM2 ٠٣٣۴٨،٩۵٠ عدد

٣۵٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - الکترود (ميله) زمين ELER02GR
٢۶١٣۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتودی

ALL TYPES ٠١١،٧١٨،٠٩٠ عدد

٣۵۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - اتصال به تجهيزات ELER02CE
٢۶١۴۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتودی

S <= 16 MM2 ٠١١٠٢،٩۵٠ عدد

16 < S <=70 MM2 ٠٢١۴٣،٨٨٠ عدد

S  >  70  MM2 ٠٣١٨۵،٠۶٠ عدد

٣۵۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - تسمه مسی ELER02TC
٢۶١۵۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتودی

ALL SIZES ٠١٧۵،۶٧٠ متر

٣۵۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - مخلوط ذغال ELER02CK
٢۶١۶۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتودی

ALL TYPES ٠١٢٣،۵٨٠ کيلوگرم

٣۵٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم اتصال زمين - صفحه اتصال زمين ELER02EL
٢۶١٧۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتودی

ALL TYPES ٠١٣٧۴،٧٣٠ عدد

٣۵٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم  برق گير ELER03
٢۶٢١۵٨

گروه کد

فصل بيست و ششم - کارهای برق - نصب سيستم اتصال زمين، برق گير
و حفاظت کاتودی

ARRESTER ٠١١،٠۵٣،٣٨٠ دستگاه

DISCONNECTON KIT ٠٢١٢٠،۴٧٠ دستگاه

LIGHTNING TERMINAL

(500 MM)
٠٣۵۴۶،۵٣٠ دستگاه

٣۵٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

آارهای برق

فصل بيست و هفتم – نصب تجهيزات ارتباطی

.بهای ردیف های این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود١–
.هرگونه سرسيم بندی آابل ها و سيم های ورودی به تجهيزات این بخش، جزو هزینه نصب منظور شده است٢–
.هزینه ساخت و نصب هر نوع پایه و تكيه گاه برای تجهيزات این فصل، با استفاده از ردیف های فصل های مربوط محاسبه می شود٣–
.ردیف های این فصل، شامل سرسيم بندی و برقراری اتصال الكتریكی الزم می باشد۴–
.ردیف های این فصل، شامل نصب و تثبيت تجهيزات روی پایه، تكيه گاه، براآت و غيره می باشد۵–
:در محاسبه بهای نصب تجهيزات ارتباطی، هزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است۶–

بازرسی، تحویل گيری و حمل از انبار آارفرما به انبار پيمانكار–
 حمل از انبار پيمانكار به محل نصب–
 نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی–
آزمایش و تحویل به آارفرما–

٣۶٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELCOTP01 نصب سيستم تلفن - دستگاه گوشی تلفن
٢٧٠١۵٨

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١١،٣٠٢،٩٠٠ دستگاه

٣۶١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELCOTP02 نصب سيستم تلفن - جعبه ترمينال
٢٧٠٢۵٨

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

1 TO 10-PAIR ٠١١،٠١٧،٠٣٠ دستگاه

10 TO 20-PAIR ٠٢١،١۴۴،۴٣٠ دستگاه

20 TO 50-PAIR ٠٣١،٢٧٠،٣۵٠ دستگاه

50 TO 100-PAIR ٠۴١،۵٢٣،٣٠٠ دستگاه

MORE THAN 100-PAIR ٠۵١،٩٠٢،۵۴٠ دستگاه

٣۶٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELCOTP03 نصب سيستم تلفن - آکوستيک هود
٢٧٠٣۵٨

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

ALL TYPES ٠١١،١٧١،٠۶٠ دستگاه

٣۶٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم فراخوان ELCOPG
٢٧١١۵٨

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

MICROPHONE ON WALL

OR STAND
٠١۶۶١،٨٢٠ دستگاه

MICROPHONE ON DESK ٠٢۵۵١،٠٨٠ دستگاه

LOUDSPEAKER (INDOOR) ٠٣٧٧٢،۵۵٠ دستگاه

LOUDSPEAKER

(OUTDOOR)
٠۴٨٨٣،٢٩٠ دستگاه

٣۶۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم تلویزیون مدار بسته ELCOTV
٢٧٢١۵٨

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

CAMERA ٠١٣،٣٧٠،١٣٠ دستگاه

MONITOR ٠٢۵،٣۵٩،٠۵٠ دستگاه

CONTROL SET ٠٣۶،۵١٣،٧٧٠ دستگاه

٣۶۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

نصب سيستم ساعت مرکزی ELCOCK
٢٧٣١۵٨

گروه کد

فصل بيست و هفتم - کارهای برق - نصب تجهيزات ارتباطی

INDOOR ٠١٨٨٣،٢٩٠ دستگاه

OUTDOOR ٠٢١،٠٣٩،٢٧٠ دستگاه

٣۶۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

آارهای برق

فصل بيست و هشتم – پيش اندازی و راه اندازی برق

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،١–
آزمایش ها و بازبينی های الزم قبل از برق دار آردن سيستم، به شرح 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
تأمين دستگاه ها و ابزار الزم برای آزمایش های پيش راه اندازی و راه اندازی، به عهده پيمانكار است و از این بابت هزینه جداگانه ای محاسبه نمی شود.٢–

در مواردی آه از تجهيزات ویژه در آار استفاده شود و این تجهيزات نياز 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 به عهده مهندس مشاور است

، هزینه آن HIGH POT TEST آزمایش های مربوط به عایقی تجهيزات با استفاده از مگر تستر در نظر گرفته شده است و در صورت نياز به استفاده از٣–
.جداگانه محاسبه می شود

، پانل های مربوط بهVSDS در این فصل پانل های عمومی مورد نظر قرار گرفته است. در مواردی آه پيش راه اندازی و راه اندازی پانل های خاص( مانند۴–
.بسته های یكجا خرید و غيره) مورد نظر باشد، هزینه های مربوط باید جداگانه محاسبه شود

٣۶٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش 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
٢٨٠١۵٨

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش 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

٣۶٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار ضعيف - پانل های قدرت ELPC0201
٢٨١١۵٨

گروه کد

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

I <=2000 A ٠١٢،۶۴٠ کيلوگرم

2000 < I <=5000 A ٠٢٢،٣٩٠ کيلوگرم

I > 5000 A ٠٣٢،٢۶٠ کيلوگرم

٣۶٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش 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
٢٨١٢۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١۶٠٢،٩۴٠ خروجی

٣٧٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های فشار ضعيف - پانل های روشنائی ELPC0203
٢٨١٣۵٨

گروه کد

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

ALL TYPES ٠١١۴،٠٧٠ کيلوگرم

٣٧١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش 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
٢٨٢١۵٨

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش 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

٣٧٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0401 کيلو ولت١موتورها - تا 
٢٨٣١۵٨

گروه کد

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

UO TO 50 KW ٠١۴۵۶،۴٣٠ دستگاه

> 50 KW ٠٢٧٣٠،٣٠٠ دستگاه

٣٧٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0402 کيلو ولت۶٫۶ تا ١موتورها - بزرگتر از 
٢٨٣٢۵٨

گروه کد

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

UO TO 50 KW ٠١٨٨٧،۵١٠ دستگاه

> 50 KW ٠٢١،۵٢١،۴۵٠ دستگاه

٣٧۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELPC0403 کيلو ولت١١ تا ۶٫۶موتورها - بزرگتر از 
٢٨٣٣۵٨

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش 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

٣٧۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل های خاص ELPC05
٢٨۴١۵٨

گروه کد

فصل بيست و هشتم - کارهای برق - پيش 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

٣٧۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 کيلومتر تجهيزات کارهای برقی۵فصل بيست و نهم - کارهای برق - حمل بيش از 

آارهای برق

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

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

.بر اساس "تن - آيلومتر" محاسبه می شود

٣٧٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 کيلومتر تجهيزات کارهای برقی۵فصل بيست و نهم - کارهای برق - حمل بيش از 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ELTR کيلومتر۵حمل بيش از 
٢٩٠١۵٨

گروه کد

 کيلومتر تجهيزات۵فصل بيست و نهم - کارهای برق - حمل بيش از 
کارهای برقی

ALL WEIGHTS &

DISTANCES
٠١١،٧٠٠ تن/کيلومتر

٣٧٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

آارهای ابزاردقيق

فصل سی و یكم – عمليات نصب در محوطه ابزاردقيق

دستگاه های ابزاردقيق در محوطه 

در هر یك از ردیف های این فصل، هزینه عمليات نصب ادوات ابزاردقيق شامل تحویل گيری از آارفرما، آاليبراسيون، بازرسی محل نصب، نصب و ١–
.آزمایش و تحویل آار انجام شده در مقاطع مختلف، طبق استاندارد صنعت نفت و براساس دستورالعمل های اجرایی منظور شده است

