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فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

1 دستورالعمل کاربرد

2 کلیات

4 بخشی که پیش ساخت و نصب می شود

5 بخشی که در محل، ساخته و نصب می شود

6 اضافه بھا - حمل مصالح با رنگ و پوشش

7 حمل شیرآالت و سایر ملحقات

8 کیلومتر5اضافه بھای حمل بیش از 

3 لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

10 زانوھای مایتر 

13 نازل ھا 

25 O_LET ھا

28 غالف لوله ھا 

29 اسپول ھا 

9 لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

35 نصب و جوشکاری - در محدوده واحدھای پاالیشگاھی 

40 نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در سطح زمین 

44 نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در ارتفاع، لخته گیرھا 

48 نصب و جوشکاری - محدوده انبارھا و محوطه مخزن ھا

50 ساخت و نصب در محل - کربن استیل 

57 نصب شیر آالت وسایر ملحقات 

34 لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

63 در محدوده واحدھای پاالیشگاھی 

62 لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

73 خطوط ارتباطی بین واحدھا 

85 آزمایش ھای پرتو نگاری

86 )P.M.Iتست شناخت مصالح(

87 عملیات پیش گرم جوشکاری ھا 

89 ) P.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ھا(

94 آزمایشات ھیدرو استاتیک 

96 آزمایشات با ھوای فشرده

97 اسید شوئی

84 لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

99 شیرھای کنترل و اندازه گیرھا

100 صافی ھا

101 صفحات اریفیس

102 شیرھای اطمینان

103 خطوط لوله کشی

98 لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی–فصل ششم 

105 بستن فلنج جدا کننده 

108 نصب اتصال جداکننده

109 نصب بازوی بارگیری نفت

110 نصب اسپرینکلر اطفا حریق

111 جعبه آتش نشانی

112 نصب دوش ایمنی

113 عملیات خم کاری لوله

104 لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

114 نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

116 پمپ ھا 

120 کمپرسورھا

123 فن ھا و دمنده ھا 

128 محرکه ھا و مولدھا 

137 ماشین آالت روی تجھیزات ثابت

141 اکسترودرھا

142 نوار نقاله ھا

143 نوار نقاله ھای پیچی

144 دستگاه ھای کیسه و بشکه پر کن

145 دستگاه ھای بالت زن

146 فیدرھای لرزنده

148 تجھیزات بسته ای

149 برج ھا، ظروف 

155 S&Tمبدل ھای نوع 

158 کولرھای ھوائی

159 قطعات داخلی برج ھا و راکتورھا 

165 برج ھای خنک کننده 

171 دستگاه ارسال و دریافت توپک

172 غبارگیرھای نوع فیلتر کیسه ای

173 مبدل ھا

147 نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

177 پانل ھا

178 داکت ھا و ھواکش ھا 

180 تیوب باندل ھا 

184 کانوکشن، سوپر ھیتر، اکونومایزر.

176 نصب کوره ھا و بویلرھا– فصل دوازدھم 



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

185 FLAREدودکش و 

186 چراغ اعالن به ھواپیما

189 مخزن ھای سقف ثابت و شناور 

198 مخزن ھای دوجداره 

203 مخزن ھای کروی

204 سیلوھای آلمینیومی

205 مخزن ھای فوالد ضد زنگ

206 مخزن ھای دفنی

188 مخازن–  فصل سیزدھم 

208 جرثقیل ھای سقفی

209 باالبرھا

210 نمونه گیرھا و ظروف کوچک

211 اجکتورھا

212 کالریفایرھا

213 سیستم ھای انتقال نیرو

214 تجھیزات کارگاھی

215 باسکول ھا

216 صدا گیرھا

207 نصب تجھیزات متفرقه–  فصل چھارھم 

218 ساخت_قطعات 

222 نصب_قطعات 

227 نصب ورق ھای سقف و دیوار

228 کیلوگرم10ساخت و نصب تکیه گاه ھای سبکتر از 

229 نصب آویزھای فنری(لوله کشی)

217 عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

231 قطعات اتصالی نسوزھا

232 مواد نسوز ریختگی

233 آجرھا و سایر قطعات خاص نسوز 

230 عملیات نسوزکاری– فصل شانزدھم 

242 تجھیزات

246 رنگ امیزی اسکلت فلزی

250 کارھای لوله کشی

251 مصالح رنگ آمیزی

251 مخازن ذخیره

236 عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

254 عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق 

259 عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق 

263 عایقکاری گرم تجھیزات 

270 عایقکاری سرد تجھیزات 

273 عایقکاری ضد آتش 

275 پوشش و نوار پیچی لوله ھا 

278 پوشش (اندود) سیمانی لوله ھا

280 مصالح عایقکاری 

253 فصل ھجدھم - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

292 آزمایش ھای ھیدرو استاتیکی

297 آزمایش به روش مایع نفوذی

298 آزمایش ھای پرتو نگاری

299 تنش زدائی (پس گرم کردن جوش) 

291 فصل نوزدھم - کارھای تکمیلی



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

303 پیش گرم کردن جوش ھا 

305 آزمایش ھای با ھوای فشرده

306 کیلومتر5فصل بیستم - حمل بیش از 

309 کابل ھای قدرت و کنترل 

316 کابل ھای تلفن

317 سیم ھا

318 کابل ھا و سیم ھای متفرقه

319 ماسه ریزی و آجر چینی داخل تراشه

308 فصل بیست و یکم - کابل کشی و سیم کشی

321 سر سیم بندی کابل ھای کنترل

322 سر سیم بندی کابل ھای فشار ضعیف 

325 سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط 

330 نصب گلندھا 

320 فصل بیست و دوم -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

333 نصب سینی ھا و نردبان ھای فوالدی

334 نصب کاندوئیت ھا

332 فصل بیست و سوم -  نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

338 نصب پانل ھا

339 نصب ترانسفورمرھا

340 نصب باسداکت ھا

341 نصب جعبه ھای تقسیم

342 نصب باتری ھا

343 نصب ایستگاه کنترل محلی موتور

337 فصل بیست و چھارم -  نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

345 نصب نور افکن ھا و چراغ ھای صنعتی

346 نصب چراغ ھای رشته ای

347 نصب چراغ ھای فلورسنت 

349 نصب چراغ ھای متفرقه

344 فصل بیست و پنجم - نصب سیستم روشنایی

351 نصب سیستم حفاظت کاتدی

352 نصب سیستم اتصال زمین

359 نصب سیستم  برق گیر

350 فصل بیست و ششم - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

361 نصب سیستم تلفن 

364 نصب سیستم فراخوان

365 نصب سیستم تلویزیون مدار بسته

366 نصب سیستم ساعت مرکزی

360 فصل بیست و ھفتم - نصب تجھیزات ارتباطی

368 پانل ھای فشار متوسط

369 پانل ھای فشار ضعیف 

372 ترانسفورمرھا

373 موتورھا 

376 پانل ھای خاص

367 فصل بیست و ھشتم - پیش اندازی و راه اندازی برق

378 کیلومتر5حمل بیش از 

377 کیلومتر تجھیزات کارھای برقی5فصل بیست و نھم - حمل بیش از 



فھرست مندرجات

صفحهعنوان

1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت

معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

380 ادوات واقع در محوطه - ادوات الکتریکی 

384 ادوات واقع در محوطه- ادوات نیوماتیکی

386 ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانیکی

387 ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات 

393 جعبه تقسیم ھا و پانل ھای محلی

395 سیستم ھای آناالیزر 

402 لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق 

412 شبکه ھوای ابزار دقیق 

417 لوله کشی حرارتی

419 کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا 

427 کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندھا 

429 کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی اتصاالت 

432 مسیرھای عبور کابل 

379 فصل سی و یکم - عملیات نصب در محوطه

438 پانل ھا

439 ادوات نصب شده روی پانل ھا

440 DCSتغییرات جانبی 

437 فصل سی و دوم - تجھیزات اتاق کنترل

441 فصل سی و سوم -  عملیات تست لوپ

443 : فھرست آزمایش ھا و بازبینی ھای پیش راه اندازی و راه اندازی1پیوست 

446 - دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

463 - شرح اقالم ھزینه باالسری3پیوست 

464 - ضریب ھای منطقه ای4پیوست 

468 - دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید5پیوست 



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

دستورالعمل کاربرد

دامنه کاربرد –1
) و پرداخت ھزینه اجرای آنھاNGL(گازیھای نفت و گاز، واحدھای پتروشیمی، واحدھای تفکیک مایعاتبھا برای برآورد ھزینه عملیات پاالیشگاهاین فھرست

) شامل این دستورالعملNGL(ھای نفت و گاز، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازیبھای نصب پاالیشگاهشود. فھرستاستفاده می
باشد:بھا به شرح زیر میھای فھرستھا و پیوستھا، شرح و بھای واحد ردیف(دستورالعمل کاربرد)، کلیات، مقدمه فصل

اندازیاندازی و راهھای پیش راهھا و بازبینیپیوست 1 : فھرست آزمایش
پیوست 2 : دستور العمل تجھیز و برچیدن کارگاه.

.پیوست 3 : شرح اقالم ھزینه باالسری
.ایھای منطقهپیوست 4 : ضریب

.جدید نحوه تعیین قیمتدستورالعمل5–پیوست
بھا قیمت ندارد.تعیین قیمت کارھایی که در این فھرست–2
بھا تطبیق ندارند، شرح الزم با کد مناسب تھیه و ھمراه باھای این فھرست1 ھنگام تھیه بر آورد، برای تھیه ردیف اقالمی از کار که با ھیچ یک از ردیف–2

شود و بھای واحد آنھا به روش تجزیه قیمت و با استفاده از فھرست نرخ عوامل در کارھایبھا و مقادیر کار درج میعالمت ستاره در محل مربوط در  فھرست
شود، در صورتی کهگفته نباشد، از نرخ متعارف استفاده میگردد. در صورتی که نرخ عوامل مورد نیاز در فھرست پیشاختصاصی صنعت نفت تعیین می

ھای ستاره دار ضروری باشد، متن مورد نیاز تھیه و به انتھای مقدمه بخش مربوط با شماره جدید ھمراه بابینی دستورالعملی برای نحوه ی پرداخت ردیفپیش
بھا، ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه اضافه میھای فھرستشود، مشابه ردیفشود. به اقالمی که بدین ترتیب قیمت آنھا تھیه میعالمت ستاره اضافه می

شود.
شود.1، محاسبه می–بھا که بدون قیمت بوده و دارای عالمت * ھستند نیز به شرح بند 2ھایی از این فھرست2 قیمت ردیف–2

نحوه تھیه برآورد ھزینه اجرای کار –3
2–زیر، مطابق روش تعیین شده در بند 3ھای موضوع بند 2، ھزینه بھا و ھمچنین ردیفھای این فھرستھنگام تھیه برآورد، به جمع بھای واحد ردیف–1–3

اعمال خواھد شد. 
ھای غیر عمرانی برای كارھایی كه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر 48 (چھل و ھشت) درصد و كارھایی كه بهھزینه باالسری طرح–1–1–3

ھای عمرانیشوند برابر 36 (سی و شش) درصد می باشد. ھزینه باالسری طرح صورت ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می
برای كارھایی كه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر 36 (سی و شش) درصد و كارھایی كه به صورت ترك تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری

شوند برابر 25 (بیست و پنج) درصد می باشد. شرح اقالم ھزینه باالسری به عنوان راھنما در پیوست 3 درج شده است. مناقصه) واگذار می
ای مطابق پیوست 4 .ضریب منطقه–2–1–3
ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه برابر 6(شش) درصد ھزینه اجرای کار بدون احتساب ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه (پیوست 2)–3–1–3

ھای اینفنی و برحسب ردیفھای اجرایی و مشخصاتگفته، براساس نقشه2 برای برآورد ھزینه اجرای ھر کار، ابتدا مقادیر اقالم ھر یک از کارھای پیش–3
شود.ھاست تھیه میشود. فھرستی که شامل کد، شرح، واحد، بھای واحد، مقدار و مبلغ ردیفھای موضوع بند 2، اندازه گیری میبھا و ردیففھرست

ھا،ھای مربوط به ھر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ فصلضرب مقدار در  بھای واحد آن ردیف  است. از جمع مبلغ ردیفدر این فھرست مبلغ ھر ردیف، حاصل
ھا به صورت خطی ضرب شده وای به جمع مبلغ ردیفآید. ضریب باالسری و ضریب منطقهبھاء برای کار مورد نظر به دست میھای فھرستجمع مبلغ ردیف

بھا و مقادیر و برآورد ھزینه اجرایشود. مجموعه فھرستآورد ھزینه اجرای کار حاصل میشود. به این ترتیب، برھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، به آن افزوده می
شود و با اعمال ضریب پیمان مبنای پرداخت قرار می گیرد.کار به اسناد مناقصه الحاق می

بھا و مقادیر و بر آورد ھزینه اجرای کار، بھای اجزای متشکله کار محاسبه و برمبنای آنقلم واگذار شود، با استفاده از فھرستاگر در نظر باشد کار به صورت یک
گیرد.شود و مبنای پرداخت قرار میجدول درصد اجزای متشکله کار تھیه می شود. این جدول به اسناد مناقصه الحاق می

عھده پیمانکار گذاشته شود، ھزینه ھای مربوطھای غذا، مسکن و دفتر کار مھندس مشاور، آزمایشگاه و کارفرما بهتبصره: در مواردی که در نظر باشد ھزینه
گردد.شود، اضافه میگفته محاسبه میجداگانه محاسبه و به مبلغ ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه که به شرح پیش

بھا، نسبت به مبلغ برآورد ھزینه اجرای کار، بیشتر از سیھای فھرست2، با اعمال ضریب–1 و 2–2ھای3 در کارھایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف–3
یاد شده را، ھمراه با تجزیه قیمت مربوط، برای تصویب به معاونتھای(30 ) درصد باشد واحدھای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بھای واحد ردیف

مھندسی، پژوھش و فناوری ارسال دارند تا پس از رسیدگی و تصویب، مالک عمل قرار گیرد. در کارھایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات
شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (15) و ده (10) درصد خواھد بود.مناقصه واگذار می

ھا کد ردیف–4
ھایشود. به عنوان مثال، در مورد ردیفشود. این کد از ترکیب کد اصلی و کد فرعی ایجاد میبھا توسط یک کد شناسایی میھای این فھرستھر یک از ردیف

کشی و یا سطح ولتاژھای مختلف در گروه کارھای برقھای مختلف در گروه لولهSCHیک سطح مقطع مشخص قیمت ضخامت یا کشی که به ازایگروه لوله
گردد.شود و سپس کد فرعی به انتھای سمت راست آن اضافه میتکمیل می

بھا ترکیب دو یا چند فھرست–5
بھا و مقادیر و برآورد ھزینه اجرای ھر بخش از کار که مربوطبھا مورد نیاز است، فھرستآورد ھزینه اجرای آنھا بیش از یک رشته فھرستدر کارھایی که برای بر

ھای مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آنرشته مربوط به طور برگ خالصه برآورد بخشبھایبه یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فھرست
شوند.بھا مقادیر و برآورد ھزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق میمنعکس است، به عنوان فھرست

بھای رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز وبھا، باید از فھرستبرای برآورد ھزینه اجرای کارھای سیویل تاسیسات مربوط به کارھای این فھرست
پتروشیمی استفاده شود.
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کلیات

تفکیک و مکمل یکدیگر ھستند. بھا اجزای غیر قابل ھای این فھرستھای مختلف و شرح ردیفمفاد این کلیات و مقدمه فصل–1
ھای نفت و گاز، واحدھای پتروشیمی، واحدھای تفکیک مایعاتبھا متوسط ھزینه اجرای کارھای نصب در پاالیشگاهھای درج شده دراین فھرستقیمت–2

)  و بهTOOLS & CONSUANBLESشدنی(ھای نیروی انسانی (نیروھای مستقیم کار)، ماشین آالت، ابزار و مواد مصرف) است که شامل ھزینهNGLگازی (
) و ھمچنیناندازی (برحسب موردعمومی، ھزینه آزمایش و راهHSEطور كلی، اجرای كامل كار با رعایت مشخصات فنی و الزامات و رويه ھاي نظام مديريت 

ھای جداگانه تعیین شده است. باشد. ھزینه تھیه مصالح در موارد خاص در ردیفھزینه  نگھداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت  می
ھای نصب  تجھیزات، رنگ و عایق، کارھای برق و کارھای ابزاردقیق از محل انبار کارفرماھزینه حمل مصالح و تجھیزات تحویلی کارفرما به پیمانکار برای گروه–3

ھای نصب منظور شده است. ھزینه حمل و جابحایی مصالح لوله کشی بهتا انبار پیمانکار و حمل تا محل نصب به فاصله حداکثر 5 کیلومتر در قیمت ردیف
ھای جداگانه منظور شده است.فاصله حداکثر 5 کیلومتر و ھمچنین حمل مازاد 5 کیلومتر، از ردیف

ھا منظور شده است.بندی در موارد الزم در قیمت ردیفھزینه داربست–4
بایستی توسطھای مختلف اجرایی، میھزینه نیروھای انسانی غیرمستقیم کار از جمله مدیریت کارگاه، دفتر فنی، کنترل کیفی و سرپرستی بخش–5

پیمانکار در ضریب پیشنھادی منظور گردد.
ھای مربوط در گروهکشی، برق و ابزار دقیق، طبق ردیفھای لولهھا و سایر کارھای فلزی، رنگ و عایق برای گروهھای ساخت و نصب تکیه گاهھزینه–6

بینی شده است.تجھیزات، رنگ و عایق پیش
بھا، براساسھای تأسیسات و تجھیزات درج شده در این فھرستکشی و اجرای فونداسیونکشی، کابلھای مورد نیاز در کارھای لولهھزینه حفر ترانشه–7

بھای رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی محاسبه می شود.ھای فھرستردیف
بھا منظور شده است.ھای این فھرستھای تحویل کار و اخذ تأییدھای الزم از مھندس مشاور در مراحل مختلف، در قیمت ردیفھزینه–8
ھای مربوط به گروه لوله کشی:در ردیف–9
ھای موقت و اقالمگاهھای الزم برای اتصاالت تکیهGasketآالت و ھا و اتصاالت به عھده کارفرماست. ھزینه آھن1 تامین الکترود جوشکاری دستگاه ھا و لوله–9

باشد.رو، تأمین آنھا به عھده پیمانکار میھای مربوط منظور شده است. از اینشدنی از قبیل گازھای مختلف و … در قیمت ردیفمشابه مصرف
ھای فوالدی آلیاژی با 1/25% کرومکشی، فوالدھای با کمتر از 1% نیکل و لولهھای گروه لولهدار درج شده و ردیفھای با مصالح فوالد کربن2 لوله–9

) و یاLOW ALLOY, HIGH ALLOY) و یا درصد کروم در فوالدھای آلیاژی(KILLED CARBON STEELباشد. در مواردی که به دلیل نوع جنس فوالد مثًال (می
شود. در مواردی ازکشی) محاسبه میگفته از فصل مربوط(عملیات تکمیلی لولهضخامت باالی جداره لوله نیاز به عملیات حرارتی باشد، ھزینه عملیات پیش

) و یا آلیاژھای آلومینیوم و یا آھن، نیکل، کروم و مولیبدن که نیاز بهCOPPER NICKEL) مانند(NON FERROUS ALLOYجوشکاری آلیاژھای غیرآھنی(
شود.ھای جوش با فرکانس باال و یا تجھیزات خاص باشد، ھزینه آنھا با توجه به شرایط خاص پروژه تعیین میدستگاه

ھای فصل مربوط محاسبه می شود.اندازی لوله کشی، بطور جداگانه از ردیف3 ھزینه عملیات پیش راه–9
ھایھا و یا کالسSCHھا یا و یا کالس فشار تفکیک نشده است، قیمت ارایه شده برای تمام ضخامتSCHھایی که بر حسب ضخامت جدار یا 4 در ردیف–9

باشد.فشار می
ھای گروه نصب تجھیزات، ھزینه نگھداری تجھیزات نصب شده تا زمان تحویل موقت منظور شده است.در قیمت ردیف–10
ھای الزم برای تأیید صحت اجرای کار و ھزینه نگھداری تجھیزات و عملیات انجام شده تا زمان تحویلھای گروه کارھای برق، ھزینه آزمایشدر قیمت ردیف–11

بینی شده باشد.اندازی » در گروه مربوط پیشاندازی و راهراهھای یاد شده با عنوان « پیشھای آزمایشموقت، منظور شده است مگر اینکه ردیف
دقیق:ھای گروه ابزاردر ردیف–12
باشد و این تجھیزات باید دارای1 برای انجام کارھای کالیبراسیون ادوات ابزار دقیق، پیمانکار باید یک کارگاه مجھز به تجھیزات مورد نیاز آزمایش داشته–12

گواھی کنترل کیفی از یکی از مؤسسات معتبر باشد.
مجھز به سیستم تھویه و کنترل دماCOLD ROOMھای کنترل و ابزاردقیق باید در بخشی از انبار بعنوان 2 ادوات الکترونیکی و تابلوھای مرتبط با سیستم–12

COLDنگھداری شود. در صورتی که ادوات ابزار دقیق پس از کالیبراسیون در انبار دیگری احتماًال در مجاورت کارگاه کالیبراسیون نگھداری شود، باید مشخصات 
ROOM.را داشته باشد

ھای گروه ابزار دقیق، ھزینه تطبیق مشخصات فنی ادوات ابزار دقیق با محل نصب و در نظر گرفتن مالحظات فنی و عمومی از جمله در3 در ھریک از ردیف–12
دسترس بودن، در معرض نوسانات شدید نبودن. در معرض دمای شدید نبودن و … منظور شده است.

لوله،ھای آزمایش ھیدروستاتیک خطوط ) در زمانIN LINE INSTRUMENTSھای آزمایش و ادوات طول خطوط لوله ( 4 باز کردن و نصب مجدد دستگاه–12
ھای سیگنال نیوماتیکی و یا اتصاالتدقیق باید اتصاالت جانبی مثل لولهشود و در این رابطه، در موارد نیاز، گروه ابزار)  انجام میPIPINGکشی(توسط گروه لوله

ھای مربوط منظور شده است.شده در ردیفھای یادکابل و غیره را باز کرده و پس از نصب ادوات، مجددًا وصل نماید ھزینه
بھا(درھای این فھرستبھا تھیه شده است، برای تعیین قیمت جدید باید از قیمتھایی که برآورد ھزینه اجرای آنھا با استفاده از این فھرستدر پیمان–13

شود.ھا، ضریب پیمان اعمال میصورت وجود) با رعایت حد تعیین شده در شرایط عمومی پیمان برای کارھای اضافی، استفاده شود. به این قیمت
مبلغ مربوط به ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه مربوط به این فھرست بھا در صورتی که در برآورد ھزینه اجرای کار منضم به پیمان منظور شده باشد، قابل–14

پرداخت است.
چنانچه طبق توافق كارفرما و پیمانكار، مصالحی كه تامین آنھا در تعھد كارفرماست توسط پیمانكار تھیه شود، بھای آن بر اساس اسناد مورد تايید كارفرما–15
شود و مشمول تعديل آحادبھا نیز نخواھند بود.ھای پیمان اعمال نميشود. به ھزينه مصالح ياد شده ضريبعالوه  14 درصد ھزينه باالسری پرداخت ميبه
ھای سه ماھه چھارم سال 1398 محاسبه شده است.بھا بر مبنای قیمتاین فھرست–16
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

لوله كشی

فصل اول – حمل و جابجایی مصالح

قیمت ھای این فصل مربوط به جابجایی و حمل مصالح لوله كشی( تحویلی از كارفرما به پیمانكار) در محدوده محل اجرای كار به فاصله حداكثر 15–
.كیلومتر از محل اجرا و ھمچنین ھزینه حمل اضافی در خارج محدوده محل اجرای برای فواصل بیش از 5 كیلومتر تا محل نصب می باشد

:تقسیم بندی ردیف ھای این فصل بر اساس نوع مصالح و تعداد جابجایی آنھا صورت گرفته است. از این رو2–
الف: ھزینه حمل آن بخش از مصالح لوله كشی كه طبق نقشه ھا و مشخصات فنی باید قبل از نصب در كارگاه پیش ساخت شوند و سپس به

.محل نصب انتقال یابند، تحت ردیف ھاى جداگانه بر حسب نوع مصالح منظور شده است
ب- ھزینه حمل بخشى از مصالح لوله كشی كه بدون پیش ساخت به محل نصب حمل می شوند، تحت ردیف ھای جداگانه بر حسب نوع

.مصالح منظور شده است
ج- ھزینه جابجایی و حمل اضافی در مورد مصالح لوله كشی كه باید قبل از حمل به محل نصب در كارگاه رنگ و سندبالست یا پوشش شوند، به

.صورت اضافه بھا طبق ردیف ھای مربوط محاسبه می شود
د- اضافه ھزینه حمل مصالح در خارج از محدوده، محل اجرای كار برای مواردی كه فاصله محل تحویل(انبار كارفرما) تا محل نصب بیش از 5

.كیلومتر است، تحت ردیف جداگانه محاسبه می شود
در قیمت ھای این فصل، بارگیری و  یا باراندازی در انبار كارفرما، انبار پیمانكار، كارگاه پیش ساخت، كارگاه رنگ و سندبالست و یا پوشش و محل نصب3–

منظور شده است. ھزینه جابجایى و حمل اضافی مصالح لوله كشی و یا قطعات پیش ساخته شده در محدوده كارگاه ساخت و یا كارگاه رنگ و
سندبالست و پوشش و حمل لوله ھا و ملحقات و یا قطعات ساخته شده به محل نصب(یا داخل ترانشه) برحسب مورد در بخش ھای دیگر این

.فھرست بھا منظور شده است
ردیف ھای این فصل، براساس وزن لوله ھا و سایر مصالح لوله كشی اندازه گیری می شود، و واحد آن برای حمل در محدوده محل اجرای كار" تن" و4–

برای اضافه ھزینه حمل بیش از 5 كیلومتر در خارج از محدوده محل اجرای كار، "تن- كیلومتر" می باشد كه به تفكیک درج شده در بند 2 محاسبه
می شود.
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

بخشی که پیش ساخت و نصب می شود M1HD01
010158

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

کربن استیل و آلیاژی 011,039,620 تن

فوالد ضد زنگ 021,544,140 تن

کربن استیل با اندود سیمانی 031,240,020 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

بخشی که در محل، ساخته و نصب می شود M1HD02
011158

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

کربن استیل، گالوانیزه و

آلیاژی
01784,000 تن

فوالد ضد زنگ 021,193,800 تن

بتونی، زبست سیمانی 03659,500 تن

رزینی، پی وی سی، پلی

اتیلن
041,022,080 تن

چدنی، چدن داکتیل 05922,790 تن

کربن استیل با اندود سیمانی 06938,960 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اضافه بھا - حمل مصالح با رنگ و پوشش M1HD03
012158

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

کربن استیل، گالولنیزه و

آلیاژی
01176,490 تن

فوالد ضد زنگ 02315,160 تن

کربن استیل با اندود سیمانی 03210,110 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

حمل شیرآالت و سایر ملحقات M1HD04
013158

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

کربن استیل و آلیاژی 011,102,770 تن

فوالد ضد زنگ 021,519,830 تن

چدن، چدن داکتیل 031,117,480 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلومتر5اضافه بھای حمل بیش از  M1HD05
014158

گروه کد

لوله کشی - حمل و جابجایی مصالح– فصل اول 

ALL WEIGHTS &

DISRANCES
013,440 تن/کیلومتر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

لوله كشی

فصل دوم – پیش ساخت كارھای لوله كشی

منظور از پیش ساخت در ردیف ھای این فصل، برش، اتصال و جوشكاری قطعات مختلف لوله و یا اتصاالت به یكدیگر طبق نقشه ھا و مشخصات فنی در1–
كارگاه پیش ساخت(و در موارد خاص در محل نصب قبل از نصب شدن)  می باشد. كارگاه پیش ساخت، فضای سرپوشیده و یا نیمه سرپوشیده ای است
كه تجھیزات و ابزار الزم و كافی از جمله جرثقیل، دستگاه ھای جوش و برش و …)، بمنظور اجرای كارھای پیش ساخت طبق نقشه ھا و مشخصات

.فنی در آن مستقر شده است
قیمت ھای عملیات پیش ساخت(براساس نقش ھای ایزومتریك) شامل: برش، پخ زدن(و یا آماده سازی لبه ھای پخ شده) ،  اتصال قطعات به2–

و جوشكاری آنھا طبق مشخصات فنی می باشد. ھزینه سایر عملیات الزم شامل آزمایش ھای غیر مخرب(رادیوگرافی، مافوق صوت)،(FIT UP)یكدیگر
.ھیدرواستاتیک و تنش زدایی و یا پیش گرم كردن جوش ھا، بر اساس ردیف ھای فصل كارھای تكمیل لوله كشی محاسبه می شود

ھزینه جابجایی مصالح لوله كشی از مقابل كارگاه پیش ساخت و جابجایی قطعات برش خورده و یا نیمه  ساخته شده در محدوده كارگاه پیش ساخت و3–
حمل كارھای ساخته شده به محل بارگیری(برای ارسال به محوطه ھای رنگ و سندبالست و یا محل نصب) در قیمت ردیف ھای این فصل منظور شده

.است
،(NOZZLE)ردیف ھای كارھای پیش ساخت شامل، پیش ساخت قطعات لوله كشی (اسپول)  و سایر كارھای خاص: ساخت انشعابات روی لوله ھا4–

) می باشد كه براساس  نوع مصالح، قطر،LETSو اتصاالت((JACKETED  PIPES)ساخت و اتصال غالف لوله ھا(MITERING)ساخت زانوھای مایتر
ضخامت جداره در ردیف ھای جداگانه، تفكیک شده است. در مورد ساخت انشعابات، طبقه بندی به تفكیک زاویه انشعاب و به تفكیک با صفحه تقویتی

.و بدون آن انجام شده است و قیمت ھای آنھا بر حسب ردیف ھای مربوط محاسبه می شود
ھا اعم از اینكه در كارگاه پیش ساخت اجرا شوند و یا به دلیل(O-LET)و یا(NOZZLES)در مورد كارھای خاص پیش ساخت از قبیل اتصال انشعابات5–

.طبیعت كار در محل نصب ساخته شوند، ھزینه اجرای آنھا از ردیف ھای ھمین فصل محاسبه می شود
واحد اندازه گیری پیش ساخت " اسپول ھا "  تعداد " سرجوش"  انجام شده می باشد. طبق مشخصات فنی در مرحله پیش ساخت می باشد كه در6–

.نقشه ھای ایزومتریک لوله كشی با عالئم مشخص تعیین شده و به تایید مھندس مشاور رسیده است
نیز تعداد سرجوش ھای انجام شده برای ساخت زانو می باشد. در این مورد، قطر لوله شاخه انشعاب مالك عمل(NOZZLES)7–   واحد ساخت اشعابات

.می باشد
8–    واحد اندازه گیری ساخت زانوھای مایتر شده، تعداد سرجوش ھای اجرا شده برای ساخت زانو می باشد. مثأل ھرگاه یک زانو از سه قطعه متصل شده

.تشكیل شود، تعداد 2 سرجوش محاسبه می شود
.بكار رفته می باشد(O-LET) تعداد(… ,WELDOLET, THERADOLET) ھا از نوع(O-LET)9–     واحد اندازه گیری

.10–     واحد اندازه گیری ساخت غالف لوله ھا، "متر طول" اجرا شده و مالک، قطر لوله اصلی(داخل غالف) است
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای 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

(بھاي واحد (ريال

زانوھای مایتر - کربن استیل M1PFMICS
020158

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=4"0 012,097,9902,387,5202,854,810 سرجوش

D=5"0 022,517,6302,858,2103,413,390 سرجوش

D=6"0 032,910,8303,297,8903,933,290 سرجوش

D=8"6,730,800 043,809,5404,312,6405,139,880 سرجوش

D=10"9,138,800 054,683,1105,767,7706,898,080 سرجوش

D=12"9,432,250 065,292,6006,011,7707,177,190 سرجوش

D=14"10,855,540 076,050,8906,889,6608,236,510 سرجوش

D=16"12,275,570 086,806,0707,765,2209,294,280 سرجوش

D=18"13,699,020 097,563,7508,642,50010,353,760 سرجوش

D=20"15,119,670 108,318,7709,518,68011,411,360 سرجوش

D=24"17,962,990 119,832,25011,272,14013,528,450 سرجوش

D=26"19,385,810 1210,590,17012,148,72014,586,450 سرجوش

D=28"20,808,320 1311,347,12013,026,21015,646,140 سرجوش

D=30"22,229,910 1412,102,87013,902,18016,703,530 سرجوش

D=32"23,647,870 1512,858,05014,776,52017,758,910 سرجوش

D=34"25,071,220 1613,616,34015,655,02018,819,220 سرجوش

D=36"26,492,420 1714,371,53016,530,59019,876,610 سرجوش

D=38"27,915,320 1815,130,60017,408,48020,937,090 سرجوش

D=40"29,336,520 1915,885,01018,284,05021,993,690 سرجوش

D=42"30,756,950 2016,642,15019,160,02023,051,080 سرجوش

D=44"32,180,290 2117,399,09020,038,12024,110,610 سرجوش

D=46"33,601,490 2218,155,63020,914,09025,168,780 سرجوش

D=48"35,025,170 2318,911,79021,792,36026,228,480 سرجوش

D=50"36,449,270 2419,669,71022,669,38027,288,320 سرجوش

D=52"37,865,400 2520,424,12023,543,11028,342,850 سرجوش

D=54"39,287,690 2621,182,58024,420,39029,401,560 سرجوش

D=56"40,708,110 2721,937,60025,295,96030,459,320 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

زانوھای مایتر - فوالد ضد زنگ M1PFMISS
020258

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=4"4,055,310 012,719,1102,852,4703,510,000 سرجوش

D=5"4,833,060 023,243,1103,399,4604,190,390 سرجوش

D=6"5,550,880 033,714,0603,891,8704,821,200 سرجوش

D=8"7,242,440 044,866,6005,096,5306,296,710 سرجوش

D=10"9,877,100 055,963,6606,244,1807,720,350 سرجوش

D=12"10,160,670 066,816,1407,144,1708,808,260 سرجوش

D=14"0 077,846,7208,229,1700 سرجوش

D=16"0 088,873,4609,311,1000 سرجوش

D=18"0 099,903,41010,395,4600 سرجوش

D=20"0 1010,930,92011,478,1500 سرجوش

D=24"0 1112,988,24013,645,0800 سرجوش

D=30"0 1216,075,25016,895,3400 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای 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

(بھاي واحد (ريال

زانوھای مایتر - فوالد آلیاژی M1PFMIAS
020358

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=4"0 013,119,4003,593,2304,330,640 سرجوش

D=5"0 023,727,2504,284,5205,157,900 سرجوش

D=6"0 034,292,1104,926,4405,923,280 سرجوش

D=8"10,328,250 045,607,7506,429,3707,727,220 سرجوش

D=10"14,171,760 056,881,5608,696,48010,485,700 سرجوش

D=12"14,538,850 067,835,8509,010,76010,845,610 سرجوش

D=14"16,788,780 078,998,18010,367,87012,493,250 سرجوش

D=16"19,037,930 0810,156,55011,724,60014,141,780 سرجوش

D=18"21,285,070 0911,319,92013,080,95015,790,460 سرجوش

D=20"23,765,060 1012,478,15014,629,34017,648,580 سرجوش

D=24"28,034,830 1114,800,65017,153,16020,735,150 سرجوش

D=26"30,283,450 1215,961,45018,508,60022,382,010 سرجوش

D=28"32,535,420 1317,123,01019,867,75024,032,590 سرجوش

D=30"34,783,040 1418,284,84021,222,43025,679,590 سرجوش

D=32"37,026,870 1519,442,83022,576,37027,324,060 سرجوش

D=34"39,281,370 1620,606,44023,936,41028,975,900 سرجوش

D=36"41,529,250 1721,764,43025,292,75030,622,780 سرجوش

D=38"43,779,560 1822,928,04026,650,24032,271,690 سرجوش

D=40"46,026,550 1924,086,03028,004,80033,917,670 سرجوش

D=42"48,275,320 2025,248,49029,362,03035,565,440 سرجوش

D=44"50,526,760 2126,409,28030,720,28037,215,110 سرجوش

D=46"52,774,640 2227,570,10032,075,73038,861,980 سرجوش

D=48"55,027,630 2328,729,99033,435,01040,513,590 سرجوش

D=50"57,279,900 2429,893,35034,793,48042,163,340 سرجوش

D=52"59,522,500 2531,052,23036,145,91043,806,430 سرجوش

D=54"61,771,810 2632,215,09037,503,54045,455,880 سرجوش

D=56"64,019,690 2733,373,83038,859,88047,102,750 سرجوش

12



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای 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

(بھاي واحد (ريال

درجه - کرین90نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
استیل

M1PFNZNR01CS
021158

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"0 011,338,5601,463,8600 سرجوش

D=3"0 021,828,7302,001,1000 سرجوش

D=4"0 032,208,3002,449,0902,984,270 سرجوش

D=5"0 042,590,3302,844,6003,466,850 سرجوش

D=6"0 052,930,7903,221,7203,926,140 سرجوش

D=8"6,914,250 063,912,2204,304,9105,244,360 سرجوش

D=10"8,137,760 074,588,4905,048,7306,153,490 سرجوش

D=12"9,204,810 085,171,3305,688,4606,937,710 سرجوش

D=14"10,592,690 095,928,2606,534,6507,971,530 سرجوش

D=16"11,938,760 106,685,2007,353,7208,973,070 سرجوش

D=18"13,356,810 117,468,3808,220,90010,032,420 سرجوش

D=20"14,675,430 128,251,5509,030,32011,020,270 سرجوش

D=24"17,573,260 139,817,90010,799,69013,182,140 سرجوش

13



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه - فوالد ضد90نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
زنگ

M1PFNZNR01SS
021258

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"2,583,720 012,133,8502,240,8502,358,630 سرجوش

D=3"3,524,930 022,909,7103,057,5203,220,710 سرجوش

D=4"4,310,190 033,516,5203,694,3403,889,870 سرجوش

D=5"5,013,060 044,127,9204,335,7704,564,400 سرجوش

D=6"5,679,910 054,672,4904,907,2805,165,160 سرجوش

D=8"7,571,050 066,210,5906,530,0606,881,090 سرجوش

D=10"8,902,720 077,324,6907,690,3508,091,410 سرجوش

D=12"10,058,240 088,302,6708,702,9709,143,300 سرجوش

D=14"0 099,544,2909,996,9400 سرجوش

D=16"0 1010,785,15011,290,9100 سرجوش

D=18"0 1112,062,18012,624,1400 سرجوش

D=20"0 1213,339,21013,956,5900 سرجوش

D=24"0 1315,893,28016,622,2800 سرجوش

14



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای 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

(بھاي واحد (ريال

درجه - فوالد90نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه 
آلیاژی

M1PFNZNR01AS
021358

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"0 012,114,2202,311,9900 سرجوش

D=3"0 022,887,1703,159,6500 سرجوش

D=4"0 033,486,4703,866,1704,717,430 سرجوش

D=5"0 044,090,3204,492,6405,482,610 سرجوش

D=6"0 054,628,4905,087,4106,208,570 سرجوش

D=8"11,007,580 066,172,1806,792,2608,285,940 سرجوش

D=10"12,972,410 077,248,3907,975,2709,734,680 سرجوش

D=12"14,696,310 088,180,3908,997,82010,989,960 سرجوش

D=14"16,922,760 099,383,42010,342,74012,634,940 سرجوش

D=16"19,084,190 1010,586,44011,645,55014,229,380 سرجوش

D=18"21,356,840 1111,829,49013,022,04015,914,380 سرجوش

D=20"23,467,910 1213,072,55014,305,12017,482,450 سرجوش

D=24"28,114,750 1315,559,42017,114,98020,922,220 سرجوش

15



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای 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