،VORTEX ،CORIOLISمانند فرستنده های جریان از انواع مغناطيسی،  (IN LINE INSTRUMENTS)در ادوات مستقر در امتداد خطوط لوله٢–
ULTRASONIC  ،MASTER ORIFICE توربينی، انواع شيرهای آنترل و قطع و وصلی و فرستنده های جمع آننده مقادیر جریان ،(INTEGRAL

ORIFICE FLOW) و یا FLOW TOTALIZERSلوله های ونتوری، شيرهای اطمينان و غيره آه دارای جهت مشخصی می باشند و نصب آنها توسط ،
انجام می شود، تمامی فعاليت هایی آه باید توسط گروه ابزاردقيق صورت گيرد، از جمله تست های عملكرد، (PIPING)گروه لوله آشی

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

.هزینه نصب ادوات درج شده بند ٢، از گروه لوله آشی محاسبه می شود٣–
.هزینه نصب برای کالس های مختلف فشار در اتصاالت فلنجی ادوات ابزاردقيق یکسان منظور شده است۴–
      .در صورتی آه ادوات ابزاردقيق روی پكيج ها نصب شده باشد، قيمت هر یك از ردیف های مربوط، در ضرایبی طبق جدول زیر ضرب می شود۵–

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

باشد، بابت هزینه (PROTECTION  BOX  OR HEATING BOX)در مواردی  آه نياز به نصب ادوات ابزاردقيق در داخل جعبه محافظ  و یا گرم کننده ۶–
.نصب جعبه و اضافه آاری مربوط به اتصاالت ادوات در داخل جعبه، معادل ۵۵% قيمت ردیف مربوط (ردیف های نصب ادوات) اضافه محاسبه می شود

٣٧٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - فرستنده ها INFEFIEL01
٣١٠١۵٨

گروه کد

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

P/DP/T TR WITH  

CAPILLARY
٠١٢،٢۵٣،٩١٠ دستگاه

P/DP/T TR WITHOUT  

CAPILLARY
٠٢١،٩١٢،۶٠٠ دستگاه

INTEGRAL ORIFICE FLOW

TRANS.
٠٣١،٩۵۶،٨١٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPEINTEGRAL ORIFICE

FLOW TRANS.

٠۴٧،٠٧۵،۴٩٠ دستگاه

DP TRANS. FLANGED( UP

TO 4")
٠۵٢،٠۵١،٠٨٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۶٢،١٧۵،٣۶٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32"- 72"
٠٧۴،٢۵٠،٠١٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >72" ٠٨۴،۵۶٠،٧٢٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٩۵،٠٣۵،٣۴٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32"-72"
١٠٣،۵٨٣،۶٨٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >72" ١١٣،٧۶۵،۵٧٠ دستگاه

LEVEL RADAR TYPE ١٢۴،٠٨٩،١٧٠ دستگاه

LEVEL SERVO GAUGE ١٣٣،٧۶۴،٢٧٠ دستگاه

LEVEL ULTRASONIC TYPE ١۴۶،۶۴٨،۵۵٠ دستگاه

LEVEL VIBRATION TYPE ١۵٢،٧٣١،١٩٠ دستگاه

TANK LEVEL METER(FLOAT

TYPE)
١٧٧،٠٩٧،٨٧٠ دستگاه

٣٨٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - نمایشگرها و سوئيچ ها INFEFIEL02
٣١٠٢۵٨

گروه کد

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

LEVEL SWITCHE

EXT.FLOAT TYPE
٠١٣،٣٩٧،١٧٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT.FLOAT

TYPE
٠٢٢،٩١٩،۶٧٠ دستگاه

LEVEL SWITCH

VIBRATION TYPE
٠٣١،٣٩٨،٨٨٠ دستگاه

FLOW,PRESS.,TEMP.SWIT

CHES
٠۴١،۶٧٧،٢٩٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۵١،١٨٩،٠٨٠ دستگاه

٣٨١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - شيرهای مغناطيسی و
حسگرها

INFEFIEL03
٣١٠٣۵٨

گروه کد

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

SOLENOID VALVES ٠١٧١٨،٨٧٠ دستگاه

GAS DETECTOR ٠٢١،٧۶۶،٣٧٠ دستگاه

HEAT DETECTOR(RATE OF

RISE)
٠٣١،۶١٢،۴٣٠ دستگاه

SMOKE DETECTOR ٠۴٨٣١،١٧٠ دستگاه

FLAME DETECTOR(UV/IR) ٠۵٩٢٣،٧٢٠ دستگاه

FLAME DETECTOR (BEAM) ٠۶٢،٨٢٠،٨۶٠ دستگاه

LINEAR HEAT

DETECTOR(LHD)
٠٧٢،٨۴١،٠١٠ دستگاه

MAN.CALL

POINT,PB,BREAKING
٠٨٧٢٠،٩٩٠ دستگاه

HORN,BEACON,FLASH

LIGHT
٠٩١،١٩۵،٨۵٠ دستگاه

SIREN ١٠١،۶۵٧،٩٧٠ دستگاه

٣٨٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

RTDادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونيکی - ترموکوپل ها و  INFEFIEL04
٣١٠۴۵٨

گروه کد

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

THERMOCOUPE  L=<60

CM
٠١۵۶۵،۶٢٠ دستگاه

THERMOCOUPE  L > 60 CM ٠٢٧٧۴،٠٧٠ دستگاه

SKIN TYPE

THERMOCOUPLES
٠٣١،٩٨۵،٩٣٠ دستگاه

RESISTANCE

THERMOCOUPLES
٠۴۵٢٠،۶٩٠ دستگاه

THERMOWELL  L=<60 CM ٠۵۵٣٩،٩۴٠ دستگاه

THERMOWELL  L>60 CM ٠۶۶٨۴،٠٧٠ دستگاه

٣٨٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات نيوماتيکی - فرستنده ها INFEFIPN01
٣١٠٧۵٨

گروه کد

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

P/DP/T TR. WITH  

CAPILLARY
٠١٢،۵۴٢،٢٣٠ دستگاه

P/DP/T TR. WITHOUT  

CAPILLARY
٠٢٢،٣۴۴،٠٠٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠٣۴،٧٩١،٩۴٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32-72"
٠۴۵،١٢٠،٠۵٠ دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE > 72" ٠۵۵،۶٢١،٢١٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP

TO 32"
٠۶۴،٠٨٨،٢٧٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32-72"
٠٧۴،٢٨٠،٣٣٠ دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE > 72" ٠٨۴،۶٢٢،٠١٠ دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPE
٠٩٢،۴٩٠،٢٠٠ دستگاه

DP TR.FLANGED (UP TO

4")
١٠٢،۵٨٠،٨٩٠ دستگاه

٣٨۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات نيوماتيکی - نمایشگرها و سوئيچ ها INFEFIPN02
٣١٠٨۵٨

گروه کد

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

LEVEL SWITCH EXT.FLOAT

TYPE
٠١٣،٧٨١،٣٠٠ دستگاه

LEVEL SWITCH INT. FLOAT

TYPE
٠٢٣،١۵١،٣٠٠ دستگاه

FLOW, PRESS, TEMP.

SWITCHES
٠٣٢،٠٠١،۶۵٠ دستگاه

LOCAL INDICATORS ٠۴١،١٨٩،٠٨٠ دستگاه

INDDICATING/

CONVERTOLLER
٠۵٣،١۶٠،۴٨٠ دستگاه

LOCAL PRES/FLOW/TEM

RECORDER
٠۶٣،۶٩١،٩١٠ دستگاه

AIR FILTER REGULATOR ٠٧۴٨٩،٧٢٠ دستگاه

٣٨۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانيکی INFEFIME
٣١١١۵٨

گروه کد

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

LEVEL GAUGES ٠١٢،٠٧٣،٧٧٠ دستگاه

TANL LEVEL

INDICATOR(FLOAT)
٠٢۴،۶١٨،۴۶٠ دستگاه

PRESS.GAUGES THREADED

CONN.
٠٣١،١٢٩،٠٣٠ دستگاه

PRESSURE GAUGE

FLANGED CONN.
٠۴١،٣٢٩،٨٧٠ دستگاه

PRESS.GAUGE WITH

CAPILLARY
٠۵١،۴۵۴،٧۴٠ دستگاه

DRAFT GAUGES ٠۶٢،٣٣۴،۶٣٠ دستگاه

TEMPERTURE

GAUGES(BIMETAL)
٠٧١،١٢٨،٨۵٠ دستگاه

GAS ACTUATED

THERMOMETER
٠٨١،۴٣٩،۴٣٠ دستگاه

ROTAMETERS ٠٩١،۴٨٧،١٠٠ دستگاه

ANNUBARS ١٠٢،٧٠۵،٢۴٠ دستگاه

٣٨۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات - شير
های کنترل

INFEFICA01
٣١١۴۵٨

گروه کد

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

UP TO 4" ٠١١،۶٨٢،٧٨٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،٨٧۶،۶۴٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٢،٠١۴،۵٢٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٢،٧٣٧،۵۶٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٣،۶٨٢،۶٨٠ عدد