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استیل M1PFNZNR02CS
021458

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"0 011,740,0101,903,0200 سرجوش

D=3"0 022,377,3402,601,4300 سرجوش

D=4"0 032,870,6703,183,8203,879,570 سرجوش

D=5"0 043,367,6703,697,9804,506,220 سرجوش

D=6"0 053,810,3304,188,2405,104,110 سرجوش

D=8"8,988,860 065,086,0105,596,3906,818,210 سرجوش

D=10"10,578,840 075,965,0306,563,3507,999,840 سرجوش

D=12"11,966,880 086,722,7207,395,0009,018,910 سرجوش

D=14"13,770,930 097,706,7408,495,05010,362,990 سرجوش

D=16"15,520,300 108,690,7609,559,58011,665,120 سرجوش

D=18"17,364,370 119,708,89010,687,17013,041,340 سرجوش

D=20"19,078,320 1210,727,02011,739,41014,326,610 سرجوش

D=24"22,844,280 1312,763,27014,039,60017,137,220 سرجوش

16



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

 SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M1PFNZNR02SS
021558

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"3,358,910 012,773,7002,913,0303,066,220 سرجوش

D=3"4,582,100 023,783,0903,974,7704,186,470 سرجوش

D=4"5,603,250 034,571,1704,802,1105,056,910 سرجوش

D=5"6,516,590 045,366,1405,637,1105,934,250 سرجوش

D=6"7,383,960 056,074,3106,379,1506,714,780 سرجوش

D=8"9,842,980 068,074,1608,489,0808,945,570 سرجوش

D=10"11,574,000 079,522,2509,997,22010,519,150 سرجوش

D=12"13,075,020 0810,793,47011,313,86011,886,590 سرجوش

D=14"0 0912,407,50012,996,4000 سرجوش

D=16"0 1014,020,77014,678,1800 سرجوش

D=18"0 1115,680,99016,411,5300 سرجوش

D=20"0 1217,341,21018,143,3400 سرجوش

D=24"0 1320,661,65021,609,2700 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای 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

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - بدون صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلیاژی M1PFNZNR02AS
021658

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"0 012,748,7203,005,2700 سرجوش

D=3"0 023,753,0904,108,0100 سرجوش

D=4"0 034,532,5805,025,3405,410,060 سرجوش

D=5"0 045,317,3405,840,2707,126,940 سرجوش

D=6"0 056,017,3406,613,7108,071,220 سرجوش

D=8"14,309,410 068,024,1308,830,56010,771,270 سرجوش

D=10"16,864,210 079,422,76010,368,01012,655,160 سرجوش

D=12"19,105,190 0810,634,20011,697,39014,286,480 سرجوش

D=14"22,000,210 0912,198,60013,445,64016,425,430 سرجوش

D=16"24,809,520 1013,762,22015,138,74018,499,270 سرجوش

D=18"27,765,340 1115,378,19016,928,57020,689,010 سرجوش

D=20"30,508,740 1216,994,93018,596,88022,727,640 سرجوش

D=24"36,549,190 1320,227,63022,249,32027,198,130 سرجوش

18



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای 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

(بھاي واحد (ريال

درجه - کرین استیل90نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  M1PFNZRE01CS
022158

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"0 011,987,7902,173,9700 سرجوش

D=3"0 022,715,5902,971,9000 سرجوش

D=4"0 033,279,2803,636,9304,383,250 سرجوش

D=5"0 043,847,0204,224,5305,093,660 سرجوش

D=6"0 054,353,1204,784,5305,768,750 سرجوش

D=8"10,065,130 065,808,9306,392,9407,703,380 سرجوش

D=10"11,855,360 076,815,2707,498,7009,044,130 سرجوش

D=12"13,421,010 087,682,5908,450,85010,200,680 سرجوش

D=14"15,449,780 098,808,3009,708,79011,723,710 سرجوش

D=16"17,417,930 109,933,34010,927,14013,199,360 سرجوش

D=18"19,489,770 1111,097,91012,215,84014,758,520 سرجوش

D=20"21,415,330 1212,261,82013,418,99016,213,050 سرجوش

D=24"25,649,530 1314,590,67016,049,09019,396,260 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

درجه - فوالد ضد زنگ90نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  M1PFNZRE01SS
022258

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"3,778,970 013,127,4503,280,9603,450,260 سرجوش

D=3"5,155,850 024,264,0804,476,0804,708,470 سرجوش

D=4"6,301,170 035,154,1105,408,4305,688,920 سرجوش

D=5"7,331,410 046,049,4906,347,2906,675,100 سرجوش

D=6"8,306,860 056,848,8807,185,5407,554,520 سرجوش

D=8"11,066,360 069,098,2309,555,32010,057,810 سرجوش

D=10"13,023,120 0710,738,34011,260,83011,836,430 سرجوش

D=12"14,723,430 0812,180,87012,753,38013,384,380 سرجوش

D=14"0 0914,007,60014,656,6800 سرجوش

D=16"0 1015,833,57016,556,5300 سرجوش

D=18"0 1117,710,71018,515,2300 سرجوش

D=20"0 1219,587,08020,470,4800 سرجوش

D=24"0 1323,342,13024,386,7400 سرجوش

20



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای 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

(بھاي واحد (ريال

درجه - فوالد آلیاژی90نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب با زاویه  M1PFNZRE01AS
022358

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"0 013,086,3603,373,3200 سرجوش

D=3"0 024,212,4304,610,6600 سرجوش

D=4"0 035,088,4805,641,3506,689,380 سرجوش

D=5"0 045,970,1806,556,2207,934,050 سرجوش

D=6"0 056,756,8707,425,8708,985,820 سرجوش

D=8"15,832,840 069,004,1309,908,27011,984,220 سرجوش

D=10"18,682,670 0710,581,59011,642,43014,092,680 سرجوش

D=12"21,191,250 0811,949,73013,145,20015,924,140 سرجوش

D=14"24,416,530 0913,711,59015,113,33018,317,290 سرجوش

D=16"27,547,010 1015,473,83017,022,14020,636,960 سرجوش

D=18"30,835,780 1117,294,56019,037,21023,082,830 سرجوش

D=20"33,884,550 1219,113,75020,914,11025,360,200 سرجوش

D=24"40,611,750 1322,752,89025,028,41030,359,240 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای 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

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - کربن استیل M1PFNZRE02CS
022458

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"0 012,584,0102,826,4600 سرجوش

D=3"0 023,530,5203,863,7700 سرجوش

D=4"0 034,263,0204,728,3105,699,790 سرجوش

D=5"0 045,000,8005,492,0606,622,450 سرجوش

D=6"0 055,659,0906,220,0407,500,790 سرجوش

D=8"13,085,360 067,552,3908,310,57010,014,740 سرجوش

D=10"15,411,720 078,859,8709,748,31011,756,130 سرجوش

D=12"17,448,200 089,987,37010,986,22013,261,570 سرجوش

D=14"20,084,840 0911,451,03012,621,77015,240,900 سرجوش

D=16"22,643,450 1012,913,41014,205,00017,159,190 سرجوش

D=18"25,338,160 1114,427,79015,881,06019,186,740 سرجوش

D=20"27,840,220 1215,940,52017,444,50021,076,190 سرجوش

D=24"33,344,860 1318,968,00020,864,03025,215,010 سرجوش

22



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد ضد زنگ M1PFNZRE02SS
022558

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"4,912,280 014,065,4904,264,7904,485,260 سرجوش

D=3"6,700,870 025,544,2705,819,3606,121,400 سرجوش

D=4"8,191,870 036,700,3807,030,8807,394,480 سرجوش

D=5"9,530,060 047,863,7608,251,2108,677,140 سرجوش

D=6"10,798,920 058,903,1209,339,4309,820,380 سرجوش

D=8"14,386,580 0611,827,24012,422,07013,075,770 سرجوش

D=10"16,929,560 0713,959,80014,638,89015,386,470 سرجوش

D=12"19,140,730 0815,835,59016,580,09017,400,390 سرجوش

D=14"0 0918,208,92019,053,4600 سرجوش

D=16"0 1020,583,03021,523,7500 سرجوش

D=18"0 1123,022,93024,068,6900 سرجوش

D=20"0 1225,463,98026,612,4700 سرجوش

D=24"0 1330,344,93031,701,9600 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای 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

(بھاي واحد (ريال

نازل ھا - با صفحه تقویتی - انشعاب مورب - فوالد آلیاژی M1PFNZRE02AS
022658

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"0 014,010,9604,386,0900 سرجوش

D=3"0 025,476,3905,993,6400 سرجوش

D=4"0 036,615,7107,333,1408,870,780 سرجوش

D=5"0 047,760,2808,523,36010,315,760 سرجوش

D=6"0 058,782,3609,653,62011,682,630 سرجوش

D=8"20,584,200 0611,705,26012,881,13015,580,200 سرجوش

D=10"24,287,360 0713,756,21015,135,69018,319,760 سرجوش

D=12"27,547,990 0815,534,61017,088,26020,701,720 سرجوش

D=14"31,740,550 0917,826,10019,648,17023,812,200 سرجوش

D=16"35,811,550 1020,116,06022,129,23026,828,140 سرجوش

D=18"40,087,230 1122,483,34024,748,02030,008,660 سرجوش

D=20"44,049,730 1224,847,56027,186,88032,967,920 سرجوش

D=24"52,795,800 1329,579,45032,536,70039,466,940 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

(بھاي واحد (ريال

O_LETھا - کربن استیل M1PFOLCS
023158

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D<1" 01528,520620,760 سرجوش

1<=D<2" 021,007,4701,105,210 سرجوش

D=2" 031,254,6001,372,030 سرجوش

D=3" 041,713,2800 سرجوش

D=4" 052,069,2400 سرجوش

D=5" 062,427,6500 سرجوش

D=6" 072,747,1300 سرجوش

D=8" 083,662,9600 سرجوش

D=10" 094,302,5000 سرجوش

D=12" 104,856,4800 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

 CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

(بھاي واحد (ريال

O-LETھا - فوالد آلیاژی M1PFOLAS
023358

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D<1" 01805,030872,920 سرجوش

1<=D<2" 021,533,0901,676,670 سرجوش

D=2" 031,988,7502,174,190 سرجوش

D=3" 042,714,7400 سرجوش

D=4" 053,279,4000 سرجوش

D=5" 063,847,8300 سرجوش

D=6" 074,354,4400 سرجوش

D=8" 085,799,5900 سرجوش

D=10" 096,821,9200 سرجوش

D=12" 107,710,8100 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] C1 [2] C2

CLASS: #3000CLASS: #6000
رديف

(بھاي واحد (ريال

O_LETھا - فوالد ضد زنگ M1PFOLSS
023458

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D<1" 01885,370980,980 سرجوش

1<=D<2" 021,710,1501,873,780 سرجوش

D=2" 032,229,3102,442,080 سرجوش

D=3" 043,042,1200 سرجوش

D=4" 053,675,1000 سرجوش

D=5" 064,312,6700 سرجوش

D=6" 074,881,1000 سرجوش

D=8" 086,495,4200 سرجوش

D=10" 097,650,3200 سرجوش

D=12" 108,659,0900 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

غالف لوله ھا ( کربن استیل ) M1PFJK
024158

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2" 010 سرجوش

D=3" 02664,140 سرجوش

D=4" 03813,740 سرجوش

D=5" 04965,130 سرجوش

D=6" 051,103,770 سرجوش

D=8" 061,436,040 سرجوش

D=10" 071,755,410 سرجوش

D=12" 082,027,160 سرجوش

D=14" 092,348,090 سرجوش

D=16" 102,667,790 سرجوش

D=18" 112,988,490 سرجوش

D=20" 123,307,970 سرجوش

D=24" 133,948,380 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای 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

(بھاي واحد (ريال

اینچ و باالتر2اسپول ھا - کربن استیل -     M1PFSFCS
025158

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"0 01928,7401,042,3800 سرجوش

D=3"0 021,277,7401,429,2200 سرجوش

D=4"0 031,573,5701,833,7202,219,140 سرجوش

D=5"0 041,873,4702,179,0002,634,530 سرجوش

D=6"0 052,149,7602,497,3903,017,730 سرجوش

D=8"5,268,520 062,803,0503,253,6103,929,910 سرجوش

D=10"6,548,620 073,432,8904,040,0704,879,120 سرجوش

D=12"7,440,960 083,936,5604,580,4705,538,990 سرجوش

D=14"8,618,350 094,541,8205,291,7006,405,250 سرجوش

D=16"9,794,450 105,143,1006,001,6407,268,930 سرجوش

D=18"10,970,970 115,746,8306,712,2408,134,550 سرجوش

D=20"12,148,330 126,348,7407,422,8108,998,860 سرجوش

D=24"14,500,920 137,555,2808,843,98010,729,200 سرجوش

D=26"15,678,680 148,160,1309,554,56011,594,400 سرجوش

D=28"16,856,960 158,762,45010,266,68012,459,770 سرجوش

D=30"18,032,160 169,365,78010,976,62013,324,730 سرجوش

D=32"19,205,740 179,967,96011,685,30014,187,150 سرجوش

D=34"20,384,780 1810,572,32012,396,27015,054,040 سرجوش

D=36"21,559,990 1911,174,49013,106,21015,918,120 سرجوش

D=38"22,738,270 2011,778,85013,818,33016,783,980 سرجوش

D=40"23,914,760 2112,381,03014,528,27017,648,050 سرجوش

D=42"25,089,970 2212,984,99015,238,21018,512,620 سرجوش

D=44"26,268,620 2313,587,31015,950,07019,378,620 سرجوش

D=46"27,444,720 2414,190,63016,660,01020,243,590 سرجوش

D=48"28,622,500 2514,793,84017,371,25021,109,450 سرجوش

D=50"29,801,130 2615,397,80018,082,45021,975,420 سرجوش

D=52"30,974,700 2715,999,09018,791,13022,837,600 سرجوش

D=54"32,151,220 2816,603,71019,501,73023,702,830 سرجوش

D=56"33,326,420 2917,205,62020,211,67024,566,910 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ2اسپول ھا - کربن استیل - کوچکتر از  M1PFSFCT
025258

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D<1" 01253,690 سرجوش

1"<=D<2" 02341,200 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسپول ھا - فوالد ضد زنگ M1PFSFSS
025358

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"1,864,590 011,292,7501,360,2001,659,470 سرجوش

D=3"2,544,710 021,768,1801,859,3802,268,940 سرجوش

D=4"3,272,260 032,164,5902,275,7302,782,330 سرجوش

D=5"3,877,280 042,566,3602,696,6503,300,360 سرجوش

D=6"4,430,770 052,929,7403,077,6603,776,110 سرجوش

D=8"5,764,340 063,820,1404,011,7504,915,320 سرجوش

D=10"7,163,450 074,668,0204,901,7906,010,040 سرجوش

D=12"8,149,050 085,392,9205,666,5406,935,330 سرجوش

D=14"0 096,248,1406,566,9800 سرجوش

D=16"0 107,099,2407,464,0600 سرجوش

D=18"0 117,954,0508,364,0900 سرجوش

D=20"0 128,806,2809,262,3100 سرجوش

D=24"0 1310,513,73011,060,9600 سرجوش

D=30"0 1413,074,88013,758,5400 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای 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

(بھاي واحد (ريال

اسپول ھا - فوالد آلیاژی M1PFSFAS
025458

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=2"0 011,470,2401,657,2600 سرجوش

D=3"0 022,012,4202,263,5400 سرجوش

D=4"0 032,469,6302,900,3703,525,990 سرجوش

D=5"0 042,931,4103,436,9104,175,000 سرجوش

D=6"0 063,355,5403,930,4904,772,380 سرجوش

D=8"8,405,610 074,368,4105,113,8806,207,350 سرجوش

D=10"10,449,830 085,344,1106,348,7807,708,180 سرجوش

D=12"11,905,820 096,159,7707,225,5708,778,280 سرجوش

D=14"13,816,990 107,126,1508,369,20010,174,140 سرجوش

D=16"15,728,500 118,089,8809,511,32011,569,590 سرجوش

D=18"17,637,040 129,056,62010,654,20012,964,690 سرجوش

D=20"19,645,690 1310,019,99011,877,78014,450,000 سرجوش

D=24"23,372,040 1411,950,10014,083,93017,153,720 سرجوش

D=26"25,281,670 1512,917,91015,226,40018,548,410 سرجوش

D=28"27,195,110 1613,882,08016,371,55019,945,780 سرجوش

D=30"29,104,350 1714,849,14017,513,27021,339,720 سرجوش

D=32"31,010,980 1815,811,76018,653,87022,732,540 سرجوش

D=34"32,924,770 1916,779,25019,799,38024,131,390 سرجوش

D=36"34,836,290 2017,741,87020,941,49025,526,840 سرجوش

D=38"36,747,130 2118,709,36022,085,13026,923,090 سرجوش

D=40"38,656,780 2219,671,98023,227,24028,316,310 سرجوش

D=42"40,566,420 2320,639,07024,370,48029,712,880 سرجوش

D=44"42,479,090 2421,603,96025,514,86031,109,490 سرجوش

D=46"44,388,740 2522,570,30026,656,98032,503,820 سرجوش

D=48"46,302,890 2623,534,07027,801,73033,901,910 سرجوش

D=50"48,217,070 2724,502,28028,946,11035,299,260 سرجوش

D=52"50,122,580 2825,464,90030,085,96036,690,980 سرجوش

D=54"52,033,750 2926,431,64031,228,84038,087,200 سرجوش

D=56"53,943,030 3027,396,13032,370,95039,482,650 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسپول ھا - کربن استیل با اندود سیمانی M1PFSFCL
025558

گروه کد

لوله کشی - پیش ساخت کارھای لوله کشی– فصل دوم

D=6" 011,508,8801,669,960 سرجوش

D=8" 021,981,2202,189,280 سرجوش

D=10" 032,443,7002,697,900 سرجوش

D=12" 042,836,3303,135,850 سرجوش

D=14" 053,281,7103,629,880 سرجوش

D=16" 063,722,3204,121,670 سرجوش

D=18" 074,168,2704,616,280 سرجوش

D=20" 084,608,5105,107,690 سرجوش

D=24" 095,493,9106,093,780 سرجوش

D=26" 105,939,8706,586,720 سرجوش

D=28" 116,381,3207,079,340 سرجوش

D=30" 126,824,4407,571,120 سرجوش

D=32" 137,263,8308,063,370 سرجوش

D=34" 147,710,6308,557,990 سرجوش

D=36" 158,151,2309,050,610 سرجوش

D=38" 168,596,0409,543,230 سرجوش

D=40" 179,037,48010,035,860 سرجوش

D=42" 189,482,22010,528,420 سرجوش

D=44" 199,924,04011,021,420 سرجوش

D=46" 2010,367,63011,513,660 سرجوش

D=48" 2110,809,08012,006,290 سرجوش

D=50" 2211,253,35012,500,060 سرجوش

D=52" 2311,694,80012,992,690 سرجوش

D=54" 2412,139,60013,486,150 سرجوش

D=56" 2512,579,83013,977,560 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

لوله كشی

فصل سوم – لوله كشی رو زمینی

عملیات موضوع ردیف ھای این بخش، اجرای كامل لوله كشی در روی زمینی شامل مراحل مختلف برش، پخ زدن، نصب در محل جوشكاری می باشد1–
.كه به شرح زیر تقسیم بندی شده اند

.(FIELD ERECTION – ON SITE) نصب و جوشكاری لوله ھا و اسپول ھا در داخل محدوده واحدھای1–1
ھزینه عملیات لوله كشی(نصب و جوشكاری) با قطر 2 اینچ و باالتر با مصالح فوالد كربن دار، فوالد زنگ نزن، فوالد آلیاژی اعم از بخش ھایی كه-

پیش ساخت شده باشد (اسپول) و یا با استفاده از قطعات از لوله مستقیم اجرا شود، بر اساس واحد "سر جوش" اجرا شده در محل نصب
محاسبه می شود. بدیھی است ھزینه "سر جوش ھای" اجرا شده در ساخت اسپول ھا، جداگانه و بر اساس ردیف ھای فصل دوم محاسبه

.می شود
ھزینه بستن فلنج ھا كه قطعات مرتبط با آنھا قبًال در محل خود نصب شده اند، بصورت ردیف ھای جداگانه و بر اساس "تعداد فلنج" محاسبه-

.می شود
.در قیمت ردیف ھای موضوع این بند، اثر ارتفاع بطور متوسط منظور شده است از این رو، بابت ارتفاع ھزینه اضافی محاسبه نمی شود-

و محوطه مخزن ھا(OFF-SITE PIPING)نصب و جوشكاری لوله ھا در حد فاصل واحدھا1–2
PIPE) روی ارتفاع (STRAIGHT RUN) كه عمدتًا بصورت مستقیم(INTERCONNECTIONھزینه عملیات لوله كشی ارتباطی حدفاصل واحدھا (-

RACK) و یا روی روی زمین (SLEEPER:اجرا می شود، از ردیف ھای موضوع این بند محاسبه می گردد (
موجود باشد،(ON-SITE)واحدھای كوچک فرعی با لوله كشی ھای مشابه شرایطOFF-SITE)(چنانچه در حد فاصل واحدھای اصلی محدوده-

.(بند1–1) محاسبه می شود(ON-SITE)ھزینه لوله كشی این قسمت ھا به تناسب نوع كار از ردیف ھای پیش ساخت(فصل دوم) و نصب
.توضیح: ھزینه عملیات لوله كشی در محوطه مخزن ھا یا انبارھای نفت از ردیف ھای مربوط در این فصل محاسبه می گردد-
و محوطه مخزن ھا و انبارھای نفت برای مصالح فوالد كربن دار، فوالد زنگ نزن، فوالد آلیاژی، بر(OFF-SITE)واحد اندازه گیری ھزینه لوله كشی-

.اساس "سر جوش" و در موارد لوله كشی گالوانیزه "طول" لوله كشی بر حسب "متر" می باشد
(FIELD FABRICATE & ERECT )ساخت و نصب لوله در محل كار1–3

STEAM )ھزینه لوله كشی با لوله ھای از جنس فوالد كربن دار و فوالد زنگ نزن و فوالد آلیاژی با قطر كمتر از 2 اینچ و لوله كشی حرارتی-
TRACING)و لوله كشی گالوانیزه در داخل واحدھا ON-SITEبه قطرھای مختلف و لوله كشی با لوله ھای رزینی(RTRP)از ردیف ھای این

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

مربوط از بخش 2 ( پیش ساخت) و نصب آن از بند بعدی ھمین فصل( نصب ملحقات واقع در مسیر خط)MANIFOLD می شود. ساخت
.محاسبه می شود

واحد اندازه گیری ردیف ھای موضوع این بند برای تمامی مصالح مختلف به استثنای لوله ھای رزینی ” متر طول ” لوله كشی انجام شده و در-
.سراتصال” و لوله ھای آلومینیومی "سرجوش" می باشد” (RTRP) ”مورد لوله ھای ”رزینی

، ھزینه نصب تمامی ملحقات واقع در مسیر لوله كشی ھای(STEAM TRACING)لوله كشی حرارتیMANIFOLD باستثنای ساخت و نصب-
موضوع این بند(از قبیل شیرآالت، فلنجھا، … ) ، در قیمت ردیف ھای لوله كشی منظور شده است و از بابت آنھا ھزینه اضافی محاسبه

.نمی شود
نصب ملحقات واقع در مسیر لوله كشی ھا1–4
.ھزینه نصب اقالمی از قبیل انواع شیرآالت، شیرھای كنترل و … از ردیف ھای موضوع این بند محاسبه می شود-
محاسبه می شود. ھزینه ھای(LIFTING & ERECTING)قیمت ردیف ھای موضوع این بند، فقط برای باالبردن و استقرار در محل نصب-

جوشكاری و یا اتصال فلنج ھای این قبیل قطعات به صورت ”سرجوش” و یا” تعداد فلنج ” از ردیف ھای موضوع بند 1–1  و یا 1–2 (بسته به مورد
ON-SITEو / یا OFF-SITEو یا محوطه مخزن ھا و انبارھای نفت)، محاسبه می شود.

ھزینه كالیبراسیون و یا كنترل مشخصات فنی وسایل ابزاردقیق(شیرھای كنترل، اریفیس ھا و … )  براساس ردیف ھای مربوط در فھرست بھای-
.گروه كارھای ابزاردقیق و ھزینه نصب آنھا، براساس ردیف ھای موضوع این بند محاسبه می شود

ھزینه سایر عملیات تكمیلی لوله كشی شامل آزمایش ھای رادیوگرافی، ھیدرواستاتیک و …، ھمچنین عملیات پیش گرم كردن و تنش زدایی2–
.جوشكاری ھا براساس ردیف ھای فصل ”كارھای تكمیلی لوله كشی ” محاسبه می شود
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– 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

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - کربن استیل
(اتصاالت جوشی)

M1AGFE01CS
030158

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"0 013,252,1903,650,7700 سرجوش

D=3"0 024,072,5704,596,7300 سرجوش

D=4"0 034,734,5105,479,2106,657,960 سرجوش

D=5"0 045,504,4306,373,5407,747,560 سرجوش

D=6"0 056,144,8507,114,7408,649,450 سرجوش

D=8"14,017,210 067,637,9408,851,18010,766,190 سرجوش

D=10"17,404,000 079,522,52011,083,26014,329,750 سرجوش

D=12"20,619,180 0811,276,27013,061,43015,878,840 سرجوش

D=14"24,061,220 0913,156,26015,237,92018,525,920 سرجوش

D=16"27,236,870 1014,850,43017,232,28020,953,960 سرجوش

D=18"30,415,990 1116,554,33019,231,45023,385,570 سرجوش

D=20"33,593,670 1218,249,85021,227,16025,816,190 سرجوش

D=24"39,951,700 1321,649,26025,223,27030,679,650 سرجوش

D=26"43,129,370 1423,354,51027,218,97033,109,700 سرجوش

D=28"46,311,180 1525,051,25029,218,26035,542,660 سرجوش

D=30"49,486,170 1626,755,15031,213,85037,970,700 سرجوش

D=32"52,658,350 1728,449,32033,206,75040,396,600 سرجوش

D=34"55,840,950 1830,155,80035,206,15042,832,140 سرجوش

D=36"59,017,840 1931,848,74037,201,74045,260,170 سرجوش

D=38"62,198,970 2033,555,21039,201,03047,693,130 سرجوش

D=40"65,374,630 2135,249,38041,196,62050,122,400 سرجوش

D=42"68,550,290 2236,954,63043,192,21052,550,440 سرجوش

D=44"71,735,350 2338,651,37045,192,84054,985,420 سرجوش

D=46"74,909,100 2440,354,04047,187,21057,414,680 سرجوش

D=48"78,090,910 2542,050,79049,186,49059,848,870 سرجوش

D=50"81,271,170 2643,756,03051,184,10062,279,600 سرجوش

D=52"84,442,790 2745,450,20053,176,45064,704,950 سرجوش

D=54"87,621,910 2847,154,10055,175,61067,137,120 سرجوش

D=56"90,798,800 2948,849,62057,169,98075,569,500 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– 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

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - فوالد
آلیاژی(اتصاالت جوشی)

M1AGFE01AS
030258

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"0 014,593,0905,182,0600 سرجوش

D=3"0 025,774,0906,509,4000 سرجوش

D=4"0 036,728,2907,801,7709,496,460 سرجوش

D=5"0 057,828,7509,083,41011,059,340 سرجوش

D=6"0 068,746,55010,149,42012,358,290 سرجوش

D=8"20,275,170 0710,900,11012,657,07015,422,490 سرجوش

D=10"25,134,230 0913,571,31015,724,78019,157,340 سرجوش

D=12"29,760,180 1016,059,09018,639,58022,699,270 سرجوش

D=14"34,720,030 1118,736,71021,745,96026,482,480 سرجوش

D=16"39,360,660 1221,183,09024,630,36030,002,750 سرجوش

D=18"44,003,710 1323,645,11027,515,85033,521,470 سرجوش

D=20"49,131,600 1426,093,04030,740,05037,443,650 سرجوش

D=24"57,928,170 1531,001,67036,171,90044,074,580 سرجوش

D=26"62,566,620 1633,461,27039,055,20047,590,570 سرجوش

D=28"67,217,830 1735,913,17041,947,53051,116,120 سرجوش

D=30"71,851,310 1838,373,86044,827,96054,628,470 سرجوش

D=32"76,484,660 1940,820,24047,706,62058,139,580 سرجوش

D=34"81,135,000 2043,282,49050,599,17061,664,040 سرجوش

D=36"85,772,990 2145,728,87053,482,24065,179,020 سرجوش

D=38"90,416,500 2248,192,43056,367,96068,699,290 سرجوش

D=40"95,054,490 2350,638,82059,251,03072,212,960 سرجوش

D=42"99,695,130 2453,099,74062,136,75075,733,230 سرجوش

D=44"104,343,600 2555,549,00065,025,34079,254,500 سرجوش

D=46"108,981,590 2658,008,37067,908,41082,768,160 سرجوش

D=48"113,627,510 2760,458,94070,798,09086,292,400 سرجوش

D=50"118,272,700 2862,923,83073,683,72089,812,030 سرجوش

D=52"122,903,730 2965,368,89076,562,92093,322,360 سرجوش

D=54"127,549,970 3067,830,91079,452,37096,844,270 سرجوش

D=56"132,187,410 3170,278,84082,334,130100,357,940 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - بستن فلنج
ھا

M1AGFE01FG
030358

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2" 0187,050108,710130,370 سرجوش

D=3" 02130,370163,060195,760 سرجوش

D=4" 03173,690217,010260,740 سرجوش

D=5" 05217,010271,360325,720 سرجوش

D=6" 06260,740325,720390,700 سرجوش

D=8" 07347,380434,430521,070 سرجوش

D=10" 09434,430543,140651,440 سرجوش

D=12" 10521,070651,440772,810 سرجوش

D=14" 11608,120760,1400 سرجوش

D=16" 12694,760868,4400 سرجوش

D=18" 13781,800977,1500 سرجوش

D=20" 14868,4401,085,4500 سرجوش

D=24" 151,042,1301,302,8700 سرجوش

D=26" 161,129,1801,411,5800 سرجوش

D=28" 171,215,8201,519,8800 سرجوش

D=30" 181,302,8701,628,5900 سرجوش

D=32" 191,389,5101,736,8900 سرجوش

D=34" 201,476,5601,845,6000 سرجوش

D=36" 211,563,2001,953,9000 سرجوش

D=38" 221,650,2502,062,6100 سرجوش

D=40" 231,736,8902,171,3200 سرجوش

D=42" 241,823,9402,280,0200 سرجوش

D=44" 251,910,5802,388,3200 سرجوش

D=46" 261,997,6302,497,0300 سرجوش

D=48" 272,084,2702,605,3300 سرجوش

D=50" 282,171,3202,714,0400 سرجوش

D=52" 292,257,9602,822,3400 سرجوش

D=54" 302,345,0002,931,0500 سرجوش

D=56" 312,431,6403,039,7600 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

 SCH=5SSCH=10SSCH=40SSCH=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - فوالد ضد
زنگ(اتصاالت جوشی)

M1AGFE01SS
030458

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"5,783,510 013,700,1103,815,5004,957,130 سرجوش

D=3"7,284,680 024,688,0904,844,5206,256,190 سرجوش

D=4"8,766,640 035,487,3605,677,8707,308,550 سرجوش

D=5"10,212,820 046,394,5806,618,3808,509,260 سرجوش

D=6"11,417,760 057,159,7807,413,7909,517,160 سرجوش

D=8"14,265,590 068,965,6209,294,75011,888,950 سرجوش

D=10"17,737,550 0911,132,19011,533,34014,780,200 سرجوش

D=12"20,975,550 1013,154,42013,624,50017,478,970 سرجوش

D=14"0 1115,346,90015,895,1900 سرجوش

D=16"0 1217,369,48017,995,9800 سرجوش

D=18"0 1319,401,08020,105,0200 سرجوش

D=20"0 1421,423,34022,206,2700 سرجوش

D=24"0 1525,480,38026,420,5300 سرجوش

D=30"0 1631,568,16032,742,9500 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - کربن استیل
با اندود سیمانی(جوشی)

M1AGFE01CL
030558

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=6" 015,498,2106,189,060 سرجوش

D=8" 026,805,2607,647,490 سرجوش

D=10" 038,564,1509,626,260 سرجوش

D=12" 0410,208,82011,472,770 سرجوش

D=14" 0511,904,03013,385,450 سرجوش

D=16" 0613,481,41015,181,500 سرجوش

D=18" 0715,076,35016,983,090 سرجوش

D=20" 0816,651,32018,777,930 سرجوش

D=24" 0919,820,50022,373,630 سرجوش

D=26" 1021,413,68024,171,060 سرجوش

D=28" 1122,991,06025,970,710 سرجوش

D=30" 1224,580,45027,766,760 سرجوش

D=32" 1326,149,42029,561,610 سرجوش

D=34" 1427,749,16031,363,200 سرجوش

D=36" 1529,325,34033,159,250 سرجوش

D=38" 1630,918,34034,958,900 سرجوش

D=40" 1732,494,52036,754,950 سرجوش

D=42" 1834,087,05038,549,330 سرجوش

D=44" 1935,665,63040,350,180 سرجوش

D=46" 2037,256,23042,145,030 سرجوش

D=48" 2138,832,41043,944,680 سرجوش

D=50" 2240,424,39045,744,510 سرجوش

D=52" 2342,001,76047,540,560 سرجوش

D=54" 2443,593,56049,340,210 سرجوش

D=56" 2545,167,34051,135,060 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– 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

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در سطح زمین - کربن استیل M1AGFE02CS
031158

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"0 011,902,7802,199,2100 سرجوش

D=3"0 022,575,0902,969,6700 سرجوش

D=4"0 033,123,2603,747,9804,585,490 سرجوش

D=5"0 053,678,4204,408,9905,394,630 سرجوش

D=6"0 063,548,1105,015,0506,136,510 سرجوش

D=8"10,742,110 075,422,1006,500,1407,953,470 سرجوش

D=10"13,301,210 096,606,9708,033,9609,832,510 سرجوش

D=12"15,316,570 107,725,9409,269,27011,341,080 سرجوش

D=14"17,870,440 119,017,98010,815,26013,232,590 سرجوش

D=16"20,423,310 1210,301,04012,360,25015,123,110 سرجوش

D=18"22,975,510 1311,590,74013,904,90017,012,620 سرجوش

D=20"25,529,060 1412,875,13015,450,23018,903,470 سرجوش

D=24"30,636,800 1515,450,23018,541,20022,685,490 سرجوش

D=26"33,190,340 1616,742,26020,086,53024,576,340 سرجوش

D=28"35,746,210 1718,026,65021,633,51026,469,840 سرجوش

D=30"38,296,750 1819,317,35023,176,84028,357,030 سرجوش

D=32"40,844,300 1920,600,41024,718,83030,243,880 سرجوش

D=34"43,400,500 2021,893,11026,265,48032,136,060 سرجوش

D=36"45,953,370 2123,176,17027,810,47034,026,570 سرجوش

D=38"48,507,240 2224,468,20029,356,46035,919,080 سرجوش

D=40"51,060,110 2325,751,26030,901,45037,809,590 سرجوش

D=42"53,611,990 2427,042,30032,445,44039,697,440 سرجوش

D=44"56,168,520 2528,326,69033,992,76041,591,950 سرجوش

D=46"58,720,400 2629,618,39035,536,75043,479,800 سرجوش

D=48"61,276,260 2730,902,78037,083,74045,373,310 سرجوش

D=50"63,831,140 2832,193,82038,629,73047,265,490 سرجوش

D=52"66,378,680 2933,476,88040,172,05049,152,010 سرجوش

D=54"68,930,220 3034,768,57041,716,37051,041,850 سرجوش

D=56"71,482,430 3136,051,97043,260,70052,931,030 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– 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

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در سطح زمین - فوالد آلیاژی M1AGFE02AS
031258

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"0 012,866,4603,302,9000 سرجوش

D=3"0 023,877,2404,459,6500 سرجوش

D=4"0 034,702,4805,644,3906,915,800 سرجوش

D=5"0 055,537,8806,639,3608,134,830 سرجوش

D=6"0 066,296,2907,550,8109,251,110 سرجوش

D=8"16,309,130 078,162,6309,785,81011,989,050 سرجوش

D=10"20,301,720 099,949,82012,156,68014,462,540 سرجوش

D=12"23,260,690 1011,632,48013,958,29017,101,080 سرجوش

D=14"27,138,660 1113,577,44016,285,50019,953,120 سرجوش

D=16"31,017,720 1215,510,48018,612,71022,804,080 سرجوش

D=18"34,894,160 1317,453,91020,939,15025,653,500 سرجوش

D=20"38,769,010 1419,387,72023,264,64028,502,740 سرجوش

D=24"46,526,040 1523,264,64027,919,06034,205,730 سرجوش

D=26"50,401,970 1625,208,84030,244,55037,054,970 سرجوش

D=28"54,284,730 1727,143,41032,574,69039,909,940 سرجوش

D=30"58,159,450 1829,087,92034,899,74042,758,730 سرجوش

D=32"62,028,490 1931,020,96037,221,39045,602,280 سرجوش

D=34"65,912,010 2032,965,16039,552,30048,458,020 سرجوش

D=36"69,786,730 2134,898,20041,877,35051,306,810 سرجوش

D=38"73,664,700 2236,843,16044,204,55054,158,850 سرجوش

D=40"77,539,420 2338,775,12046,529,60057,006,870 سرجوش

D=42"81,419,240 2440,719,32048,857,57059,858,590 سرجوش

D=44"85,298,110 2542,653,89051,185,23062,710,770 سرجوش

D=46"89,171,750 2644,597,32053,509,19065,557,700 سرجوش

D=48"93,052,210 2746,531,13055,838,57068,411,910 سرجوش

D=50"96,935,360 2848,477,18058,168,21071,266,070 سرجوش

D=52"100,804,260 2950,410,22060,489,42074,110,250 سرجوش

D=54"104,682,420 3052,353,65062,817,26076,962,160 سرجوش

D=56"108,555,740 3154,286,37065,141,98079,809,550 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSHC=40SSHC=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در سطح زمین - فوالد ضد زنگ M1AGFE02SS
031358

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"3,642,540 012,464,2702,586,9503,175,430 سرجوش

D=3"4,919,650 023,333,3303,499,7204,295,840 سرجوش

D=4"6,252,360 034,044,5904,247,0205,210,020 سرجوش

D=5"7,357,730 044,760,9004,998,6006,134,350 سرجوش

D=6"8,365,010 055,414,4505,683,5906,974,790 سرجوش

D=8"10,842,280 067,021,5207,369,6509,043,530 سرجوش

D=10"13,433,180 078,553,9708,979,54011,021,620 سرجوش

D=12"15,463,260 0810,002,93010,500,57012,887,520 سرجوش

D=14"0 0911,675,62012,255,3100 سرجوش

D=16"0 1013,338,11014,001,3800 سرجوش

D=18"0 1115,007,73015,753,8200 سرجوش

D=20"0 1216,672,52017,502,1900 سرجوش

D=24"0 1320,006,62021,001,9100 سرجوش

D=30"0 1625,011,56026,255,2900 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در سطح زمین - گالوانیزه M1AGFE02GV
031458

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2.5" 01181,860 سرجوش

D=3" 02219,240 سرجوش

D=4" 03272,790 سرجوش

D=6" 05363,720 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– 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

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در ارتفاع، لخته گیرھا - کربن استیل M1AGFE03CS
032158

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"0 012,251,9702,606,1000 سرجوش