OVER 32" ٠۶۶،٠٩٢،٠٩٠ عدد

٣٨٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات - شير
های موتوری

INFEFICA02
٣١١۵۵٨

گروه کد

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

UP TO 4" ٠١١،۴۶٧،۶٨٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،٧۴٧،۵٨٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٩٢٨،۴٨٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٢،٠٩٢،٢٨٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،٨٢٢،٣١٠ عدد

OVER 32" ٠۶۴،٣٧١،٣۴٠ عدد

٣٨٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات - شير
های قطع و وصل

INFEFICA03
٣١١۶۵٨

گروه کد

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

UP TO 4" ٠١١،۴۶٧،۶٨٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،۶۶١،۵۴٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٧٩٩،۴٣٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٢،۵٢٢،۴٧٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٣،۴۶٧،۵٩٠ عدد

OVER 32" ٠۶۵،۶۶١،٩٠٠ عدد

٣٨٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات - شير
های اطمينان

INFEFICA04
٣١١٧۵٨

گروه کد

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

UP TO 4" ٠١١،۴٢٨،۵٠٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،۶٩۵،۴٣٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٩٣۶،۴۵٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٢،١٩٠،۴٢٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵٢،٨٣٩،٣٩٠ عدد

OVER 32" ٠۶۴،۵۴٣،١۵٠ عدد

٣٩٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

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

INFEFICA05
٣١١٨۵٨

گروه کد

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

UP TO 4" ٠١۵۴۴،١٢٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢۶٢۶،۴١٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣٧١٢،٣۶٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴٨٠٧،۴۴٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵١،٠۵۴،٢٩٠ عدد

OVER 32" ٠۶١،٣۵۵،٩۶٠ عدد

٣٩١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات واقع در محوطه - کاليبراسيون و / یا کنترل مشخصات - انواع
جریان سنج های در طول خط

INFEFICA06
٣١١٩۵٨

گروه کد

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

UP TO 4" ٠١٨۶٧،٧١٠ عدد

OVER 4" UP TO 8" ٠٢١،٠٧٠،۴٣٠ عدد

OVER 8" UP TO 12" ٠٣١،٢٣٢،۶١٠ عدد

OVER 12" UP TO 20" ٠۴١،٣٩۴،٧٩٠ عدد

OVER 20" UP TO 32" ٠۵١،۵۵۶،٩٧٠ عدد

OVER 32" ٠۶١،۶٧٨،۶١٠ عدد

٣٩٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

فصل سی و یکم – عمليات نصب در محوطه

جعبه تقسيم و تابلوهای آنترل محلی 2-

هزینه نصب تجهيزات این فصل، بر مبنای وزن و شامل وزن جعبه تقسيم و یا تابلوهای محلی با تمامی متعلقات و ادوات ابزار دقيق نصب١-
.شده روی آن می باشد

. برای نصب جعبه تقسيم محلی از نوع فيلدباس حداقل وزن مبنا ١٢ کيلوگرم منظور می شود٢-
در صورتی آه در تابلوهای محلی، ادوات ابزار دقيق تعبيه شده باشد آه نياز به آزمایش و تنظيم داشته باشد، هزینه مربوط به٣-

آاليبراسيون آنها، از ردیف های آاليبراسيون ادوات ابزار دقيق نصب شده تابلوهای آنترل (از فصل نصب تجهيزات اتاق آنترل) محاسبه می
.شود

برای نصب تجهيزات با وزن باالتر از ١٠٠ آيلوگرم تا ارتفاع ١١ متر، از ردیف مربوط و در ارتفاعهای باالتر تا ٣٠ متر، یا ضریب ١/٠۶ و باالتر از۴-
.٣٠ متر، با ضریب ١/١٢ نسبت به قيمت ردیف مربوط، محاسبه می شود

٣٩٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

جعبه تقسيم ها و پانل های محلی INFEJB
٣١٢١۵٨

گروه کد

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

W: UP TO 25 KG ٠١٣۵،٠۵٠ کيلوگرم

W 26-50 KG ٠٢٢٨،١۵٠ کيلوگرم

W 51-100 KG ٠٣٢١،٧٠٠ کيلوگرم

W: 101-250 KG ٠۴١٨،٨۶٠ کيلوگرم

W: 251-500 KG ٠۵١٢،۴٢٠ کيلوگرم

W: >500 ٠۶١٠،٠٣٠ کيلوگرم

٣٩۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

فصل سی و یکم – عمليات نصب در محوطه

آناالیزرها 3-

.در هر یك از ردیف های این فصل، تمامی آزمایش های جاری آه برای تكميل عمليات نصب آناالیزر الزم است در نظر گرفته شده است١-
، هزینه نصب آن از ردیف های متناظر در بخش مسيرهای آابل(TUBING) در صورت نياز به سينی یا موارد مشابه برای مسير آابل آشی٢-

.آشی محاسبه می شود
هزینه نصب آناالیزرها و آابينت های با وزن باالتر از ١٠٠ آيلوگرم تا ارتفاع ١١ متر، از ردیف مربوط و تا ارتفاع ٣٠ متر با ضریب ١/٠۶ و برای٣-

.ارتفاع باالتر از ٣٠ متر با ضریب ١/١٢ ، نسبت به ردیف مربوط محاسبه می شود
.برای وزنهای آمتر از ١٠ آيلوگرم معادل وزن ١٠ آيلوگرم محاسبه می شود RACK MOUNTED هزینه نصب آناالیزرها از نوع۴-

٣٩۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های آناالیزر - آناالیزرها و پانل های آماده سازی - انواع نصب
RACKشده روی 

INFEAN0101
٣١٣١۵٨

گروه کد

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

OVER 10 KG ٠١٢٠١،٠٠٠ کيلوگرم

٣٩۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های آناالیزر - آناالیزرها و پانل های آماده سازی - انواع نصب
شده داخل کابينت

INFEAN0102
٣١٣٢۵٨

گروه کد

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

UP TO 50 KG ٠١٧٣،۶٢٠ کيلوگرم

OVER 50 KG ٠٢۶١،٣۵٠ کيلوگرم

٣٩٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های آناالیزر - نمونه گيرها INFEAN02
٣١٣٣۵٨

گروه کد

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

UP TO 10 KG ٠١٨٠۶،٨١٠ کيلوگرم

OVER 10 KG ٠٢١،۶٣٧،٩٣٠ کيلوگرم

٣٩٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های آناالیزر - سيلندرهای گاز و ملحقات INFEAN03
٣١٣۴۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١۶،٢١٠ کيلوگرم

٣٩٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های آناالیزر - لوله کشی INFEAN04
٣١٣۵۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES =< 1" ٠١۶٧٧،٩٩٠ متر

۴٠٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

سيستم های آناالیزر - نصب تيوب ها INFEAN05
٣١٣۶۵٨

گروه کد

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

ALL SIZES ٠١١٣٩،٧٨٠ متر

۴٠١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

فصل سی و یکم – عمليات نصب در محوطه

خطوط  فرآیندی ابزار دقيق 4-

هزینه مربوط به نصب خطوط فرآیندی، با پيش فرض استفاده از مانيفلد پيش ساخته محاسبه شده اند در صورت ساخت و نصب مانيفلد در١-
.آارگاه، هزینه آن از ردیف مربوط به خطوط فرآیندی جداگانه محاسبه می شود

.، در صورت نياز، فقط هزینه ساخت و نصب مانيفلد محاسبه می شودCAPILLARY برای برخی ادوات دقيق با خطوط٢-
برای حالت هایی آه خطوط فرآیندی بصورت ترآيبی طراحی شده باشند، در صورتی آه بيش از ٨٠% تعداد اتصاالت از یك جنس باشند،٣-

هزینه نصب از ردیف مربوط به همان جنس محاسبه می شود، در غير اینصورت به نسبت درصد تعداد اتصاالت از هر جنس، از ردیف های
.متناظر محاسبه می گردد

برای جداسازی سيال فرآیند از ادوات ابزار دقيق، هزینه نصب آن از ردیف مربوط برای هر عدد جداگانه SEAL POT در صورت استفاده از۴-
.محاسبه می شود

.در تمام ردیفهای خطوط فرآیندی، اجرای آزمایش فشار و تحویل خطوط منظور شده است۵-
.، هزینه انجام آن از ردیف متناظر در گروه لوله آشی، محاسبه می شودPWHT در صورت نياز به عمليات حرارتی۶-
.در هر یك از ردیف های این فصل، نصب تمام اتصاالت (فيتينگ ها، شيرها و سایر متعلقات مورد نياز) منظور شده است٧-