D=3"0 023,045,8303,517,2000 سرجوش

D=4"0 033,694,8104,433,1605,419,940 سرجوش

D=5"0 054,350,1605,214,8006,375,240 سرجوش

D=6"0 064,947,0205,931,5107,251,240 سرجوش

D=8"12,637,110 076,412,4007,687,6309,398,800 سرجوش

D=10"15,384,780 097,815,6509,471,22011,580,980 سرجوش

D=12"18,020,640 109,137,50010,964,10013,403,740 سرجوش

D=14"21,024,460 1110,666,09012,791,82015,637,700 سرجوش

D=16"24,027,140 1212,182,20014,618,42017,871,660 سرجوش

D=18"27,031,620 1313,709,42016,447,04020,106,510 سرجوش

D=20"30,037,050 1415,229,17018,275,01022,341,840 سرجوش

D=24"36,042,420 1518,275,01021,929,33026,808,620 سرجوش

D=26"39,047,840 1619,803,59023,757,29029,043,500 سرجوش

D=28"42,053,930 1721,321,08025,586,15031,279,720 سرجوش

D=30"45,055,480 1822,848,29027,412,75033,512,550 سرجوش

D=32"48,052,680 1924,366,68029,236,60035,741,940 سرجوش

D=34"51,061,510 2025,894,12031,066,83037,979,540 سرجوش

D=36"54,063,060 2127,411,38032,893,43040,212,360 سرجوش

D=38"57,069,140 2228,938,83034,722,29042,448,580 سرجوش

D=40"60,071,830 2330,457,21036,548,88044,681,410 سرجوش

D=42"63,073,380 2431,985,79038,375,47046,914,230 سرجوش

D=44"66,082,210 2533,503,28040,205,71049,152,510 سرجوش

D=46"69,082,620 2635,031,63042,031,17051,384,200 سرجوش

D=48"72,089,840 2736,550,25043,861,16053,621,560 سرجوش

D=50"75,097,330 2838,077,70045,690,50055,857,810 سرجوش

D=52"78,095,210 2939,596,09047,514,35058,087,210 سرجوش

D=54"81,096,290 3041,123,30049,340,70060,319,110 سرجوش

D=56"84,098,970 3142,640,79051,167,30062,553,060 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– 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

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در ارتفاع، لخته گیرھا - فوالد آلیاژی M1AGFE03AS
032258

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"0 013,372,3103,892,7600 سرجوش

D=3"0 024,561,3705,254,9600 سرجوش

D=4"0 035,533,6406,640,0508,128,920 سرجوش

D=5"0 056,515,0307,811,1009,563,130 سرجوش

D=6"0 067,407,9608,884,05010,875,750 سرجوش

D=8"19,091,190 079,603,28011,512,28014,093,690 سرجوش

D=10"25,935,510 0911,705,25015,451,03018,952,000 سرجوش

D=12"27,229,880 1013,686,57016,421,43020,103,070 سرجوش

D=14"31,769,530 1115,975,22019,158,75023,454,610 سرجوش

D=16"36,308,400 1218,247,94021,896,06026,804,920 سرجوش

D=18"40,846,120 1320,533,79024,633,02030,156,100 سرجوش

D=20"45,384,470 1422,809,32027,369,46033,505,530 سرجوش

D=24"54,464,220 1527,369,46032,845,32040,209,820 سرجوش

D=26"59,002,560 1629,658,11035,581,76043,560,050 سرجوش

D=28"63,546,330 1731,932,41038,322,75046,915,260 سرجوش

D=30"68,082,310 1834,220,71041,057,61050,263,120 سرجوش

D=32"72,610,760 1936,494,66043,788,09053,605,810 سرجوش

D=34"77,157,680 2038,782,08046,530,66056,963,810 سرجوش

D=36"81,695,320 2141,056,03049,266,75060,312,900 سرجوش

D=38"86,233,750 2243,343,45052,004,06063,664,430 سرجوش

D=40"90,771,390 2345,617,41054,740,15067,013,520 سرجوش

D=42"95,307,810 2447,903,60057,476,24070,362,600 سرجوش

D=44"99,851,840 2550,180,36060,216,36073,717,720 سرجوش

D=46"104,387,040 2652,464,98062,951,22077,065,580 سرجوش

D=48"108,932,030 2754,741,73065,692,21080,422,010 سرجوش

D=50"113,474,230 2857,031,60068,430,58083,774,170 سرجوش

D=52"118,003,200 2959,304,33071,161,94087,117,730 سرجوش

D=54"122,544,600 3061,590,17073,901,35090,470,570 سرجوش

D=56"127,079,790 3163,865,70076,636,21093,818,430 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– 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

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در ارتفاع، لخته گیرھا - فوالد ضد
زنگ

M1AGFE03SS
032358

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2"4,277,660 012,879,1103,017,9503,722,510 سرجوش

D=3"5,775,540 023,896,5504,084,3005,034,620 سرجوش

D=4"7,327,840 034,727,4504,956,2206,107,850 سرجوش

D=5"8,623,510 045,565,0205,833,2407,190,190 سرجوش

D=6"9,805,300 056,327,9706,632,4708,176,200 سرجوش

D=8"12,708,020 068,205,7408,600,18010,600,250 سرجوش

D=10"15,679,540 079,998,04010,479,25012,918,340 سرجوش

D=12"18,125,120 0811,690,87012,254,11015,106,310 سرجوش

D=14"0 0913,646,05014,302,3800 سرجوش

D=16"0 1015,586,19016,337,1900 سرجوش

D=18"0 1117,539,44018,383,5300 سرجوش

D=20"0 1219,483,96020,422,7100 سرجوش

D=24"0 1323,380,51024,507,0000 سرجوش

D=30"0 1629,229,79030,637,1200 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - بین واحدھا، در ارتفاع، لخته گیرھا - گالوانیزه M1AGFE03GV
032458

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2.5" 01218,330 سرجوش

D=3" 02262,000 سرجوش

D=4" 03327,500 سرجوش

D=6" 05436,660 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - محدوده انبارھا و محوطه مخزن ھای نفت M1AGFE04S1
033158

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2" 012,294,250 سرجوش

D=3" 023,104,480 سرجوش

D=4" 033,765,900 سرجوش

D=5" 054,434,680 سرجوش

D=6" 065,041,600 سرجوش

D=8" 076,536,990 سرجوش

D=10" 097,965,500 سرجوش

D=12" 109,314,440 سرجوش

D=14" 1110,872,690 سرجوش

D=16" 1212,419,920 سرجوش

D=18" 1313,974,150 سرجوش

D=20" 1415,522,720 سرجوش

D=24" 1518,627,200 سرجوش

D=26" 1620,185,450 سرجوش

D=28" 1721,734,020 سرجوش

D=30" 1823,289,260 سرجوش

D=32" 1924,836,490 سرجوش

D=34" 2026,395,410 سرجوش

D=36" 2127,941,630 سرجوش

48



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب و جوشکاری - محدوده انبارھا و محوطه مخزن ھای نفت M1AGFE04S2
033258

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2" 012,651,240 سرجوش

D=3" 023,580,120 سرجوش

D=4" 034,518,610 سرجوش

D=5" 055,315,470 سرجوش

D=6" 066,046,770 سرجوش

D=8" 077,837,440 سرجوش

D=10" 099,685,780 سرجوش

D=12" 1011,175,320 سرجوش

D=14" 1113,038,870 سرجوش

D=16" 1214,901,420 سرجوش

D=18" 1316,763,640 سرجوش

D=20" 1418,627,200 سرجوش

D=24" 1522,353,310 سرجوش

D=26" 1624,216,870 سرجوش

D=28" 1726,082,420 سرجوش

D=30" 1827,942,300 سرجوش

D=32" 1929,801,850 سرجوش

D=34" 2031,666,070 سرجوش

D=36" 2133,528,620 سرجوش

49



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ2ساخت و نصب در محل - کربن استیل - کوچکتر از  M1AGFFCS
034158

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D<1" 01676,550 متر

1"<=D<2" 02914,130 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب در محل - گالوانیزه M1AGFFGV
034258

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D<1" 01277,100 متر

1"<=D<2" 02311,740 متر

D=2.5" 03332,520 متر

D=3" 04399,020 متر

D=4" 05498,780 متر

D=6" 06665,040 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ2ساخت و نصب در محل - فوالد ضد زنگ - کوچکتر از  M1AGFFSS
034358

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D<1" 01864,770 متر

1"<=D<2" 021,166,360 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ2ساخت و نصب در محل - فوالد آلیاژی - کوچکتر از  M1AGFFAS
034458

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D<1" 01842,000 متر

1"<=D<2" 021,134,730 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب در محل لوله کشی حرارتی M1AGFFST
034558

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D<1" 01133,560 متر

1"<=D<2" 02173,480 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب در محل - فایبر گلس، رزینی M1AGFFRT
034658

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=1" 01181,480 سرجوش

D=1.5" 02261,990 سرجوش

D=2" 03362,970 سرجوش

D=2.5" 04443,480 سرجوش

D=3" 05523,980 سرجوش

D=4" 06685,000 سرجوش

D=5" 07869,040 سرجوش

D=6" 091,030,050 سرجوش

D=8" 101,352,080 سرجوش

D=10" 111,674,110 سرجوش

D=12" 122,034,520 سرجوش

D=14" 132,356,550 سرجوش

D=16" 142,678,580 سرجوش

D=20" 153,476,160 سرجوش

D=24" 164,120,220 سرجوش

D=28" 174,764,280 سرجوش

D=30" 185,086,310 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت و نصب در محل - آلمینیوم M1AGFFAL
034758

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2" 015,180,530 سرجوش

D=4" 028,946,550 سرجوش

D=6" 0312,034,330 سرجوش

D=8" 0415,663,800 سرجوش

D=10" 0518,535,610 سرجوش

D=12" 0621,083,470 سرجوش

D=14" 0723,575,110 سرجوش

D=16" 0826,609,450 سرجوش

D=18" 0929,642,680 سرجوش

D=20" 1032,568,030 سرجوش

D=24" 1138,689,240 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

CLASS<600600<CLASS<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

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

M1AGIP01
035158

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2" 01137,320171,240205,970 عدد

D=3" 02205,570256,650308,140 عدد

D=4" 03274,220342,470411,130 عدد

D=5" 05342,470428,300513,710 عدد

D=6" 06411,130513,710616,700 عدد

D=8" 07799,210999,0201,198,820 عدد

D=10" 09999,0201,249,7901,498,520 عدد

D=12" 101,198,8201,498,5201,779,880 عدد

D=14" 111,399,6401,748,2800 عدد

D=16" 121,599,4401,999,0500 عدد

D=18" 131,799,2502,248,8000 عدد

D=20" 141,999,0502,497,5400 عدد

D=24" 152,398,6602,998,0700 عدد

D=26" 163,151,7303,939,0300 عدد

D=28" 173,392,5404,240,9800 عدد

D=30" 183,635,8404,544,1800 عدد

D=32" 193,877,9004,847,3700 عدد

D=34" 204,119,9505,150,5600 عدد

D=36" 217,079,4008,849,2500 عدد

D=38" 227,474,2809,341,3300 عدد

D=40" 237,867,1309,833,4000 عدد

D=42" 248,259,98010,325,4800 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب شیر آالت وسایر ملحقات - مانفیلدھای لوله کشی حرارتی M1AGIP02
035258

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D=2" 01494,980 عدد

D=2.5" 02544,480 عدد

D=3" 03643,470 عدد

D=4" 04742,470 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

CLASS<600600<CLASS<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب شیر آالت وسایر ملحقات - شیرھای کنترل - فلنجی M1AGIP03
035358

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D<2" 01145,08000 عدد

D=2" 02164,700205,570247,250 عدد

D=3" 03246,840308,140369,860 عدد

D=4" 05328,990411,130493,280 عدد

D=5" 06411,130514,120616,290 عدد

D=6" 07493,280616,290740,120 عدد

D=8" 09959,2601,198,8201,438,380 عدد

D=10" 101,198,8201,499,5401,798,230 عدد

D=12" 111,438,3801,798,2302,135,650 عدد

D=14" 121,679,9802,097,9300 عدد

D=16" 131,919,5402,398,6600 عدد

D=18" 142,159,1002,698,3600 عدد

D=20" 152,398,6602,997,0500 عدد

D=24" 162,878,8003,597,4700 عدد

D=26" 173,781,8204,726,3400 عدد

D=28" 184,071,2905,089,4300 عدد

D=30" 194,363,2605,452,5100 عدد

D=32" 204,653,9705,816,8400 عدد

D=34" 214,943,44010,031,8500 عدد

D=36" 228,494,88010,619,1000 عدد

D=38" 238,968,73011,210,4000 عدد

D=40" 249,440,55011,799,6800 عدد

D=42" 259,912,38012,390,9800 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب شیر آالت وسایر ملحقات - ھایدرانت - مانیتور M1AGIP04
035458

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

STANDARD SIZE 01798,190 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

TRAPنصب شیر آالت وسایر ملحقات - ارتفاع نما(سایت گالس) -  M1AGIP05
035558

گروه کد

لوله کشی -  لوله کشی روزمینی– فصل سوم 

D<2" 01158,690 عدد

D=2" 02198,360 عدد

D=3" 03297,540 عدد

D=4" 04396,710 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

لوله كشی

فصل چھارم – لوله كشی زیرزمینی

عملیات موضوع ردیف ھای این فصل، اجرای كامل لوله كشی در زیر زمین شامل مراحل مختلف برش، پخ زدن، سرھم كردن و جوشكاری و نصب در1–
:داخل ترانشه می باشد كه در گروه اصلی به شرح زیر طبقه بندی شده اند

(ON-SITE)لوله كشی در داخل محدوده واحدھای پاالیشگاھی-
.اجرا می شود(STRAIGHT RUN)كه بطور عمده بصورت مستقیم(OFF-SITE)لوله كشی ارتباطی در حد فاصل واحدھا-
لوله كشی با مصالح فوالد كربن دار به قطر كمتر از 2 اینچ-

و خاكریزی( خاك نرم و ماسه زیر و اطراف لوله ھا) ، بطور جداگانه از فھرست بھای(VALVE PIT)ھزینه حفر ترانشه و ساختن محفظه نصب شیر آالت2–
واحد پایه رشته ابنیه محاسبه می شود لیكن ھزینه زیرسازی لوله ھا برای استقرار لوله ھا در داخل ترانشه، در قیمت ردیف ھای این فصل منظور شده

.است
.ھزینه نصب شیرھا در داخل محفظه مربوط بطور جداگانه از ردیف ھای مربوط محاسبه می شود3–
.در مورد لوله ھای پلی اتیلن، قیمت  ردیف ھای مربوط به لوله ھای پلی اتیلن برای انواع اتصاالت اعم از جوش و یا فلنجی محاسبه می شود4–
مورد نیازSEAL WELD در قیمت ردیف ھای لوله كشی گالوانیزه، ھزینه ”جوشكاری آب بندی” منظور نشده است. ھرگاه طبق مشخصات فنی اجرای5–

.باشد، ھزینه آن جداگانه محاسبه می شود
ساختمان ھا می باشد. ھزینه لوله كشی ھای تأسیساتی(BORDER LINE )محدوده كارھای لوله كشی زیرزمینی این فصل، مربوط به خارج از محدوده6–

.ساختمان ھا در داخل محدوده آنھا، براساس فھرست بھای واحد پایه رشته تأسیسات مكانیكی محاسبه می شود
واحد اندازه گیری لوله كشی ھای با مصالح فوالد كربن دار، فوالد زنگ نزن و فوالد آلیاژی به قطر 2 اینچ و باالتر، ”سرجوش” و در سایر انواع مصالح7–

.لوله كشی و لوله كشی با مصالح فوالد كربن دار به قطر كمتر از 2 اینچ ”متر طول” و در مورد شیرھا ”عدد” می باشد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

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

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - کربن استیل M1UG01CS
040158

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=2"0 012,375,7702,665,3100 سرجوش

D=3"0 023,149,5203,536,3900 سرجوش

D=4"0 033,797,5904,424,8905,326,130 سرجوش

D=5"0 044,452,4505,188,6606,250,310 سرجوش

D=6"0 055,334,1106,171,5207,393,150 سرجوش

D=8"12,436,470 066,775,4007,860,0809,438,460 سرجوش

D=10"16,689,550 078,192,96010,363,30012,500,980 سرجوش

D=12"17,440,870 089,376,65010,936,63013,176,060 سرجوش

D=14"20,460,020 0911,049,83012,867,72015,482,090 سرجوش

D=16"23,173,440 1012,441,22014,522,25017,496,830 سرجوش

D=18"25,888,140 1113,840,07016,177,95019,513,790 سرجوش

D=20"28,604,570 1215,232,77017,833,79021,530,890 سرجوش

D=24"34,038,170 1318,023,65021,146,76025,566,370 سرجوش

D=26"37,055,650 1419,697,12023,076,30027,870,460 سرجوش

D=28"39,772,980 1521,090,21024,733,31029,888,730 سرجوش

D=30"42,486,780 1622,488,67026,387,85031,904,140 سرجوش

D=32"45,195,340 1723,880,07028,039,76033,915,600 سرجوش

D=34"47,916,710 1825,279,55029,699,51035,937,660 سرجوش

D=36"50,630,510 1926,670,95031,354,04037,952,400 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - گالوانیزه M1UG01GV
040258

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D<1" 01224,460 سرجوش

1"<D<=2" 02252,520 سرجوش

D=2.5" 03269,360 سرجوش

D=3" 04323,230 سرجوش

D=4" 05404,030 سرجوش

D=6" 06538,710 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - چدن، چدن داکتیل M1UG01CI
040358

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=3" 01362,010 سرجوش

D=4" 02398,210 سرجوش

D=5" 03447,980 سرجوش

D=6" 04555,860 سرجوش

D=8" 05617,630 سرجوش

D=10" 06661,740 سرجوش

D=12" 07694,830 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - پلی اتیلن M1UG01PE
040458

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=40 MM 01136,460 سرجوش

D=50 MM 02156,930 سرجوش

D=56 MM 03167,160 سرجوش

D=63 MM 04173,980 سرجوش

D=75 MM 05175,440 سرجوش

D=90 MM 06179,100 سرجوش

D=110 MM 07223,870 سرجوش

D=125 MM 08246,900 سرجوش

D=160 MM 09246,650 سرجوش

D=200 MM 10271,210 سرجوش

D=250 MM 11308,050 سرجوش

D=315 MM 12332,610 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - آزبست سیمان M1UG01AB
040558

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=150 MM 01315,190 سرجوش

D=200 MM 02397,840 سرجوش

D=250 MM 03477,360 سرجوش

D=300 MM 04544,460 سرجوش

D=350 MM 05598,130 سرجوش

D=400 MM 06647,660 سرجوش

D=450 MM 07685,780 سرجوش

D=500 MM 08710,470 سرجوش

D=600 MM 09797,100 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - رزینی، فایبر گالس M1UG01RT
040658

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=1" 01283,010 سرجوش

D=1.5" 02369,320 سرجوش

D=2" 03483,600 سرجوش

D=2.5" 04569,910 سرجوش

D=3" 05655,590 سرجوش

D=4" 06827,590 سرجوش

D=5" 071,031,210 سرجوش

D=6" 091,203,200 سرجوش

D=8" 101,547,190 سرجوش

D=10" 111,891,180 سرجوش

D=12" 122,299,710 سرجوش

D=14" 132,643,690 سرجوش

D=16" 143,031,340 سرجوش

D=20" 153,868,330 سرجوش

D=24" 164,556,300 سرجوش

D=28" 175,244,270 سرجوش

D=30" 185,588,260 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - کربن استیل با اندود سیمانی M1UG01CL
040758

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=6" 055,477,5806,182,140 سرجوش

D=8" 066,989,5707,897,700 سرجوش

D=10" 078,459,1609,570,860 سرجوش

D=12" 089,783,07011,091,120 سرجوش

D=14" 0911,557,88013,078,170 سرجوش

D=16" 1013,045,78014,791,290 سرجوش

D=18" 1114,552,14016,508,450 سرجوش

D=20" 1216,039,29018,220,820 سرجوش

D=22" 1300 سرجوش

D=24" 1419,030,97021,648,520 سرجوش

D=26" 1520,805,63023,631,080 سرجوش

D=28" 1622,294,97025,347,090 سرجوش

D=30" 1723,794,42027,058,780 سرجوش

D=32" 1825,276,17028,771,530 سرجوش

D=34" 1926,788,31030,490,130 سرجوش

D=36" 2028,276,20032,201,810 سرجوش

D=38" 2100 سرجوش

D=40" 2200 سرجوش

D=42" 2300 سرجوش

D=44" 2400 سرجوش

D=46" 2500 سرجوش

D=48" 2600 سرجوش

D=50" 2700 سرجوش

D=52" 2800 سرجوش

D=54" 2900 سرجوش

D=56" 3000 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - فوالد ضد زنگ M1UG01SS
040858

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=2"4,278,150 013,008,4403,143,1003,802,650 سرجوش

D=3"5,718,040 023,999,6204,181,7105,083,090 سرجوش

D=4"7,233,120 034,824,5205,046,4006,151,400 سرجوش

D=5"8,500,490 045,657,4605,917,5807,230,070 سرجوش

D=6"9,941,040 056,691,2206,986,5408,498,580 سرجوش

D=8"12,752,150 068,544,6108,927,15010,882,450 سرجوش

D=10"16,978,780 0710,227,22010,693,92013,052,360 سرجوش

D=12"17,684,890 0811,772,00012,318,26015,036,570 سرجوش

D=14"0 0913,857,21014,493,7600 سرجوش

D=16"0 1015,656,83016,385,1900 سرجوش

D=18"0 1117,465,12018,283,7600 سرجوش

D=20"0 1219,267,42020,177,8600 سرجوش

D=24"0 1322,878,39023,970,9200 سرجوش

D=30"0 1628,571,55029,936,4500 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

CLASS<600600<CLASS<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - نصب شیر آالت در چاھک M1UG01VI
040958

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D<2" 01238,030297,540357,040 سرجوش

D=2" 02331,650414,570497,480 سرجوش

D=3" 03497,080621,260745,820 سرجوش

D=4" 05662,910828,340994,170 سرجوش

D=5" 06828,3401,035,4301,242,910 سرجوش

D=6" 07994,1701,242,9101,491,250 سرجوش

D=8" 091,566,7301,958,4102,350,090 سرجوش

D=10" 101,958,4102,449,1302,937,610 سرجوش

D=12" 112,350,0902,937,6103,486,870 سرجوش

D=14" 122,742,3303,427,7800 سرجوش

D=16" 133,134,0103,917,3800 سرجوش

D=18" 143,525,7004,407,5400 سرجوش

D=20" 153,917,3804,896,0200 سرجوش

D=24" 164,700,7405,875,7800 سرجوش

D=26" 174,930,2806,162,8500 سرجوش

D=28" 185,308,3906,635,6600 سرجوش

D=30" 195,687,9107,109,8900 سرجوش

D=32" 206,066,7307,583,4100 سرجوش

D=34" 216,446,2508,058,3500 سرجوش

D=36" 228,865,90011,082,1500 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ2در محدوده واحدھای پاالیشگاھی - کربن استیل زیر  M1UG01CC
041158

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D < 1" 01541,240 سرجوش

1" <= D < 2" 02706,970 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

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

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - کربن استیل M1UG02CS
042158

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=2"0 011,980,9202,252,7500 سرجوش

D=3"0 022,624,8802,987,9000 سرجوش

D=4"0 033,151,2603,749,3204,572,250 سرجوش

D=5"0 053,682,7404,384,1005,351,200 سرجوش

D=6"0 064,238,7505,037,5706,138,760 سرجوش

D=8"10,715,240 075,427,8806,462,4407,886,630 سرجوش

D=10"14,585,490 096,563,5408,667,86010,612,240 سرجوش

D=12"15,171,670 107,636,4109,117,80011,143,500 سرجوش

D=14"17,792,950 118,997,72010,722,12013,090,460 سرجوش

D=16"20,280,290 1210,227,94012,203,51014,907,240 سرجوش

D=18"22,765,000 1311,465,00013,684,75016,723,870 سرجوش

D=20"25,253,790 1412,697,69015,167,45018,543,130 سرجوش

D=24"30,228,470 1515,167,45018,131,38022,177,850 سرجوش

D=26"32,833,300 1616,512,36019,719,46024,106,550 سرجوش

D=28"35,322,960 1717,745,06021,203,18025,926,820 سرجوش

D=30"37,807,970 1818,982,12022,683,40027,742,440 سرجوش

D=32"40,288,890 1920,213,50024,162,17029,555,940 سرجوش

D=34"42,780,020 2021,451,87025,646,03031,375,190 سرجوش

D=36"45,266,190 2122,682,09027,127,42033,193,140 سرجوش

D=38"47,754,690 2223,920,46028,609,97035,011,080 سرجوش

D=40"50,240,860 2325,151,85030,091,36036,827,860 سرجوش

D=42"52,727,030 2426,390,22031,572,74038,644,640 سرجوش

D=44"55,218,160 2527,622,91033,056,61040,465,720 سرجوش

D=46"57,702,000 2628,859,97034,536,83042,281,330 سرجوش

D=48"60,191,670 2730,092,67036,020,54044,100,440 سرجوش

D=50"62,681,260 2831,331,04037,503,39045,919,330 سرجوش

D=52"65,162,840 2932,562,42038,982,15047,734,000 سرجوش

D=54"67,648,720 3033,799,48040,463,39049,549,980 سرجوش

D=56"70,134,890 3135,032,18041,944,78051,366,750 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - گالوانیزه M1UG02GV
042258

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D<1" 01301,380 متر

1"<D<=2" 02327,660 متر

D=2.5" 03364,070 متر

D=3" 04436,880 متر

D=4" 05546,100 متر

D=6" 06728,130 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - چدن، چدن داکتیل M1UG02CI
042358

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=6" 01587,760 متر

D=8" 02621,310 متر

D=10" 03649,270 متر

D=12" 04683,440 متر

D=14" 05710,780 متر

D=16" 06738,120 متر

D=18" 07765,460 متر

D=20" 08792,790 متر

D=24" 09847,470 متر

D=26" 10874,810 متر

D=28" 11902,140 متر

D=30" 12929,480 متر

D=32" 13956,820 متر

D=34" 14984,160 متر

D=36" 151,011,500 متر

D=38" 161,038,830 متر

D=40" 171,066,170 متر

D=42" 181,093,510 متر

D=44" 191,120,850 متر

D=46" 201,148,180 متر

D=48" 211,175,520 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - پلی اتیلن M1UG02PE
042458

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=110 MM 01100,260 متر

D=125 MM 02111,060 متر

D=160 MM 03139,850 متر

D=200 MM 04154,250 متر

D=250 MM 05175,840 متر

D=315 MM 06190,240 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] S1 [2] S2

THK<=0.375"0.375"<THK<=0.625"
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - کربن استیل با اندود سیمانی M1UG02CL
042558

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=6" 014,818,9105,523,470 سرجوش

D=8" 026,216,0407,124,170 سرجوش

D=10" 037,571,1408,682,840 سرجوش

D=12" 048,862,87010,170,920 سرجوش

D=14" 0510,431,84011,952,120 سرجوش

D=16" 0611,863,61013,609,130 سرجوش

D=18" 0713,313,85015,270,160 سرجوش

D=20" 0814,745,63016,927,160 سرجوش

D=24" 0917,625,06020,242,610 سرجوش

D=26" 1019,178,87022,004,320 سرجوش

D=28" 1120,612,09023,664,220 سرجوش

D=30" 1222,055,42025,319,770 سرجوش

D=32" 1323,481,42026,976,780 سرجوش

D=34" 1424,937,44028,639,250 سرجوش

D=36" 1526,369,21030,294,810 سرجوش

D=38" 1627,816,87031,954,700 سرجوش

D=40" 1729,248,64033,611,710 سرجوش

D=42" 1830,698,89035,266,960 سرجوش

D=44" 1932,130,66036,926,850 سرجوش

D=46" 2033,576,87038,583,860 سرجوش

D=48" 2135,010,09040,243,750 سرجوش

D=50" 2236,456,00041,901,890 سرجوش

D=52" 2337,889,22043,558,890 سرجوش

D=54" 2439,335,44045,218,790 سرجوش

D=56" 2540,767,21046,874,340 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SCH=5SSCH=10SSHC=40SSHC=80S
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - فوالد ضد زنگ M1UG02SS
042658

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=2"3,779,870 012,641,5302,776,4803,331,480 سرجوش

D=3"5,049,120 023,517,3503,699,8404,449,330 سرجوش

D=4"6,404,400 034,233,7204,456,0805,363,980 سرجوش

D=5"7,511,720 044,956,6205,217,3306,288,560 سرجوش

D=6"8,590,110 055,687,3405,983,3207,200,430 سرجوش

D=8"11,068,430 067,307,8107,691,2009,268,810 سرجوش

D=10"15,112,580 078,853,4509,321,19011,245,220 سرجوش

D=12"15,685,490 0810,313,72010,861,21013,110,800 سرجوش

D=14"0 0912,122,10012,760,0700 سرجوش

D=16"0 1013,797,52014,527,5000 سرجوش

D=18"0 1115,480,47016,300,9300 سرجوش

D=20"0 1217,158,95018,071,4300 سرجوش

D=24"0 1320,520,39021,615,3600 سرجوش

D=30"0 1625,672,64027,040,5800 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

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

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - نصب شیر آالت در چاھک M1UG02VI
042758

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D<2" 01238,030297,540357,040 عدد

D=2" 02331,650414,570497,480 عدد

D=3" 03497,080621,260745,820 عدد

D=4" 05662,910828,340994,170 عدد

D=5" 06828,3401,035,4301,242,910 عدد

D=6" 07994,1701,242,9101,491,250 عدد

D=8" 091,566,7301,958,4102,350,090 عدد

D=10" 101,958,4102,449,1302,937,610 عدد

D=12" 112,350,0902,937,6103,486,870 عدد

D=14" 122,742,3303,427,7800 عدد

D=16" 133,134,0103,917,3800 عدد

D=18" 143,525,7004,407,5400 عدد

D=20" 153,917,3804,896,0200 عدد

D=24" 164,700,7405,875,7800 عدد

D=26" 174,930,2806,162,8500 عدد

D=28" 185,308,3906,635,6600 عدد

D=30" 195,687,9107,109,8900 عدد

D=32" 206,066,7307,583,4100 عدد

D=34" 216,446,2508,058,3500 عدد

D=36" 228,865,90011,082,1500 عدد

D=38" 239,357,99011,698,1800 عدد

D=40" 249,851,00012,313,2900 عدد

D=42" 2510,343,09012,929,3200 عدد

D=44" 2612,974,11016,217,9100 عدد

D=46" 2713,563,29016,954,3900 عدد

D=48" 2814,153,57017,691,9700 عدد

D=50" 2914,742,76018,428,4400 عدد

D=52" 3015,333,04019,166,0200 عدد

D=54" 3115,922,22019,903,6000 عدد

D=56" 3216,512,50020,640,0800 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - بتون M1UG02CT
042858

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=500 MM 01816,800 متر

D=600 MM 02907,550 متر

D=800 MM 031,179,820 متر

D=1000 MM 041,479,340 متر

D=1200 MM 051,824,520 متر

D=1500 MM 062,169,700 متر

D=2000 MM 072,465,570 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - رزینی، فایبر گالس M1UG02RT
042958

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=4" 011,097,200 سرجوش

D=5" 021,371,320 سرجوش

D=6" 031,645,450 سرجوش

D=8" 042,193,690 سرجوش

D=10" 052,742,650 سرجوش

D=12" 063,290,890 سرجوش

D=14" 073,839,140 سرجوش

D=16" 084,388,100 سرجوش

D=20" 095,485,300 سرجوش

D=24" 106,581,790 سرجوش

D=28" 117,678,990 سرجوش

D=30" 128,227,240 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط ارتباطی بین واحدھا - آزبست سیمان M1UG02AB
043158

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D=150 MM 01260,820 متر

D=200 MM 02327,880 متر

D=250 MM 03391,220 متر

D=300 MM 04443,390 متر

D=350 MM 05484,370 متر

D=400 MM 06521,630 متر

D=450 MM 07547,710 متر

D=500 MM 08562,620 متر

D=600 MM 09739,510 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ2خطوط ارتباطی بین واحدھا - کربن استیل زیر  M1UG03CC
043258

گروه کد

لوله کشی - لوله کشی زیرزمینی– فصل چھارم 

D<1" 01541,240 متر

1"<=D<2" 02706,970 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

لوله كشی

فصل پنجم – عملیات تكمیلی لوله كشی

ردیف ھای موضوع این بخش ھزینه اجرای عملیاتی است كه پس از اتمام كامل كارھای ساخت، نصب و جوشكاری لوله ھا(فصل ھای اول تا چھارم)1–
برای تكمیل كارھا طبق مشخصات فنی كارھای لوله كشی مورد نیاز می باشد كه بسته به مورد و براساس مشخصات فنی و نظر مھندس مشاور

.انجام می شود
ھزینه انجام  آزمایش ھای كنترل جوش ھا و به روش ھای مافوق صوت، ذرات مغناطیسی و مایع نفوذی، براساس ردیف ھای فھرست بھای ژنو تكنیک و2–

.مقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی محاسبه می شود
. تأمین اسید مورد نیاز در كارھای اسیدشوئی به عھده كارفرما محاسبه می شود3–
.ھزینه ھای چشمه رادیوگرافی و تھیه تاریك خانه، در قیمت ردیف كنترل جوش ھا به روش پرتونگار منظور شده است4–
ھزینه تأمین آب مورد نیاز آزمایش ھای ھیدرواستاتیک در محدوده محل اجرای كار و به فاصله حداكثر 5 كیلومتر از محل مصرف به عھده كارفرماست5–

.ولی انتقال آن در داخل این محدوده به عھده پیمانكار است
ھر نقطه ازمایش در مورد ردیف ھای پرتونگاری و پیش گرم كردن و پس گرم كردن(تنش زدایی) ،  جمع اینچ"P.M.I واحد اندازه گیری "تشخیص مصالح لوله6–

قطر محل ھای مورد آزمایش، و در مورد ردیف ھای آزمایش ھای ھیدرواستاتیک و اسید شویی، جمع اینچ متر شبكه ھای لوله كشی مورد آزمایش یا
.اسید شویی می باشد

ھزینه ھای فیلم رادیوگرافی و داروی ظھور و ثبوت در قیمت ردیف ھا منظور نگردیده است7–
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای پرتو نگاری M1CWGR
050158

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES 01282,880 اینچ/قطر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)P.M.Iتست شناخت مصالح( M1CWPM
051158

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES 01281,110 نقطه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات پیش گرم جوشکاری ھا - توسط شعله M1CWPH01
052158

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES 01103,690 اینچ/قطر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات پیش گرم جوشکاری ھا - به روش الکتریکی M1CWPH02
052258

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES 01337,350 اینچ/قطر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - توسط شعلهP.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ھا( M1CWPW01
053158

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALLOY >= 0.5% Cr 01717,620 سرجوش

C.S & ALLOY < 0.5% Cr 02648,760 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - به روش الکتریکی - در کارگاه -P.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ھا(
درصد5کربن استیل و آلیاژ کرم دار زیر 

M1CWPW02SH01
053358

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

D=0.5" 013,207,910 سرجوش

D=0.75" 023,250,950 سرجوش

D=1" 033,294,480 سرجوش

D=1.5" 043,384,610 سرجوش

D=2" 053,470,150 سرجوش

D=2.5" 063,562,350 سرجوش

D=3" 073,647,850 سرجوش

D=4" 083,824,550 سرجوش

D=5" 094,000,730 سرجوش

D=6" 104,178,470 سرجوش

D=8" 118,109,460 سرجوش

D=10" 128,589,400 سرجوش

D=12" 139,070,320 سرجوش

D=14" 1413,843,990 سرجوش

D=16" 1514,455,650 سرجوش

D=18" 1615,062,550 سرجوش

D=20" 1715,670,580 سرجوش

D=24" 1816,886,030 سرجوش

D=26" 1922,816,050 سرجوش

D=28" 2023,553,080 سرجوش

D=30" 2124,287,650 سرجوش

D=32" 2225,023,260 سرجوش

D=34" 2325,760,290 سرجوش

D=36" 2427,112,180 سرجوش

D=38" 2527,849,590 سرجوش

D=40" 2628,584,680 سرجوش

D=42" 2728,842,220 سرجوش

D=44" 2830,792,410 سرجوش

D=46" 2931,529,960 سرجوش

D=48`" 3032,265,570 سرجوش

D=50" 3132,999,620 سرجوش

D=52" 3233,737,690 سرجوش

D=54" 3334,472,780 سرجوش

D=56" 3435,210,330 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - به روش الکتریکی - در کارگاه-P.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ھا(
درصد5آلیاژ کرم دار باالی 

M1CWPW02SH02
053458

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

D=0.5" 013,514,760 سرجوش

D=0.75" 023,557,800 سرجوش

D=1" 033,601,320 سرجوش

D=1.5" 043,691,460 سرجوش

D=2" 053,776,990 سرجوش

D=2.5" 063,869,190 سرجوش

D=3" 073,954,690 سرجوش

D=4" 084,131,390 سرجوش

D=5" 094,307,580 سرجوش

D=6" 104,485,310 سرجوش

D=8" 118,723,150 سرجوش

D=10" 129,203,090 سرجوش

D=12" 139,684,000 سرجوش

D=14" 1414,766,820 سرجوش

D=16" 1515,378,480 سرجوش

D=18" 1615,985,380 سرجوش

D=20" 1716,593,410 سرجوش

D=24" 1817,808,860 سرجوش

D=26" 1924,043,420 سرجوش

D=28" 2024,780,450 سرجوش

D=30" 2125,515,020 سرجوش

D=32" 2226,250,630 سرجوش

D=34" 2326,987,660 سرجوش

D=36" 2428,339,540 سرجوش

D=38" 2529,076,960 سرجوش

D=40" 2629,812,050 سرجوش

D=42" 2731,284,690 سرجوش

D=44" 2832,019,780 سرجوش

D=46" 2932,757,330 سرجوش

D=48`" 3033,492,940 سرجوش

D=50" 3134,226,990 سرجوش

D=52" 3234,965,060 سرجوش

D=54" 3335,700,150 سرجوش

D=56" 3436,437,700 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - به روش الکتریکی - در محلP.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ھا(
درصد5نصب -کربن استیل و آلیاژکرم دار زیر 

M1CWPW02FL01
053558

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

D=0.5" 013,239,840 سرجوش

D=0.75" 023,298,560 سرجوش

D=1" 033,357,290 سرجوش

D=1.5" 043,480,350 سرجوش

D=2" 053,597,260 سرجوش

D=2.5" 063,721,420 سرجوش

D=3" 073,838,810 سرجوش

D=4" 084,076,280 سرجوش

D=5" 094,315,790 سرجوش

D=6" 104,558,380 سرجوش

D=8" 118,796,250 سرجوش

D=10" 129,444,260 سرجوش

D=12" 1310,095,250 سرجوش

D=14" 1415,353,110 سرجوش

D=16" 1516,182,830 سرجوش

D=18" 1617,003,740 سرجوش

D=20" 1717,828,280 سرجوش

D=24" 1819,473,740 سرجوش

D=26" 1926,199,640 سرجوش

D=28" 2027,198,640 سرجوش

D=30" 2128,192,730 سرجوش

D=32" 2229,189,270 سرجوش

D=34" 2330,187,750 سرجوش

D=36" 2431,800,180 سرجوش

D=38" 2532,798,520 سرجوش

D=40" 2633,794,540 سرجوش

D=42" 2735,787,110 سرجوش

D=44" 2836,779,260 سرجوش

D=46" 2937,776,320 سرجوش

D=48`" 3038,774,800 سرجوش

D=50" 3139,765,910 سرجوش

D=52" 3240,768,400 سرجوش

D=54" 3341,758,990 سرجوش

D=56" 3442,763,420 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

) - به روش الکتریکی - در محلP.W.H.Tتنش زدائی جوشکاری ھا(
درصد5نصب -آلیاژ کرم دار باالی 

M1CWPW02FL02
053658

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

D=0.5" 013,546,680 سرجوش

D=0.75" 023,605,410 سرجوش

D=1" 033,664,130 سرجوش

D=1.5" 043,786,680 سرجوش

D=2" 053,903,090 سرجوش

D=2.5" 064,028,260 سرجوش

D=3" 074,144,650 سرجوش

D=4" 084,383,640 سرجوش

D=5" 094,622,630 سرجوش

D=6" 104,865,220 سرجوش

D=8" 119,408,440 سرجوش

D=10" 1210,056,460 سرجوش

D=12" 1310,708,940 سرجوش

D=14" 1416,275,940 سرجوش

D=16" 1517,103,690 سرجوش

D=18" 1617,926,060 سرجوش

D=20" 1718,751,120 سرجوش

D=24" 1820,396,570 سرجوش

D=26" 1927,429,470 سرجوش

D=28" 2028,423,550 سرجوش

D=30" 2129,420,090 سرجوش

D=32" 2230,416,640 سرجوش

D=34" 2331,412,660 سرجوش

D=36" 2432,413,860 سرجوش

D=38" 2533,411,690 سرجوش

D=40" 2634,408,230 سرجوش

D=42" 2736,400,790 سرجوش

D=44" 2837,392,940 سرجوش

D=46" 2938,391,940 سرجوش

D=48`" 3039,389,000 سرجوش

D=50" 3140,382,050 سرجوش

D=52" 3241,381,560 سرجوش

D=54" 3342,378,110 سرجوش

D=56" 3443,377,100 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات ھیدرو استاتیک - تحت فشار M1CWHT01
054158

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES 0139,370 اینچ/متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات ھیدرو استاتیک - بدون فشار M1CWHT02
054258

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

ALL SIZES 015,920 اینچ/متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشات با ھوای فشرده M1CWAT
055158

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

D<2" 0143,400 اینچ/متر

D>=2" 0223,170 اینچ/متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اسید شوئی M1CWCC
056158

گروه کد

لوله کشی - عملیات تکمیلی لوله کشی– فصل پنجم 

برای تمام اندازه ھا 01405,510 اینچ/متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی–فصل ششم 

لوله كشی

فصل ششم – عملیات پیش راه اندازی لوله كشی

ھزینه عملیات پیش راه اندازی لوله كشی در گروه ھای پیش راه اندازی خطوط لوله كشی، پیش راه اندازی ملحقات لوله كشی( شیرھا، اریفیس ھا و1–
.صافی ھا) طبقه بندی شده است

،(SPRING HANGER)ھزینه تمامی كارھای مورد نیاز پیش راه اندازی خطوط لوله كشی از جمله: فالشینگ خطوط، بازكردن تكیه گاه ھا و آویزھای موقت2–
و بطور كلی كارھای متعارف مورد نیاز(REINSTATEMENT)ھای مربوطGASKET ، بستن مجدد فلنج ھا و نصب(LEAD TEST)آزمایش نشت یابی

.پیش راه اندازی طبق مشخصات فنی در قیمت ردیف ھای منظور شده است
ھزینه تمامی عملیات پیش راه اندازی برای شیرھای كنترل و اطمینان، از جمله بازكردن، نصب قطعات موقت، جایگزین آنھا( به منظور انجام كارھای3–

پیش راه اندازی خطوط)، نصب مجدد و انجام كنترل ھای نھایی برای صافی ھا از جمله نصب توری ھای موقت و دائم و برای اریفیس ھا، بازكردن
.و به طور كلی كارھای متعارف مودر نیاز پیش راه اندازی این گونه اقالم، در قیمت ردیف ھا منظور شده است(LINE BREAKINGT)اریفیس ھا، و اجرای

واحد اندازه گیری عملیات پیش راه اندازی خطوط لوله كشی ”اینچ – متر” كامل مسیرھای لوله كشی و برای شیرآالت، اریفیس ھا و صافی ھا جمع ”اینچ4–
.-  قطر” آنھا می باشد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی–فصل ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

CLASS<600600<CLASS<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

شیرھای کنترل و اندازه گیرھا M1PRCV
060158

گروه کد

لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی–فصل ششم 

D<=12" 01252,380315,500378,670 اینچ/قطر

D>12" 02314,320392,9300 اینچ/قطر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی–فصل ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

صافی ھا M1PRST
061158

گروه کد

لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی–فصل ششم 

CLASS<=600 0183,330 اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 02104,170 اینچ/قطر

CLASS>1500 03124,960 اینچ/قطر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی–فصل ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

صفحات اریفیس M1PROP
062158

گروه کد

لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی–فصل ششم 

CLASS<=600 0163,970 اینچ/قطر

600<CLASS<=1500 0280,000 اینچ/قطر

CLASS>1500 0394,930 اینچ/قطر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی–فصل ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

CLASS<600600<CLASS<1500CLASS>1500
رديف

(بھاي واحد (ريال

شیرھای اطمینان M1PRSV
063158

گروه کد

لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی–فصل ششم 

D<=12" 01243,260304,040364,810 اینچ/قطر

D>12" 02301,800377,3200 اینچ/قطر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی–فصل ششم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

خطوط لوله کشی M1PRPI
064158

گروه کد

لوله کشی - عملیات پیش راه اندازی لوله کشی–فصل ششم 

برای تمام اندازه ھا 0117,140 اینچ/متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

لوله كشی

فصل ھفتم – كارھای متفرقه لوله كشی

.قیمت ردیف ھای خم كاری لوله ھا قیمت متوسط ھر متر لوله خم شده برای تمام شعاع ھا و زاویه ھای خم كاری می باشد1–
واحد اندازه گیری سایر اقالم این فصل شامل”فلنج / اتصال جدا كننده ” ، ” بازوی بارگیری نفت”، ”اسپرینكلر اطفای حریق”، ”دوش ایمنی”، "جعبه2–

.آتش نشانی ،"عدد" می باشد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

CLASS =<600بستن فلنج جدا کننده  M1MSIFC1
070158

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

D=2" 01119,580 سرجوش

D=3" 02179,370 سرجوش

D=4" 03239,170 سرجوش

D=5" 04298,960 سرجوش

D=6" 05358,750 سرجوش

D=8" 06478,330 سرجوش

D=10" 07597,910 سرجوش

D=12" 08717,500 سرجوش

D=14" 09837,080 سرجوش

D=16" 10956,660 سرجوش

D=18" 111,076,250 سرجوش

D=20" 121,195,830 سرجوش

D=24" 131,435,000 سرجوش

D=26" 141,554,580 سرجوش

D=28" 151,674,160 سرجوش

D=30" 161,793,740 سرجوش

D=32" 171,913,330 سرجوش

D=34" 182,032,910 سرجوش

D=36" 192,152,490 سرجوش

D=38" 202,272,080 سرجوش

D=40" 212,391,660 سرجوش

D=42" 222,511,240 سرجوش

D=44" 232,630,820 سرجوش

D=46" 242,750,410 سرجوش

D=48" 252,869,990 سرجوش

D=50" 262,989,570 سرجوش

D=52" 273,109,160 سرجوش

D=54" 283,228,740 سرجوش

D=56" 293,348,320 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

c:     600 < CLASS =< 1500بستن فلنج جدا کننده       M1MSIFC2
070258

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

D=2" 01149,880 سرجوش

D=3" 02224,420 سرجوش

D=4" 03298,960 سرجوش

D=5" 04373,500 سرجوش

D=6" 05448,830 سرجوش

D=8" 06597,910 سرجوش

D=10" 07747,790 سرجوش

D=12" 08896,870 سرجوش

D=14" 091,046,750 سرجوش

D=16" 101,195,830 سرجوش

D=18" 111,345,710 سرجوش

D=20" 121,494,790 سرجوش

D=24" 131,793,740 سرجوش

D=26" 141,943,620 سرجوش

D=28" 152,092,700 سرجوش

D=30" 162,242,580 سرجوش

D=32" 172,391,660 سرجوش

D=34" 182,541,540 سرجوش

D=36" 192,690,620 سرجوش

D=38" 202,840,490 سرجوش

D=40" 212,989,570 سرجوش

D=42" 223,139,450 سرجوش

D=44" 233,288,530 سرجوش

D=46" 243,438,410 سرجوش

D=48" 253,587,490 سرجوش

D=50" 263,737,360 سرجوش

D=52" 273,886,450 سرجوش

D=54" 284,036,320 سرجوش

D=56" 294,185,400 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

CLASS >1500بستن فلنج جدا کننده M1MSIFC3
070358

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

D=2" 01179,370 سرجوش

D=3" 02269,460 سرجوش

D=4" 03358,750 سرجوش

D=5" 04448,830 سرجوش

D=6" 06538,120 سرجوش

D=8" 07717,500 سرجوش

D=10" 08896,870 سرجوش

D=12" 091,064,290 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب اتصال جداکننده M1MSIJ
071158

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

D=2" 01167,020 عدد

D=3" 02250,330 عدد

D=4" 03334,030 عدد

D=5" 04417,740 عدد

D=6" 05508,230 عدد

D=8" 06895,050 عدد

D=10" 071,119,730 عدد

D=12" 081,342,580 عدد

D=14" 091,566,350 عدد

D=16" 101,791,020 عدد

D=18" 112,014,790 عدد

D=20" 122,237,640 عدد

D=24" 132,686,080 عدد

D=26" 142,909,840 عدد

D=28" 153,133,600 عدد

D=30" 163,358,280 عدد

D=32" 173,582,040 عدد

D=34" 183,805,810 عدد

D=36" 194,029,570 عدد

D=38" 204,167,300 عدد

D=40" 214,388,090 عدد

D=42" 224,606,900 عدد

D=44" 234,823,720 عدد

D=46" 245,046,510 عدد

D=48" 255,265,320 عدد

D=50" 265,485,120 عدد

D=52" 275,703,930 عدد

D=54" 285,923,730 عدد

D=56" 296,143,530 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب بازوی بارگیری نفت M1MSLA
072158

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

D=2" 012,217,870 عدد

D=3" 023,326,810 عدد

D=4" 034,435,750 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب اسپرینکلر اطفا حریق M1MSSP
073158

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

ALL SIZES 01151,980 عدد

110



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

جعبه آتش نشانی M1MSFB
074158

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

ALL SIZES 011,626,280 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب دوش ایمنی M1MSEW
075158

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

ALL SIZES 012,171,510 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات خم کاری لوله M1MSBN
076158

گروه کد

لوله کشی - کارھای متفرقه لوله کشی–فصل ھفتم 

D=2" 01166,090 متر

D=3" 02215,910 متر

D=4" 03298,960 متر

D=5" 04384,710 متر

D=6" 06448,830 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل دھم – نصب تجھیزات دوار

مبنای تقسیم بندی و تفكیک ھزینه نصب پمپ ھا و كمپرسورھا، نوع اتصال دستگاه و محركه مربوط(با كوپلینگ یا مستقیم)، قرارگرفتن دستگاه و1–
CLOSED ، از نوعMETERING بودن یا نبودن) می باشد. پمپ ھایINLINE محركه روی یک شاسی و یا جدا از ھم و وضعیت ورودی و خروجی پمپ(

COUPLEDمحسوب می شوند. در تقسیم بندی پمپ ھا و كمپرسورھا، انواع آنھا از نظر مكانیكی(مثل CENTRIFUGALو PLUNGER،GEAR(...،و یا
.سرویس آنھا از نظر نوع سیال در ھزینه نصب تأثیری ندارد

.ھزینه بارگیری و حمل از انبار كارفرما تا انبار پیمانكار به فاصله حداكثر 5 كیلومتر تا محل نصب در قیمت ھای این فصل منظور شده است2–
ھزینه تأمین انواع ورق ھای فوالدی و فوالدی زنگ نزن یا برنجی برای پدگذاری و آماده سازی فونداسیون ھا و ھم محوری در قیمت ھای این فصل منظور3–

شده است. در مورد تجھیزات خاصی كه ورق ھای فوالدی زیر شاسی و یا شیم ھم محوری توسط سازندگان آنھا تأمین می شود، كاھش بھا منظور
.نمی گردد

.ھزینه تأمین گروت برای تجھیزات دوار عمومی در قیمت ھای این فصل منظور نشده است4–
.قیمت ھای این فصل برای اجرای مراحل مختلف كار به روش ھای گوناگون، یكسان است5–
ھزینه نصب محرک تجھیزاتی كه شاسی مجزا دارند، از ردیف ھای مربوط به محركه ھا و مولدھا محاسبه می شود. مبنای انتخاب ردیف قیمت برای6–

.متحرک(پمپ، كمپرسور و …) در این حالت، وزن تجھیزات دوار، بدون وزن محرک ھای مربوط می باشد
قیمت ھای این فصل، ھزینه ھای ساخت و نصب جک بولت ھای تنظیم الكتروموتورھا و پین ھای مھار تجھیزات روی پداستال ھا و یا سوراخ ھای7–

.ھواگیری روی ورق شاسی را شامل نمی شود ولی تمامی عملیات الزم برای نصب تا پیش راه اندازی را در بر می گیرد
.تعلق می گیرد=K  برای نصب تجھیزات دوار در ارتفاع بیش از دوازده متر، به قیمت ھای این فصل، ضریب ارتفاع برابر 81/1–
ھزینه نصب متعلقات جانبی تجھیزات دوار كه بر روی شاسی اصلی دستگاه نصب می شود در قیمت نصب دستگاه منظور شده است لیكن در مورد9–

)،( PACKAGED سیستم ھای جانبی از قبیل سیستم روغنكاری مجزا، سیستم ھای فیلتر ھوای ورودی برای توربین ھای گاز و یا ... به صورت
.ھزینه ھای نصب بسته به نوع تجھیزات جانبی از ردیف ھای مربوط جداگانه محاسبه می شود

بعنوان مثال كمپرسور سرویس ایجاد برودت یا كمپرسور تراكم گاز تزریقی به چاه یا كمپرسور انتھای یک پاالیشگاه گاز و … كه محرک آن توربین گازی
:با اجزای منفصله زیر باشد

كمپرسور یک شاسی9–1
و توربین قدرت و گیربكس یک شاسیGAS GENERATOR دستگاه9–2
سیستم روغنكاری كمپرسور یک شاسی9–3
یک شاسیG.G سیستم روغنكاری توربین قدرت و9–4
كولرھای ھوایی روغن به تعداد ھر سرویس9–5
PACKAGE یكG.G محفظه ھوای ورودی به9–6
لوله كشی ھای رابط بین بسته ھای روغنكاری مختلف و تجھیزات اصلی( كمپرسور و توربین ھا) و بین كولرھای ھوایی خنک كننده روغن و9–7

بسته ھای روغنكاری
PACKAGED ھزینه بندھای 9–1 و 9–2 از ردیف ھای نصب تعریف شده در این فصل محاسبه می شود و ھزینه بندھای 9–3 و 9–4 از ردیف نصب9–8

EQUIPMENTمحاسبه می گردد. ھزینه بند 9–5 براساس قیمت نصب كولرھای ھوایی و لوله كشی ھای رابط( بند 9–7)، براساس قیمت اقالم
.لوله كشی مختلف محاسبه می شود

به عبارت دیگر از نظر عملیات واحد ، ھر چند این مجموعه متعلق به كمپرسور است ولی ھزینه نصب ھر یک از اجزا براساس ردیف جداگانه9–9
.محاسبه می شود

برای نصب فن ھای كولرھای ھوایی، ھزینه ھای نصب الكترو موتور و محور و پره ھا و پولی ھا بر اساس ردیف قیمت مربوط این فصل محاسبه می گردد.10–
ھزینه نصب سایر قطعات فلزی نگھدارنده كولر و فن ھوایی، بر اساس ردیف ھای قیمت مربوط از فصل سازه  ھای فلزی و تكیه گاه ھا محاسبه

.می شود
.عملیات تكمیلی نصب و پیش راه اندازی تجھیزات دوار مشتمل بر كارھای زیر می باشد11–

ھم محوری با متحرک در دو حالت انفصال و اتصال لوله ھای ورودی و خروجی به متحرک برای حصول اطمینان از محدوده مجاز تنش وارده به11–1
.دستگاه توسط لوله ھا

.OILER شستشوی محفظه یاتاقانھا با حالل و پركردن محفظه ھا با روغن توصیه شده توسط سازنده و نصب11–2
.و گارد محافظ آنCOUPLING SPACER نصب11–3
در صورت نیاز و تنظیمO-RING دوران آرام محور برای حصول اطمینان از نصب صحیح آب بند مكانیكی و انواع  دیگر آب بندھا و نصب یا تعویض11–4

GLANDپشت آنھا.
.از روی محورھا و سایر قطعات دیگرRUST – PREVENTIVE پاک كردن11–5
.لوله ھای رفت و برگشت آب خنک كنندهSIGHT GLASS و چک كردن صحت و كامل بودن آنھا و نصبAUXILIARY نصب لوله ھای11–6
.نصب گاسكت ھای اصلی لوله ھای ورودی و خروجی و سایر لوله ھای جانبی دیگر و محكم كردن اتصال لوله ھا به متحرک11–7

:عالوه بر كارھای عمومی پیش گفته، موارد ذیل نیز باید برای پیش راه اندازی كمپرسورھا انجام شود
11–8 فالشینگ لوله ھای روغنكاری با روعن داغ و در پایان این مرحله، نصب فیلترھای اصلی روغن و آماده سازی سیستم روغنكاری برای سرویس

.عادی
.11–9  پر كردن مخزن ھای روغن و مواد شیمیایی سیستم ھای جانبی با مواد توصیه شده توسط سازندگان

.الزمCLEARANCE 11–10نصب یاتاقان ھای تراست و رادیال یا چک كردن آنھا از نظر صحت نصب و
.با یاتاقان ھای رادیال و تراستVIBRATION  PROBES 11–11 اندازه گیری فاصل
.از طریق نقاط تخلیه كف و دوران آرام روتورCASING 11–12 بازرسی داخلی

.11–13 چک كردن تراز و یا عمود بودن كامل محورھا
.11–14 تنظیم زاویه پره ھا

(TIP CLEARANCE)11–15 اندازه گیری و یكسان سازی فاصله نوک پره ھا بارینگ اطراف
.11–16 چک كردن میزان كشش تسمه ھا و تنظیم آنھا طبق دستور العمل سازنده

.11–17 اجرای سایر موارد مربوط به پیش راه اندازی تجھیزات دوار كه در دستورالعمل ھای آنھا منعكس شده است
ھزیه انجام كارھای پیش راه اندازی پمپ ھای دارای كوپلینگ، معادل 15% و ھزینه پیش راه اندازی پمپ ھای بدون كوپلینگ، معادل 6%  ھزینه نصب آنھا12–

.می باشد
.ھزینه فالشینگ لوله ھای روغنكاری، خارج از ھزینه ھای پیش راه اندازی و از گروه لوله كشی محاسبه می شود13–
.ھزینه شستشوی شیمیایی لوله  ھای ورودی كمپرسورھا خارج از ھزینه ھای پیش راه اندازی و از گروه لوله كشی محاسبه می شود14–
معادلSEPARTED BED ھزینه انجام كارھای پیش راه اندازی كمپرسورھا معادل 18/5% ھزینه نصب و ھزینه پیش راه اندازی كمپرسورھای از نوع15–

.%16/5 ھزینه نصب آن می باشد
.ھزینه انجام كارھای پیش راه اندازی فن ھا و بلوئرھا، معادل 10% و ھزینه پیش راه اندازی فن كولرھای ھوایی معادل 15% ھزینه نصب آنھا می باشد16–
، كه تحت نظارت نماینده سازنده پیش راه اندازی می شوند، ھرگاه پیمانكار نصب،SPECIAL برای تجھیزات خاص، از قبیل توربین ھای بخار و یا گاز17–

.نیروی انسانی، ابزار و تجھیزات الزم برای این كار را تأمین نمایند، ھزینه ھای مربوط بصورت نفر روز و كرایه دستگاه محاسبه می شود
كه در زمان پیش راه اندازی صورت می گیرد، بهRECIPROCATING نصب قطعاتی مانند پیستون ھا و شیرھای ورودی وخروجی گاز در كمپرسورھای18–

.حساب عملیات نصب منظور می شوند و ھزینه آنھا در عملیات پیش راه اندازی منظور نمی گردد
یا موتور درونسوز، داكت ھای انتقال دود و توربینGAS GENERATOR ، مجموعه ای از اجزایPACKAGED MODULES منظور از توربینھای گاز از نوع19–
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

.قدرت است كه در یک محفظه بسته و توسط سازنده بصورت یكپارچه نصب می شوند
) به صورت منفصل تحویل پیمانکار  شده( MACHINERY ON EQUIPMENT و ... در گروهAGITATORS وMIXERS در مواردی که پره ھا و یا قطعات20–

.باشد بابت مونتاژ قطعات ده (10) درصد به قیمت ردیف ھای مربوط اضافه می شود
در موارد نصب این تجھیزات روی تکیه گاه چنانچه موتور گریبکس آنھا جداگانه نصب شوند، ھزینه نصب آنھا از سایر ردیف ھای مربوط در این فھرست بھا

.محاسبه می شود
قیمت درج شده برای دستگاه الکترو در (پلتایزر)  قیمت متوسط نصب بخش ھای مختلف آن از جمله سیلوی تغذیه کننده موتور و گریبکس اصلی و21–

.فرعی، بارل ھا، پلتایزر پمپ ھا و مبدل ھا، خشک کن کارتر، ریل ھای تکیه گاه و تکیه گاه ھا و ... می باشد
.قیمت ھای درج شده برای نوار نقاله ھا شامل نصب تمام قسمت ھای نوار نقاله از جمله تکیه گاه ھا و سازه ھای نگھدارنده می باشد22–
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پمپ ھا - پمپ و موتور با کوپلنگ با یک شاسی M2MAPM01
100158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:  UP TO 500 KG 0128,940 کیلوگرم

W:  501-1250  KG 0222,920 کیلوگرم

W:  1250-2500  KG 0316,570 کیلوگرم

W:  2501-5000  KG 0412,460 کیلوگرم

W:  >5000  KG 058,920 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

CLOSE COUPLDپمپ ھا - پمپ و موتور -  M2MAPM02
100258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:  UP TO 500 KG 0121,360 کیلوگرم

w:  >500 KG 0217,130 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

IN-LINEپمپ ھا - از نوع  M2MAPM03
100358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:  UP TO 500 KG 0120,440 کیلوگرم

W:  501-1250  KG 0216,770 کیلوگرم

W:  1250-2500  KG 0312,610 کیلوگرم

W:  2501-5000  KG 049,390 کیلوگرم

W:  >5000  KG 057,420 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پمپ ھا - پمپ و موتور با شاسی جداگانه M2MAPM04
100458

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:  UP TO 2500  KG 0119,020 کیلوگرم

W:  2501-5000  KG 0214,210 کیلوگرم

W:  >5000  KG 0311,080 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کمپرسورھا - کمپرسور و محرکه با شاسی مشترک M2MACP01
101158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:  UP TO 5000  KG 0120,630 کیلوگرم

W:  >5000-10000  KG 0214,620 کیلوگرم

W:  >10000  KG 0312,310 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کمپرسورھا - کمپرسور و محرکه با شاسی جداگانه M2MACP02
101258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:  UP TO 1500 KG 0114,370 کیلوگرم

W:  >15000-30000  KG 0211,130 کیلوگرم

W:  >30000-100000  KG 038,640 کیلوگرم

W:  >100000  KG 0412,230 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کمپرسورھا - اضافه بھای انواع سیلندر پیستونی M2MACP03
101358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

ALL WEIGHTS 015,740 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فن ھا و دمنده ھا - روی فونداسیون با شاسی جدا از محرکه M2MAFN01
102158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:  UP TO 1000  KG 0122,380 کیلوگرم

W:  >1000-1500  KG 0218,750 کیلوگرم

W:  >1500  KG 0316,240 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فن ھا و دمنده ھا - روی فونداسیون با شاسی مشترک... M2MAFN02
102258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:  UP TO 500 KG 0129,000 کیلوگرم

W:  >500-1000  KG 0219,060 کیلوگرم

W:  >1000-1500  KG 0316,150 کیلوگرم

W: >1500  KG 0413,310 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فن ھا و دمنده ھا - روی اسکلت فلزی با شاسی جداگانه M2MAFN03
102358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:  UP TO 500 KG 0117,690 کیلوگرم

W:  >1000-1500  KG 0214,480 کیلوگرم

W:  >1500  KG 0312,580 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فن ھا و دمنده ھا - روی اسکلت فلزی با شاسی مشترک... M2MAFN04
102458

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:  UP TO 500 KG 0123,260 کیلوگرم

W:  >500-1000  KG 0214,740 کیلوگرم

W:  >1000-1500  KG 0312,240 کیلوگرم

W: >1500  KG 049,920 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فن ھا و دمنده ھا - فن ھای مربوط به خنک کننده ھای ھوا M2MAFN05
102558

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:  UP TO 1000  KG 0128,740 کیلوگرم

W:  >1000-1500  KG 0223,710 کیلوگرم

W:  >1500  KG 0318,550 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - محرکه/مولد-مونتاژ توسط سازنده M2MADR01
103158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:>  UP TO 5000  KG 0110,530 کیلوگرم

W:>  5000-10000  KG 028,570 کیلوگرم

W:>  10000  KG 038,920 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - محرکه/مولد مونتاژ در محل نصب M2MADR02
103258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:<=15000  KG 0114,010 کیلوگرم

W:  >15000  KG 0212,750 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - اضافه بھا برای مولدھا M2MADR09
103358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

ALL SIZES 013,410 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - موتورھای احتراق داخلی M2MADR03
103458

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:>  UP TO 5000  KG 0112,180 کیلوگرم

W:>  5000-10000  KG 0211,460 کیلوگرم

W:>  10000  KG 039,430 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - توربین بخار - مونتاژ توسط سازنده M2MADR04
103558

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:>  UP TO 5000  KG 0115,650 کیلوگرم

W:>  5000-10000  KG 0212,970 کیلوگرم

W:>  10000  KG 0311,390 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - توربین بخار - مونتاژ در محل نصب M2MADR05
103658

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:>  UP TO 10000  KG 0173,750 کیلوگرم

W:>  10000-20000  KG 0266,930 کیلوگرم

W:>  20000  KG 0361,380 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - توربین گازی - مدول ھای بسته ای M2MADR06
103758

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:  UP TO 20000  KG 018,670 کیلوگرم

W:  >20000-50000  KG 028,090 کیلوگرم

W:  >  50000 KG 039,120 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

محرکه ھا و مولدھا - توربین گازی - مونتاژ و نصب در محل M2MADR07
103858

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W:  UP TO 20000  KG 0111,620 کیلوگرم

W:  >20000-50000  KG 0210,230 کیلوگرم

W:  >  50000 KG 038,980 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

G.Tمحرکه ھا و مولدھا - داکت ھای ورود و خروج ھوا و دود - M2MADR08
103958

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

ALL SIZES 019,570 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

FLANGE MOUNTEDBRACKET MOUNTED
رديف

(بھاي واحد (ريال

- (نصبRDCماشین آالت روی تجھیزات ثابت - میکسر - ھمزن - 
فلنجی)

M2MAEQ01
104158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W: UP TO 500 KG 0100 کیلوگرم

W   >500 KG 0200 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب رویRDCماشین آالت روی تجھیزات ثابت - میکسر - ھمزن - 
تکیه گاه

M2MAEQ02
104258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W: UP TO 500 KG 0121,910 کیلوگرم

W:  >500 - 1000 KG 0217,130 کیلوگرم

W: >1000 - 10000 KG 037,210 کیلوگرم

W: >10000 KG 045,570 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ماشین آالت روی تجھیزات ثابت - دوش برج ھای پریلینگ M2MAEQ03
104358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

ALL TYPES 0117,370 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ماشین آالت روی تجھیزات ثابت - تبخیر کننده فیلم دوار M2MAEQ04
104458

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W: UP TO 5 TON 0111,399,980 تن

W: > 5 TO 10 TON 029,215,430 تن

W: > 10 TON 037,325,080 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اکسترودرھا M2MAEX
105158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

ALL TYPES 0122,251,590 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نوار نقاله ھا M2MABC
106158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

W: UP TO 30", L: UP TO

20M
015,288,510 متر طول

W: UP TO 30", L: 20-50 M 024,596,770 متر طول

W: UP TO 30", L: 50-100 M 033,823,550 متر طول

W: UP TO 30", L: >100 M 043,169,070 متر طول

W: >30-42", L: UP TO 20 M 056,552,790 متر طول

W: >30-42", L: 20-50 M 065,983,610 متر طول

W: >30-42", L: 20-100 M 074,821,030 متر طول

W: >30-42", L: >100 M 083,973,970 متر طول
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نوار نقاله ھای پیچی M2MASC
107158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

L: UP TO 5M, D: 6 INCH 0117,686,880 متر طول

L: UP TO 5M, D: 12 INCH 0225,922,710 متر طول

L: UP TO 5M, D: 16 INCH 0333,372,630 متر طول

L: UP TO 5M, D: 20 INCH 0441,518,210 متر طول

L: > 5-10M, D: 6 INCH 0525,922,710 متر طول

L: > 5-10M, D: 12 INCH 0633,372,630 متر طول

L: > 5-10M, D: 16 INCH 0743,785,690 متر طول

L: > 5-10M, D: 20 INCH 0864,495,040 متر طول

L: > 10-15M, D: 6 INCH 0939,024,050 متر طول

L: > 10-15M, D: 12 INCH 1052,317,790 متر طول

L: > 10-15M, D: 16 INCH 1165,611,520 متر طول

L: > 10-15M, D: 20 INCH 1294,391,050 متر طول
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

دستگاه ھای کیسه و بشکه پر کن M2MABP
108158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

ALL SIZES 0119,650 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

دستگاه ھای بالت زن M2MAPL
109158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

ALL SIZES 0115,970 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

فیدرھای لرزنده - دستگاه ھای توزین M2MAVF
109258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات دوار– فصل دھم 

ALL SIZES 0116,290 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

(PACKAGED)فصل یازدھم – نصب تجھیزات ثابت و بسته ای

نقش فرآیندی تجھیزات در ردیف ھای قیمت نصب تاثیری ندارد. به عنوان مثال اگر یك مبدل حرارتی در سرویس تبادل حرارت بین دو گاز یا برای تبادل1–
ورودی و محصول خروجی قرار گیرد از نظر ھزینه نصب یكسان است و بر اساس تقسیم بندی وزنی ھزینه آنھا محاسبه می شود.CRUDE حرارت بین

.بعنوان یك ظرف افقی استSLUG CATCHER است كه معادلSEPARATOR مثال دیگر یك ظرف تحت فشار به عنوان
، ھزینه نصب مبدل ھای فوقانی نیز معادل ھزینه نصب مبدل تحتانی و بر اساس(STACKED)برای نصب مبدل ھای حرارتی كه روی ھم قرار می گیرند2–

.ردیف ھای قیمت مربوط این فصل محاسبه می شود
ھزینه نصب تیوب باندھای كولرھای ھوایی بر اساس قیمت ھای مربوط این فصل محاسبه می شود ولی نصب سازه فلزی نگھدارنده تیوب باندل و3–

موتور فن ھای آنھا، بر اساس ردیف ھای تعریف شده فصل ھای دیگر محاسبه می شود. اگر مجموعه كولر ھوایی بصورت مونتاژ شده به پیمانكار نصب
.تحویل گردد، نصب آنھا طبق ردیف ھای تجھیزات بسته ای محاسبه می شود

اضافه بھایی معادل 15 درصد به قیمت(MULTI DOWN COMMER)در صورت نیاز به اجرای ناودانی ھای چندگانهSIEVE در موارد نصب سینی ھای نوع4–
.ردیف ھای مربوط اضافه می شود

.محاسبه می شودSIEVE ھزینه نصب تکیه گاه الزم برای نصب پکینگ برج ھا از قیمت ردیف نصب سینی ھای نوع
ردیف ھای اضافه بھا قید شده در این فصل برای اتصال و جوشكاری قطعات برج ھای چند قطعه ای، آزمایش ھای مخرب و غیر مخرب آنھا را در بر5–

.نمی گیرد، این ھزینه ھا جداگانه از فصل مربوط محاسبه می شود
.در نصب برج ھای خنک كننده ھزینه نصب لوله ھا و موتور فن ھای آنھا، از ردیف ھای مربوط بخش ھای دیگر محاسبه می شود6–
اجرای قسمت ھای بتنی برج ھای خنک كننده، از نوع بتنی، با استفاده از فھرست بھای واحد پایه رشته ابنیه محاسبه می گردد ولی ھزینه نصب7–

.متعلقات داخلی آنھا بر اساس ردیف ھای مربوط این فصل محاسبه می شود
.ھزینه نصب سازه برج ھای خنك كننده از انواع سازه فلزی یا چوبی، طبق ردیف مربوط یكسان محاسبه می شود8–
ھزینه نصب تجھیزات سنگینی كه باید با استفاده از جرثقیل ھای سنگینی كه مالكیت آنھا انحصاری و یا محدود است، انجام شود، براساس آنالیز9–

.ردیف ھای مربوط و نرخ متعارف اجاره روز جرثقیل ھای سنگین، محاسبه می شود. این ردیف ھا با عالمت * مشخص شده اند
مجموعه ای از دستگاه ھا و تجھیزات مختلف اعم از ثابت و دوار می باشد كه ھمراه با لوله كشی ھا و(PACKAGED )منظور از تجھیزات بسته ای10–

كابل كشی ھای مربوط روی یك شاسی قرار دارند. پیمانكار مسئولیت نصب و تراز كردن مجموعه را روی تكیه گاه (فونداسیون) مربوطه به عھده دارد.
چنانچه طبق مشخصات فنی كارخانه سازنده، این مجموعه ھا نیاز به عملیات پیش راه اندازی (از قبیل شستشوی شیمیایی، فالشینگ، ...) داشته

.باشد ھزینه آن با استفاده از مبانی این فھرست بھا و با توافق كارفرما بصورت درصدی از ھزینه نصب محاسبه می شود
.ھزینه كارھایی كه در دوره پیش راه اندازی تجھیزات ثابت صورت می گیرد، در قیمت ردیف ھای مربوط پیش بینی شده است11–
.ھزینه تأمین گروت در قیمت ھای این فصل منظور نشده است12–
، به ھمراه پایه ھا بصورت پیش ساخته و یكپارچه تحویل شود، قیمت نصب آن معادل 80% قیمت(ELEVATED TANKS)در مواردی كه مخزن ھا مرتفع13–

نصب ظروف عمودی بر روی فونداسیون بتنی محاسبه می شود. و در صورتی كه مخزن و پایه ھا جدا از ھم برای نصب تحویل شده باشند، قیمت
.نصب پایه ھا براساس نصب سازه ھای فلزی و قیمت مخزن براساس ردیف نصب ظروف بر روی سازه ھای فلزی محاسبه می شود

یا ھیترھایی كه بصورت تیوب باندل بر روی فلنج مخزن ھا و یا ظروف دیگر نصب می شوند، از ردیف ھایSUCTION HEATERبرای تعیین قیمت نصب14–
.استفاده می شودHEAT EXCHANGER FLANGE  MOUNTED مبدل ھای فلنجی
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات بسته ای M2EQPK
110158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

W:  UP TO 2000  KG 0114,930 کیلوگرم

W:  >2000-5000  KG 0212,840 کیلوگرم

W:  >  5000 KG 0310,310 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا، ظروف و ... - نوع افقی روی پی بتنی M2EQVS01
111158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

W:  UP TO 10000  KG 018,810 کیلوگرم

W:   >10000-30000  KG 027,590 کیلوگرم

W:   >30000-50000  KG 039,220 کیلوگرم

W:   >50000-100000  KG 0410,870 کیلوگرم

W:   >100000  KG 0512,830 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا، ظروف و ... - نوع عمودی روی پی بتنی M2EQVS02
111258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

W:  UP TO 10000  KG 019,850 کیلوگرم

W:   >10000-30000  KG 0210,990 کیلوگرم

W:   >30000-50000  KG 0314,290 کیلوگرم

W:   >50000-100000  KG 0415,730 کیلوگرم

W:   >100000  KG 0516,500 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا، ظروف و ... - نوع افقی روی اسکلت فلزی M2EQVS03
111358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

W:  UP TO 10000  KG 017,060 کیلوگرم

W:   >10000-30000  KG 026,550 کیلوگرم

W:   >30000-50000  KG 038,550 کیلوگرم

W:   >50000-100000  KG 0410,430 کیلوگرم

W:   >100000  KG 0512,490 کیلوگرم

151



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا، ظروف و ... - نوع عمودی روی اسکلت فلزی M2EQVS04
111458

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

W:  UP TO 10000  KG 018,320 کیلوگرم

W:   >10000-30000  KG 029,270 کیلوگرم

W:   >30000-50000  KG 0313,260 کیلوگرم

W:   >50000-100000  KG 0415,030 کیلوگرم

W:   >100000  KG 0515,930 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا، ظروف و ... - اتصال قسمت ھای جداگانه در کنار پی M2EQVS05
111558

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

W: UP TO 200000  KG 016,560 کیلوگرم

W:       >200000  KG 027,270 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھا، ظروف و ... - اضافه بھای نصب برای اتصال درجا M2EQVS06
111658

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

W: UP TO 200000  KG 018,650 کیلوگرم

W:       >200000  KG 029,330 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

- نصب روی پی بتنیS&Tمبدل ھای نوع  M2EQHE01
112158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

W:  UP TO 10 TON 015,238,540 تن

W: 10-20  TON 024,586,890 تن

W    >20  TON 034,164,540 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

- نصب روی اسکلت فلزیS&Tمبدل ھای نوع  M2EQHE02
112258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

W:  UP TO 10 TON 014,422,970 تن

W: 10-20  TON 024,102,810 تن

W    >20  TON 033,719,250 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

- نصب توسط فلنجS&Tمبدل ھای نوع  M2EQHE03
112358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

W: UP TO 1 TON 0111,401,870 تن

W:         >1 TON 029,980,810 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کولرھای ھوائی M2EQAC
113158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

W: UP TO 5 TON 0110,213,220 تن

W:         >5 TON 029,836,700 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

,BUBBLE CAPقطعات داخلی برج ھا و راکتورھا - سینی ھای نوع 
VALVE

M2EQIN01
114158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

VESSEL DIA: UP TO 1M 013,018,090 متر مربع

VESSEL DIA: 1.5M 025,551,970 متر مربع

VESSEL DIA: 2M 039,256,040 متر مربع

VESSEL DIA: 2.5M 0412,274,130 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

قطعات داخلی برج ھا و راکتورھا  - دمیسترھا M2EQIN02
114258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

VESSEL DIA: UP TO 1M 012,453,180 متر مربع

VESSEL DIA: 1.5M 024,422,140 متر مربع

VESSEL DIA: 2M 037,520,940 متر مربع

VESSEL DIA: 2.5M 049,893,410 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

قطعات داخلی برج ھا و راکتورھا - پکینگ برج ھا M2EQIN03
114358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

RANDOM PACKING 015,065,600 متر مکعب

STRUCTURAL PACKING 026,649,290 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

SIEVEقطعات داخلی برج ھا و راکتورھا - سینی ھای نوع  M2EQIN04
114458

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

VESSEL DIA: UP TO 1M 011,928,610 متر مکعب

VESSEL DIA: 1.5M 023,615,120 متر مکعب

VESSEL DIA: 2M 035,826,190 متر مکعب

VESSEL DIA: 2.5M 047,714,450 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

,DIST.PIPES,SLIP TYPEقطعات داخلی برج ھا و راکتورھا - 
FEEDBOX

M2EQIN05
114558

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

ALL SIZES OF

PIPING&ACCESOR.
01119,170 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

قطعات داخلی برج ھا و راکتورھا - مواد جاذب - مبدل یونی -
کاتالیست

M2EQIN06
114658

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

FIX BED(RESIN,

CATALYST, SAND)
015,635,760 متر مکعب

MULTI TUBULAR

BED(CATALYST)
0233,984,600 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھای خنک کننده - نصب اسکلت چوبی/فلزی M2EQCT01
115158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

ALL SIZES 011,358,490 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

FILM TYPEبرج ھای خنک کننده - قطعات داخلی -  M2EQCT02
115258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

ALL SIZES 01552,220 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھای خنک کننده قطعات داخلی- پالستیکی M2EQCT03
115358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

ALL SIZES 01288,150 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھای خنک کننده - قطعات داخلی، چوبی M2EQCT04
115458

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

ALL SIZES 01622,970 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھای خنک کننده - قطعات داخلی(آزبست سیمان) M2EQCT05
115558