۴٠٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات
)PD(

INFEPP01
٣١۴١۵٨

گروه کد

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

CARBON STEEL ٠١۵،٣١٩،١٨٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۶،٨٢٨،٣۵٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۶،۶٨٢،٠٣٠ مجموعه

۴٠٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات
)P(

INFEPP02
٣١۴٢۵٨

گروه کد

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

CARBON STEEL ٠١٣،٨٠٠،٣٨٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۴،٩٢١،٣۶٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣۴،٨٢١،٩٧٠ مجموعه

۴٠۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ)
فشارسنج ها

INFEPP03
٣١۴٣۵٨

گروه کد

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

CARBON STEEL ٠١٢،٠۴۶،۶٨٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٢،۶۵٢،۴٠٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٢،۶٠٣،٣٢٠ مجموعه

۴٠۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات
)DP(

INFEPP04
٣١۴۴۵٨

گروه کد

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

STANDARD SIZE ٠١٢،٢٢٩،۴٧٠ مجموعه

۴٠۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) ادوات
)P(

INFEPP05
٣١۴۵۵٨

گروه کد

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

STANDARD SIZE ٠١١،٢٨٠،٢٨٠ مجموعه

۴٠٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق - لوله کشی (هوک آپ) فشار
سنج ها

INFEPP06
٣١۴۶۵٨

گروه کد

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

STANDARD SIZE ٠١١،٢٢٩،٢۴٠ مجموعه

۴٠٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق - پيش ساخت سه راهه INFEPP07
٣١۴٧۵٨

گروه کد

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

CARBON STEEL ٠١١،۶٧۶،١٨٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢٢،۶١۶،۵۴٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٢،۴۶١،٨۴٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴٨۵١،۴۶٠ مجموعه

۴٠٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق-  پيش ساخت پنج راهه INFEPP08
٣١۴٨۵٨

گروه کد

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

CARBON STEEL ٠١٢،٧٩٣،۶٣٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢۴،١٣۶،۴۵٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣٣،٩٨٨،۴٣٠ مجموعه

TUBING TYPE ٠۴١،١۶۵،٠٣٠ مجموعه

۴١٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی های فرآیندهای ابزار دقيق - محفظه های جدا کننده INFEPP09
٣١۴٩۵٨

گروه کد

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

CARBON STEEL ٠١١،٣٧٣،٩٣٠ مجموعه

STAINLESS STEEL ٠٢١،٩٨٨،۶۵٠ مجموعه

ALLOY STEEL ٠٣١،٩۴١،۶۶٠ مجموعه

۴١١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

فصل سی و یکم – عمليات نصب در محوطه

شبكه خطوط هوایی ابزار دقيق 5-

.در هر یك از ردیف های این فصل، هزینه نصب فيتينگ ها، شيرها و سایر متعلقات مربوط در مسير لوله آشی، منظور شده است١-
.در هر یك از ردیف ها، تمامی آزمایش های تكميلی عمليات نصب و تحویل آار به آارفرما ، طبق مشخصات فنی، منظور شده است٢-
در ردیف های مربوط به لوله های فوالدی زنگ نزن و مسی قطرهای از ١/۴ تا ١/٢ اینچ، نصب تمامی فيتينگ ها و متعلقات مورد نياز، منظور٣-

.شده است
در زمان های آزمایش خطوط هوایی ابزار دقيق، باید از خطوط ایزوله شود و هزینه های بازآردن اتصاالت و اتصال مجدد آنها پس از آزمایش۴-

.خطوط، در ردیف های مربوط منظور شده است

۴١٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - لوله کشی گالوانيزه INFEAP01
٣١۵١۵٨

گروه کد

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

D: 1/2" ٠١١٢٩،٧٢٠ متر

D: 3/4" ٠٢١۶١،٩١٠ متر

D: 1" & 1 1/2" ٠٣١٩۴،١٠٠ متر

۴١٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - نصب تيوب های مسی INFEAP02
٣١۵٢۵٨

گروه کد

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

STANDARD SIZE ٠١١٣١،٣۴٠ متر

۴١۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق-  نصب تيوب های فوالد زنگ نزن INFEAP03
٣١۵٣۵٨

گروه کد

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

STANDARD SIZE ٠١١۵۶،۴٩٠ متر

۴١۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

شبکه هوای ابزار دقيق - مخزن های هوا INFEAP04
٣١۵۴۵٨

گروه کد

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

STANDARD SIZE ٠١۶۶۶،۵٨٠ دستگاه

۴١۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

فصل سی و یکم – عمليات نصب در محوطه

لوله های بخار گرم آننده 6-

در ردیف های این فصل، لوله های از ٣/٨ تا ١/٢ اینچ همراه با نصب تمامی فيتينگ ها و سایر متعلقات الزم بعهده نصب جدا سازها١-
(SPACERS) و بستن لوله ها، منظور شده است.

.در ردیف های این فصل، تمامی آزمایش های تكميلی عمليات نصب و تحویل طبق مشخصات فنی منظور شده است٢-
.عایقكاری خطوط لوله ابزار دقيق به عنوان بخشی از مبحث عایقكاری، در گروه نصب تجهيزات، رنگ و عایق منظور شده است٣-

۴١٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

لوله کشی حرارتی INFEST
٣١۶١۵٨

گروه کد

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

COPPER TUBING ٠١۶٩،٣٢٠ متر

S.S TUBING ٠٢٨٢،٢٧٠ متر

۴١٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

فصل سی و یکم – عمليات نصب در محوطه

آابل آشی ها و اتصاالت 7-

در هر یك از ردیف های این فصل، عمليات تكميلی نصب شامل زدن شماره آابل ، بستن آمربند پالستيكی و یا فلزی برای مهار آابل و١-
.منظور شده است (CABLE MARKER) نصب عالئم مشخصه مسير آابل در موارد نياز

.در هر یك از ردیف های این فصل، تمامی بازرسی ها و آزمایش ها و تحویل آار انجام شده در مقاطع مختلف، منظور شده است٢-
.ردیف های مربوط به آابل آشی زیرزمينی، اجرای آابل، داخل ترانشه بتونی یا آانال خاآی را شامل می شود٣-
.در ردیف های مربوط به آابل آشی روی زمينی، اجرای آابل روی سينی، نردبان آابل و داخل آاندوئيت یكسان در نظر گرفته شده است۴-
در صورتی آه اجرای حداقل ٨٠% از طول یك آابل در مسير مشخصی (مثال زیرزمينی) انجام شود، هزینه آن ردیف مربوط محاسبه می۵-

.گردد در غير اینصورت، قيمت آار انجام شده به نسبت طول مسير آابل تحت ردیف مربوطه محاسبه می شود
.در ردیف های آابل آشی زیرزمينی این فصل، عمليات خاآی ترانشه ها نشده است۶-
 هزینه آابل آشی برای آابل های فيلد باس عينا" از ردیف های متناظر آابل آشی سيگنال (با توجه به تعداد رشته ها) پرداخت ميشود٧-
و نصب آابلشو، آرایش سيم ها و (WIRE NUMBERING) در هر یك از ردیف های سر سيم بندی و اتصاالت، عمليات شماره گذاری سيم ها٨-

.آزمایش های مورد نياز منظور شده است

۴١٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - زیر زمينی.دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های سيگنال

INFECB010101
٣١٧١۵٨

گروه کد

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

2-10 CORES ٠١٢٣،۵٨٠١٩،٨٩٠١۵،٧۴٠ متر

12-20 CORES ٠٢٢۴،٩۵٠٢١،٠۵٠١۶،۶۶٠ متر

22-30 CORES ٠٣٢۶،٨۶٠٢٢،٧۴٠١٧،٩٧٠ متر

32-40 CORES ٠۴٢٨،۵٠٠٢۴،٠۶٠١٩،٠١٠ متر

42-50 CORES ٠۵٣٢،٠۶٠٢٧،٠۶٠٢١،۴٠٠ متر

>50 CORES ٠۶۴٢،٧۶٠٣۶،٠٩٠٢٨،۵۴٠ متر

۴٢٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - زیر زمينی.دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های ترموکوپل

INFECB010102
٣١٧٢۵٨

گروه کد

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

2-10 CORES ٠١٢۴،٩۵٠٢٢،۴٧٠١۶،۶۶٠ متر

12-20 CORES ٠٢٢٨،۵٠٠٢۵،۶٨٠١٩،٠١٠ متر

22-30 CORES ٠٣٣١،٩٩٠٢٨،٨٨٠٢١،۶۵٠ متر

32-40 CORES ٠۴٣۵،۶٣٠٣٢،٠٩٠٢٣،۵۴٠ متر

42-50 CORES ٠۵۴٢،٧۶٠٣٨،۵١٠٢٨،۵۴٠ متر

>50 CORES ٠۶۵٢،۶۶٠۴٧،۴۶٠٣٧،٩۵٠ متر

۴٢١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - زیر زمينی.دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل های قدرت و سيستم اعالن خطر