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

ALL SIZES 01556,560 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

برج ھای خنک کننده - تجھیزات مکانیکی و سیستم پخش آب M2EQCT06
115658

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

ALL TYPES 01447,500 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

دستگاه پرتاب و دریافت توپک M2EQPL
116158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

W: UP TO 5 TON 017,322,990 تن

W:         >5 TON 025,100,210 تن

171



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

غبارگیرھای نوع فیلتر کیسه ای M2EQBF
117158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

UP TO 1000 CFM 0159,965,620 تن

>1000 TO 5000 CFM 02113,147,730 تن

>5000 TO 10000 CFM 03263,830,840 تن

>10000 TO 15000 CFM 04351,709,180 تن

172



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

PLATE & FRAMEمبدل ھای نوع  M2EQHP
118158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

SHOP ASSEMBLED 018,230 تن

FIELD ASSEMBLED 0214,190 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

PLATE FINمبدل ھای نوع  M2EQHF
119158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

FULLY ASSEMBLED(ONE

PRICE)
0121,680 کیلوگرم

SEMI

ASSEMBLED(ADD.PRICE)
020 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و بسته ای– فصل یازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

SCRAPED SURFACEمبدل ھای نوع  M2EQSC
119258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات ثابت و– فصل یازدھم 
بسته ای

W: UP TO 10 TON 0130,410,730 تن

W: 10 - 20 TON 0220,446,240 تن

W: > 20 TON 0316,023,870 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

INCINERATORS فصل دوازدھم – نصب کوره ھا و بویلرھا و

.، (فصل یازدھم) محاسبه می شودPACKAGED EQUIPMENT ھزینه نصب كوره ھا و بویلرھای پیش ساخته، از ردیف1–
.، از فصل مربوط، محاسبه می شود(REFRACTOTRY) ھزینه نصب مواد نسوز2–
.ھزینه نصب پله ھا و پالتفرم ھای اطراف كوره ھا و بویلرھا، از فصل سازه ھای فلزی محاسبه می شود3–
.، وزن قسمت فلزی آنھاستHOOD مبنای محاسبه ھزینه نصب پانل ھای كف و جانبی و سقف دودكش، داكت و4–
.ضریب ارتفاع به ردیف ھای این فصل تعلق نمی گیرد5–
كه نیاز به استفاده از جرثقیل ھای غیرمتعارف و نامتناسب با وزنSUPERHEATER و یاCONVECTIONقیمت ھای نصب قطعاتی مانند دودكش، 6–

.ظاھری قطعه دارند، بر اساس نرخ اجاره متعارف روز در محل اجرای كار و آنالیز ردیف ھای مربوط محاسبه می  شود
.ھزینه نصب ساپورت ھا و گایدھای تیوب ھا، منظور شده است7–
.ارتفاع نصب قید شده در ردیف ھای نصب دودكش ھا، فاصله قسمت باالی قطعه از سطح زمین می باشد8–
منظورA.C.W.L و ردیف ھای اضافه بھای مرتبط با آن، برای انجام تمامی كارھای مكانیكی و برقی و تنظیم ھای الزمA.C.W.L قیمت ھای نصب9–

.می شود
ھزینه عملیات جانبی از قبیل تحویل كاال از انبار كارفرما و تامین ماشین آالت مورد نیاز برای تحویل و انتقال یا انبارداری در قیمت ھای این فصل منظور10–

.شده است
.تامین ھر نوع الكترود به عھده كارفرما می باشد11–
.ھزینه انجام آزمایش ھیدوراستاتیک تیوب ھا، از فصل كارھای تكمیلی محاسبه می شود12–
.ھزینه تامین گروت در قیمت ھای این فصل منظور نشده است13–
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھا M2FHPN
120158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

W: UP TO 5 TON 0118,265,030 تن

W:         >5 TON 0217,185,770 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

داکت ھا و ھواکش ھا - با مواد نسوز الیاف سرامیکی M2FHDC01
121158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

W: UP TO  2000 KG 0127,110 کیلوگرم

W:         >2000 KG 0220,260 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

داکت ھا و ھواکش ھا - بدون مواد نسوز M2FHDC02
121258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

W: UP TO  2000 KG 0111,300 کیلوگرم

W:         >2000 KG 028,270 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تیوب باندل ھا - نصب باندل ھا M2FHTB01
122158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

W:UP TO 2 TON 0128,620,610 تن

W:       > 2 TON 0223,809,370 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تیوب باندل ھا - جوشکاری و اتصال - کربن استیل M2FHTB02
122258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

D= 2 "        SCH=<40 012,603,240 سرجوش

D= 2 " 40<SCH=<80 022,603,240 سرجوش

D= 2 "          SCH>80 033,511,460 سرجوش

D= 3 "       SCH=<40 043,057,350 سرجوش

D= 3 " 40<SCH=<80 053,208,720 سرجوش

D= 3 "          SCH>80 064,268,310 سرجوش

D= 4 "       SCH=<40 073,612,290 سرجوش

D= 4 " 40<SCH=<80 084,066,400 سرجوش

D= 4 "          SCH>70 095,882,840 سرجوش

D= 5 "       SCH=<40 103,915,030 سرجوش

D= 5 " 40<SCH=<80 114,520,510 سرجوش

D= 5 "          SCH>80 127,093,800 سرجوش

D= 6 "       SCH=<40 134,621,340 سرجوش

D= 6 " 40<SCH=<80 145,378,190 سرجوش

D= 6 "          SCH>80 159,011,070 سرجوش

D= 8 "       SCH=<40 165,529,560 سرجوش

D= 8 " 40<SCH=<80 176,589,150 سرجوش

D= 8 "          SCH>80 1814,611,750 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تیوب باندل ھا - جوشکاری و اتصال - فوالد ضد زنگ M2FHTB03
122358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

D= 2"   SCH=5S 013,761,830 سرجوش

D= 2"   SCH=10S 024,121,930 سرجوش

D= 2"   SCH=40S 034,505,270 سرجوش

D= 2"   SCH=80S 044,505,270 سرجوش

D= 3"   SCH=5S 054,307,800 سرجوش

D= 3"   SCH=10S 064,598,200 سرجوش

D= 3"   SCH=40S 075,364,880 سرجوش

D= 3"   SCH=80S 085,632,050 سرجوش

D= 4"   SCH=5S 095,137,900 سرجوش

D= 4"   SCH=10S 105,474,770 سرجوش

D= 4"   SCH=40S 116,485,380 سرجوش

D= 4"   SCH=80S 127,310,140 سرجوش

D= 5"   SCH=5S 135,753,560 سرجوش

D= 5"   SCH=10S 145,985,890 سرجوش

D= 5"   SCH=40S 157,124,280 سرجوش

D= 5"   SCH=80S 168,239,440 سرجوش

D= 6"   SCH=5S 176,804,370 سرجوش

D= 6"   SCH=10S 187,071,550 سرجوش

D= 6"   SCH=40S 198,558,430 سرجوش

D= 6"   SCH=80S 209,987,230 سرجوش

D= 8"   SCH=5S 218,058,930 سرجوش

D= 8"   SCH=10S 228,523,580 سرجوش

D= 8"   SCH=40S 2310,637,740 سرجوش

D= 8"   SCH=80S 2412,728,670 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تیوب باندل ھا - جوشکاری و اتصال - فوالد آلیاژی M2FHTB04
122458

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

D= 2 "        SCH=<40 014,087,160 سرجوش

D= 2 " 40<SCH=<80 024,087,160 سرجوش

D= 2 "          SCH>80 035,376,600 سرجوش

D= 3 "       SCH=<40 044,784,160 سرجوش

D= 3 " 40<SCH=<80 055,004,870 سرجوش

D= 3 "          SCH>80 066,526,650 سرجوش

D= 4 "       SCH=<40 075,730,440 سرجوش

D= 4 " 40<SCH=<80 086,392,590 سرجوش

D= 4 "          SCH>80 099,052,790 سرجوش

D= 5 "       SCH=<40 106,229,950 سرجوش

D= 5 " 40<SCH=<80 117,136,050 سرجوش

D= 5 "          SCH>80 1210,957,920 سرجوش

D= 6 "       SCH=<40 137,431,800 سرجوش

D= 6 " 40<SCH=<80 148,581,850 سرجوش

D= 6 "          SCH>80 1514,053,280 سرجوش

D= 8 "       SCH=<40 168,988,430 سرجوش

D= 8 " 40<SCH=<80 1710,637,990 سرجوش

D= 8 "          SCH>80 1823,102,640 سرجوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کانوکشن، سوپر ھیتر، اکونومایزر. M2FHCV
123158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

W:UP TO 20 TON 017,156,140 تن

W:      20-40 TON 027,419,500 تن

W:         >40 TON 0310,392,220 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

FLAREدودکش و  M2FHST
124158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

W:UP TO 15 TON, TOP

EL.<=30 M
0115,424,000 تن

W:        >15 TON, TOP

EL.<=30 M
0214,737,360 تن

W:UP TO 15 TON, TOP

EL.30-50 M
0317,771,660 تن

W:        >15 TON, TOP

EL.30-50 M
0416,352,300 تن

W:UP TO 15 TON, TOP EL.

>50 M
0521,569,140 تن

W:         >15 TON, TOP EL.

>50 M
0619,582,170 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

متر50چراغ اعالن به ھواپیما - برای طول ھای دودکش تا  M2FHAW01
125158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

ALL TYPES 01132,543,700 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

متر50چراغ اعالن به ھواپیما - اضافه بھا برای طول بیش از  M2FHAW02
125258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب کوره ھا و بویلرھا–فصل دوازدھم 

ALL TYPES 0121,002,700 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل سیزدھم –  مخازن ذخیره و سیلوھا

در قیمت ردیف ھای تخلیه و باراندازی و صفافی مصالح مخازن سقف شناور جور کردن و صفافی و چیدن ورق ھای مخزن و ھمچنین آماده کردن  محل1–
.صفافی منظور شده است

ردیف ھای نصب و جوشکاری از جمله شامل حمل قطعات از محل صفافی به محل نصب، تعیین مختصات و تراز یابی محل نصب، اندازه کردن ورق ھا و2–
برش آنھا(در موارد الزم) و اصالح ورق ھای معیوب(در حد متعارف)، آھنگری در محل ھای روی ھم آمدگی ورق ھا توسط وسائل نگھدارنده و ایجاد سکو

.و تھیه تکیه گاه ھای مناسب(برای نصب بدنه) و برداشتن زوائد از روی ورق ھا می باشد
ھزینه نصب و جوشکاری نازل ھا، دریچه ھا، منھول ھا، فلنج ھا و ھمچنین ورق ھای تقویتی، در بدنه، سقف، نرده و حفاظ اطراف سقف(مخازن سقف3–

.ثابت) در قیمت ردیف ھای مربوط منظور شده است
، بادبندھا(TIE RODS)، میل مھارھا(RAFTERS)، رافترھا(PURLINS)، الپه ھا(TRUSS)سازه ھای سقف ثابت نوع خرپا(بدون ستون) شامل خرپاھا4–

(BRACINGS)و سایر قطعات اتصالی است.
RAFTER)، ورق ھا و قطعات داخلی سقف (LOWER ,DECKردیف ھای نصب و جوشکاری سقف شناور، شامل ورق ھای پائینی و باالئی سقف (5–

,MENTمنھول ھا، فلنج ھا، ھواکش ھا، نازل ھا، تکیه گاه ھای سقف حوضچه تخلیه آب سقف و لوله مفصلی مربوط، غالف اندازه گیری ، (...,
و به طور کلی تمامی قطعات و اجزائی است که به(SEAL TUBE)، پله متحرک روی سقف شناور، حلقه الستیکی آب بندی(GUIDE POLE)سطح

.نوعی به سقف شناور متصل می شوند
قیمت ردیف ھای ساخت مخازن کروی، شامل ھزینه عملیات پیش گرم، تنش زدائی و سایر آزمایش ھای مخرب و غیر مخرب نمی باشد و ھزینه این6–

.عملیات به طور متناسب از ردیف ھای مربوط در سایر فصل ھا محاسبه می گردد
LOAD CELL در قیمت ردیف ساخت و نصب سیلوھای آلومینیومی، نصب و جوشکاری نازل ھا و ملحقات، پله و سکو، آزمایش با ھوای فشرده، نصب7–

.و تنظیمات مربوط به آن منظور شده است
.در قیمت ردیف مخزن ھای دفنی، عایقکاری با قیر و گونی(ھمراه با مصالح الزم) منظور شده است8–
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای سقف ثابت و شناور - تخلیه و باراندازی و صفافی مصالح M2TK0101
130158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

CAP. UP TO   6000 M3 01774,840 تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 02611,720 تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 03563,110 تن

CAP. >45000 M3 04338,990 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری کف مخزنھا M2TK0102
130258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

CAP. UP TO   6000 M3 0125,730,640 تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 0223,759,500 تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 0322,606,760 تن

CAP. >45000 M3 0419,424,260 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری بدنه مخزنھا M2TK0103
130358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

CAP. UP TO   6000 M3 0137,033,750 تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 0234,513,690 تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 0332,140,450 تن

CAP. >45000 M3 0428,982,650 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری سقف ثابت
مخزنھا

M2TK0104
130458

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

CAP. UP TO   6000 M3 0132,107,070 تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 0229,593,330 تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 0327,200,020 تن

CAP. >45000 M3 0425,863,040 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری سقف شناور
مخزنھا

M2TK0105
130558

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

CAP. UP TO   6000 M3 0140,192,680 تن

CAP. >6000 TO 15000 M3 0237,135,410 تن

CAP. >15000 TO 45000 M3 0334,351,110 تن

CAP. >45000 M3 0432,809,100 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

بدنهwind girderمخزن ھای سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری  M2TK0106
130658

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

ALL TANKS CAPACITIES 0140,290 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای سقف ثابت و شناور - نصب و جوشکاری پله بدنه مخزنھا M2TK0107
130758

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

ALL TANKS CAPACITIES 0146,060 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای سقف ثابت و شناور - سازه ھای سقف ثابت نوع تیر و
ستون

M2TK0108
130858

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

ALL TANKS CAPACITIES 0140,400 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای سقف ثابت و شناور - سازه ھای سقف ثابت نوع خرپا M2TK0109
130958

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

ALL TANKS CAPACITIES 0145,010 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای دوجداره - تحویل و جابجایی و صفافی مصالح M2TK0201
131158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
011,453,950 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای دوجداره - نصب کف (داخلی و خارجی) مخزن M2TK0202
131258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
0127,696,460 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای دوجداره - نصب بدنه (داخلی و خارجی) مخزن M2TK0203
131358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
0144,183,930 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای دوجداره - نصب مجموعه کامل سقف مخزن M2TK0204
131458

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
0158,049,670 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای دوجداره - عایقکاری بین دو جداره مخزن M2TK0205
131558

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

FOR ALL TANKS

CAPACITIES
012,602,640 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای کروی M2TK03
132158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

THK: UP TO 30 MMضخامت)

جدار)
0147,924,800 تن

THK: > 30 - 50 MMضخامت)

جدار)
0238,912,160 تن

THK: > 50 MMضخامت)

جدار)
0327,875,690 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیلوھای آلمینیومی M2TK04
133158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

FOR ALL SIZES 01107,068,280 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای فوالد ضد زنگ M2TK05
134158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

FOR ALL SIZES 0147,864,600 تن

205



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخزن ھای دفنی M2TK06
135158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - مخازن ذخیره و سیلوھا– فصل سیزدھم 

ALL WEIGHTS 015,419,780 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

(MISCELLANEOUS EQUIPMENT)فصل چھاردھم– نصب تجھیزات متفرقه

ھزینه نصب جرثقیل ھای سقفی، شامل ھزینه تمامی عملیات از قبیل نصب و تراز ریل ھای دو طرف، مجموعه موتورھا و گیربكس ھا و درام و1–
.ساپورت ھای كابل و انجام كارھای برقی و ... بر اساس ردیف ھای این فصل محاسبه می  شود

ھزینه نصب باسكول ھا نیز شامل انجام تمامی كارھای برقی و مكانیكی تا مرحله انجام آزمایش ھای قبل از بھره برداری بر اساس ردیف ھای این فصل2–
.محاسبه می شود

.انواع باالبرھای برقی و بادی با یك قیمت، نصب می شوند3–
ھزینه نصب محرک ھای سیستم ھای انتقال توان، از قبیل الكتروموتورھا، موتورھای درو نسوز و غیره، از ردیف ھای مربوط در بخش نصب تجھیزات دوار4–

محاسبه می شود و فقط ھزینه نصب تسمه ھا، پولی ھا، چرخ زنجیرھا، كوپلینگ ھای طویل(مثل كوپلینگ موتور گیربكس به فن برج خنک كننده) و
.سایر پایه ھا و بست ھا و حفاظ ھای مربوط و تنظیمات و ھم ترازی آنھا از ردیف ھای این فصل محاسبه می شود

قیمت ھای نصب كالریفایرھا، برای انواع فلزی و قطعات فلزی انواع بتنی آنھا، یكسان می باشد. قطعات پوسته و اجزای داخلی كالریفایرھا بصورت5–
.پیش ساخته تحویل می شوند

قیمت ھای محاسبه شده برای كولرھای نمونه گیری و انواع دستگاه ھای مشابه، برای نصب اقالم ساخته شده منظور می شود. ھرگاه ساخت آنھا6–
.نیز به پیمانكار واگذار شود، ھزینه ساخت به صورت مجزا محاسبه می گردد

.ھزینه تامین گروت در قیمت ھای این فصل منظور نشده است7–
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

جرثقیل ھای سقفی M2MSCR
140158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

CAPACITY: UP TO 10 TON 0110,984,790 تن

CAPACITY:         >10 TON 029,376,800 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

باالبرھا M2MSHS
141158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

ALL SIZES 0116,638,500 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نمونه گیرھا و ظروف کوچک M2MSSC
142158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

ALL TYPES 014,942,080 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اجکتورھا M2MSEJ
143158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

ALL SIZES 0115,666,660 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کالریفایرھا M2MSCF
144158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

ALL SIZES 0124,318,450 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای انتقال نیرو M2MSTR
145158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

W: UP TO  500 KG 0135,740 کیلوگرم

W: >500-2000 KG 0229,130 کیلوگرم

W:        >2000 KG 0322,470 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تجھیزات کارگاھی M2MSWE
146158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

ALL TYPES 017,183,640 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

باسکول ھا M2MSWB
147158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

CAPACITY: =<30 TON 0118,632,190 تن

CAPACITY: >30 TON 0215,272,770 تن
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

صدا گیرھا M2MSSN
148158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - نصب تجھیزات متفرقه– فصل چھارھم 

ALL SIZES 0138,230 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

نصب تجھیزات، رنگ و عايق

فصل پانزدھم– عملیات ساخت و نصب سازه ھاي فلزي و تکیه گاه ھا

.تامین الكترود بعھده كارفرماست و قیمت آنھا در رديف ھاي اين فصل منظور نشده است1–
.تامین پیچ و مھره ھاي اتصاالت اسكلت فلزي بعھده كارفرماست و قیمت آنھا در قیمت ھاي اين فصل منظور نشده است2–
.ھزينه ھاي بارگیري مصالح فلزي از انبار کارفرما، حمل و تخلیه و ھرگونه جابجايي ھاي بعدي آنھا در قیمت ھاي اين فصل منظور شده است3–
.قیمت مصالح فلزي، در قیمت ھاي اين فصل منظور نشده است. ھرگاه تامین مصالح فلزي بعھده پیمانكار باشد، بصورت جداگانه محاسبه مي شود4–
.محاسبه مي شودSUPPORTS, STANCHION,... ھزينه ھاي ساخت و نصب پالتفرم ھاي اطراف برجھا و ظروف، براساس قیمت ھاي ساخت و نصب5–
.ھزينه ھاي ساخت و نصب پالتفرم ھاي عملیاتي و پله ھا، بر اساس قیمت ھاي ساخت و نصب اسكلت فلزي محاسبه مي شود6–
معیار انتخاب رديف ھاي ساخت و يا نصب تكیه گاه ھا كه بر اساس دامنه وزني تفكیک شده است، مجموعه وزن قطعات تشكیل دھنده يك تكیه گاه7–

.مي باشد
ساخت و نصب ساپورت ھاي زير 10 كیلوگرم، انواع ساپورت ھاي روي زمین و اطراف بدنه برج ھا، مخزن ھا، تیرھا، ستون ھاي اصلي فلزي و بتني و لوله8–

.و ...) در بر مي گیردF.Sھا را از ھر نوع(گايد، شو، آويزھاي ساده، دامي، 
، ساخت و نصب تمام اجزاي فلزي مرتبط با آويزھاي فنري منظور شده است. قیمت نصب انواع آويزهSPRING HANGERS در رديف ھاي قیمت نصب9–

.ھاي فنري با جزئیات و موقعیت ھاي مختلف نصب يكسان است
در قیمت نصب تاثیري ندارند و فقط از نظر تقسیم بندي وزني بايد در گروه مربوط خودCOUNTERWEIGHT نوع آويزھاي فنري يعني ساده يا ھمراه با

در زير لوله و روي زمین يا سازه فلزي نصب شود، قیمت نصب آن معادل ساپورت فلزيSPRING SUPPORT قرار گیرند. اگر يک باكس فنري بعنوان
.ھم وزنش مي باشد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت_قطعات - تکیه گاه، پایه چراغ، چھار چوب ھا.. M2STSF01
150158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W: UP TO 10-50 KG 0128,650 کیلوگرم

W:             >  50 KG 0221,750 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت_قطعات - نردبان، کیج، جان پناه.. M2STSF02
150258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES 0134,160 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت_قطعات - اسکلت فلزی با مقاطع ساده M2STSF03
150358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES 0112,850 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ساخت_قطعات - اسکلت فلزی - تیر ورق/خرپا M2STSF04
150458

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES 0126,700 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب_قطعات - تکیه گاه، پایه چراغ، چارچوب ھا... M2STFE01
151158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W: 10 - 50 KG 0131,770 کیلوگرم

W:     >50 KG 0223,530 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب_قطعات - نردبان،کیج، جان پناه M2STFE02
151258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES 0135,430 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)GRATINGSنصب_قطعات - صفحات مشبک( M2STFE03
151358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES 0113,090 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

)CHEQ.PLATESنصب_قطعات - صفحات آج دار( M2STFE04
151458

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL SIZES 018,940 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب_قطعات - اسکلت فلزی M2STFE05
151558

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ALL TYPES 0125,900 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب ورق ھای سقف و دیوار M2STSH
152158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

ورق کاری دیوارھای جانبی 0166,380 متر مربع

ورق کاری سقفھا 0248,430 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوگرم10ساخت و نصب تکیه گاه ھای سبکتر از  M2STFF
153158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W: UP TO 5 KG 01365,880 عدد

W:  >  5-10 KG 02594,220 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا– فصل پانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب آویزھای فنری(لوله کشی) M2STHS
154158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات ساخت و نصب– فصل پانزدھم 
سازه ھای فلزی و تکیه گاه ھا

W:  UP  TO  50  KG 014,143,660 عدد

W:>50 TO 200 KG 0210,101,530 عدد

W:           >200 KG 0315,411,660 عدد

229



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

نصب تجھیزات، رنگ و عايق

فصل شانزدھم– عملیات نسوزکاري

.بعھده كارفرما استLINING ANCHOR تامین الكترود الزم براي جوشكاري1–
يا ھر نوع آب مورد نیاز براي ساخت مواد نسوز در محدوده محل اجراي كار به فاصله حداكثر 5 كیلومتر، توسط كارفرما تامین و بوسیلهDEMIN آب2–

.پیمانكار به محل مصرف منتقل مي شود. تامین ھر نوع امكانات براي گرم و يا سرد كردن آب به عھده پیمانكار است
، در يك اليه منظور شده است. ھر گاه مواد نسوز در دو اليه اجرا شود، اضافه بھايي معادل CASTABLE%50 قیمت ھاي اين فصل براي مواد نسوز3–

.ھزينه نسوز كاري در يك اليه ھم ضخامت به آن تعلق مي گیرد
براي آب بندي و درزھاي انبساط، در قیمت ھاي اين فصل منظور شده است و ھزينهCERAMIC FIBER ھزينه نصب ھر نوع مواد نسوز ديگر از قبیل4–

.مجزايي براي آنھا محاسبه نمي  شود
بر روي زمین مي باشد. اگر طبق دستور سازنده، مواد نسوز بايد پس از نصب ديواره ھاCASTABLE قیمت ھاي اين فصل براي اجراي نسوزكاري از نوع5–

.با قالب بندي ريخته شود، ھزينه قالب بندي بصورت مجزا محاسبه مي شود
.ھزينه عملیات جانبي از قبیل تحويل كاال از انبار پیمانكار به محل اجرا و انبارداري آنھا درقیمت رديف ھا منظور شده است6–
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

قطعات اتصالی نسوزھا M2RFAC
160158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

ALL TYPES 0112,940 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

ریختن مواد به روش گانینگریختن مواد به روش دستی
رديف

(بھاي واحد (ريال

مواد نسوز ریختگی M2RFCT
161158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

ALL THICKNESS 016,555,31010,340,050 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آجرھا و سایر قطعات خاص نسوز - آجرکاری با مالت M2RFBR01
162158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

THICKNESS. UP TO 25 CM 014,972,400 متر مکعب

THICKNESS.         >25 CM 024,382,090 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آجرھا و سایر قطعات خاص نسوز - آجرھای بدون مالت M2RFBR02
162258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

ALL THICKNESS 012,879,080 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آجرھا و سایر قطعات خاص نسوز - نصب قطعات خاص M2RFBR03
162358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات نسوزکاری–فصل شانزدھم 

ALL TYPES 011,196,870 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل ھفدھم– عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی

.قیمت ردیف ھای این فصل برای یكدست رنگ آمیزی، با انواع رنگ ھا و با ھر ضخامت یكسان می باشد1–
.کشور سوئد می باشدSA2 1/2 مشخصات فنی سندبالست در حد استاندارد2–
.قیمت زنگ زدایی سطوح لوله ھا، با دستگاه شات بالست یا با سند بالست یكسان می باشد3–
.به سند بالست و پرایمر لوله ھا و اسكلت فلزی، چه قبل از پیش ساخت انجام شود و چه پس از پیش ساخت یك قیمت تعلق می گیرد4–
(باستثنای ھزینه سندبالست قطعات مخزن قبل از نصب كه از ردیف ھای مربوطSHOP سندبالست و رنگ آمیزی تجھیزات سنگین تر از 15 تن در5–

.استفاده می شود) بصورت اقالم ستاره دار منظور شده است و در ھر مورد باید بر اساس آنالیز ردیف مربوط ارزیابی شود
.ھزینه احداث سردخانه(اتاق خنک) برای نگھداری رنگ، اعم از این كه تامین رنگ با پیمانكار یا كارفرما باشد، بعھده پیمانكار است6–
.قیمت رنگ آمیزی، برای ابزارھای مختلف برقی، بادی یا دستی، یكسان است7–
.قیمت رنگ آمیزی برای درون واحدھای عملیاتی و خارج از آنھا، یکسان است8–
.محاسبه می شودTOUCH UP بھای لكه گیری ھا در مراحل مختلف، فقط یك بار بر اساس قیمت ردیف9–

.تامین ماسه سندبالست بعھده پیمانكار بوده و ھزینه آن در قیمت ھا منظور شده است10–
.چنانچه رنگ توسط پیمانكار تامین شود، ھزینه آن بر اساس الیه ھای رنگ آمیزی، از ردیف ھای مربوط محاسبه می شود11–
اضافه بھای سندبالست و رنگ آمیزی در ارتفاع بیش از 5 متر، برای اولین 5 متر اضافی یک بار، برای دومین 5 متر اضافی دو بار و به ھمین ترتیب برای12–

.ارتفاع ھای بیشتر پرداخت می شود
منظور از اسکلت فلزی سنگین در این فصل، قطعات فلزی اصلی سازه شامل تیرھا، ستون ھا، بادبندھا و اتصاالت مربوط می باشد 13- 

14-   منظور از اسکلت فلزی سبک در این فصل، سایر ملحقات نصب شده در پروژه از قبیل نردبان، نرده محافظ، راه پله و موارد مشابه می باشد. 
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی کارھای لوله کشی - سند بالست M2PAPI01
170158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES 01184,020 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی کارھای لوله کشی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAPI02
170258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES 0155,920 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

2رنگ آمیزی کارھای لوله کشی -رنگ در محل نصب - قطرھای زیر 
اینچ

M2PAPI03
170358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES <2" 01135,540 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

اینچ و2رنگ آمیزی کارھای لوله کشی - رنگ در محل نصب - قطر 
بیشتر

M2PAPI04
170458

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES >=2" 01107,850 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی کارھای لوله کشی - لکه گیری M2PAPI05
170558

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL DIAMETERES 0162,380 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی تجھیزات - ماسه پاشی M2PAEQ01
171158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL SIZES 01216,990 متر مربع

242



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی تجھیزات - رنگ در کارگاه رنگ M2PAEQ02
171258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL SIZES 0141,940 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی تجھیزات - رنگ در محل نصب M2PAEQ03
171358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL SIZES 0174,640 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی تجھیزات - لکه گیری M2PAEQ04
171458

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

ALL SIZES 0131,190 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی اسکلت فلزی - سند بالست M2PAST01
172158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

اسکلت سبک وزن 0114,920 کیلوگرم

اسکلت سنگین 027,460 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی اسکلت فلزی - رنگ در کارگاه رنگ M2PAST02
172258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

اسکلت سبک وزن 014,030 کیلوگرم

اسکلت سنگین وزن 021,610 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی اسکلت فلزی - رنگ در محل نصب M2PAST03
172358

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

اسکلت سبک وزن 016,270 کیلوگرم

اسکلت سنگین وزن 022,650 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

رنگ آمیزی اسکلت فلزی - لکه گیری M2PAST04
172458

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

اسکلت سبک وزن 012,500 کیلوگرم

اسکلت سنگین وزن 021,560 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح رنگ آمیزی M2PAMT
173158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

INORGANIC ZINC

SILICATE(P1)
01309,200 کیلوگرم

ALKYD RED LEAD

PRIMER(P2)
02173,550 کیلوگرم

ZINC RICH EPOXY(P3) 03351,000 کیلوگرم

WASH PRIMER(P4) 04223,120 کیلوگرم

PURE SILICONE

PEIMER(P5)
05654,390 کیلوگرم

MODIFIED SILICONE

PRIMER(P6)
06398,610 کیلوگرم

EPOXY PRIMER(P7) 07292,500 کیلوگرم

MOD. ACRILIC

SILICONE(P8)
08388,430 کیلوگرم

PURE SILICONE

PRIMER(P9)
09541,510 کیلوگرم

ALKYD ENAMEL

FINISH(F1)
10188,020 کیلوگرم

MOD. SILICONE

ALUMINIUM(F2)
11344,000 کیلوگرم

PLOYAMIDE EPOXY

FINISH(F3)
12221,870 کیلوگرم

PURE SILICONE

FINISH(F4)
13100,000 کیلوگرم

تینر رنگ اپوکسی 14100,000 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخازن ذخیره - سند بالست M2PATK01
174158

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

کف مخزن سقف ثابت 01216,790 متر مربع

تمام سطوح داخل مخازن

سقف شناور
02325,180 متر مربع

تمام سطوح داخل مخازن

سقف ثابت
03260,140 متر مربع

اضافه بھا بابت ارتفاع بیش از

م5
0432,520 متر مربع

سندبالست قطعات مخزن

قبل از نصب
05252,980 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و رنگ آمیزی– فصل ھفدھم 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مخازن ذخیره - رنگ آمیزی M2PATK02
174258

گروه کد

نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات زنگ زدایی و– فصل ھفدھم 
رنگ آمیزی

کف مخزن سقف شناور 0168,800 متر مربع

سایر سطوح داخل و خارج

مخازن
0248,970 متر مربع

اضافه بھا بابت ارتفاع بیش از

م5
035,950 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل ھجدھم- عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

برای عایقكاری شیرھای كنترل، اندازه گیرھای مقدار جریان و ھر نوع ابزاردقیق دیگر كه در امتداد محور لوله ھا نصب می شوند، قیمت یكسان و معادل1–
.شیرھای مكانیكی منظور می شود

.در ھر طولی كه باشند، با قیمت یكسان محاسبه می گردد(LEVEL GAUGES)عایقكاری تمام سطح سنج ھا2–
.بخار، بدون مالحظه تعداد تریسرھا، قیمت یكسان محاسبه می شودTRACER به عایقكاری لوله ھای دارای3–
.، در قیمت ھا منظور شده استINSULATION SUPPORT RING ھزینه ساخت و نصب4–
.به ازای ھر الیه عایقكاری اضافی، در مواردی كه ضخامت عایق زیاد باشد، 25% قیمت ردیف مربوط منظور می شود5–
.قیمت عایقكاری با پشم سنگ یا با سیلیكات كلسیم یكسان منظور می شود6–
.سیلیكات كلسیم استفاده شود، 10% به قیمت عایقكاری گرم اضافه می شود(BOARD)ھرگاه به جای سیلیكات كلسیم پیش ساخته، از صفحات7–
.ھزینه عایقكاری لوله ھای بزرگتر از 36 اینچ، بر اساس قیمت ھای عایقكاری تجھیزات، محاسبه می شود8–
برای عایقكاری تجھیزاتی كه پوشش ورق روی آنھا، بصورت پیش ساخته توسط سازنده دستگاه تامین شود، 20% از قیمت ردیف مربوط كسر9–

.می شود
.سطح كار مورد محاسبه در عایقكاری گرم تجھیزات دوار، سطح كل صندوق فلزی پوشش دھنده عایق آنھاست10–
ھزینه ساخت چارچوب فلزی و ورق كاری روی آن برای عایقكاری تجھیزات با روش تزریق پلی یوریتان، بر اساس فصل سازه ھای فلزی و تكیه گاه ھا11–

.محاسبه می شود
.سطح كل مورد محاسبه در عایقكاری سر تجھیزات دوار، سطح كل پوسته بیرونی دستگاه ھاست12–
.لوله ھا در كارگاه ھای ثالث، ھیچگونه اضافه بھایی محاسبه نمی شودCOATING & WRAPPING برای13–
.شده توسط كارفرما، فقط ھزینه نوار پیچی سر جوش ھا و اتصاالت طبق قیمت ھای این فصل محاسبه می شودCOAT & WRAP برای لوله ھای14–
محاسبه نمی شود ولی برای لوله ھای كه عایق شدهHOLIDAY TEST می شوند، ھزینه ای بابتCOAT & WRAP برای لوله ھایی كه توسط پیمانكار15–

.برای آزمایش منفذ یابی و ترمیم عیوب محاسبه می گرددCOAT & WRAP توسط كارفرما، 5% قیمت
.، می باشدSINGLE COAT & SINGLE WRAP بیشتر از قیمتDOUBLE COAT & DOUBLE WRAP  ،25% قیمت عایقكاری رطوبتی16–
در شرایطی كه مصالح آن توسطSINGLE COAT & DOUBLE WRAP ، با عایقكاری رطوبتیSINGLE COAT & SINGLE WRAP قیمت ھای عایقكاری17–

.كارفرما تامین شود، یكسان است
.نگھداری از مصالح عایقكاری رطوبتی گرم یا سرد در انبارھای سر بعھده پیمانكار است و ھزینه آن در قیمت ھای این بخش منظور شده است18–
.به عایقكاری رطوبتی گرم سرجوش ھا و اتصاالت پس از نصب، اضافه بھایی معادل 80% عایقكاری رطوبتی سر آنھا تعلق می گیرد19–
قیمت عایقكاری رطوبتی اتصاالت تا 10 اینچ، معادل دو برابر عایقكاری سرجوش برای زانوھا و سه برابر عایقكاری سرجوش ھم اندازه برای سه20–

.راھه ھا، می باشد
.در ردیف ھای قیمت اندود سیمانی لوله ھا، ھزینه مصالح مصرفی از قبیل ماسه مخصوص، سیمان، آب و ... منظور شده است21–
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - لوله کشی راسته (افقی و
عمودی)

M2ISPH01
180158

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH 01156,080 متر

DIA:    2-6   INCH 02212,800 متر

DIA:   8-12  INCH 03261,420 متر

DIA:  14-16 INCH 04310,500 متر

DIA:  18-24 INCH 05379,900 متر

DIA:  26-36 INCH 06448,280 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - شیرآالت وفیتینگ ھا M2ISPH02
180258

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH 01242,690 عدد

DIA:    2-6   INCH 02478,150 عدد

DIA:   8-12  INCH 03714,380 عدد

DIA:  14-16 INCH 04858,100 عدد

DIA:  18-24 INCH 05955,070 عدد

DIA:   >24   INCH 061,196,520 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - فلنج ھا M2ISPH03
180358

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH 01121,340 عدد

DIA:    2-6   INCH 02239,070 عدد

DIA:   8-12  INCH 03357,190 عدد

DIA:  14-16 INCH 04429,170 عدد

DIA:  18-24 INCH 05477,530 عدد

DIA:   >24   INCH 06598,260 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - لوله ھای ھمراه با لوله کشی
حرارتی

M2ISPH04
180458

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH 01174,360 متر

DIA:    2-6   INCH 02230,620 متر

DIA:   8-12  INCH 03279,230 متر

DIA:  14-16 INCH 04327,840 متر

DIA:  18-24 INCH 05396,770 متر

DIA:   >24   INCH 06450,320 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - ابزار دقیق - سطح سنج ھا -
ادوات در طول خط

M2ISPH05
180558

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES 011,042,780 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق - لوله کشی راسته (افقی و
عمودی)

M2ISPC01
181158

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH 01211,630 متر

DIA:    2-6   INCH 02275,480 متر

DIA:   8-12  INCH 03339,330 متر

DIA:  14-16 INCH 04403,180 متر

DIA:  18-24 INCH 05504,120 متر

DIA:   >24   INCH 06599,870 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد لوله ھا وابزار دقیق - شیر آالت و فیتینگ ھا M2ISPC02
181258

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH 01686,150 عدد

DIA:    2-6   INCH 021,686,710 عدد

DIA:   8-12  INCH 032,363,930 عدد

DIA:  14-16 INCH 042,902,880 عدد

DIA:  18-24 INCH 053,370,950 عدد

DIA:   >24   INCH 064,260,010 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد لوله ھا وابزار دقیق - فلنج ھا M2ISPC03
181358

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:     <2   INCH 01414,890 عدد

DIA:    2-6   INCH 021,005,180 عدد

DIA:   8-12  INCH 031,494,150 عدد

DIA:  14-16 INCH 041,828,110 عدد

DIA:  18-24 INCH 052,159,380 عدد

DIA:   >24   INCH 062,896,800 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد لوله ھا وابزار دقیق - ابزار دقیق - سطح سنج ھا -
ادوات در طول خط

M2ISPC04
181458

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES 011,163,800 عدد

262



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - سروته مبدل ھا و ظروف M2ISEH01
182158

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES 012,169,600 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - دیواره مبدل ھا و ظروف M2ISEH02
182258

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES 01399,590 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - دیواره مخازن M2ISEH03
182358

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES 01253,230 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - سقف مخازن M2ISEH04
182458

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES 01205,810 متر مربع

266



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - تجھیزات دوار M2ISEH05
182558

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES 011,165,270 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری گرم تجھیزات - داکت ھا و ھواکش ھا M2ISEH06
182658

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES 01253,640 متر مربع

268



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد تجھیزات - سر و ته ظروف و مبدل ھا M2ISEP01
183158

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES 011,492,570 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد تجھیزات - دیواره ظروف و مبدل ھا M2ISEP02
183258

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES 01806,400 متر مربع

270



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد تجھیزات - مخازن کروی M2ISEP03
183358

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES 011,066,920 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری سرد تجھیزات - تزریق / پاشیدن مواد پی.یو M2ISEP04
183458

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES 01608,230 متر مربع

272



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری ضد آتش - لبه ھای  پائینی ظروف M2ISFP01
184158