INFECB010103
٣١٧٣۵٨

گروه کد

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

S  <=16  MM2 ٠١٢۴،٩۵٠٢٢،۴٧٠١۶،۶۶٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢٢٨،۵٠٠٢۵،۶٨٠١٩،٠١٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣٣۵،۶٣٠٣٢،٠٩٠٢٣،٧٩٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴۴٢،٧۶٠٣٨،۵١٠٢٨،۵۴٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵۵٢،۶۶٠۴٧،۴۶٠٣٧،٩۵٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶۶١،۵٣٠۵۶،٣۵٠۴۵،٠٧٠ متر

۴٢٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - روسينی، نردبان یا داخل
کاندوئيت - کابل های سيگنال

INFECB010201
٣١٧۴۵٨

گروه کد

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

2-10 CORES ٠١٢۵،٩١٠١٩،۶٣٠ متر

12-20 CORES ٠٢٢٧،۴١٠٢٠،٧٧٠ متر

22-30 CORES ٠٣٢٩،۵٧٠٢٢،۴٠٠ متر

32-40 CORES ٠۴٣١،٣٠٠٢٣،٧٢٠ متر

42-50 CORES ٠۵٣۵،٢٠٠٢۶،۶٠٠ متر

>50 CORES ٠۶۴۶،٩۶٠٣۵،۵٨٠ متر

۴٢٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - روسينی، نردبان یا داخل
کاندوئيت - کابل های ترمو کوپل

INFECB010202
٣١٧۵۵٨

گروه کد

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

2-10 CORES ٠١٢٧،۴١٠٢٠،٧٧٠ متر

12-20 CORES ٠٢٣١،٣٠٠٢٣،٧٢٠ متر

22-30 CORES ٠٣٣۵،٢٣٠٢۶،۶٩٠ متر

32-40 CORES ٠۴٣٩،١۶٠٢٩،۶٧٠ متر

42-50 CORES ٠۵۴۶،٩۶٠٣۵،۵٨٠ متر

>50 CORES ٠۶۵٨،١٩٠۴٧،٣۴٠ متر

۴٢۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - روسينی، نردبان یا داخل
کاندوئيت - کابل های قدرت و سيستم اعالن خطر

INFECB010203
٣١٧۶۵٨

گروه کد

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

S  <=16  MM2 ٠١٢٧،۴١٠٢٠،٧٧٠ متر

16 < S <= 40 MM2 ٠٢٣١،٣٠٠٢٣،٧١٠ متر

40 < S <= 64 MM2 ٠٣٣٩،١۶٠٢٩،۶۶٠ متر

64 < S <= 100 MM2 ٠۴۴۶،٩۶٠٣۵،۵٨٠ متر

100 < S <= 140 MM2 ٠۵۵٨،١٩٠۴٧،٣۵٠ متر

140 < S <= 190 MM2 ٠۶۶٩،٠٩٠۵۶،٢۴٠ متر

۴٢۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ها - کابل های نوری-کواکسيال INFECB0104
٣١٧٧۵٨

گروه کد

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

STANDARD SIZE ٠١۵۵،٣١٠ متر

۴٢۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

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
٣١٨١۵٨

گروه کد

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

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۵۴،۵٢٠۴۵،٨۴٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢۶۵،٣٠٠۵۵،٠٠٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٧۶،٢۴٠۶۴،١٣٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴٨٧،١٨٠٧٣،۴٣٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١٣٠،۶١٠١٠٩،٨١٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١۶٣،۴٢٠١٣٧،٣٨٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٣١۵،٧۴٠٢۶۵،۶۵٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۵٢٢،۵٩٠۴٣٩،۵٩٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩٨۴٨،٩٣٠٧١۴،٢٢٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠١،١٣٢،٣۵٠٩۵٢،۴۴٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،۴١۵،۴۴٠١،١٩٠،۶٩٠ عدد

۴٢٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندها - ضد انفجار - فلزی INFECB020201
٣١٨٢۵٨

گروه کد

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

M6 (1/4 " DIA.) ٠١۶۵،٩٢٠ عدد

M8 (5/16" DIA.) ٠٢٧٩،٢٣٠ عدد

M10 (3/8"  DIA.) ٠٣٩٢،۴٩٠ عدد

M12 (1/2" DIA.) ٠۴١٠۵،۴۶٠ عدد

M16 (5/8" DIA.) ٠۵١۵٨،٢٧٠ عدد

M20 (3/4" DIA.) ٠۶١٩٧،٩۵٠ عدد

M25 (1" DIA.) ٠٧٣٨٢،۶۴٠ عدد

M32 (1 1/4" DIA.) ٠٨۶٣٣،٢۵٠ عدد

M40 (1 1/2" DIA.) ٠٩١،٠٢٩،٠٢٠ عدد

M50 (2" DIA.) ١٠١،٣٧١،٩۶٠ عدد

M63 (2 1/2" DIA) ١١١،۵٣١،١۶٠ عدد

۴٢٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی اتصاالت - زره دار با غالف
سربی

INFECB0301
٣١٨۵۵٨

گروه کد

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

2-4 CORES ٠١٣٠،۴٠٠۵۶،٣٣٠۶۵،٣۵٠ سر

5-10 CORES ٠٢٧۶،٢٠٠١۴١،٠۶٠١۶٢،٩٩٠ سر

12-20 CORES ٠٣١١٠،١٨٠٢٠٣،٩۶٠٢٣۵،١١٠ سر

22-30 CORES ٠۴١۴۵،٩٧٠٢٧٠،۵۶٠٣١١،٢۵٠ سر

32-40 CORES ٠۵١٨٩،٨۴٠٣۵١،۴٣٠۴٠٣،۶٨٠ سر

42-50 CORES ٠۶٢٧٧،۵٩٠۴۶۴،۶۴٠۴٩۶،١٠٠ سر

>50 CORES ٠٧۴۶۴،٧۴٠۵٢١،٩۴٠٠ سر

۴٢٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی اتصاالت - زره دار INFECB0302
٣١٨۶۵٨

گروه کد

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

2-4 CORES ٠١٢٨،۵۴٠۵٢،٨٧٠۶١،٣٠٠ سر

5-10 CORES ٠٢٧١،٨١٠١٣٣،٠٧٠١۵٣،۶۵٠ سر

12-20 CORES ٠٣١٠۴،١٩٠١٩٣،١٩٠٢٢٢،٨٣٠ سر

22-30 CORES ٠۴١٣٨،٣٢٠٢۵۶،۵٠٠٢٩۴،٩٢٠ سر

32-40 CORES ٠۵١٨٠،١٧٠٣٣٣،٧٧٠٣٨٣،۶٢٠ سر

42-50 CORES ٠۶٢۶٣،٨٧٠۴۴١،٩۶٠۴٧٢،٣١٠ سر

>50 CORES ٠٧۴۴١،٧١٠٧٠۴،۶٨٠٠ سر

۴٣٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

بهاي واحد (ريال)

کابل کشی و اتصاالت - سر سيم بندی اتصاالت - بدون زره INFECB0303
٣١٨٧۵٨

گروه کد

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

2-4 CORES ٠١٢٣،٩٣٠۴۴،٣١٠۵١،٣٨٠ سر

5-10 CORES ٠٢۶٢،٢٠٠١١۴،٩٩٠١٣٢،۶٨٠ سر

12-20 CORES ٠٣٩٢،٠۵٠١٧٠،۴٧٠١٩۶،٢٧٠ سر

22-30 CORES ٠۴١٢٣،۶٢٠٢٢٨،٨۵٠٢۶٣،٣۶٠ سر

32-40 CORES ٠۵١۶٣،٣۶٠٣٠٢،٣۵٠٣۴٧،٢۶٠ سر

42-50 CORES ٠۶٢۴۴،۴٨٠۴٠۵،٢۶٠۴٣١،١۵٠ سر

>50 CORES ٠٧۴١۶،٩٧٠۶۵۵،١٨٠٠ سر

۴٣١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

فصل سی و یکم – عمليات نصب در محوطه

مسيرهای آابل  8-

بصورت پيش ساخته فرض شده است، در (CROSS, TEE, ELBOW…) در تمام ردیفهای این فصل، اتصاالت مورد نياز ميانی سينی و نردبان١-
.غير اینصورت، هزینه ساخت قطعات پيشگفته باید جداگانه محاسبه شود

هزینه نصب پيچ و مهره و مانند آنها آه در اتصال سينيها و نردبانهای آابل مصرف می شود، بطور متعارف در ردیفهای مربوط منظور شده٢-
.است