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES 0119,869,650 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عایقکاری ضد آتش - اسکلت فلزی M2ISFP02
184258

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES 0141,608,980 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش و نوار پیچی لوله ھا - پوشش و نوار پیچی گرم در کارگاه M2ISWR01
185158

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH 0127,450 اینچ/متر

DIA:          > 10 INCH 0223,970 اینچ/متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش و نوار پیچی لوله ھا - نوار پیچی سرد M2ISWR02
185258

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH 0129,170 اینچ/متر

DIA:          > 10 INCH 0226,500 اینچ/متر

276



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش و نوار پیچی لوله ھا - نوار پیچی و تعمیر اتصاالت M2ISWR03
185358

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

DIA:   UP TO 10 INCH 0155,410 اینچ/قطر

DIA:          > 10 INCH 0241,110 اینچ/قطر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش (اندود) سیمانی لوله ھا - لوله ھا (شامل فلنج ھا) M2ISCL01
186158

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

D: <=24 INCHES 01224,560 متر مربع

D: > 24 INCHES 02259,690 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پوشش (اندود) سیمانی لوله ھا - سه راه و زانو M2ISCL02
186258

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

D=  6" 01483,820 عدد

D= 8" 02539,690 عدد

D= 10" 03581,170 عدد

D= 12" 04613,770 عدد

D= 14" 05667,330 عدد

D= 16" 06751,540 عدد

D= 18" 07830,500 عدد

D= 20" 08894,720 عدد

D= 24" 091,053,920 عدد

D= 26" 101,154,100 عدد

D= 28" 111,273,140 عدد

D= 30" 121,347,050 عدد

D= 32" 131,428,640 عدد

D= 34" 141,519,360 عدد

D= 36" 151,620,530 عدد

D= 38" 161,734,140 عدد

D= 40" 171,811,430 عدد

D= 42" 181,912,240 عدد

D= 44" 192,025,800 عدد

D= 46" 202,116,250 عدد

D= 48" 212,213,510 عدد

D= 50" 222,311,630 عدد

D= 52" 232,432,240 عدد

D= 54" 242,517,310 عدد

D= 56" 252,618,320 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - لوله ھای
راسته (افقی و عمودی)

M2ISMT0101
188158

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS 0161,870 اینچ/متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - شیرآالت و
فیتینگ ھا

M2ISMT0102
188258

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES 01151,970 اینچ/قطر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - فلنج ھا M2ISMT0103
188358

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL SIZES 0140,290 اینچ/قطر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری لوله ھا و ابزار دقیق - لوله ھای دارای
TRACEحرارتی

M2ISMT0104
188458

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS 0176,210 اینچ/متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم لوله ھا و ابزار دقیق - ابزار دقیق M2ISMT0105
188558

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

برای تمام اندازه ھا 01888,080 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق - لوله ھای
راسته (افقی و عمودی)

M2ISMT0201
188658

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS 0170,370 اینچ/متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق - شیر آالت و
فیتینگ ھا

M2ISMT0202
188758

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS 01168,970 اینچ/قطر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ھا وابزار دقیق - فلنج ھا M2ISMT0203
188858

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL DIAMETERS 0154,190 اینچ/قطر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد لوله ھا و ابزار دقیق - ابزار دقیق M2ISMT0204
188958

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

ALL TYPES 011,001,420 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری گرم تجھیزات M2ISMT03
189058

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

سر و ته ظروف مبدلھا 011,964,030 متر مربع

دیواره ظروف و .. تانکھا،

داکتھا
02699,710 متر مربع

تجھیزات دوار 03806,590 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی، رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مصالح عایقکاری - عایقکاری سرد تجھیزات M2ISMT04
189158

گروه کد

فصل ھجدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - عملیات عایقکاری حرارتی،
رطوبتی، ضد حریق و خوردگی

سر و ته ظروف و مبدلھا 012,077,370 متر مربع

دیواره ظروف و مبدلھا، مخازن

کروی
02772,930 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل نوزدھم- کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

ھزینه انجام آزمایش ھای به روش ھای ذرات مغناطیسی و اولتراسونیک بر اساس فھرست بھای ژئوتكنیک و مقاومت مصالح منتشره از سوی معاونت1–
برنامه ریزی و نظارت راھبردی محاسبه می شود. ولی ھزینه ھای عملیات پیش گرم، تنش زدایی، آزمایش ھیدرواستاتیک تجھیزات، آزمایش ھای مایع

.نفوذی و رادیوگرافی، بر اساس قیمت ھای این فصل محاسبه می گردد
قیمت منظور شده برای آزمایش ھیدرواستاتیک مخزن ھای ذخیره(استوانه ای)، شامل لوله کشی موقت از محل برداشت آب، پمپاژ آب به داخل2–

مخزن طبق دستورالعمل ھا و مشخصات فنی پیمان و کنترل روزانه و ترازیابی اطراف پی مخزن و تھیه نمودارھا و گرایش ھای مربوط، تخلیه مخزن و
.الیروبی و تمیزکاری مخزن و جمع آوری و برچیدن لوله کشی ھا و وسائل اضافی است

.قیمت منظور شده برای آزمایش ھیدرواستاتیک مبدل ھای حرارتی، برای ھر دو قسمت پوسته و تیوب آنھاست3–
.الزم برای اجرای آزمایش ھیدرواستاتیک، اضافه بھایی محاسبه نمی شودBLIND FLANGE برای ساخت انواع4–
در اجرای آزمایش ھای ھیدرواستاتیک ھزینه تامین آب در محدوده محل اجرای كار به شعاع حداكثر 5 كیلومتر از محل مصرف بعھده كارفرماست ولی5–

.انتقال آن در داخل این محدوده بعھده پیمانكار می باشد
.تاثیر تعداد نازل ھا در آزمایش ھیدرواستاتیک تجھیزات نادیده گرفته می شود و قیمت یكسان برای آنھا منظور می گردد6–
.در مواردی كه تنش زدایی در كوره انجام می شود، ھزینه آن معادل ھزینه تنش زدایی با المان برقی محاسبه می شود7–
.برای تنش زدایی پوسته ھای با ضخامت بیش از یك اینچ، به ازای ھر یك اینچ افزایش ضخامت 5% قیمت ردیف مربوط، اضافه بھا منظور می شود8–
.قطعات فیلم ھا تاثیری در ھزینه رادیوگرافی نداردOVERLAP قیمت رادیوگرافی برای واحد طول قطعه منظور می شود. به این ترتیب میزان9–
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای ھیدرو استاتیکی - مخازن استوانه ای M2CWHS01
190158

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

UP TO 6000 M3 0150,200 متر مکعب

> 6000 - 15000 M3 0235,520 متر مکعب

> 15000 - 45000 M3 0328,240 متر مکعب

>45000 M3 0419,260 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای ھیدرو استاتیکی - ظروف ،برجھا، مخازن کروی M2CWHS02
190258

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL SIZES 01477,570 متر مکعب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

S. & Tآزمایش ھای ھیدرو استاتیکی - مبدلھای از نوع  M2CWHS03
190358

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL SIZES 011,440 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای ھیدرو استاتیکی - بندل کولرھای ھوائی، کویلھا M2CWHS04
190458

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL SIZES 012,500 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای ھیدرو استاتیکی - تیوبھای کوره ھا و بویلرھا M2CWHS05
190558

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL SIZES 012,630 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش به روش مایع نفوذی M2CWPT
191158

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

FOR ALL TANKS ROOF &

BOTTOM
0113,830 متر مربع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای پرتو نگاری M2CWGR
192158

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL JOINTS UP TO 50 MM

THK.
018,780 سانتیمتر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تنش زدائی (پس گرم کردن جوش) - به روش الکتریکی - کربن استیل
%>) - ضخامت ورق تا یک اینچ0.5CRو آلیاژی (

M2CWPW010101
193158

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL EQUIPMENT 0115,530,030 متر طول

جوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تنش زدائی (پس گرم کردن جوش) - به روش الکتریکی - کربن استیل
%>) - اضافه بھا ھریک اینچ ضخامت اضافی0.5CRو آلیاژی - (

M2CWPW010102
193258

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL EQUIPMENT 018,667,690 متر طول

جوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تنش زدائی (پس گرم کردن جوش) - به روش الکتریکی آلیاژی
)0.5CRضخامت ورق تا یک اینچ - (>%

M2CWPW010201
193358

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL EQUIPMENT 0118,006,510 متر طول

جوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

تنش زدایی (پس گرم کردن جوش) - به روش الکتریکی - آلیاژی
)0.5CRاضافه بھا ھر یک اینچ ضخانت اضافی - (>%

M2CWPW010202
193458

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL EQUIPMENT 0111,144,170 متر طول

جوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پیش گرم کردن جوش ھا - بروش الکتریکی M2CWPH01
194158

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL SIZES 011,559,740 متر طول

جوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پیش گرم کردن جوش ھا - توسط مشعل برش M2CWPH02
194258

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

ALL SIZES 01480,020 متر طول

جوش
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب تجھیزات، رنگ و عایق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایش ھای با ھوای فشرده M2CWAT
195158

گروه کد

فصل نوزدھم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - کارھای تکمیلی نصب
تجھیزات، رنگ و عایق

FOR ALL STORAGE TANK

NOZZLES
01571,210 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کیلومتر تجھیزات رنگ و عایق5فصل بیستم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - حمل بیش از 

نصب تجھیزات، رنگ و عایق

فصل بیستم- حمل بیش از 5 کیلومتر تجھیزات رنگ و عایق

ردیف ھای این فصل بابت اضافه بھای حمل تجھیزات و مصالح تحویلی به پیمانكار در مواردی است كه فاصله انبار كارفرما تا محل نصب بیش از 15–
كیلومتر و در خارج از محدوده محل اجرای كار باشد. ھزینه ھای تحویل مصالح، بارگیری و تخلیه و حمل تا 5 كیلومتر در خارج از محدوده محل اجرای كار

.در قیمت ھای نصب منظور شده است
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کیلومتر تجھیزات رنگ و عایق5فصل بیستم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - حمل بیش از 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلومتر5حمل بیش از  M2TR
200158

گروه کد

کیلومتر5فصل بیستم - نصب تجھیزات، رنگ و عایق - حمل بیش از 
تجھیزات رنگ و عایق

W: UP TO 20 TON 013,440 تن/کیلومتر

W:   >20-50   TON 02840 تن/کیلومتر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

كارھای برق

فصل بیست و یكم - کابل کشی و سیم کشی

بھای ردیف ھای این فصل براساس متر طول كابل یا سیم محاسبه می شود. در ردیف ھای مربوط به ماسه ریزی و آجرچینی واحد اندازه گیری مترمربع1–
.است

، می باشد. در صورت استفاده از سطوح ولتاژ غیر مذكور در اینIPS-M-EL-270 دسته بندی كابل ھا از لحاظ سطح ولتاژ منطبق بر استاندارد2–
.) ، از ردیف مربوط به اولین سطح ولتاژ باالی سطح مورد نظر(33 برای 24 كیلو ولت) استفاده می شودKV 24استاندارد(به عنوان مثال 

برایSمجموع سطح مقطع ھادی ھای بكار رفته در كابل می باشد. بعنوان مثال، S محاسبه شده است. منظور ازS قیمت ھا برحسب سطح مقطع3–
.كابل 3×4 میلیمتر مربع، معادل 12 میلیمترمربع و برای كابل 70+95×3 میلیمترمربع ، معادل 355 میلیمترمربع است

.قیمت ھای این فصل بر اساس سه نوع ساختار كابل: 1) بدون زره 2) زره دار 3) زره دار با  غالف سربی محاسبه شده است4–
و غیره) در قیمت ھا منظور شده است و ھیچگونه تغییرXLPE , PE, PVCعایق و پوشش تمامی كابل ھا در این بخش، بدون توجه به جنس آنھا(5–

.قیمت از این بابت محاسبه نمی شود
.اجرای كابل داخل ترانشه بتونی و یا كانال خاكی می  باشد(UNDER GROUND)منظور از كابل كشی زیر زمینی6–
.اجرای كابل روی سینی و نردبان كابل یكسان فرض شده  و از تفاوت ھای اجرایی جزیی چشم پوشی شده است7–
تمامی كارھای تكمیلی مربوط به كابل كشی شامل مرتب كردن، مھار كردن، نصب شماره كابل، آزمایش طبق نقشه و مشخصات فنی و تحویل به8–

.كارفرما، در قیمت ھا منظور شده است
، ھزینه آن باید جداگانهHIGH POT TEST و تلفن چک در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به(MEGGER TESTER)آزمایش كابل با مگر تستر9–

.محاسبه شود
در صورتی كه ھر رشته كابل از ابتدا تا انتھا از لحاظ محل اجرا(زیر زمینی روی سینی، یا نردبان كابل، داخل كاندوئیت)  تحت بیش از یك ردیف قرار10–

:گیرد، به شرح زیر ارزیابی می شود
ھرگاه حداقل 80% طول مسیر اجرا از یك نوع خاص باشد، تمامی مسیر اجرای آن رشته كابل تحت ھمان ردیف قرار می گیرد. در غیر اینصورت، ھر
بخش از كابل مورد نظر تحت ردیف مربوط منظور می شود. به عنوان مثال، اگر 100 متر كابل از محل ترانسفورماتور تا اتاق كنترل اجرا شود و 86 متر از
مسیر اجرا داخل ترانشه خاكی و 14 متر  داخل كاندوئیت باشد، تمامی 100 متر كابل تحت ردیف مربوط به  ترانشه خاكی قرار می گیرد. اگر 73 متر
از مسیر اجرای این كابل داخل ترانشه خاكی  و 27 متر  داخل كاندوئیت باشد، ھریک از این طول ھا تحت ردیف مربوط به خود قرار خواھد گرفت: 73

.متر داخل ترانشه خاكی و 27 متر داخل كاندوئیت
:در محاسبه بھای ردیف ھا مراحل اجرایی زیر منظور شده است 11–

بازبینی قرقره كابل در انبار كارفرما، تحویل گیری و حمل قرقره از انبار كارفرما به انبار پیمانكار-
حمل قرقره از انبار پیمانكار به محل اجرا و قراردادن آن روی خرک كابل-
خواباندن كابل یا سیم در محل تعیین شده طبق نقشه و مشخصات فنی-
مرتب كردن، مھار كردن و نصب شمار كابل یا سیم (در صورت نیاز)-
آزمایش ھای عایقی و صحت اتصال و تحول به كارفرما-

قیمت ردیف ھا بر مبنای ھادی مسی محاسبه شده است. در صورتی كه ھادی كابل آلومینیومی باشد، ضریب 0/7 به ردیف ھای مربوط اعمال12–
.می شود

.در كابل كشی تلفن، سر سیم بندی جزو مراحل اجرایی و ھزینه آن در قیمت ھا منظور شده است13–
قیمت ردیف ھای كابل تلفن بر مبنای اجرا روی سینی یا نردبان كابل محاسبه شده است. برای سایر روش ھای اجرا، از قیمت ھمین ردیف ھا استفاده14–

.می شود
.قطرھای مختلف ھادی در كابل ھای تلفن یكسان فرض شده است و قیمت ھا تنھا بر اساس تعداد روج ھای ھر كابل محاسبه گردیده است15–
، می باشد. برای سیم كشی به روش ھای دیگر، از ھمین ردیف ھاCLOSED TYPE  ردیف ھای سیم كشی براساس سیم كشی داخل كاندوئیت از نوع16–

.استفاده می شود
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم 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

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - زیر زمینی - بدون زره ELCW01BDUA
210158

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM200 0127,01036,4800 متر

16 < S <= 40 MM253,17063,370 0230,86042,11045,680 متر

40 < S <= 64 MM265,97079,390 0338,58052,65056,070 متر

64 < S <= 100 MM280,43093,350 0446,30063,14070,880 متر

100 < S <= 140 MM297,800112,490 0561,54077,76086,910 متر

140 < S <= 190 MM2109,090123,700 0673,10092,34098,410 متر

190 < S <= 240 MM2117,030130,460 0780,790102,060107,370 متر

240 < S <= 300 MM2132,000144,600 0892,300116,640123,170 متر

300 < S <= 450 MM2186,710201,110 09141,730168,450176,220 متر

450 < S <= 500 MM2276,210294,840 10212,570252,630263,060 متر

500 < S < = 650 MM2304,200323,220 11236,190280,710291,020 متر

650 < S < =800 MM2366,890381,010 12292,850348,090359,090 متر

800 < S < = 1000 MM2462,430477,870 13377,900449,140454,830 متر

1000 < S < 1200 MM2541,700557,320 14448,730533,370535,240 متر

S> 1200 MM2586,780622,920 15519,590559,670580,440 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم 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

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - زیر زمینی - زره دار ELCW01BDAR
210258

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM200 0136,48037,8700 متر

16 < S <= 40 MM200 0241,71043,08054,360 متر

40 < S <= 64 MM277,63091,430 0352,12053,37067,450 متر

64 < S <= 100 MM292,350106,080 0462,54063,75082,200 متر

100 < S <= 140 MM2111,840127,940 0577,03080,66099,940 متر

140 < S <= 190 MM2122,680137,960 0691,46095,350111,510 متر

190 < S <= 240 MM2130,960146,630 07101,070104,140119,610 متر

240 < S <= 300 MM2145,890161,260 08115,510118,050134,940 متر

300 < S <= 450 MM2205,620226,490 09167,340171,860189,730 متر

450 < S <= 500 MM2297,530320,450 10250,990257,750280,710 متر

500 < S < = 650 MM2325,220347,800 11278,910285,070309,140 متر

650 < S < =800 MM2388,110410,540 12345,840355,780372,890 متر

800 < S < = 1000 MM2480,220498,730 13446,220459,080470,020 متر

1000 < S < 1200 MM2557,320573,420 14529,920550,240550,620 متر

S> 1200 MM2592,930631,590 15560,030576,880583,900 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم 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

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - زیر زمینی - زره دار با غالف سربی ELCW01BDAL
210358

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM200 0140,52048,9800 متر

16 < S <= 40 MM200 0246,28055,72070,080 متر

40 < S <= 64 MM299,050114,870 0357,87069,04086,950 متر

64 < S <= 100 MM2114,760133,270 0468,91079,910103,220 متر

100 < S <= 140 MM2138,910159,410 0585,910101,170125,510 متر

140 < S <= 190 MM2152,330171,350 06101,520119,560140,040 متر

190 < S <= 240 MM2162,590182,080 07112,170130,600150,180 متر

240 < S <= 300 MM2181,100200,160 08128,200148,010169,410 متر

300 < S <= 450 MM2252,740279,240 09188,370213,140235,430 متر

450 < S <= 500 MM2365,630395,040 10278,630319,720348,310 متر

500 < S < = 650 MM2399,720426,150 11309,590353,630383,560 متر

650 < S < =800 MM2476,830504,460 12383,900441,330462,660 متر

800 < S < = 1000 MM2589,860612,110 13495,310554,740583,060 متر

1000 < S < 1200 MM2694,340714,210 14588,190664,860665,290 متر

S> 1200 MM2735,060785,650 15686,340721,330726,980 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم 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

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - روی سینی یا نردبان کابل - بدون زره ELCW01TLUA
210458

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM200 0134,29045,1500 متر

16 < S <= 40 MM266,38079,150 0239,19051,57056,490 متر

40 < S <= 64 MM282,34099,160 0348,97064,47069,390 متر

64 < S <= 100 MM2100,380116,590 0458,77077,36087,710 متر

100 < S <= 140 MM2122,740141,310 0578,17095,860108,270 متر

140 < S <= 190 MM2136,930155,360 0692,830113,830122,530 متر

190 < S <= 240 MM2146,840163,740 07102,590125,820133,660 متر

240 < S <= 300 MM2165,620181,520 08117,230143,770153,400 متر

300 < S <= 450 MM2238,230256,670 09181,880212,390223,670 متر

450 < S <= 500 MM2352,420376,330 10272,790318,510333,880 متر

500 < S < = 650 MM2388,080412,450 11303,090353,940369,300 متر

650 < S < =800 MM2468,030486,110 12375,810438,860455,770 متر

800 < S < = 1000 MM2589,810609,680 13484,930566,260577,180 متر

1000 < S < 1200 MM2690,840710,890 14575,850672,420679,140 متر

S> 1200 MM2817,630825,330 15666,760778,610786,370 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم 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

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - روی سینی یا نردبان کابل - زره دار ELCW01TLAR
210558

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM200 0145,15046,8700 متر

16 < S <= 40 MM200 0251,57053,30067,300 متر

40 < S <= 64 MM296,620114,270 0364,47066,03083,510 متر

64 < S <= 100 MM2114,930132,550 0477,36078,830101,800 متر

100 < S <= 140 MM2139,940160,760 0595,860100,430124,530 متر

140 < S <= 190 MM2153,450173,330 06113,830118,750138,950 متر

190 < S <= 240 MM2163,810184,190 07125,820129,650149,020 متر

240 < S <= 300 MM2182,430202,490 08143,770146,980168,090 متر

300 < S <= 450 MM2261,680289,210 09212,390218,080240,930 متر

450 < S <= 500 MM2378,600409,140 10318,510327,090356,400 متر

500 < S < = 650 MM2413,840444,000 11353,940361,750392,480 متر

650 < S < =800 MM2493,700523,970 12438,860451,540473,340 متر

800 < S < = 1000 MM2610,820636,350 13566,260582,620596,550 متر

1000 < S < 1200 MM2708,800731,480 14672,420698,370698,780 متر

S> 1200 MM2823,220833,530 15778,610781,950793,720 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم 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

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - داخل کاندوئیت - بدون زره ELCW01CDUA
210658

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM200 0137,44048,4300 متر

16 < S <= 40 MM271,61085,610 0242,77055,33060,690 متر

40 < S <= 64 MM288,810107,200 0353,44069,14074,520 متر

64 < S <= 100 MM2108,320126,080 0464,15082,98094,270 متر

100 < S <= 140 MM2132,740153,100 0585,270103,180116,720 متر

140 < S <= 190 MM2148,000168,180 06101,260122,530132,020 متر

190 < S <= 240 MM2158,640177,150 07111,930135,410143,990 متر

240 < S <= 300 MM2178,940196,370 08127,880154,740165,270 متر

300 < S <= 450 MM2261,570282,020 09200,820232,640245,100 متر

450 < S <= 500 MM2386,960413,450 10301,210348,910365,880 متر

500 < S < = 650 MM2426,050453,100 11334,660387,650404,710 متر

650 < S < =800 MM2513,700533,770 12414,990480,710499,460 متر

800 < S < = 1000 MM2647,270669,310 13535,500620,270632,360 متر

1000 < S < 1200 MM2757,920780,140 14635,870736,520743,900 متر

S> 1200 MM2898,770907,410 15736,270852,840861,380 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم 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

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای قدرت و کنترل - داخل کاندوئیت - زره دار ELCW01CDAR
210758

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S  <=16  MM200 0148,43050,3000 متر

16 < S <= 40 MM200 0255,33057,21072,490 متر

40 < S <= 64 MM2104,830123,810 0369,14070,84089,920 متر

64 < S <= 100 MM2124,730143,610 0482,98084,590109,670 متر

100 < S <= 140 MM2152,180174,450 05103,180108,180134,490 متر

140 < S <= 190 MM2166,740187,880 06122,530127,880149,960 متر

190 < S <= 240 MM2177,890199,590 07135,410139,610160,750 متر

240 < S <= 300 MM2198,090219,330 08154,740158,230181,320 متر

300 < S <= 450 MM2288,480318,130 09232,640238,940264,220 متر

450 < S <= 500 MM2417,230449,880 10348,910358,410390,850 متر

500 < S < = 650 MM2456,000488,090 11387,650396,350430,360 متر

650 < S < =800 MM2543,820575,720 12480,710494,770518,920 متر

800 < S < = 1000 MM2672,550698,850 13620,270638,390653,860 متر

1000 < S < 1200 MM2780,140802,970 14736,520765,290765,670 متر

S> 1200 MM2962,820997,800 15852,840878,360945,560 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] BD [2] TC

UNDERGROUNDON TRAY OR LADDER/CONUIT
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھای تلفن ELCW02
211158

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

N<=12 PAIRS 0186,800105,160 متر

12< N <= 60 PAIRS 02121,190128,860 متر

60< N <=100 PAIRS 03156,170165,700 متر

100< N   PAIRS 04190,830202,570 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] FR [2] SR

MULTI-STRAND, FLEXIBLESOLID
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیم ھا ELCW03
212158

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

S < =  0.5  MM2 0112,76013,550 متر

0.5 <S <= 1.5 MM2 0217,01018,060 متر

1.5 < S <=6 MM2 0321,26022,580 متر

6 < S <= 16 MM2 0427,65029,370 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل ھا و سیم ھای متفرقه ELCW04
213158

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

ELEC. HEAT TRACING

CABLE
01115,450 متر

COAXIAL CABLE 02137,550 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ماسه ریزی و آجر چینی داخل تراشه ELCW05
214158

گروه کد

فصل بیست و یکم - کارھای برق - کابل کشی و سیم کشی

LAYING SAND 01109,460 متر

LAYING BLOCKS 02155,430 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

كارھای برق

فصل بیست و دوم - سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

.سیم است. واحد اندازه گیری گلند عدد می باشد(CORE )واحد اندازه گیری ردیف ھای این فصل، سر یا انتھای كابل شامل یک یا چند رشته1–
HEAT SHRINK بھای ردیف ھای سر سیم بندی كابل ھای فشار ضعیف و كنترل شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای كابلشو و سرسیم و2–

.می باشد
بھای ردیف ھای سر سیم بندی كابل ھای فشار متوسط(بیش از 1000 ولت تا 66 كیلوولت) شامل تمامی اقالم مصرفی به استثنای كابلشو و سر3–

.، می باشد(CONNECTION KIT )كابل
.ھزینه آن جداگانه محاسبه می شودHIGH POT TEST آزمایش ھای الزم با مگر تستر و تلفن چک در نظر گرفته شده است. در صورت نیاز به4–
بھای اتصال(مفصل بندی) كابل ھای فشار متوسط، 2/4 برابر بھای ردیف ھای سر سیم بندی ھمان كابل ھاست. ھرگاه در موارد خاص و با نظر مھندس5–

.مشاور نیاز به اتصال سایر انواع كابل ھا، باشد بھای ھر ردیف 2/15 برابر ردیف سر سیم بندی كابل مربوط می باشد
:در محاسبه بھای ردیف ھای سر سیم بندی، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است6–

فرم دادن كابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی-
جدا كردن پوسته و عایق و نصب كابل شو یا سر سیم-
نصب شماره سیم و كابل-
پوشاندن قسمت ھای برق دار ھادی با استفاده از نوار چسب یا روش ھای مشابه طبق مشخصات فنی-
بستن سر سیم در  محل مشخص شده طبق مشخصات فنی-
آزمایش ھای عایق و صحت اتصال(در صورت نیاز) و تحویل به كارفرما-

:7– در محاسبه بھای ردیف ھای مفصل بندی، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
فرم دادن كابل در محل اتصال طبق نقشه و مشخصات فنی-
جدا كردن پوسته و عایق-
مفصل بندی طبق مشخصات فنی-
آزمایش ھای عایقی و صحت اتصال و تحویل به كارفرما-
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

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

(بھاي واحد (ريال

سر سیم بندی کابل ھای کنترل ELTJ01
220158

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=1 MM2195,430274,580 257,760 0138,02098,370145,670 سر

1< S <= 2.5 MM2361,920508,490 477,320 0270,410182,170269,770 سر

2.5< S <= 4 MM2463,250650,870 610,970 0390,110233,170345,310 سر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

(بھاي واحد (ريال

سر سیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - بدون ذره ELTJ02UA
221158

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=2.5 MM276,270 0124,10037,94054,350 سر

2.5< S <=10 MM295,350 0230,14047,43067,940 سر

10< S <=35 MM2143,010 0345,19071,140101,910 سر

35< S <=95 MM2238,360 0475,330118,570169,840 سر

95< S < 185 MM2381,380 05120,530189,710271,760 سر

185< S <=300 MM2524,380 06165,730260,850373,670 سر

300< S <500 MM2715,070 07225,990355,710509,540 سر

500<S MM2953,420 08301,320474,290679,390 سر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

(بھاي واحد (ريال

سر سیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - زره دار ELTJ02AR
221258

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=2.5 MM287,530 0127,04042,45060,460 سر

2.5< S <=10 MM2109,410 0233,80053,08075,570 سر

10< S <=35 MM2164,110 0350,70079,600113,360 سر

35< S <=95 MM2273,520 0484,490132,680188,920 سر

95< S < =185 MM2437,640 05135,190212,280302,280 سر

185< S <=300 MM2601,750 06185,880291,870415,630 سر

300< S <=500 MM2820,550 07253,480398,020566,760 سر

500<S MM21,094,080 08337,970530,690755,700 سر

323



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1 CORE2 CORES3 CORES4.5 CORES
رديف

(بھاي واحد (ريال

سر سیم بندی کابل ھای فشار ضعیف - زره دار با غالف سربی ELTJ02AL
221358

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

S<=2.5 MM289,010 0128,79045,17064,220 سر

2.5< S <=10 MM2111,240 0235,98056,47080,270 سر

10< S <=35 MM2166,880 0353,99084,690120,400 سر

35< S <=95 MM2278,130 0489,970141,160200,670 سر

95< S <= 185 MM2445,020 05143,950225,850321,080 سر

185< S <=300 MM2611,900 06197,930310,540441,480 سر

300< S <=500 MM2834,410 07269,910423,470602,020 سر

500<S MM21,112,540 08359,870564,630802,690 سر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوولت6/6سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط - تا  ELTJ0301
222158

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM21,366,790 01674,9801,024,2101,338,170 سر

35< S <=95 MM22,185,960 021,079,7001,639,3802,140,000 سر

95< S <= 185 MM23,280,190 031,619,1102,459,2703,210,150 سر

185< S <=300 MM24,373,170 042,158,6503,277,5004,280,520 سر

300< S <=500 MM25,466,150 052,698,8004,098,1305,350,150 سر

500<S MM26,559,870 063,238,7304,916,8906,421,270 سر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوولت11سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط - تا  ELTJ0302
222258

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM21,570,870 01770,6101,175,8101,536,290 سر

35< S <=95 MM22,512,750 021,232,8401,881,3302,457,860 سر

185< S <=300 mm23,769,020 031,849,1902,822,6803,687,050 سر

185< S <=300 MM25,025,510 042,465,1603,763,4104,915,730 سر

300< S <=500 MM26,281,770 053,080,7704,704,0106,144,920 سر

500<S MM27,539,010 063,697,6405,644,7407,375,080 سر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوولت20سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط - تا  ELTJ0303
222358

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM21,823,420 01889,0901,363,4401,782,880 سر

35< S <=95 MM22,917,590 021,422,0202,182,1802,852,270 سر

95< S <= 185 MM24,375,640 032,132,9703,273,3504,278,030 سر

185< S <=300 MM25,834,430 042,843,5204,364,1305,703,800 سر

300< S <=500 MM27,293,230 053,555,7305,455,5207,130,300 سر

500<S MM28,752,770 064,266,6806,546,3008,556,810 سر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوولت33سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط - تا  ELTJ0304
222458

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM22,270,270 011,101,1701,695,7902,217,360 سر

35< S <=95 MM23,632,470 021,761,2802,713,2503,548,400 سر

95< S <= 185 MM25,448,970 032,640,4104,069,5305,322,120 سر

185< S <=300 MM27,264,200 043,521,4205,425,9807,096,060 سر

300< S <=500 MM29,080,700 054,401,6906,782,7808,870,520 سر

500<S MM210,897,940 065,282,7008,138,83010,645,730 سر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

1-CORE2-CORES3-CORES3-CORES+PE
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلوولت66سر سیم بندی کابل ھای فشار متوسط - تا  ELTJ0305
222558

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

10< S <=35 MM22,749,820 011,326,8902,051,7302,685,240 سر

35< S <=95 MM24,402,830 022,123,7403,281,9404,293,630 سر

95< S <= 185 MM26,601,160 033,185,0904,922,5206,445,390 سر

185< S <=300 MM28,803,210 044,249,9406,571,9708,593,040 سر

300< S <=500 MM211,023,750 055,312,5508,201,88010,753,280 سر

500<S MM213,171,750 066,369,2609,851,84012,890,010 سر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] PL [2] ST

PLASTICMETALLIC
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب گلندھا - ضد گرد و غبار ELTJ04WP
223158

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

M6 (1/4 " DIA.) 0189,660104,590 سر

M8 (5/16" DIA.) 02107,430124,800 سر

M10 (3/8"  DIA.) 03125,450146,170 سر

M12 (1/2" DIA.) 04143,530166,990 سر

M16 (5/8" DIA.) 05215,110250,760 سر

M20 (3/4" DIA.) 06268,980313,160 سر

M25 (1" DIA.) 07519,640604,950 سر

M32 (1 1/4" DIA.) 08860,2601,001,030 سر

M40 (1 1/2" DIA.) 091,397,3701,626,490 سر

M50 (2" DIA.) 101,863,4402,169,350 سر

M63 (2 1/2" DIA) 112,329,5202,711,600 سر

M75 (3" DIA.) 122,687,6103,128,800 سر

M85 (3 1/4" DIA.) 133,046,2503,545,940 سر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب گلندھا - ضد انفجار ELTJ04EX
223258

گروه کد

فصل بیست و دوم - کارھای برق -  سرسیم بندی و اتصال کابل ھا

M6 (1/4 " DIA.) 01123,790 سر

M8 (5/16" DIA.) 02148,260 سر

M10 (3/8"  DIA.) 03173,590 سر

M12 (1/2" DIA.) 04198,070 سر

M16 (5/8" DIA.) 05297,680 سر

M20 (3/4" DIA.) 06371,660 سر

M25 (1" DIA.) 07718,600 سر

M32 (1 1/4" DIA.) 081,189,330 سر

M40 (1 1/2" DIA.) 091,932,400 سر

M50 (2" DIA.) 102,576,720 سر

M63 (2 1/2" DIA) 113,220,730 سر

M75 (3" DIA.) 123,716,240 سر

M85 (3 1/4" DIA.) 134,211,990 سر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

كارھای برق

فصل بیست و سوم - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

بھای ردیف ھای نصب سینی و نردبان كابل( قطعات مستقیم و درپوش) و كاندوئیت برحسب مترطول و بھای ردیف ھای نصب قطعات خاص سینی و1–
.نردبان كابل(زانو ، سه راه وچھارراه) برحسب تعداد محاسبه شده است

.در ردیف ھای مربوط به كاندوئیت، ھزینه نصب انواع بست به تعداد الزم و طبق مشخصات فنی منظور شده است2–
ھزینه ساخت و نصب تكیه گاه ھا(ساپورت ھا)، در ردیف ھای این فصل منظور نشده است و برای تعیین بھای آنھا، باید به ردیف ھای فصل ھای مربوط3–

.مراجعه شود
.نصب سینی و كاندوئیت روی انواع  تكیه گاه ھا بصورت یكسان در نظر گرفته شده است4–
در ردیف ھای مربوط به سینی و نردبان و كابل و كاندوئیت، ھزینه تھیه پیچ، مھره، پرچ، رولپالگ و امثال آنھا منظور نشده است. این قبیل لوازم، توسط5–

.كارفرما تھیه می شود یا ھزینه تھیه آن جداگانه محاسبه می شود
، نصب اتصاالت مربوط جزو ھزینه نصب متر طول خطوط منظور شده است و بابت(CLOSED TYPE)در ردیف ھای مربوط به كاندوئیت از نوع بسته6–

.اتصاالت، ھزینه جداگانه ای محاسبه نمی شود
زانو، سه راه، چھارراه و بطور كلی قطعات خاص سینی یا نردبان كابل در این فصل بصورت پیش ساخته فرض شده است و ردیف ھای مربوط تنھا شامل7–

.ھزینه نصب می باشد. در صورتی كه این قطعات در كارگاه توسط پیمانكار ساخته شود، ھزینه ساخت آن جداگانه محاسبه می شود
.در محاسبه بھای ردیف ھای نصب سینی و نردبان كابل، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است8–

حمل قطعات از انبار پیمانكار به محل نصب-
نصب قطعات روی تكیه گاه ھا شامل: برش در طول ھای الزم و نصب-
تثبیت مكانیكی و تنظیم و تراز كردن قطعات نصب شده-
طبق مشخصات فنی(EARTH BONDING)نصب اتصاالت زمین-
لكه گیری محل ھای برش در صورت نیاز-
تحویل به كارفرما-

:در محاسبه بھای ردیف ھای نصب كاندوئیت، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است9–
حمل قطعات از انبار پیمانكار به محل نصب-
برش و رزوه كردن سر كاندوئیت ھا (در صورت نیاز)-
نصب اتصاالت-
نصب بست ھا و كاندوئیت ھا-
)نصب بوشینگ ھا(در صورت نیاز-
تنظیم و تراز كردن خطوط و تحویل به كارفرما-
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CR [2] LT [3] SP

COVEREL,TEE,CROSSSTRAIGHT PART
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سینی ھا و نردبان ھای فوالدی ELTC01
230158

گروه کد

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

W<= 10 CM 0127,580295,230149,470 متر

10< W <=30 CM 0234,510443,310198,970 متر

30< W <= 60 CM 0344,810554,170223,740 متر

60< W <=80 CM 0451,780664,680248,510 متر

80 < W CM 0569,010737,990297,990 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CL [2] OP

CLOSED TYPEOPEN TYPE/WITH PLASTIC BUSH.
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب کاندوئیت ھا - فوالدی سخت ELTC02RS
231158

گروه کد

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

1/2" diam 01124,91074,060 متر

3/4" diam 02150,26089,960 متر

1" diam 03200,600121,770 متر

1 1/4" diam 04230,940134,940 متر

1 1/2" diam. 05259,500155,850 متر

2" diam 06274,350166,840 متر

2 1/2" diam 07299,830178,830 متر

3" diam 08324,900189,960 متر

3 1/2" diam 09360,040213,830 متر

4" diam 10425,340256,120 متر

5" diam 11500,140300,050 متر

6" diam 12544,240325,560 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب کاندوئیت ھا - فوالدی قابل انعطاف ELTC02FS
231258

گروه کد

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

3/4" diam 01176,440 متر

1 1/2" diam 02283,610 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و کاندوئیت

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب کاندوئیت ھا - پی-وی-سی ELTC02PV
231358

گروه کد

فصل بیست و سوم - کارھای برق - نصب سینی و نردبان کابل و
کاندوئیت

1/2" diam 0127,510 متر

3/4" diam 0233,100 متر

1" diam 0344,180 متر

1 1/4" diam 0450,680 متر

1 1/2" diam. 0557,450 متر

2" diam 0660,880 متر

2 1/2" diam 0766,410 متر

3" diam 0871,720 متر

3 1/2" diam 0979,440 متر

4" diam 1093,920 متر

5" diam 11110,540 متر

6" diam 12121,430 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

كارھای برق

فصل بیست و چھارم - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

بھای ردیف ھای نصب پانل، ترانسفورماتور و باتری، برحسب كیلوگرم و بھای ردیف ھای نصب با سداكت، برحسب مترطول و بھای ردیف ھای نصب1–
.جعبه تقسیم، پریزھای صنعتی و ایستگاه كنترل محلی بر حسب تعداد محاسبه شده است

ھزینه ساخت و نصب فریم ھا، راک ھا، تكیه گاه ھا و امثال آنھا در ردیف ھای این بخش محاسبه نشده است و برای این گونه فعالیت ھا، از2–
.ردیف فصل ھای مربوط استفاده می شود

.ردیف ھای این بخش، شامل نصب تجھیزات و تثبیت  آنھا به انواع تكیه گاه ھا(فریم، ساپورت و غیره) می باشد3–
در صورتی كه جعبه تقسیم از نوع پانل روشنایی باشد بھای نصب آن شامل ھزینه سرسیم بندی تمام سیم ھا و كابل ھای خروجی است. در سایر4–

.انواع جعبه تقسیم، برای سر سیم بندی باید از ردیف ھای فصل مربوط استفاده كرد
:در محاسبه بھای نصب پانل ھا، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است5–