.در هر یك از ردیفهای این فصل، بازرسی آار انجام شده و تحویل آن طبق مشخصات فنی منظور شده است٣-
در هر یك از ردیفهای مربوط به سينی و نردبان آابل، بر حسب نياز باید، در فواصل مشخصی طبق نظر سازنده و یا مشخصات فنی،۴-

.در صورتی آه بصورت آماده تامين شده باشد، توسط پيمانكار نصب شود (EARTH BOUNDING STRAP) تسمه های هم ارتباطی ارت
. هزینه نصب سينی ها و اتصاالت اعم از فلزی و غير فلزی بصورت یکسان محاسبه می گردد۵-

۴٣٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

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
٣١٩١۵٨

گروه کد

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

W <= 10 CM ٠١٩٣،٣٩٠٢۴٨،١٧٠٢۴،٢٠٠ متر

10 < W<=30 CM ٠٢١٢۴،٣٢٠٣٧٢،٣۴٠٣٠،٣٢٠ متر

30 < W <=60 CM ٠٣١٣٩،٧٩٠۴۶۵،۶٩٠٣٩،٣۶٠ متر

60< W <= 80 CM ٠۴١۵۵،٢٧٠۵۵٨،٧۴٠۴۵،۴٧٠ متر

80 < W CM ٠۵١٨۶،١٨٠۶٢٠،٠۶٠۶٠،۶٣٠ متر

۴٣٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

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
٣١٩۴۵٨

گروه کد

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

1/2" DIAM. ٠١٧۵،۶۴٠۴٣،٨۶٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢٩١،٠۴٠۵٣،۴١٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣١٢١،۴۶٠٧٢،١٧٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴١٣٩،٨۴٠٨٠،١۴٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵١۵٧،٠٨٠٩٢،۶٠٠ متر

2" DIAM. ٠۶١۶۶،٢١٠٩٩،٠٢٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧١٨١،۶١٠١٠۶،١١٠ متر

3" DIAM. ٠٨١٩۶،٨۶٠١١٣،٠۵٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩٢١٨،١١٠١٢٧،٠٠٠ متر

4" DIAM. ١٠٢۵٧،۶۴٠١۵٢،٢٩٠ متر

5" DIAM. ١١٣٠٣،٠٧٠١٧٨،٢٨٠ متر

6" DIAM. ١٢٣٣٣،۶١٠١٩٣،۵۴٠ متر

۴٣۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل - کاندوئيت ها - فوالدی قابل انعطاف INFETR02FS
٣١٩۵۵٨

گروه کد

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

D: 3/4 " ٠١١۴٣،٨٩٠ متر

D:  1  " ٠٢٢٣١،۵١٠ متر

۴٣۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

مسيرهای عبور کابل - کاندوئيت ها - پی.وی.سی INFETR02PV
٣١٩۶۵٨

گروه کد

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

1/2" DIAM. ٠١٢١،١٩٠ متر

3/4 " DIAM. ٠٢٢۵،۴۶٠ متر

1 "  DIAM. ٠٣٣٣،٩١٠ متر

1 1/4" DIAM. ٠۴٣٨،٨٧٠ متر

1 1/2" DIAM. ٠۵۴۴،١٢٠ متر

2" DIAM. ٠۶۴۶،٧٨٠ متر

2 1/2" DIAM. ٠٧۵٠،٩٩٠ متر

3" DIAM. ٠٨۵۵،١١٠ متر

3 1/2" DIAM. ٠٩۶٠،٩۶٠ متر

4" DIAM. ١٠٧٢،١٨٠ متر

5" DIAM. ١١٨۴،٨٧٠ متر

6" DIAM. ١٢٩٣،٢۵٠ متر

۴٣۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

آارهاي ابزاردقيق

فصل سي و دوم – تجهيزات اتاق کنترل

در هر يك از رديف هاي اين فصل، منظور از وزن تابلو، وزن آن با احتساب وزن ادوات نصب شده روي آن براي انواع تابلوهاي سيستم کنترل(مانند١–
.، اعالم حريق و ...) مي باشد FCS  ،ESD  ،DCSمارشالينگ، 

هزينه بستن پيچ و مهره و مانند آنها آه در نصب تجهيزات اين فصل به روي فريم ها، ساپورت ها و امثال آنها بكار مي رود، در رديف مربوط منظور شده٢–
.است

.در هر يك از رديف ها، تمامي آزمايش هاي جاري مورد نياز در تكميل عمليات نصب و تحويل آار به آارفرما منظور شده است٣–
آاليبراسيون ادواتي آه روي تابلوهاي آنترل نصب مي شود، حتي در صورتي آه بطور جداگانه بسته بندي شده باشند، در رديف هاي جداگانه و با در۴–

.نظر گرفتن جابجايي هاي الزم در محدوده آارگاه و در صورت نياز بازآردن و بستن مجدد روي تابلو محاسبه شده است
در رديف هاي نصب تابلوهاي اتاق آنترل، اجراي آابل هاي مياني از يك تابلو به تابلوي ديگر و اتصاالت آنها منظور نشده است و براي برآورد آنها، از۵–

.رديف هاي متناظر در آابل آشي و اتصاالت استفاده مي شود
در صورت نياز به اجراي آارهاي اضافي روي تابلوها(مثًال نصب تجهيزات اضافي روي تابلو شامل ادوات ابزاردقيق، يا مسير آابل و …)، هزينه عمليات۶–

.اضافي مانند برشكاري، سوراخكاري، سيم آشي داخل تابلو و غيره در زمان اجرا تعيين محاسبه مي شود

۴٣٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

پانل ها INCRPN
٣٢٠١۵٨

گروه کد

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

W: UP TO 100 KG ٠١٣٩،٢٣٠ کيلوگرم

W: 101-250 KG ٠٢٣٣،٢٣٠ کيلوگرم

W: 251-500 KG ٠٣٣٣،٢٣٠ کيلوگرم

W: >500 KG ٠۴٣١،١٣٠ کيلوگرم

۴٣٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

ادوات نصب شده روی پانل ها INCRPI
٣٢١١۵٨

گروه کد

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

ELEC.

IND./SWITCH/SELECTOR
٠١١،٣٨٨،١٠٠ دستگاه

ELEC.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠٢٢،٣٨۶،۵٩٠ دستگاه

TRANSFORMER/POWER

UNITES
٠٣١،۴٢۶،۵١٠ دستگاه

PENU.IND./SWITCH/SELE

CTOR
٠۴١،۵٠٣،٣١٠ دستگاه

PENU.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
٠۵٢،۵٠١،٨٠٠ دستگاه

TRANSDUCER &

CONVERTER
٠۶١،۴٢۶،۵١٠ دستگاه

۴٣٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

DCSتغييرات جانبی  INCRAX
٣٢٢١۵٨

گروه کد

فصل سی و دوم - کارهای ابزاردقيق - تجهيزات اتاق کنترل

PRINTER/

PLOTER/PCS/ETC.
٠١١،٣۴۴،٣۴٠ ایستگاه

۴۴٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و سوم -  کارهای ابزاردقيق - عمليات تست لوپ

آارهای ابزاردقيق

فصل سی و سوم – عمليات تست لوپ

.ردیف های این فصل، تمامی لوپ های فيلد باس الكترونيكی و نيوماتيكی را شامل می شود١–
منظور از لوپ باز، حلقه ای است آه از عنصر اندازه گير متغير فرآیندی شروع می شود و به یك نمایشگر در اتاق آنترل و یا روی تابلوی محل ختم٢–

.می گردد
منظور از لوپ بسته، حلقه ای است آه از عنصر اندازه گير متغير فرآیندی شروع می شود و تا آنترل آننده روی تابلوی محلی یا در اتاق آنترل ادامه٣–

.آه معموًال یك شير آنترل است ادامه می یابد (FINAL ELEMENT OR ACTUATOR)می یابد و از آنجا تا محرك نهایی
تمامی عناصر ميانی از جمله نمایشگرهای محلی، سوئيچ ها، عناصر محاسبه گر و غيره آه در مسير یك لوپ قرار دارند باید آنترل شده و در قيمت۴–

.همان لوپ منظور شود
اگر خروجی یك آنترل آننده ورودی آنترل آننده دیگری قرار گيرد، از عنصر اندازه گير تا خروجی آنترل آننده اول یك لوپ بسته و از ورودی آنترل آننده۵–

.دوم تا محرك نهایی نيز یك لوپ محاسبه می شود
سيستم های آنترل ترتيبی تا ١٠ عنصر، معادل یك لوپ بسته محاسبه می گردد و از آن بيشتر نيز به ازای هر ١٠ عنصر، معادل یك لوپ بسته اضافه۶–

.می شود

۴۴١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

فصل سی و سوم -  کارهای ابزاردقيق - عمليات تست لوپ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 
رديف

بهاي واحد (ريال)