حمل پانل ھا از انبار پیمانكار به محل نصب(در صورت نیاز)، نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی-
تثبیت مكانیكی شامل بستن پیچ ھای پانل ھا به كف و پیچ ھای رابط بین پانل ھای مجاور-
تنظیم و تراز كردن پانل ھا از لحاظ افقی و عمودی-
)تكمیل ارتباط الكتریكی بین پانل ھا (در صورت نیاز-
آزمایش عایقی و تحویل به كارفرما-

:در محاسبه بھای نصب ترانسفورماتورھا، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است
جاگذاری و نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی-
تثبیت مكانیكی و تنظیم و تراز كردن-
بازدید نھایی و تحویل به كارفرما-

:در محاسبه بھای نصب باسداكت، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است6–
بازرسی تحویل گیری و حمل قطعات از انبار كارفرما به انبار پیمانكار-
حمل از انبار پیمانكار به محل نصب-
نصب ساپورت خاص باسداكت به تكیه گاه ھای موجود-
نصب قطعات به ساپورت ھا و برقراری اتصال الكتریكی و مكانیكی بین قطعات طبق مشخصات فنی-
تنظیم و تراز كردن افقی و عمودی-
آزمایش عایقی و تحویل به كارفرما-

:در محاسبه بھای نصب باتری، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است7–
بازرسی تحویل گیری و حمل قطعات از انبار كارفرما به انبار پیمانكار-
حمل از انبار پیمانكار به محل نصب، جاگذاری و نصب در محل مقرر-
تكمیل اتصاالت الكتریكی و مكانیكی و تحویل به كارفرما-

:در محاسبه بھای نصب جعبه ھای تقسیم، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است8–
بازرسی تحویل گیری و حمل قطعات از انبار كارفرما به انبار پیمانكار-
حمل از انبار پیمانكار به محل نصب-
جاگذاری و نصب در محل مقرر-
آزمایش و تحویل به كارفرما-
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب پانل ھا ELPTPN
240158

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <=    25     KG 0147,350 کیلوگرم

25 < W <=  50  KG 0239,340 کیلوگرم

50 < W <=100 KG 0332,890 کیلوگرم

100 < W <=250 KG 0429,880 کیلوگرم

250 < W <=500 KG 0526,740 کیلوگرم

500<W KG 0622,210 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب ترانسفورمرھا ELPTTR
241158

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <=    1000     KG 0117,750 کیلوگرم

1000 < W <= 2500 0214,200 کیلوگرم

2500 < W <= 5000 KG 0310,990 کیلوگرم

5000 < W <= 10000 KG 049,130 کیلوگرم

10000 < W <= 30000 KG 056,880 کیلوگرم

30000 < W KG 065,920 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

BOLT & NUT CONNECTIONBLOCK-TYPE CONNECTION
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب باسداکت ھا ELPTBD
242158

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <=  50  KG/M 013,255,1302,767,630 متر

50 < W <100 KG/M 026,443,9904,843,720 متر

100<W  KG/M 038,235,3907,015,370 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب جعبه ھای تقسیم ELPTJB
243158

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <=    2   KG 01516,940 عدد

2 < W <=  10  KG 02607,410 عدد

10 < W <=25 KG 031,696,370 عدد

25 < W <=50 KG 043,391,360 عدد

50 < W <=100 KG 056,109,620 عدد

100 < W KG 067,504,380 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب باتری ھا ELPTRY
244158

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

W    <=    5   KG 0136,320 کیلوگرم

5 < W <=  15  KG 0231,070 کیلوگرم

15 < W KG 0324,330 کیلوگرم

342



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور، باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب ایستگاه کنترل محلی موتور ELPTCS
245158

گروه کد

فصل بیست و چھارم - کارھای برق - نصب پانل، ترانسفورماتور،
باسداکت، باتری و جعبه تقسیم

ALL TYPES 012,168,2001,809,760 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

كارھای برق

فصل بیست و پنجم - نصب سیستم روشنایی

.شودھای این فصل براساس تعداد محاسبه میبھای ردیف1–
شود. در صورت نیاز به پیش مونتاژ چراغ در كارگاه، ھزینه آن جداگانه محاسبهھای پیش مونتاژ چراغ نمیھای نصب چراغ شامل ھزینهبھای ردیف2–

.شودمی
.باشدبندی داخل چراغ نیز میھای نصب چراغ شامل ھزینه سرسیمبھای ردیف3–
.شودھای مربوط محاسبه میھای فصلھزینه ساخت و نصب ھر نوع پایه و  تكیه گاه برای تجھیزات این فصل، با استفاده از ردیف4–
.باشدگاه، براكت و غیره میھای این بخش، شامل نصب و تثبیت تجھیزات روی پایه، تكیهردیف5–
:، ھزینه تمام مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده استھادر محاسبه بھای نصب چراغ6–

حمل از انبار پیمانكار به محل نصب-
سازی و نصب چراغ طبق نقشه و مشخصات فنیآماده-
كارھای تكمیلی مانند نصب المپ، اتصال زمین-
آزمایش، روشن كردن و تحویل به كارفرما-
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب نور افکن ھا و چراغ ھای صنعتی ELIL01
250158

گروه کد

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

P <= 1000 WATT 012,437,6802,176,530 عدد

1000 < P WATT 022,879,4402,602,690 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] EX [2] WP

EXPLOSIONPROOFWEATHERPROOF
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای رشته ای ELIL02
251158

گروه کد

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

P  <= 100 WATT 012,001,7701,740,620 عدد

1000 < P WATT 022,437,6802,176,530 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CF [2] CS

FLUSH MOUNTEDSURFACE MOUNTED
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای فلورسنت - ضد گردو غبار ELIL03WP
252158

گروه کد

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT 011,575,4501,881,920 عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT 021,700,0502,010,880 عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT 031,880,2102,210,730 عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT 042,010,6002,324,040 عدد

MORE LAMPS AND WATT 052,267,3102,581,150 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] CF [2] CS

FLUSH MOUNTEDSURFACE MOUNTED
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای فلورسنت - ضد انفجار ELIL03EX
252258

گروه کد

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

1.2 LAMPS, 18/20 WATT 011,764,9102,082,370 عدد

1.2 LAMPS, 36/40 WATT 021,880,2102,210,730 عدد

3.4 LAMPS, 18/20 WATT 032,084,2302,396,130 عدد

3.4 LAMPS, 36/40 WATT 042,211,1602,524,480 عدد

MORE LAMPS AND WATT 052,455,6702,752,240 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب چراغ ھای متفرقه ELIL04
253158

گروه کد

فصل بیست و پنجم - کارھای برق - نصب سیستم روشنایی

AIRCRAFT WARNING

FIXTURE
014,407,690 عدد

EXIT FIXTURE 024,091,370 عدد

PHOTOCELL 032,840,950 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

كارھای برق

فصل بیست و ششم - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتدی

بھای ردیف ھای این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود، به استثنای زغال ریزی داخل چاه كه برحسب كیلوگرم و تسمه مسی كه برحسب1–
.مترطول محاسبه می شود

.برای اجرای كابل و سیم سیستم ھای این فصل، از بھای ردیف ھای فصل كابل كشی و سیم كشی استفاده می شود2–
بھای نصب میله ارت تا طول 2/5 متر و با  روش ضربه ای دستی(فرو كردن میله داخل زمین)، محاسبه شده است. در صورتی كه طول بیش از 2/5 متر3–

باشد، بابت ھر مترطول اضافی معادل 50% به بھای ردیف اضافه می شود. ھرگاه برای فروكردن میله از دریل واگن یا وسیله مشابه آن استفاده شود
.، ھزینه مربوط باید جداگانه محاسبه شود

:در محاسبه بھای نصب تجھیزات این فصل، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است4–
بازرسی، تحویل گیری و حمل انبار كارفرما به انبار پیمانكار-
حمل از انبار پیمانكار به محل نصب-
نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی-
آزمایش و تحویل به كارفرما-
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم حفاظت کاتدی ELER01
260158

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

TEST & BOND BOX-EXP

TYPE
012,631,740 دستگاه

TEST & BOND

BOX(INDUST.TYPE)
022,201,110 دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-EXP TYPE
032,482,850 دستگاه

CURRENT CONTROL

BOX-IND.TYPE
042,052,210 دستگاه

HIGH SILICON CAST IRON

ANODE
05578,650 دستگاه

MAGNESIUM ANODE 06483,020 دستگاه

SPLICING KIT & LINE TAP 07533,320 دستگاه

REFERENCE CELL 082,616,970 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - دیسپاچر ELER02DP
261158

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

W <= 2 KG 01509,760 دستگاه

W  > 2 KG 02849,970 دستگاه

352



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - کدولد (مسی) ELER02CW
261258

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

S <= 35 MM2 01376,570 عدد

35 < S <= 70 MM2C 02472,040 عدد

S  >  70  MM2 03563,710 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - الکترود (میله) زمین ELER02GR
261358

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

ALL TYPES 012,809,870 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - اتصال به تجھیزات ELER02CE
261458

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

S <= 16 MM2 01166,310 عدد

16 < S <=70 MM2 02232,440 عدد

S  >  70  MM2 03298,980 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - تسمه مسی ELER02TC
261558

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

ALL SIZES 01131,050 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - مخلوط ذغال ELER02CK
261658

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

ALL TYPES 0140,320 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم اتصال زمین - صفحه اتصال زمین ELER02EL
261758

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

ALL TYPES 01601,940 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر و حفاظت کاتودی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم  برق گیر ELER03
262158

گروه کد

فصل بیست و ششم - کارھای برق - نصب سیستم اتصال زمین، برق گیر
و حفاظت کاتودی

ARRESTER 011,727,820 دستگاه

DISCONNECTON KIT 02194,640 دستگاه

LIGHTNING TERMINAL

(500 MM)
03895,930 دستگاه

359



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

كارھای برق

فصل بیست و ھفتم – نصب تجھیزات ارتباطی

.بھای ردیف ھای این فصل برحسب تعداد محاسبه می شود1–
.ھرگونه سرسیم بندی كابل ھا و سیم ھای ورودی به تجھیزات این بخش، جزو ھزینه نصب منظور شده است2–
.ھزینه ساخت و نصب ھر نوع پایه و تكیه گاه برای تجھیزات این فصل، با استفاده از ردیف ھای فصل ھای مربوط محاسبه می شود3–
.ردیف ھای این فصل، شامل سرسیم بندی و برقراری اتصال الكتریكی الزم می باشد4–
.ردیف ھای این فصل، شامل نصب و تثبیت تجھیزات روی پایه، تكیه گاه، براكت و غیره می باشد5–
:در محاسبه بھای نصب تجھیزات ارتباطی، ھزینه تمامی مراحل الزم از جمله مراحل اجرایی زیر منظور شده است6–

بازرسی، تحویل گیری و حمل از انبار كارفرما به انبار پیمانكار–
حمل از انبار پیمانكار به محل نصب–
نصب در محل مقرر طبق نقشه و مشخصات فنی–
آزمایش و تحویل به كارفرما–
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلفن - دستگاه گوشی تلفن ELCOTP01
270158

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

ALL TYPES 012,285,980 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلفن - جعبه ترمینال ELCOTP02
270258

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

1 TO 10-PAIR 011,738,540 دستگاه

10 TO 20-PAIR 021,956,480 دستگاه

20 TO 50-PAIR 032,171,630 دستگاه

50 TO 100-PAIR 042,604,130 دستگاه

MORE THAN 100-PAIR 053,252,360 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلفن - آکوستیک ھود ELCOTP03
270358

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

ALL TYPES 012,104,070 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم فراخوان ELCOPG
271158

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

MICROPHONE ON WALL

OR STAND
011,084,230 دستگاه

MICROPHONE ON DESK 02902,820 دستگاه

LOUDSPEAKER (INDOOR) 031,265,640 دستگاه

LOUDSPEAKER

(OUTDOOR)
041,447,050 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم تلویزیون مدار بسته ELCOTV
272158

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

CAMERA 015,431,350 دستگاه

MONITOR 028,636,180 دستگاه

CONTROL SET 0310,495,140 دستگاه

365



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

نصب سیستم ساعت مرکزی ELCOCK
273158

گروه کد

فصل بیست و ھفتم - کارھای برق - نصب تجھیزات ارتباطی

INDOOR 011,447,050 دستگاه

OUTDOOR 021,678,390 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

كارھای برق

فصل بیست و ھشتم – پیش اندازی و راه اندازی برق

با توجه به اینكه پیش راه اندازی و راه اندازی سیستم برق، بخش تفكیک ناپذیری از كار نصب تجھیزات برقی می باشد از این رو، برای ھر سیستم،1–
آزمایش ھا و بازبینی ھای الزم قبل از برق دار كردن سیستم، به شرح پیوست1 مندرج در انتھای دفترچه، فھرست شده است. ھرگاه الزم باشد

.آزمایش ھایی اضافه بر موارد فھرست شده انجام شود، ھزینه آنھا جداگانه محاسبه می شود
تأمین دستگاه ھا و ابزار الزم برای آزمایش ھای پیش راه اندازی و راه اندازی، به عھده پیمانكار است و از این بابت ھزینه جداگانه ای محاسبه نمی شود.2–

در مواردی كه از تجھیزات ویژه در كار استفاده شود و این تجھیزات نیاز یه دستگاه ھا یا ابزار خاص پیش راه اندازی داشته باشد، كارفرما این دستگاه ھا
.و ابزار آالت را در سفارش خرید منظور نموده و در اختیار پیمانكار قرار می دھد. تعیین این گونه موارد به عھده مھندس مشاور است

، ھزینه آنHIGH POT TEST آزمایش ھای مربوط به عایق تجھیزات با استفاده از مگر تستر در نظر گرفته شده است و در صورت نیاز به استفاده از3–
.جداگانه محاسبه می شود

، پانل ھای مربوط بهVSDS در این فصل پانل ھای عمومی مورد نظر قرار گرفته است. در مواردی كه پیش راه اندازی و راه اندازی پانل ھای خاص( مانند4–
.بسته ھای یكجا خرید و غیره) مورد نظر باشد، ھزینه ھای مربوط باید جداگانه محاسبه شود
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش 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

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار متوسط ELPC01
280158

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

I <=2000 A 014,3104,6604,080 کیلوگرم

2000 < I <=5000 A 022,9103,1102,830 کیلوگرم

I > 5000 A 031,8101,9401,850 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار ضعیف - پانل ھای قدرت ELPC0201
281158

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

I <=2000 A 014,250 کیلوگرم

2000 < I <=5000 A 023,840 کیلوگرم

I > 5000 A 033,640 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار ضعیف - پانل ھای ام _سی_سی ELPC0202
281258

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

ALL TYPES 01970,680 خروجی
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای فشار ضعیف - پانل ھای روشنائی ELPC0203
281358

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

ALL TYPES 0122,650 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش 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

(بھاي واحد (ريال

ترانسفورمرھا ELPC03
282158

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

S <= 1 MVA 013,2403,8800 کیلوگرم

1 < S <= 2.5 MVA 022,1702,6402,580 کیلوگرم

2.5 < S <= 10 MVA 031,7501,9401,950 کیلوگرم

S> 10 MVA 049801,1001,070 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت1موتورھا - تا  ELPC0401
283158

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

UO TO 50 KW 01735,210 دستگاه

> 50 KW 021,176,330 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت6.6تا 1موتورھا - بزرگتر از  ELPC0402
283258

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

UO TO 50 KW 011,429,570 دستگاه

> 50 KW 022,450,680 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلو ولت11تا 6.6موتورھا - بزرگتر از  ELPC0403
283358

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

UP TO 2000 KW 011,633,790 دستگاه

2000 < P <= 4000 KW 022,859,130 دستگاه

> 4000 KW 033,676,030 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھای خاص ELPC05
284158

گروه کد

فصل بیست و ھشتم - کارھای برق - پیش اندازی و راه اندازی برق

UP TO 25 KW 016,210 کیلوگرم

25 < P <= 50 KW 024,530 کیلوگرم

P > 50 KW 033,880 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کیلومتر تجھیزات کارھای برقی5فصل بیست و نھم - کارھای برق - حمل بیش از 

كارھای برق

فصل بیست و نھم - حمل بیش از 5 کیلومتر تجھیزات کارھای برقی

ردیف ھای این فصل بابت اضافه بھا حمل تجھیزات و مصالح تحویلی به پیمانكار در مواردی است كه فاصله انبار كارفرما تا محل نصب بیش از 5 كیلومتر می باشد.
ھزینه ھای تحویل مصالح، بارگیری و تخلیه و حمل تا 5 كیلومتر در قیمت ھای نصب منظور شده است و فقط ھزینه حمل مازاد بر 5 كیلومتر از ردیف ھای این فصل

.بر اساس "تن - كیلومتر" محاسبه می شود
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

کیلومتر تجھیزات کارھای برقی5فصل بیست و نھم - کارھای برق - حمل بیش از 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کیلومتر5حمل بیش از  ELTR
290158

گروه کد

کیلومتر تجھیزات5فصل بیست و نھم - کارھای برق - حمل بیش از 
کارھای برقی

ALL WEIGHTS &

DISTANCES
013,440 تن/کیلومتر

378



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

كارھای ابزاردقیق

فصل سی و یكم – عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دستگاه ھای ابزاردقیق در محوطه

در ھر یک از ردیف ھای این فصل، ھزینه عملیات نصب ادوات ابزاردقیق شامل تحویل گیری از كارفرما، كالیبراسیون، بازرسی محل نصب، نصب و 1–
.آزمایش و تحویل كار انجام شده در مقاطع مختلف، طبق استاندارد صنعت نفت و براساس دستورالعمل ھای اجرایی منظور شده است

،VORTEX،CORIOLISمانند فرستنده ھای جریان از انواع مغناطیسی، (IN LINE INSTRUMENTS)در ادوات مستقر در امتداد خطوط لوله2–
ULTRASONIC ،MASTER ORIFICEتوربینی، انواع شیرھای كنترل و قطع و وصلی و فرستنده ھای جمع كننده مقادیر جریان ،(INTEGRAL

ORIFICE FLOW)و یا FLOW TOTALIZERSلوله ھای ونتوری، شیرھای اطمینان و غیره كه دارای جھت مشخصی می باشند و نصب آنھا توسط ،
انجام می شود، تمامی فعالیت ھایی كه باید توسط گروه ابزاردقیق صورت گیرد، از جمله تست ھای عملكرد،(PIPING)گروه لوله كشی

كالیبراسیون، تطبیق با مشخصات فنی(بسته به مورد) بازرسی و نظارت نصب، ارائه گزارش ھای بازرسی و تحویل كارھای انجام شده، طبق
.دستورالعمل ھای اجرایی، منظور شده است

.ھزینه نصب ادوات درج شده بند 2، از گروه لوله كشی محاسبه می شود3–
.ھزینه نصب برای کالس ھای مختلف فشار در اتصاالت فلنجی ادوات ابزاردقیق یکسان منظور شده است4–
.در صورتی كه ادوات ابزاردقیق روی پكیج ھا نصب شده باشد، قیمت ھر یک از ردیف ھای مربوط، در ضرایبی طبق جدول زیر ضرب می شود5–

P/DP/LT,TT ( TRANSMITTERS)     ضریب 0/4      نوع دستگاه
F.P.L.T ( SWITCHES)     ضریب 0/5      نوع دستگاه
SOV/LOCAL INDICATORS/PG/TGضریب 0/35    نوع دستگاه
T/C& RTDضریب 0/3      نوع دستگاه
CV/HV/PSV/FE/PDMERERضریب 0/75    نوع دستگاه

باشد، بابت ھزینه(PROTECTION  BOX  OR HEATING BOX)در مواردی  كه نیاز به نصب ادوات ابزاردقیق در داخل جعبه محافظ  و یا گرم کننده6–
.نصب جعبه و اضافه كاری مربوط به اتصاالت ادوات در داخل جعبه، معادل 55% قیمت ردیف مربوط (ردیف ھای نصب ادوات) اضافه محاسبه می شود
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - فرستنده ھا INFEFIEL01
310158

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

P/DP/T TR WITH

CAPILLARY
013,642,510 دستگاه

P/DP/T TR WITHOUT

CAPILLARY
023,087,860 دستگاه

INTEGRAL ORIFICE FLOW

TRANS.
033,164,770 دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPEINTEGRAL ORIFICE

FLOW TRANS.

0411,429,470 دستگاه

DP TRANS. FLANGED( UP

TO 4")
053,309,720 دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
063,509,340 دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32"- 72"
076,856,600 دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >72" 087,355,650 دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP TO

32"
098,128,190 دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32"-72"
105,783,700 دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >72" 116,075,910 دستگاه

LEVEL RADAR TYPE 126,602,900 دستگاه

LEVEL SERVO GAUGE 136,087,880 دستگاه

LEVEL ULTRASONIC TYPE 1410,748,210 دستگاه

LEVEL VIBRATION TYPE 154,416,870 دستگاه

TANK LEVEL METER(FLOAT

TYPE)
1711,439,110 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - نمایشگرھا و سوئیچ ھا INFEFIEL02
310258

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

LEVEL SWITCHE

EXT.FLOAT TYPE
015,472,150 دستگاه

LEVEL SWITCH INT.FLOAT

TYPE
024,706,320 دستگاه

LEVEL SWITCH

VIBRATION TYPE
032,254,850 دستگاه

FLOW,PRESS.,TEMP.SWIT

CHES
042,710,960 دستگاه

LOCAL INDICATORS 051,920,010 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - شیرھای مغناطیسی و
حسگرھا

INFEFIEL03
310358

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

SOLENOID VALVES 011,162,700 دستگاه

GAS DETECTOR 022,845,850 دستگاه

HEAT DETECTOR(RATE OF

RISE)
032,598,480 دستگاه

SMOKE DETECTOR 041,341,410 دستگاه

FLAME DETECTOR(UV/IR) 051,491,710 دستگاه

FLAME DETECTOR (BEAM) 064,547,130 دستگاه

LINEAR HEAT

DETECTOR(LHD)
074,599,460 دستگاه

MAN.CALL

POINT,PB,BREAKING
081,165,730 دستگاه

HORN,BEACON,FLASH

LIGHT
091,932,980 دستگاه

SIREN 102,679,700 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

RTDادوات واقع در محوطه - ادوات الکترونیکی - ترموکوپل ھا و  INFEFIEL04
310458

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

THERMOCOUPE  L=<60

CM
01915,030 دستگاه

THERMOCOUPE  L > 60 CM 021,251,510 دستگاه

SKIN TYPE

THERMOCOUPLES
033,229,770 دستگاه

RESISTANCE

THERMOCOUPLES
04844,620 دستگاه

THERMOWELL  L=<60 CM 05875,020 دستگاه

THERMOWELL  L>60 CM 061,110,880 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات نیوماتیکی - فرستنده ھا INFEFIPN01
310758

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

P/DP/T TR. WITH

CAPILLARY
014,107,150 دستگاه

P/DP/T TR. WITHOUT

CAPILLARY
023,782,230 دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE UP

TO 32"
037,728,800 دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE >

32-72"
048,255,730 دستگاه

LEVEL EXT.DIS.TYPE > 72" 059,071,480 دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE UP TO

32"
066,596,110 دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE >

32-72"
076,904,670 دستگاه

LEVEL INT.DIS.TYPE > 72" 087,461,180 دستگاه

LEVEL TR. AIR PURGE

TYPE
094,016,410 دستگاه

DP TR.FLANGED (UP TO

4")
104,161,980 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات نیوماتیکی - نمایشگرھا و سوئیچ ھا INFEFIPN02
310858

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

LEVEL SWITCH EXT.FLOAT

TYPE
016,089,280 دستگاه

LEVEL SWITCH INT. FLOAT

TYPE
025,081,460 دستگاه

FLOW, PRESS, TEMP.

SWITCHES
033,232,530 دستگاه

LOCAL INDICATORS 041,920,010 دستگاه

INDDICATING/

CONVERTOLLER
055,098,390 دستگاه

LOCAL PRES/FLOW/TEM

RECORDER
065,957,410 دستگاه

AIR FILTER REGULATOR 07793,160 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - ادوات مکانیکی INFEFIME
311158

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

LEVEL GAUGES 013,350,710 دستگاه

TANL LEVEL

INDICATOR(FLOAT)
027,438,410 دستگاه

PRESS.GAUGES THREADED

CONN.
031,820,570 دستگاه

PRESSURE GAUGE

FLANGED CONN.
042,144,710 دستگاه

PRESS.GAUGE WITH

CAPILLARY
052,346,750 دستگاه

DRAFT GAUGES 063,769,210 دستگاه

TEMPERTURE

GAUGES(BIMETAL)
071,820,280 دستگاه

GAS ACTUATED

THERMOMETER
082,320,050 دستگاه

ROTAMETERS 092,398,000 دستگاه

ANNUBARS 104,365,370 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات - شیر
ھای کنترل

INFEFICA01
311458

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

UP TO 4" 012,730,220 عدد

OVER 4" UP TO 8" 023,050,200 عدد

OVER 8" UP TO 12" 033,278,530 عدد

OVER 12" UP TO 20" 044,450,710 عدد

OVER 20" UP TO 32" 056,130,880 عدد

OVER 32" 0610,214,910 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات - شیر
ھای موتوری

INFEFICA02
311558

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

UP TO 4" 012,384,520 عدد

OVER 4" UP TO 8" 022,842,780 عدد

OVER 8" UP TO 12" 033,140,250 عدد

OVER 12" UP TO 20" 043,413,600 عدد

OVER 20" UP TO 32" 054,748,060 عدد

OVER 32" 067,449,280 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات - شیر
ھای قطع و وصل

INFEFICA03
311658

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

UP TO 4" 012,384,520 عدد

OVER 4" UP TO 8" 022,704,500 عدد

OVER 8" UP TO 12" 032,932,830 عدد

OVER 12" UP TO 20" 044,105,010 عدد

OVER 20" UP TO 32" 055,785,170 عدد

OVER 32" 069,523,500 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات - شیر
ھای اطمینان

INFEFICA04
311758

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

UP TO 4" 012,306,280 عدد

OVER 4" UP TO 8" 022,742,030 عدد

OVER 8" UP TO 12" 033,132,750 عدد

OVER 12" UP TO 20" 043,545,990 عدد

OVER 20" UP TO 32" 054,690,770 عدد

OVER 32" 067,556,030 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات - صفحات
اوریفیس

INFEFICA05
311858

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

UP TO 4" 01878,460 عدد

OVER 4" UP TO 8" 021,011,570 عدد

OVER 8" UP TO 12" 031,151,110 عدد

OVER 12" UP TO 20" 041,306,750 عدد

OVER 20" UP TO 32" 051,711,930 عدد

OVER 32" 062,213,650 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات واقع در محوطه - کالیبراسیون و / یا کنترل مشخصات - انواع
جریان سنج ھای در طول خط

INFEFICA06
311958

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

UP TO 4" 011,395,310 عدد

OVER 4" UP TO 8" 021,721,290 عدد

OVER 8" UP TO 12" 031,982,070 عدد

OVER 12" UP TO 20" 042,242,850 عدد

OVER 20" UP TO 32" 052,503,630 عدد

OVER 32" 062,699,220 عدد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

فصل سی و یکم – عملیات نصب در محوطه

جعبه تقسیم و تابلوھای كنترل محلی2-

ھزینه نصب تجھیزات این فصل، بر مبنای وزن و شامل وزن جعبه تقسیم و یا تابلوھای محلی با تمامی متعلقات و ادوات ابزار دقیق نصب1-
.شده روی آن می باشد

. برای نصب جعبه تقسیم محلی از نوع فیلدباس حداقل وزن مبنا 12 کیلوگرم منظور می شود2-
در صورتی كه در تابلوھای محلی، ادوات ابزار دقیق تعبیه شده باشد كه نیاز به آزمایش و تنظیم داشته باشد، ھزینه مربوط به3-

كالیبراسیون آنھا، از ردیف ھای كالیبراسیون ادوات ابزار دقیق نصب شده تابلوھای كنترل (از فصل نصب تجھیزات اتاق كنترل) محاسبه می
.شود

برای نصب تجھیزات با وزن باالتر از 100 كیلوگرم تا ارتفاع 11 متر، از ردیف مربوط و در ارتفاعھای باالتر تا 30 متر، یا ضریب 1/06 و باالتر از4-
.30 متر، با ضریب 1/12 نسبت به قیمت ردیف مربوط، محاسبه می شود
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

جعبه تقسیم ھا و پانل ھای محلی INFEJB
312158

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

W: UP TO 25 KG 0157,580 کیلوگرم

W 26-50 KG 0246,290 کیلوگرم

W 51-100 KG 0335,630 کیلوگرم

W: 101-250 KG 0432,920 کیلوگرم

W: 251-500 KG 0521,760 کیلوگرم

W: >500 0617,570 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

فصل سی و یکم – عملیات نصب در محوطه

آناالیزرھا3-

.در ھر یك از ردیف ھای این فصل، تمامی آزمایش ھای جاری كه برای تكمیل عملیات نصب آناالیزر الزم است در نظر گرفته شده است1-
، ھزینه نصب آن از ردیف ھای متناظر در بخش مسیرھای كابل(TUBING) در صورت نیاز به سینی یا موارد مشابه برای مسیر كابل كشی2-

.كشی محاسبه می شود
ھزینه نصب آناالیزرھا و كابینت ھای با وزن باالتر از 100 كیلوگرم تا ارتفاع 11 متر، از ردیف مربوط و تا ارتفاع 30 متر با ضریب 1/06 و برای3-

.ارتفاع باالتر از 30 متر با ضریب 1/12 ، نسبت به ردیف مربوط محاسبه می شود
.برای وزنھای كمتر از 10 كیلوگرم معادل وزن 10 كیلوگرم محاسبه می شودRACK MOUNTED ھزینه نصب آناالیزرھا از نوع4-
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - آناالیزرھا و پانل ھای آماده سازی - انواع نصب
RACKشده روی 

INFEAN0101
313158

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

OVER 10 KG 01322,850 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - آناالیزرھا و پانل ھای آماده سازی - انواع نصب
شده داخل کابینت

INFEAN0102
313258

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

UP TO 50 KG 01120,940 کیلوگرم

OVER 50 KG 0299,760 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - نمونه گیرھا INFEAN02
313358

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

UP TO 10 KG 011,296,150 کیلوگرم

OVER 10 KG 022,630,950 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - سیلندرھای گاز و ملحقات INFEAN03
313458

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

ALL SIZES 019,970 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - لوله کشی INFEAN04
313558

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

ALL SIZES =< 1" 011,128,080 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

سیستم ھای آناالیزر - نصب تیوب ھا INFEAN05
313658

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

ALL SIZES 01225,570 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

فصل سی و یکم – عملیات نصب در محوطه

خطوط  فرآیندی ابزار دقیق4-

ھزینه مربوط به نصب خطوط فرآیندی، با پیش فرض استفاده از مانیفلد پیش ساخته محاسبه شده اند در صورت ساخت و نصب مانیفلد در1-
.كارگاه، ھزینه آن از ردیف مربوط به خطوط فرآیندی جداگانه محاسبه می شود

.، در صورت نیاز، فقط ھزینه ساخت و نصب مانیفلد محاسبه می شودCAPILLARY برای برخی ادوات دقیق با خطوط2-
برای حالت ھایی كه خطوط فرآیندی بصورت تركیبی طراحی شده باشند، در صورتی كه بیش از 80% تعداد اتصاالت از یك جنس باشند،3-

ھزینه نصب از ردیف مربوط به ھمان جنس محاسبه می شود، در غیر اینصورت به نسبت درصد تعداد اتصاالت از ھر جنس، از ردیف ھای
.متناظر محاسبه می گردد

برای جداسازی سیال فرآیند از ادوات ابزار دقیق، ھزینه نصب آن از ردیف مربوط برای ھر عدد جداگانهSEAL POT در صورت استفاده از4-
.محاسبه می شود

.در تمام ردیفھای خطوط فرآیندی، اجرای آزمایش فشار و تحویل خطوط منظور شده است5-
.، ھزینه انجام آن از ردیف متناظر در گروه لوله كشی، محاسبه می شودPWHT در صورت نیاز به عملیات حرارتی6-
.در ھر یك از ردیف ھای این فصل، نصب تمام اتصاالت (فیتینگ ھا، شیرھا و سایر متعلقات مورد نیاز) منظور شده است7-
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) ادوات
)PD(

INFEPP01
314158

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

CARBON STEEL 019,021,180 مجموعه

STAINLESS STEEL 0211,417,120 مجموعه

ALLOY STEEL 0311,177,150 مجموعه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) ادوات
)P(

INFEPP02
314258

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

CARBON STEEL 016,393,370 مجموعه

STAINLESS STEEL 028,172,220 مجموعه

ALLOY STEEL 038,009,220 مجموعه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ)
فشارسنج ھا

INFEPP03
314358

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

CARBON STEEL 013,448,050 مجموعه

STAINLESS STEEL 024,406,510 مجموعه

ALLOY STEEL 034,326,020 مجموعه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) ادوات
)DP(

INFEPP04
314458

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

STANDARD SIZE 013,659,830 مجموعه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) ادوات
)P(

INFEPP05
314558

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

STANDARD SIZE 012,102,610 مجموعه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق - لوله کشی (ھوک آپ) فشار
سنج ھا

INFEPP06
314658

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

STANDARD SIZE 012,011,170 مجموعه

408



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق - پیش ساخت سه راھه INFEPP07
314758

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

CARBON STEEL 012,826,160 مجموعه

STAINLESS STEEL 024,363,860 مجموعه

ALLOY STEEL 034,110,820 مجموعه

TUBING TYPE 041,399,290 مجموعه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق-  پیش ساخت پنج راھه INFEPP08
314858

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

CARBON STEEL 014,710,270 مجموعه

STAINLESS STEEL 026,904,000 مجموعه

ALLOY STEEL 036,662,740 مجموعه

TUBING TYPE 041,872,200 مجموعه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی ھای فرآیندھای ابزار دقیق - محفظه ھای جدا کننده INFEPP09
314958

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

CARBON STEEL 012,307,870 مجموعه

STAINLESS STEEL 023,363,340 مجموعه

ALLOY STEEL 033,284,060 مجموعه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

فصل سی و یکم – عملیات نصب در محوطه

شبكه خطوط ھوایی ابزار دقیق5-

.در ھر یك از ردیف ھای این فصل، ھزینه نصب فیتینگ ھا، شیرھا و سایر متعلقات مربوط در مسیر لوله كشی، منظور شده است1-
.در ھر یك از ردیف ھا، تمامی آزمایش ھای تكمیلی عملیات نصب و تحویل كار به كارفرما ، طبق مشخصات فنی، منظور شده است2-
در ردیف ھای مربوط به لوله ھای فوالدی زنگ نزن و مسی قطرھای از 1/4 تا 1/2 اینچ، نصب تمامی فیتینگ ھا و متعلقات مورد نیاز، منظور3-

.شده است
در زمان ھای آزمایش خطوط ھوایی ابزار دقیق، باید از خطوط ایزوله شود و ھزینه ھای بازكردن اتصاالت و اتصال مجدد آنھا پس از آزمایش4-

.خطوط، در ردیف ھای مربوط منظور شده است
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - لوله کشی گالوانیزه INFEAP01
315158

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

D: 1/2" 01212,480 متر

D: 3/4" 02264,650 متر

D: 1" & 1 1/2" 03316,810 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - نصب تیوب ھای مسی INFEAP02
315258

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

STANDARD SIZE 01212,260 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق-  نصب تیوب ھای فوالد زنگ نزن INFEAP03
315358

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

STANDARD SIZE 01252,690 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

شبکه ھوای ابزار دقیق - مخزن ھای ھوا INFEAP04
315458

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

STANDARD SIZE 011,070,530 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

فصل سی و یکم – عملیات نصب در محوطه

لوله ھای بخار گرم كننده6-

در ردیف ھای این فصل، لوله ھای از 3/8 تا 1/2 اینچ ھمراه با نصب تمامی فیتینگ ھا و سایر متعلقات الزم بعھده نصب جدا سازھا1-
(SPACERS)و بستن لوله ھا، منظور شده است.