عمليات لوپ چک INLP
٣٣٠١۵٨

گروه کد

فصل سی و سوم -  کارهای ابزاردقيق - عمليات تست لوپ

CLOSED LOOPS ٠١٢،۵٧٨،٧۴٠ لوپ

OPEN LOOPS ٠٢١،۴٣٢،۶۴٠ لوپ

۴۴٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

PRECOMMISSIONING TESTS AND CHECKS

I) CABLES

- LV Power & control cables
- MV cables

II) CONNECTION

- Termination
- Cable ends
- Joints

III) STATIC SUPPLY UNIT

1 – INSULATING RESISTANCE TEST
- AC Distribution board
- DC Distribution board
- Inc. upstream CB

2 – CHECKS
- Batteries connection
- Liquid level of each cell and density
- Cells leakage
- Panel alignment
- Earthing connection 
- Bolts tightness

III) STATIC SUPPLY UNIT (Continued)

- Cable cooling fan
- Relay setting
- Voltmeter, ammeter, lamps
- Inverter transfer time
- Continuity of output : With loss of main input
                                    : With change over Float / Boost
                                    : With change over, Boost / Float
- Local & remote alarms
- Abnormal noise
- Inverter output adj volt
- Inverter output frequency
- Rectifier charging
- Cont. circuit operation
- Supply voltage …V
- Output voltage …V
- Change rate (Boost) …A
- Change rate (tricle) …A 

IV) LV ELECTRICAL MOTOR

1 – INSULATING RESISTANCE TEST
- Starter unit
- Motor winding - stator
- Motor with cable – rotor

2 – CHECKS
- Rotator free
- Bearing lubrication
- DE and NDE bearing
- Earthing connection
- Control station
- Starter unit
- Control circuit operation
- Direction of rotation
- Mechanical interlocks
- Winding resistance
- No load current
- No load run (4 hour)
- Starting current (If there is Ammeter)
- Starting time

V) MV ELETRICAL MOTOR

۴۴٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

1 – INSULATING RESISTANCE TEST
- Starter unit
- Motor winding : stator
- Motor winding : rotor
- Motor with cable

2 – CHECKS
- Rotator free
- Bearing lubrication
- Bearing temperature
- Earthing connection
- Control station
- Starter unit
- Control circuit operation
- Direction of rotation
- Mechanical interlocks
- Winding resistance
- Starting current
- Starting time
- No load current
- No load run (4-6 hour)
- Machine vibrations
- Bearing noise level
- Each phase current
- Resistance temperature detectors
- temperature switches

VI) LV SWITCHGEAR

1 – INSULATING RESISTANCE TEST
- Incoming CB
- Bus-tie
- Upstream CB
- Busbar system
- Busduct

2 – CHECKS 
- Switchgear alignment
- Earthing connections
- Cont. circuit operation
- Incoming CB
- Anchor bolts and clamps tightness
- Upstream CB
- Busbar covers fixing
- Degree of protection of enclosure
- Relays setting and check
- Mechanical interlocks
- Voltmeter reading
- Phase rotation
- Busduct
- Electrical interlock
- Tripping from relays
- Remote electrical closing / tripping
- Removal of all temporary supports and jumpers

VII) MV SWITCHGEAR

1 – INSULATING RESISTANCE TEST
- Incoming CB
- Bus-tie
- Upstream CB
- Busbar system
- High pot test (if needed)

2 – CHECKS 
- Switchgear alignment
- Earthing connections
- Control circuit operation
- Incoming CB
- Bus-tie
- Busbar bolts and clamps tightness
- Space heaters circuits
- Busbar covers fixing

۴۴۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

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

- Upstream CB
- Relays setting and check
- Mechanical interlocks

- Voltmeter reading
- Phase rotation
- Electrical interlock
- Tripping from relays
- PT tests
- CT tests

VIII) POWER TRANSFORMER

1 – INSULATING RESISTANCE TEST
- HV winding to earth
- HV winding continuity test
- LV winding to earth
- HV to LV winding
- HV Feeder unit

2 – CHECK
- Oil leakage
- Oil level
- Silicagel condition
- Earthing connection at star point and frame
- Oil insutation test (breakdown voltage)
- Bushing integrity
- Polarity of terminals
- Valves correct position
- Phase sequence
- Control circuit operation & identification
- Tap changer
- HV feeder
- Mechanical interlocks
- Buchholz relay alarm & trip operation:
- Temperature indicator alarm operation set at … C
- Temperature indicator trip operation set at … C

۴۴۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

پيوست ٢ – دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه

این دستورالعمل ، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته های مختلف تهيه شده است ، از این رو ، برای آارهای مربوط به هر رشته ، باید به تناسب
.ماهيت و نياز آن آار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد

 تعاریف١–
تجهيز آارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام ها و تدارآاتی است آه پيمانكار باید برای دوره اجرا انجام دهد ، تا آغاز و همچنين انجام عمليات موضوع پيمان١–١

. ، مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پيمان ، ميسر شود

ساختمان های پشتيبانی ،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای پشتيبانی عمليات اجرایی ، مورد بهره برداری قرار می گيرند ، مانند١–٢
پيش آارگاه های سرپوشيده ، شامل آارگاه های تاسيساتی، آهنگری ، نجاری ، آرماتوربندی ، باطری سازی ، صافكاری ، نقاشی ، ساخت قطعات

ساخته و مانند آن ، تعميرگاه های سرپوشيده ماشين آالت ، انبارهای سرپوشيده ، انبار مواد منفجره ، آزمایشگاه پيمانكار ، اتاق محل
. ترانسفورماتورها و مولدهای برق ، ایستگاه سوخت رسانی

ساختمان های عمومی،  به ساختمان هایی گفته می شود آه برای افراد مستقر در آارگاه و سرویس دادن به آنها ، مورد استفاده قرارگيرد ، مانند١–٣
دفاتر آار ، نمازخانه ، مهمان سرا ، ساختمان های مسكونی ، غذاخوری ، آشپزخانه ، نانوایی ، فروشگاه ،  درمانگاه ، رختشویخانه ، تلفنخانه ،

. پارآينگ های سرپوشيده

محوطه سازی ، شامل خيابان بندی ، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضالب ، ایجاد خاآریز و آانالهای هدایت آب و تمهيدات دیگر برای١–۴
حفاظت آارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز ، انبارهای روباز ، زمين های ورزشی ، پارآينگ های روباز، حصار آشی ، تامين روشنایی محوطه ، تامين

. تجهيزات ایمنی و حفاظت و آارهای مشابه است

منظور از ورودی آارگاه ،محل یا محل هایی از آارگاه است آه در آن ، آب ، برق ، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای آار ، از سوی آارفرما تامين و تحویل١–۵
. پيمانكار می شود . مشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش گفته  ، در شرایط خصوصی پيمان تعيين می شود

انبار آارگاه ، محل یا محل هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جانمایی تجهيز آارگاه  ، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت١–۶
. دستورالعمل های مربوط ، از  آنها استفاده می شود

. راه دسترسی ، راهی است آه یكی از راه های موجود آشور را به آارگاه متصل آند١–٧

. راه های سرویس ، راه هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات احداث می شود١–٨

راه های ارتباطی ، راه هایی است آه معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرضه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه راه های١–٩
.دیگر ، به محل اجرای عمليات متصل می آند

راه انحرافی ، راهی است ، آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه قبال از مسير موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عمليات١–١٠
.موضوع پيمان قطع شده است ، احداث شود

منظور از تأمين در شرح ردیف های تجهيز و برچيدن آارگاه ، فراهم آردن ساختمان ها ، تأسيسات و همچنين ماشين آالت ، به روش احداث١–١١
یا نصب در آارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امكانات موجود در محل ، به صورت خرید خدمات یا اجاره و همچنين ، اقدام های مربوط به نگهداری وبهره

. برداری از آنهاست

برچيدن آارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسيسات و ساختمان های موقت ، خارج آردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و١–١٢
دیگر تدارآات پيمانكار از آارگاه ، تسطيح ،تميز آردن و در صورت لزوم بشكل اول برگرداندن زمين ها و محل های تحویلی آارفرما ، طبق نظر آارفرما

. است

روش تهيه برآورد٢–

مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و نياز هر آار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی ترین 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

۴۴۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

است ، یا احداث چاه عميــــق یا نيمه عميــق و پرداخت هزینه های  برداشت آب ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، در شرایط خصوصی پيمان درج
.شــده و هزیـنه ای از این بابت در تجهيــز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود

 
چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه  آب ، به عهـده آارفرما نباشد ، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان

. آار ، جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد
چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی شود 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

آارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته نصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات ٢–١٧–١
.، به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه(NGL) گازی
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز، به ميزان ٢–١٧–٢

.٧/۵ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای، به ميزان ٩ درصد مبلغ٢–١٧–٣

 .برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها، به ميزان ١٠ درصد مبلغ٢–١٧–۴

.برآورد هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه

شرایط آلی٣–
 

پيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز آارگاه و قبل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه آرده و پس٣–١
. از 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 ٣–۴
موارد 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 بينی٣–۵

. شده در 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 ٣–۶
. سوزی 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 .٣–٧
تجهيزات و 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

۴۴٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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

۴۴٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠١۵٨

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

۴۴٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠٢۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين لباس کار، کفش و کاله

حفاظتی کارگران
٠١٠ مقطوع

۴۵٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠٣۵٨

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

۴۵١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠۴۵٨

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

۴۵٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠۵۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

احداث چاه آب عميق یا نيمه

عميق
٠١٠ مقطوع

۴۵٣



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠۶۵٨

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

۴۵۴



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠٧۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين راه های دسترسی ٠١٠ مقطوع

تامين راه های سرویس ٠٢٠ مقطوع

تامين راه های ارتباطی ٠٣٠ مقطوع

۴۵۵



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠٨۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين ایاب و ذهاب کارگاه ٠١٠ مقطوع

۴۵۶



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢٠٩۵٨

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

۴۵٧



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢١٣۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تهيه، نصب و برچيدن داربست

فلزی در کارهای مربوط به

مخزنهای نفت

٠١٠ مقطوع

۴۵٨



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢١۴۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

تامين آزمایشگاه و تاریک خانه

با تجهيزات مربوط و

تجهيزکارگاه برای انجام

آزمایش های پرتونگاری

٠١٠ مقطوع

۴۵٩



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢١۵۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

حفظ یا انحراف موقت نهرهای

زراعی موجود در محدوده

کارگاه

٠١٠ مقطوع

۴۶٠



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢١۶۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

بيمه تجهيز کارگاه ٠١٠ مقطوع

۴۶١



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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
۴٢١٧۵٨

گروه کد

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

برچيدن کارگاه ٠١٠ مقطوع

۴۶٢



١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (فهرست بهای

وزارت نفت
 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

 - شرح اقالم هزینه باالسری٣پيوست 

هزینه های باالسری به طور کلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکيک می شود:

١ – هزینه باالسری عمومی.
این هزینه از نوع هزینه  هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه  های درج شده در زیر:

١–١ هزینه دستمزد نيروی انسانی  دفتر مرکزی، شامل نيروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
١–٢ هزینه بيمه های عمومی و حق بيمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)،  به انضمام هزینه بيمه بيکاری کارکنان دفتر مرکزی.

١–٣  هزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شود.
١–۴   هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

١–۵   هزینه نگهداری دفتر مرکزی.
١–۶   هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.
١–٧   هزینه  آب و برق ، گاز و سوخت دفتر مرکزی.

١–٨   هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.
١–٩   هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

١–١٠ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.
١–١١ هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

١–١٢ هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها.
١–١٣ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.

١–١۴ هزینه های متفرقه،شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها.
١–١۵ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.

١–١۶ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.
١–١٧ هزینه دستگاه ها و تجهيزات رایانه ای دفتر مرکزی

٢ – هزینه باالسری کار.
این هزینه، از نوع هزینه  هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:

٢–١ هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:
٢–١–١ هزینه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش پرداخت که نزد پيمانکار است.

٢–١–٢ هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
٢– ٢ هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است:

٢–٢–١ هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.

٢–٢–٢ هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت.
٢–٢–٣ هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.

٢–٣ هزینه ماليات.
٢–۴ هزینه صندوق کارآموزی.

٢–۵ سود پيمانکار.
٢–۶ هزینه  های مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است :

٢–۶–١ هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتين و خدمات و حفاظت و حراست. همچنين،
هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قيمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور نشده است.

٢–۶–٢ هزینه نيروی انسانی خدماتی که در اختيار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه قرارمی گيرد.
٢–۶–٣ هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

٢–۶–۴ هزینه تهيه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پيمان.
٢–۶–۵ هزینه غذای کارکنان و کارمندان پيمانکار .

٢–۶–۶ هزینه پذیرایی کارگاه.
٢–۶–٧ هزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و هزینه  های متفرقه.

٢–۶–٨ هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب کارگاه و وسيله نقليه تدارکات کارگاه.
٢–۶–٩ هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

٢–۶–١٠ هزینه آزمایش های پيمانکار.
٢–٧  هزینه  های تهيه مدارک فنی و تحویل کار.

٢–٧–١ هزینه های تهيه عکس و فيلم.
).٢Shop Drawings–٧–٢ هزینه تهيه نقشه های کارگاهی (

).٢As Built Drawings–٧–٣ هزینه تهيه نقشه های چون ساخت  (
٢–٧–۴ هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.

٢–٧–۵ هزینه نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
٢–٧–۶ هزینه  های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

توضيح  ١. هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعميرگاه ماشين آالت، جزو هزینه ساعتی ماشين آالت پيش بينی شده است و از این بابت هزینه  ای در
هزینه  های باالسری در نظر گرفته نشده است.

توضيح ٢. در طرح های عمرانی  (تملک دارایی های سرمایه ای ) چون هزینه های بيمه سهم کارفرما، بيمه بيکاری نيروی انسانی کارگاه، ماليات بر ارزش
افزوده و همچين هزینه های عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت

 آن ها  در هزینه های باالسری، در نظر گرفته نشده است.

توضيح ٣.در طرح های غير عمرانی(غير سرمایه ای) چون هزینه های ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه
های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت  آن ها  در هزینه های باالسری، در نظر گرفته نشده است.
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١٣٩٧)  - سال NGLنصب پاالیشگاه های نفت و گاز ، واحدهای پتروشيمی و واحدهای تفکيک مایعات گازی (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 
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 - 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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 - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

1/10 سایر شهرستان های استان آردستان آردستان 20

1/19 رودبار جنوب - فاریاب - قلعه گنج - آهنوج - منوجان

آرمان 211/10 رفسنجان - آرمان

1/14 سایر شهرستان های استان آرمان

1/10 آرمانشاه

آرمانشاه 22
1/20 پاوه(نوسود) - ثالث باباجانی(ازگله) - قصرشيرین(سومار)

1/18 پاوه(باینگان) - ثالث باباجانی -جوانرود(آالشی) - قصرشيرین -
گيالن غرب

1/13 سایر شهرستان های استان  آرمانشاه

1/12  بویراحمد  - آهگيلویه (سوق) - گچساران
آهگيلویه و
بویر احمد 231/20   بهمنی(گرمسيری)-  آهگيلویه(دیشموك - چاروسا)

1/16 سایر شهرستان های استان آهگيلویه و بویراحمد

1/18 بندر ترآمن(جزیره آشوراده)

گلستان 24
1/13 گنبد آاووس(داشلی برون) - مراوه تپه - ومناطقی از سطح

استان آه در ارتفاعات بيش از ۵٠٠ متر واقع اند

1/12 آالله - گاليكش - گميشان - آق قال(وشمگير)

1/09 سایر شهرستان های استان گلستان

1/08 رشت

گيالن 25
1/19 رودسر(رحيم آباد)

1/16 رودبار(عمارلو) - سياهكل(دیلمان) - فومن(سردار جنگل) -
لنگرود(اطاقور)

1/11 سایر شهرستان های استان گيالن

1/10 خرم آباد - بروجرد - دوره

لرستان 261/15 پلدختر - رومشكان

1/13 سایر شهرستان های استان لرستان

1/12
ساری(چهاردانگه - دودانگه - آليجان) -آمل(الریجان) - بابل(بند
پی) - آالردشت - نكا (هزا رجریب) - نوشهر (آجور) - بهشهر

(یانه سر) - نور(بلده)
مازندران 27

1/13 مناطقی از سطح استان آه در ارتفاعات بيش از ۵٠٠ متر واقعند

1/09 سایر شهرستان های استان مازندران

1/04 اراك - ساوه - زرندیه

مرآزی 281/12 تفرش - شازند

1/09 سایر شهرستان های استان مرآزی

1/10 بندر عباس 
هرمزگان 29

1/24 ابوموسی - بشاگرد
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 - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

1/21 پارسيان - جاسك
هرمزگان 29

1/16 سایر شهرستان های استان هرمزگان

1/11 تویسرآان(قلقل رود)- رزن(سردرود) - آبودرآهنگ(شيرین سو) -
نهاوند(زرین دشت) همدان 30

1/07 سایر شهرستان های استان همدان

1/18 ابرآوه(بهمن) - بهاباد(آسفيج)

یزد 31
1/09 یزد - اشكذر

1/15 ابرآوه - بهاباد - خاتم

1/12 سایر شهرستان های استان یزد
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