.در ردیف ھای این فصل، تمامی آزمایش ھای تكمیلی عملیات نصب و تحویل طبق مشخصات فنی منظور شده است2-
.عایقكاری خطوط لوله ابزار دقیق به عنوان بخشی از مبحث عایقكاری، در گروه نصب تجھیزات، رنگ و عایق منظور شده است3-

417



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

لوله کشی حرارتی INFEST
316158

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

COPPER TUBING 01112,230 متر

S.S TUBING 02133,040 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

فصل سی و یکم – عملیات نصب در محوطه

كابل كشی ھا و اتصاالت7-

در ھر یك از ردیف ھای این فصل، عملیات تكمیلی نصب شامل زدن شماره كابل ، بستن كمربند پالستیكی و یا فلزی برای مھار كابل و1-
.منظور شده است(CABLE MARKER) نصب عالئم مشخصه مسیر كابل در موارد نیاز

.در ھر یك از ردیف ھای این فصل، تمامی بازرسی ھا و آزمایش ھا و تحویل كار انجام شده در مقاطع مختلف، منظور شده است2-
.ردیف ھای مربوط به كابل كشی زیرزمینی، اجرای كابل، داخل ترانشه بتونی یا كانال خاكی را شامل می شود3-
.در ردیف ھای مربوط به كابل كشی روی زمینی، اجرای كابل روی سینی، نردبان كابل و داخل كاندوئیت یكسان در نظر گرفته شده است4-
در صورتی كه اجرای حداقل 80% از طول یك كابل در مسیر مشخصی (مثال زیرزمینی) انجام شود، ھزینه آن ردیف مربوط محاسبه می5-

.گردد در غیر اینصورت، قیمت كار انجام شده به نسبت طول مسیر كابل تحت ردیف مربوطه محاسبه می شود
.در ردیف ھای كابل كشی زیرزمینی این فصل، عملیات خاكی ترانشه ھا نشده است6-
ھزینه كابل كشی برای كابل ھای فیلد باس عینا" از ردیف ھای متناظر كابل كشی سیگنال (با توجه به تعداد رشته ھا) پرداخت میشود7-
و نصب كابلشو، آرایش سیم ھا و(WIRE NUMBERING) در ھر یك از ردیف ھای سر سیم بندی و اتصاالت، عملیات شماره گذاری سیم ھا8-

.آزمایش ھای مورد نیاز منظور شده است

419



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - زیر زمینی.دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل ھای سیگنال

INFECB010101
317158

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

2-10 CORES 0138,90032,31025,970 متر

12-20 CORES 0241,16034,21027,490 متر

22-30 CORES 0344,31036,95029,640 متر

32-40 CORES 0447,03039,10031,370 متر

42-50 CORES 0552,90043,98035,310 متر

>50 CORES 0670,55058,64047,090 متر

420



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - زیر زمینی.دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل ھای ترموکوپل

INFECB010102
317258

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

2-10 CORES 0141,16037,08027,490 متر

12-20 CORES 0247,03042,37031,370 متر

22-30 CORES 0352,77047,65035,710 متر

32-40 CORES 0458,78052,94038,850 متر

42-50 CORES 0570,55063,54047,090 متر

>50 CORES 0686,84078,26062,580 متر

421



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AL [2] AR [3] UA

ARMOURED WITH LEAD SHEATHARMOUREDUNARMOURED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - زیر زمینی.دفنی یا داخل
کانال بتنی - کابل ھای قدرت و سیستم اعالن خطر

INFECB010103
317358

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

S  <=16  MM2 0141,16037,08027,490 متر

16 < S <= 40 MM2 0247,03042,37031,370 متر

40 < S <= 64 MM2 0358,78052,94039,250 متر

64 < S <= 100 MM2 0470,55063,54047,090 متر

100 < S <= 140 MM2 0586,84078,26062,580 متر

140 < S <= 190 MM2 06101,50092,92074,330 متر

422



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - روسینی، نردبان یا داخل
کاندوئیت - کابل ھای سیگنال

INFECB010201
317458

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

2-10 CORES 0142,50032,290 متر

12-20 CORES 0244,97034,170 متر

22-30 CORES 0348,51036,860 متر

32-40 CORES 0451,34039,020 متر

42-50 CORES 0557,73043,750 متر

>50 CORES 0677,04058,550 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - روسینی، نردبان یا داخل
کاندوئیت - کابل ھای ترمو کوپل

INFECB010202
317558

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

2-10 CORES 0144,96034,170 متر

12-20 CORES 0251,34039,020 متر

22-30 CORES 0357,79043,920 متر

32-40 CORES 0464,24048,820 متر

42-50 CORES 0577,04058,550 متر

>50 CORES 0695,48077,850 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] AR [2] UA

ARMOUREDUNARMORED
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - روسینی، نردبان یا داخل
کاندوئیت - کابل ھای قدرت و سیستم اعالن خطر

INFECB010203
317658

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

S  <=16  MM2 0144,97034,170 متر

16 < S <= 40 MM2 0251,34039,010 متر

40 < S <= 64 MM2 0364,24048,800 متر

64 < S <= 100 MM2 0477,04058,550 متر

100 < S <= 140 MM2 0595,48077,880 متر

140 < S <= 190 MM2 06113,38092,490 متر

425



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - خواباندن کابل ھا - کابل ھای نوری-کواکسیال INFECB0104
317758

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

STANDARD SIZE 0198,770 متر

426



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

METALICPLASTIC
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندھا - ضد گرد و غبار INFECB0201
318158

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

M6 (1/4 " DIA.) 0187,58073,650 عدد

M8 (5/16" DIA.) 02104,90088,360 عدد

M10 (3/8"  DIA.) 03122,470103,020 عدد

M12 (1/2" DIA.) 04140,030117,980 عدد

M16 (5/8" DIA.) 05209,800176,420 عدد

M20 (3/4" DIA.) 06262,500220,710 عدد

M25 (1" DIA.) 07507,180426,790 عدد

M32 (1 1/4" DIA.) 08839,440706,240 عدد

M40 (1 1/2" DIA.) 091,363,6401,147,450 عدد

M50 (2" DIA.) 101,818,9101,530,170 عدد

M63 (2 1/2" DIA) 112,273,6401,912,930 عدد

427



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - نصب گلندھا - ضد انفجار - فلزی INFECB020201
318258

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

M6 (1/4 " DIA.) 01105,870 عدد

M8 (5/16" DIA.) 02127,240 عدد

M10 (3/8"  DIA.) 03148,540 عدد

M12 (1/2" DIA.) 04169,380 عدد

M16 (5/8" DIA.) 05254,200 عدد

M20 (3/4" DIA.) 06317,920 عدد

M25 (1" DIA.) 07614,550 عدد

M32 (1 1/4" DIA.) 081,017,040 عدد

M40 (1 1/2" DIA.) 091,652,670 عدد

M50 (2" DIA.) 102,203,450 عدد

M63 (2 1/2" DIA) 112,459,360 عدد

428



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی اتصاالت - زره دار با غالف
سربی

INFECB0301
318558

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

2-4 CORES 0148,97090,760105,290 سر

5-10 CORES 02122,750227,230262,570 سر

12-20 CORES 03177,460328,520378,710 سر

22-30 CORES 04235,100435,770501,310 سر

32-40 CORES 05305,740565,970650,120 سر

42-50 CORES 06447,020748,260798,940 سر

>50 CORES 07748,350840,5200 سر

429



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی اتصاالت - زره دار INFECB0302
318658

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

2-4 CORES 0145,97085,18098,770 سر

5-10 CORES 02115,680214,360247,510 سر

12-20 CORES 03167,820311,170358,920 سر

22-30 CORES 04222,780413,120475,010 سر

32-40 CORES 05290,160537,530617,800 سر

42-50 CORES 06424,920711,710760,600 سر

>50 CORES 07711,2601,134,7200 سر

430



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

SIGNAL CABLESTHERMOCOUPLE EXT.CABLESPOWER & ALARM CABLES
رديف

(بھاي واحد (ريال

کابل کشی و اتصاالت - سر سیم بندی اتصاالت - بدون زره INFECB0303
318758

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

2-4 CORES 0138,54071,37082,770 سر

5-10 CORES 02100,180185,220213,720 سر

12-20 CORES 03148,250274,550316,110 سر

22-30 CORES 04199,090368,560424,140 سر

32-40 CORES 05263,080486,900559,210 سر

42-50 CORES 06393,670652,580694,270 سر

>50 CORES 07671,3601,054,9500 سر

431



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

فصل سی و یکم – عملیات نصب در محوطه

مسیرھای كابل8-

بصورت پیش ساخته فرض شده است، در(CROSS, TEE, ELBOW…) در تمام ردیفھای این فصل، اتصاالت مورد نیاز میانی سینی و نردبان1-
.غیر اینصورت، ھزینه ساخت قطعات پیشگفته باید جداگانه محاسبه شود

ھزینه نصب پیچ و مھره و مانند آنھا كه در اتصال سینیھا و نردبانھای كابل مصرف می شود، بطور متعارف در ردیفھای مربوط منظور شده2-
.است

.در ھر یك از ردیفھای این فصل، بازرسی كار انجام شده و تحویل آن طبق مشخصات فنی منظور شده است3-
در ھر یك از ردیفھای مربوط به سینی و نردبان كابل، بر حسب نیاز باید، در فواصل مشخصی طبق نظر سازنده و یا مشخصات فنی،4-

.در صورتی كه بصورت آماده تامین شده باشد، توسط پیمانكار نصب شود(EARTH BOUNDING STRAP) تسمه ھای ھم ارتباطی ارت
. ھزینه نصب سینی ھا و اتصاالت اعم از فلزی و غیر فلزی بصورت یکسان محاسبه می گردد5-

432



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

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

STARAIGHT PARTEL, TEE, CROSSCOVER
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیرھای عبور کابل - سینی ھا و نردبان ھای فوالدی INFETR01
319158

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

W <= 10 CM 01152,320404,79039,490 متر

10 < W<=30 CM 02202,760607,32049,470 متر

30 < W <=60 CM 03228,010759,56064,220 متر

60< W <= 80 CM 04253,250911,36074,190 متر

80 < W CM 05303,6801,011,36098,920 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 01 [2] 02

CLOSE TYPEOPEN TYPE
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیرھای عبور کابل - کاندوئیت ھا - فوالدی سخت INFETR02RS
319458

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

1/2" DIAM. 01123,85072,660 متر

3/4 " DIAM. 02149,07088,430 متر

1 "  DIAM. 03198,860119,440 متر

1 1/4" DIAM. 04228,950132,770 متر

1 1/2" DIAM. 05257,190153,300 متر

2" DIAM. 06272,120163,860 متر

2 1/2" DIAM. 07297,330175,680 متر

3" DIAM. 08322,270187,220 متر

3 1/2" DIAM. 09357,190210,380 متر

4" DIAM. 10421,900252,160 متر

5" DIAM. 11496,190295,120 متر

6" DIAM. 12546,280320,600 متر

434



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیرھای عبور کابل - کاندوئیت ھا - فوالدی قابل انعطاف INFETR02FS
319558

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

D: 3/4 " 01234,560 متر

D:  1  " 02377,550 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه ابزاردقیق

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

مسیرھای عبور کابل - کاندوئیت ھا - پی.وی.سی INFETR02PV
319658

گروه کد

فصل سی و یکم - کارھای ابزاردقیق - عملیات نصب در محوطه
ابزاردقیق

1/2" DIAM. 0135,110 متر

3/4 " DIAM. 0242,180 متر

1 "  DIAM. 0356,180 متر

1 1/4" DIAM. 0464,380 متر

1 1/2" DIAM. 0573,110 متر

2" DIAM. 0677,540 متر

2 1/2" DIAM. 0784,520 متر

3" DIAM. 0891,320 متر

3 1/2" DIAM. 09100,990 متر

4" DIAM. 10119,640 متر

5" DIAM. 11140,650 متر

6" DIAM. 12154,500 متر
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

كارھاي ابزاردقیق

فصل سي و دوم – تجھیزات اتاق کنترل

در ھر يک از رديف ھاي اين فصل، منظور از وزن تابلو، وزن آن با احتساب وزن ادوات نصب شده روي آن براي انواع تابلوھاي سیستم کنترل(مانند1–
.، اعالم حريق و ...) مي باشدFCS ،ESD ،DCSمارشالینگ، 

ھزينه بستن پیچ و مھره و مانند آنھا كه در نصب تجھیزات اين فصل به روي فريم ھا، ساپورت ھا و امثال آنھا بكار مي رود، در رديف مربوط منظور شده2–
.است

.در ھر يک از رديف ھا، تمامي آزمايش ھاي جاري مورد نیاز در تكمیل عملیات نصب و تحويل كار به كارفرما منظور شده است3–
كالیبراسیون ادواتي كه روي تابلوھاي كنترل نصب مي شود، حتي در صورتي كه بطور جداگانه بسته بندي شده باشند، در رديف ھاي جداگانه و با در4–

.نظر گرفتن جابجايي ھاي الزم در محدوده كارگاه و در صورت نیاز بازكردن و بستن مجدد روي تابلو محاسبه شده است
در رديف ھاي نصب تابلوھاي اتاق كنترل، اجراي كابل ھاي میاني از يك تابلو به تابلوي ديگر و اتصاالت آنھا منظور نشده است و براي برآورد آنھا، از5–

.رديف ھاي متناظر در كابل كشي و اتصاالت استفاده مي شود
در صورت نیاز به اجراي كارھاي اضافي روي تابلوھا(مثًال نصب تجھیزات اضافي روي تابلو شامل ادوات ابزاردقیق، يا مسیر كابل و …)، ھزينه عملیات6–

.اضافي مانند برشكاري، سوراخكاري، سیم كشي داخل تابلو و غیره در زمان اجرا تعیین محاسبه مي شود

437



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

پانل ھا INCRPN
320158

گروه کد

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

W: UP TO 100 KG 0165,820 کیلوگرم

W: 101-250 KG 0256,200 کیلوگرم

W: 251-500 KG 0356,200 کیلوگرم

W: >500 KG 0453,230 کیلوگرم
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

ادوات نصب شده روی پانل ھا INCRPI
321158

گروه کد

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

ELEC.

IND./SWITCH/SELECTOR
012,231,500 دستگاه

ELEC.

IND.CONTROLLER/RECOR

DR

023,836,450 دستگاه

TRANSFORMER/POWER

UNITES
032,293,230 دستگاه

PENU.IND./SWITCH/SELE

CTOR
042,416,690 دستگاه

PENU.IND.CONTROLLER/R

ECORDR
054,021,630 دستگاه

TRANSDUCER &

CONVERTER
062,293,230 دستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

DCSتغییرات جانبی  INCRAX
322158

گروه کد

فصل سی و دوم - کارھای ابزاردقیق - تجھیزات اتاق کنترل

PRINTER/

PLOTER/PCS/ETC.
012,159,610 ایستگاه
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و سوم -  کارھای ابزاردقیق - عملیات تست لوپ

كارھای ابزاردقیق

فصل سی و سوم – عملیات تست لوپ

.ردیف ھای این فصل، تمامی لوپ ھای فیلد باس الكترونیكی و نیوماتیكی را شامل می شود1–
منظور از لوپ باز، حلقه ای است كه از عنصر اندازه گیر متغیر فرآیندی شروع می شود و به یک نمایشگر در اتاق كنترل و یا روی تابلوی محل ختم2–

.می گردد
منظور از لوپ بسته، حلقه ای است كه از عنصر اندازه گیر متغیر فرآیندی شروع می شود و تا كنترل كننده روی تابلوی محلی یا در اتاق كنترل ادامه3–

.كه معموًال یك شیر كنترل است ادامه می یابد(FINAL ELEMENT OR ACTUATOR)می یابد و از آنجا تا محرک نھایی
تمامی عناصر میانی از جمله نمایشگرھای محلی، سوئیچ ھا، عناصر محاسبه گر و غیره كه در مسیر یك لوپ قرار دارند باید كنترل شده و در قیمت4–

.ھمان لوپ منظور شود
اگر خروجی یك كنترل كننده ورودی كنترل كننده دیگری قرار گیرد، از عنصر اندازه گیر تا خروجی كنترل كننده اول یك لوپ بسته و از ورودی كنترل كننده5–

.دوم تا محرک نھایی نیز یك لوپ محاسبه می شود
سیستم ھای كنترل ترتیبی تا 10 عنصر، معادل یك لوپ بسته محاسبه می گردد و از آن بیشتر نیز به ازای ھر 10 عنصر، معادل یك لوپ بسته اضافه6–

.می شود
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

فصل سی و سوم -  کارھای ابزاردقیق - عملیات تست لوپ

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1]
رديف

(بھاي واحد (ريال

عملیات لوپ چک INLP
330158

گروه کد

فصل سی و سوم -  کارھای ابزاردقیق - عملیات تست لوپ

CLOSED LOOPS 014,145,160 لوپ

OPEN LOOPS 022,302,870 لوپ
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

: فھرست آزمایش ھا و بازبینی ھای پیش راه اندازی و راه اندازی1پیوست 

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
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

: فھرست آزمایش ھا و بازبینی ھای پیش راه اندازی و راه اندازی1پیوست 

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
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

: فھرست آزمایش ھا و بازبینی ھای پیش راه اندازی و راه اندازی1پیوست 

- 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
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

پیوست 2 – دستورالعمل تجھیز و برچیدن كارگاه

این دستورالعمل، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته ھای مختلف تھیه شده است، از این رو، برای كارھای مربوط به ھر رشته، باید به تناسب ماھیت و
.نیاز آن كار، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد

تعاریف1–
تجھیز كارگاه، عبارت از عملیات، اقدام ھا و تداركاتی است كه پیمانكار باید برای دوره اجرا انجام دھد، تا آغاز و ھمچنین انجام عملیات موضوع پیمان،1–1

.مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده پیمان، میسر شود

ساختمان ھای پشتیبانی، به ساختمان ھایی گفته می شود كه برای پشتیبانی عملیات اجرایی، مورد بھره برداری قرار می گیرند، مانند كارگاه ھای1–2
پیش ساخته و مانند آن،سرپوشیده، شامل كارگاه ھای تاسیساتی، آھنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافكاری، نقاشی، ساخت قطعات

تعمیرگاه ھای سرپوشیده ماشین آالت، انبارھای سرپوشیده، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پیمانكار، اتاق محل ترانسفورماتورھا و مولدھای برق،
.ایستگاه سوخت رسانی

ساختمان ھای عمومی،  به ساختمان ھایی گفته می شود كه برای افراد مستقر در كارگاه و سرویس دادن به آنھا، مورد استفاده قرارگیرد، مانند دفاتر1–3
كار، نمازخانه، مھمان سرا، ساختمان ھای مسكونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه،  درمانگاه، رختشویخانه، تلفنخانه، پاركینگ ھای

.سرپوشیده

محوطه سازی، شامل خیابان بندی، سیستم جمع آوری و دفع آبھای سطحی و فاضالب، ایجاد خاكریز و كانال ھای ھدایت آب و تمھیدات دیگر برای1–4
حفاظت كارگاه در مقابل سیل، فضای سبز، انبارھای روباز، زمین ھای ورزشی، پاركینگ ھای روباز، حصار كشی، تامین روشنایی محوطه، تامین

.تجھیزات ایمنی و حفاظت و كارھای مشابه است

منظور از ورودی كارگاه ،محل یا محل ھایی از كارگاه است كه در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای كار، از سوی كارفرما تامین و تحویل1–5
.پیمانكار می شود. مشخصات ورودی كارگاه برای تامین ھر یک از نیازھای پیش گفته، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می شود

انبار كارگاه، محل یا محل ھایی از كارگاه است كه با توجه به طرح جانمایی تجھیز كارگاه، برای نگھداری و حفاظت مصالح با رعایت دستورالعمل ھای1–6
.مربوط، از  آنھا استفاده می شود

.راه دسترسی، راھی است كه یكی از راه ھای موجود كشور را به كارگاه متصل كند1–7

.راه ھای سرویس، راه ھایی است كه برای دسترسی به محل اجرای عملیات احداث می شود1–8

راه ھای ارتباطی، راه ھایی است كه معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه مصالح، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقیم یا با واسطه راه ھای1–9
.دیگر، به محل اجرای عملیات متصل می كند

راه انحرافی، راھی است، كه برای تامین تردد وسایل نقلیه عمومی كه قبال از مسیر موجود انجام می شد، اما به علت انجام عملیات موضوع پیمان1–10
.قطع شده است، احداث شود

منظور از تأمین در شرح ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، فراھم كردن ساختمان ھا، تأسیسات و ھمچنین ماشین آالت، به روش احداث یا نصب در1–11
كارگاه یا در اختیار گرفتن آنھا از امكانات موجود در محل، به صورت خرید خدمات یا اجاره و ھمچنین، اقدام ھای مربوط به نگھداری وبھره برداری از

.آنھاست

برچیدن كارگاه، عبارت است از جمع آوری مصالح، تأسیسات و ساختمان ھای موقت، خارج كردن مصالح، تجھیزات، ماشین آالت و دیگر تداركات پیمانكار1–12
.از كارگاه، تسطیح، تمیز كردن و در صورت لزوم بشكل اول برگرداندن زمین ھا و محل ھای تحویلی كارفرما، طبق نظر كارفرما است

روش تھیه برآورد2–

مھندس مشاور یا واحد تھیه كننده برآورد، باید  با توجه به شرایط و نیاز ھر كار و ھمچنین، روش انتخاب شده برای اجرای آن، اقتصادی ترین2–1
روش برای تجھیز كارگاه را تعیین و بر مبنای آن، ھزینه ھای مربوط را طبق ردیف ھای پیش بینی شده در فھرست تجھیز و برچیدن كارگاه این
پیوست، برحسب قیمــت ھای محل اجرای عملــیات و با منظـور نمودن ھزینه ھای باالسری به صـــورت مقطـوع  برآورد كرده و در برابر ردیف ھای
مورد نظر،  درج نماید و چنانچه مشخصات ویژه ای برای تجھیز و برچیدن كارگاه الزم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیش بینی كند. برای
ساختمان ھایی كه احداث می شود، ارزش مصالح بازیافتی، از ھزینه احداث كسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنھا منظور می شود. در مورد
ساختمان ھای پیش ساخته، مانند كاروانھا و قطعات پیش ساخته ساختمان ھا، مانند قابھای فلزی، ھزینه حمل و نصب، استھالک و
سرمایه گذاری آنھا، در طول اجرای كار محاسبه شده و جزو برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور می شود. در پیمان ھایی كه از چند

. رشته فھرست بھای واحد استفاده می شود، تنھا یک فھرست تجھیز و برچیدن كارگاه برای كل كار تھیه می گردد
ساختمان ھا، تأسیسات و راه ھایی كه در برآورد ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور می گردد، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر2–2

گرفته می شود. به منظور تقلیل ھزینه ھای تجھیز كارگاه، با اولویت دادن به اجرای تأسیسات جنبی یا زیربنایی كه در طرح برای دوره بھره برداری
پیش بینی شده است و در دوره اجرا نیاز خواھد بود، از تأسیسات یاد شده به عنوان تجھیز كارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد و مدارک
پیمان درج شود. در این حالت، ھزینه آنھا با استفاده از فھرست ھای بھای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد ھزینه اجرای كار منظور
می شود. چنانچه برای تأمین آب، برق، گاز، مخابرات و راه ھای كارگاه یا تأمین ساختمان ھای مسكونی، اداری، پشتیبانی و عمومی یا سایر
موارد، از تأسیسات جنبی یا زیربنایی كه  برای دوران بھره برداری از طرح پیش بینی می شود استفاده گردد، با توجه به اینكه ھزینه آنھا در
ردیف ھای فصل ھای مربوط پیش بینی شده است، ھزینه ای برای ایجاد تأسیسات یاد شده در تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور نمی گردد و صرفا”

.ھزینه نگھداری و بھره برداری آنھا در دوران اجرا، در ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور خواھد شد
نحوه تأمین آب، برق، گاز و مخابرات كارگاه در دوران اجرا، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود، چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و2–3

برقراری ارتباط مخابراتی، از شبكه سراسری یا محلی تا ورودی كارگاه، لوله كشی، كانال كشی، و كابل كشی ، برای دوران اجرا الزم باشد،
.باید انجام آن در شرایط خصوصی پیمان، پیش بینی شود

چنانچه كارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی كارگاه را به عھده بگیرد، كه كارھای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات2–4
آن، نصب تیرھای برق، كابل كشی از برق شبكه تا ورودی كارگاه، پرداخــت تعرفه ھای ثابت برق ( دیماند ) و ھزینه ھای انشعاب و اشتراک برق
و سایر كارھای  مشابه است، تعھدات كارفرما در این زمینه، به طور مشخص در شرایط خصوصی پیمان درج می شود و ھزینه ای از این بابت در
تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور نخواھد شد. چنانچـــه تدارک برق تا ورودی كارگاه به عھده كارفرما نباشد، ھزینه آن برآورد و پس از كسر

.ھزینه ھای قابل برگشت در پایان كار، باقیمانده جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه پیش بینی می شود
در صورتی كه كارفرما در نظر دارد تدارک آب رسانی تا ورودی كارگاه یا احداث چاه آب رابه عھده بگیرد، در حالت استفاده از  شبكه لوله كشی2–5

آب كه كارھای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی كارگاه، پرداخت ھزینه ھای اشتراك و انشعاب آب و سایر كارھای مشابه است،
یا احداث چاه عمیــــق یا نیمه عمیــق و پرداخت ھزینه ھای برداشت آب، تعھدات كارفرما در این زمینه، در شرایط خصوصی پیمان درج شــده و
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

.ھزیـنه ای از این بابت در تجھیــز و برچیدن كارگاه منظور نمی شود

چنانچه تدارک آب رسانی تا ورودی كارگاه یا احداث چاه آب، به عھـده كارفرما نباشد، ھزینه آن پس از كسر ھزینه ھای قابل برگشت در پایان
.كار،  جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور خواھد شد

چنانچه برای دسترسی به كارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود.2–6
در صورتی كه براساس شرایط خصوصی پیمان احداث راه دسترسی به عھده كارفرما باشد،  ھزینه ای از این بابت در ردیف ھای تجھیز و بر چیدن
كارگاه منظور نخواھد شد. در حالتی كه احداث راه دسترسی به عھده كارفرما نباشد، ھزینه آن با استفاده از فھرست بھای واحد پایه رشته راه،

.باند فرودگاه و زیرسازی راه آھن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه پیش بینی می شود
با وجود این طبق  شرایط عمومی پیمان تأمین زمین برای تجھیز كارگاه به عھده كارفرماست، چنانچه كارفرما در نظر داشته باشد تمام یا2–7

قسمتی از زمین تجھیز كارگاه توسط پیمانكار تامین شود، باید تأمین زمین از سوی پیمانكار را در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی كرده و ھزینه
.اجاره آن  را جزو  برآورد ھزینه ھای تجھیز وبرچیدن كارگاه منظور نماید

به استثنای تعھداتی كه در این فھرست بھا و شرایط عمومی پیمان در مورد تجھیز كارگاه به عھده كارفرما گذاشته شده  است، ھر نوع2–8
.تسھیالت دیگری كه كارفرما در نظر دارد برای تجھیز كارگاه در اختیار پیمانكار قراردھد، باید آنرا در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی كند

ھزینه تجھیز كارگاه ھایی مانند تاسیسات، آھنگری، تراشكاری، نجاری، آرماتوربندی و ساخت قطعات پیش ساخته، درب ھای واحد ردیف ھای2–9
.فصل ھای مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، در ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، ھزینه ای منظور نمی شود

ھزینه تجھیز تعمیرگاه ھای ماشین آالت در ھزینه ساعتی ماشین آالت، در ردیف ھای فصل ھای مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت،2–10
.ھزینه ای در ردیف ھای تجھیز وبرچیدن كارگاه منظور نمی شود

ھزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عملیات، درب ھای واحد ردیف ھای فصل ھای مربوط، محاسبه شده است و از این بابت، ھزینه ای در2–11
.ردیف ھای تجھیز وبرچیدن كارگاه، منظور نمی شود

ھزینه غذای كارمندان و كارگران پیمانكار در كارگاه، در ھزینه باالسری (ھزینه مستمر كارگاه) این فھرست بھا پیش بینی شده است. در2–12
کارھایی که الزم است پیمانکار ھزینه یا کمک ھزینه ھایی برای تامین غذای کارکنان پرداخت کند، این ھزینه جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن

.کارگاه منظور می شود
در كارھایی كه تأمین غذای كارمندان كارفرما ، مھندس مشاور و آزمایشگاه، در كارگاه ضروری است، شمار استفاده كننده از غذا، درشرایط2–13

. خصوصی پیمان تعیین شده و ھزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو ھزینه ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، منظور می شود
پیش بینی ھزینه تأمین وسیله نقلیه مورد نیاز كارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانكار، در برآورد ھزینه اجرای عملیات مجاز نیست2–14

.
ھزینه راه ھای انحرافی، جزو ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه منظور نخواھد شد. حجم عملیات  مربوط به راه ھای انحرافی، براساس2–15

.فھرست بھــای پایه رشتـه راه، راه آھن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فھرست بھا و مقادیر كار، منظور و برآورد می شود
نقشه و مشخصات ساختمان ھای دفاتر و محل سكونت كاركنان كارفرما، مھندسی مشاور و آزمایشگاه، در اسناد  مناقصه درج شده، ھزینه2–16

.اجرای آنھا، با توجه به نقشه ھای اجرایی و مشخصات تعیین شده و به صورت مقطوع برآورد می شود
جمع مبالغ مقطوع ھزینه تجھیز وبرچیدن كارگاه، بدون احتساب ھزینه ھای مربوط به ردیف ھای 4203101  و 4213101 و  4214101 فھرست2–17

تجھیز وبرچیدن كارگاه، نباید از میزان تعیین شده در زیر بیشتر شود. در صورتی كه در موارد استثنایی، این ھزینه از حد تعیین شده، بیشتر
.باشد، ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع كار به صورت ترک مناقصه به تصویب معاونت امور مھندسی برسد

كارھای مربوط به فھرست بھای پایه رشته نصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات2–17–1
.، به میزان 6 درصد مبلغ برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه(NGL) گازی
كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و ایستگاه ھای تراکم گاز، به میزان2–17–2

.7/5 درصد مبلغ برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه
كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته نصب تلمبه خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای، به میزان 9 درصد مبلغ2–17–3

.برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه
كارھای مربوط به فھرست بھای پایه واحد رشته نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا، به میزان 10 درصد مبلغ2–17–4

.برآورد ھزینه اجرای كار بدون ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه

شرایط كلی3–

پیمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجھیز كارگاه و قبل از آغاز عملیات تجھیز ، طرح جانمایی تجھیز كارگاه را تھیه كرده و پس3–1
. از تأیید مھندس مشاور، آن را مبنای تجھیز كارگاه قرار دھد

كارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان برای تأمین آب، برق، گاز و تلفن، پیمانكار را به دستگاه ھای اجرایی و3–2
سازمان ھای دولتی برای گرفتن انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا  نیمه عمیق و موارد مشابه، برای استفاده

.موقت در دوران ساختمان، معرفی می نماید
پیمانكار موظف است عملیات تجھیز كارگاه را، در مدت زمان تعیین شده برای تجھیز كارگاه و ھمچنین شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام3–3

برساند. در مواردی كه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای، برای عملیات تجھیز و برچیدن كارگاه در اسناد و مدارك پیمان درج شده باشد، پیمانكار
.ملزم به رعایت آن است

تعھدات كارفرما در زمینه تجھیز و برچیدن كارگاه، در حدی كه اسناد  و مدارک پیمان پیش بینی شده است، انجام می شود، تجھیز مازاد بر موارد3–4
یا مبالغ پیش بینی شده در پیمان كه مورد نیاز انجام كار است، به ھزینه پیمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت، انجام نمی شود. چنانچه
طبق شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان تغییر كند، مبلغ مقطوع تجھیز و برچیدن كارگاه تغییر نمی كند و ھزینه تجھیز اضافی، تنھا برای قیمت

.جدید (موضوع تبصره بند1 دستور العمل نحوه تعیین قیمت جدید) ، قابل پرداخت است
ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، در صورت تأمین ھر یک از ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، با توجه به مفاد بند 4 ، تا سقف مبلغ پیش بینی شده3–5

.در ردیف ھای مربوط، پرداخت خواھد شد

پیمانكار، موظف است به ھزینه خود، ابنیه و ساختمان ھای كارگاه را برای تجھیز كارگاه احداث می كند، در برابر حوادث اتفاقی، مانند آتش3–6
.سوزی و سیل، بیمه كند

ساختمان ھا و تأسیسات مربوط به تجھیز كارگاه كه در زمین ھای تحویلی كارفرما احداث شده است، باید پس از انجام كار برچیده شوند.3–7
تجھیزات و مصالح بازیافتی تجھیز كارگاه ( به استثنای تجھیز انجام شده توسط كارفرما ) ، متعلق به پیمانكار است. به جز ساختمان ھا و قطعات
پیش ساخته، چنانچه ساختمان ھا و تأسیسات تجھیز كارگاه كه توســط پیمانكار در زمین كارفرما اجرا شده است، مورد نیاز كارفرما باشد، بھای
مصالح بازیافتی آنھا، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانكار، ساختمان ھا و تأسیسات یادشده، به

.كارفرما واگذار می شود

نحوه پرداخت4–

در پیمان ھایی كه برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا به روش یک قلم در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده است ھزینه ھر یک از4–1
.ردیف ھای تجھیز و برچیدن كارگاه، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنھا، محاسبه شده و در صورت وضعیت ھا درج می شود

تبصره : ھزینه ردیف ھایی كه تأمین آنھا به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام می شود، چنانچه مربوط به بخشی از كار باشد، به تناسب
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

پیشرفت آن بخش از كار محاسبه می شود و در صورتی كه به كل كار مربوط شود، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان، محاسبه و
.پرداخت می شود

.ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنھادی پیمانكار، در صورت وضعیت ھا منظور می شود4–1–1

.ھزینه برچیدن كارگاه، پس از اتمام عملیات برچیدن كارگاه، در صورت وضعیت منظور و پرداخت می شود4–1–2

روش پرداخت ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا، بصورت درصدی پیش بینی شده است برای كارھای مربوط به فھرست ھای بھای واحد پایه4–2
، نصب واحدھای بھره برداری نفت و گاز و(NGL) رشته نصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی

:ایستگاه ھای تراکم گاز، نصب تلمبه  خانه ھای نفت و انبارھای نفت منطقه ای و نصب واحدھای سرچاھی نفت و گاز و چند راھه ھا

.ــ  45 درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه، پس از تجھیز كارگاه در حدی كه برای شروع عملیات پیمان الزم است
.ــ  45 درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان

.ــ  10 درصد مبلغ تجھیز و برچیدن كارگاه، پس از برچیدن كارگاه

تبصره: در پیمان ھایی كه برآورد ھزینه تجھیز و برچیدن كارگاه آنھا به روش یک قلم بوده لیكن در اسناد و مدارک پیمان نحوه پرداخت آن پیش بینی
.نشده باشد نیز مطابق این بند منظور می گردد
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین و تجھیز محل سکونت کارمندان 1
420158

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

تامین و تجھیز محل سکونت

کارمندان و افراد متخصص

پیمانکار

010 مقطوع

تامین و تجھیز محل سکونت

کارگران پیمانکار
020 مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

اداری و دفاتر کار پیمانکار
030 مقطوع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین لباس کار, کفش و کاله حفاظتی کارگران 2
420258

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

تامین لباس کار، کفش و کاله

حفاظتی کارگران
010 مقطوع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین و تجھیز تسھیالت کارکنان کارفرما, مھندسان مشاور 3
420358

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

تامین و تجھیز محل سکونت

کارکنان کارفرما، مھندس

مشاور و آزمایشگاه

010 مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

اداری و دفاتر کار کارفرما،

مھندس مشاور و آزمایشگاه

020 مقطوع

تامین غذای کارمندان،

کارفرما، مھندس مشاور و

آزمایشگاه

030 مقطوع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین ساختمان ھای پشتیبانی, انبار مواد منفجره, محوطه سازی و
ساختمان ھای عمومی

4
420458

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

تامین ساختمان ھای

پشتیبانی به انضمام ھزینه

تجھیز انبارھای سر پوشیده،

آزمایشگاه پیمانکار و موارد

مشابه

010 مقطوع

تامین و تجھیز انبار مواد

منفجره
020 مقطوع

تامین و تجھیز ساختمان ھای

عمومی
030 مقطوع

محوطه سازی 040 مقطوع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

احداث چاه آب 5
420558

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

احداث چاه آب عمیق یا نیمه

عمیق
010 مقطوع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین آب کارگاه و شبکه آب رسانی, مخابراتی, برق, گازرسانی و
سوخت

6
420658

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

تامین آب کارگاه و شبکه

آبرسانی داخل کارگاه
010 مقطوع

تامین برق کارگاه و شبکه

برق رسانی داخل کارگاه
020 مقطوع

تامین سیستم ھای مخابراتی

داخل کارگاه
030 مقطوع

تامین سیستم گازرسانی

داخل کارگاه
040 مقطوع

تامین سیستم سوخت

رسانی کارگاه
050 مقطوع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین راه ھای دسترسی و ارتباطی 7
420758

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

تامین راه ھای دسترسی 010 مقطوع

تامین راه ھای سرویس 020 مقطوع

تامین راه ھای ارتباطی 030 مقطوع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

ایاب و ذھاب 8
420858

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

تامین ایاب و ذھاب کارگاه 010 مقطوع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

تامین پی و سکو برای ماشین آالت و بارگیری و حمل باراندازی و نصب
ماشین آالت

9
420958

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

تامین پی و سکو برای نصب

ماشین آالت و تجھیزات

سیستم تولید مصالح،

سیستم تولید بتن، کارخانه

آسفالت، مولدھای برق و

مانند آنھا

010 مقطوع

نصب ماشین آالت و تجھیزات

و راه اندازی آنھا، یا تامین آنھا

از راه خرید خدمت یا خرید

مصالح

020 مقطوع

بارگیری، خمل و باراندازی

ماشین آالت و تجھیزات به

کارگاه و برعکس

030 مقطوع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

داربست فلزی 13
421358

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

تھیه، نصب و برچیدن داربست

فلزی در کارھای مربوط به

مخزنھای نفت

010 مقطوع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

آزمایشگاه و تاریکخانه 14
421458

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

تامین آزمایشگاه و تاریک خانه

با تجھیزات مربوط و

تجھیزکارگاه برای انجام

آزمایش ھای پرتونگاری

010 مقطوع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

انحراف موقت نھرھا 15
421558

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

حفظ یا انحراف موقت نھرھای

زراعی موجود در محدوده

کارگاه

010 مقطوع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

بیمه 16
421658

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

بیمه تجھیز کارگاه 010 مقطوع
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1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

دامنه وزني/اندازه/قطر
واحدسطح مقطع

 [1] 1

بھای واحد
رديف

(بھاي واحد (ريال

برچیدن کارگاه 17
421758

گروه کد

- دستورالعمل تجھیز و برچیدن کارگاه2پیوست 

برچیدن کارگاه 010 مقطوع

462



1399)  - سال NGLنصب پاالیشگاه ھای نفت و گاز ، واحدھای پتروشیمی و واحدھای تفکیک مایعات گازی (فھرست بھاي

وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- شرح اقالم ھزینه باالسری3پیوست 

ھزینه ھای باالسری به طور کلی به ھزینه باالسری عمومی و ھزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکیک می شود:

1 – ھزینه باالسری عمومی.
این ھزینه از نوع ھزینه  ھایی است که نمی توان آنھا را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند ھزینه  ھای درج شده در زیر:

1–1 ھزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
1–2 ھزینه بیمه ھای عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سھم کارفرما)،  به انضمام ھزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.

1–3  ھزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و ھزینه ھای ایاب و ذھاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.
1–4   ھزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

1–5   ھزینه نگھداری دفتر مرکزی.
1–6   ھزینه استھالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.
1–7   ھزینه  آب و برق، گاز و سوخت دفتر مرکزی.

1–8   ھزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.
1–9   ھزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.

1–10 ھزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.
1–11 ھزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.

1–12 ھزینه تھیه اسناد، برای شرکت در مناقصه ھا.
1–13 ھزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ھا.

1–14 ھزینه ھای متفرقه،شامل ھزینه ھای حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنھا.
1–15 ھزینه عوارض شھرداری برای دفتر مرکزی.

1–16 ھزینه سرمایه گذاری یا اجاره و ھزینه ھای نگھداری و بھره برداری از انبار مرکزی.
1–17 ھزینه دستگاه ھا و تجھیزات رایانه ای دفتر مرکزی

2 – ھزینه باالسری کار.
این ھزینه، از نوع ھزینه  ھایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند ھزینه ھای درج شده در زیر:

2–1 ھزینه ھای سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:
2–1–1 ھزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.

2–1–2 ھزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
2– 2 ھزینه ضمانت نامه ھا، که شامل موارد زیر است:

2–2–1 ھزینه ضمانت نامه انجام تعھدات.
2–2–2 ھزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.

2–2–3 ھزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.
2–3 ھزینه مالیات.

2–4 ھزینه صندوق کارآموزی.
2–5 سود پیمانکار.

2–6 ھزینه  ھای مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است :
2–6–1 ھزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتین و خدمات و حفاظت و حراست. ھمچنین،

ھزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف ھای فھرست بھا و ھزینه تجھیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.
2–6–2 ھزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما، مھندس مشاور و آزمایشگاه قرارمی گیرد.

2–6–3 ھزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.
2–6–4 ھزینه تھیه نسخه ھای اضافی اسناد و مدارک پیمان.

2–6–5 ھزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار .
2–6–6 ھزینه پذیرایی کارگاه.

2–6–7 ھزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و ھزینه  ھای متفرقه.
2–6–8 ھزینه تأمین وسیله ایاب و ذھاب کارگاه و وسیله نقلیه تدارکات کارگاه.

2–6–9 ھزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.
2–6–10 ھزینه آزمایش ھای پیمانکار.

2–7  ھزینه  ھای تھیه مدارک فنی و تحویل کار.
2–7–1 ھزینه ھای تھیه عکس و فیلم.

).2Shop Drawings–7–2 ھزینه تھیه نقشه ھای کارگاھی (
).2As Built Drawings–7–3 ھزینه تھیه نقشه ھای چون ساخت  (
2–7–4 ھزینه ھای برنامه ریزی و کنترل پروژه.

2–7–5 ھزینه نگھداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
2–7–6 ھزینه ھای مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

توضیح  1. ھزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آالت، جزو ھزینه ساعتی ماشین آالت پیش بینی شده است و از این بابت ھزینه  ای در
ھزینه ھای باالسری در نظر گرفته نشده است.

توضیح 2. در طرح ھای عمرانی  (تملک دارایی ھای سرمایه ای ) چون ھزینه ھای بیمه سھم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش افزوده
و ھمچین ھزینه ھای عوارض شھرداری (برای پیمان ھای مشمول)، توسط دستگاه ھای اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، ھزینه ای از بابت  آن ھا  در

ھزینه ھای باالسری، در نظر گرفته نشده است.

توضیح 3.در طرح ھای غیر عمرانی(غیر سرمایه ای) چون ھزینه ھای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شھرداری (برای پیمان ھای مشمول)، توسط دستگاه ھای
اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، ھزینه ای از بابت  آن ھا در ھزینه ھای باالسری، در نظر گرفته نشده است.
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وزارت نفت
معاونت مھندسی، پژوھش و فناوری

- ضریب ھای منطقه ای4پیوست 

ضریب
منطقه ای نام شھرستان ھا نام

استان ھا ردیف

1/04 تبریز - آذرشھر - مراغه
آذربایجان
شرقی 11/10 خدا آفرین - جلفا - چاراویماق - كلیبر - ورزقان

1/07 سایر شھرستان ھای استان آذر بایجان شرقی

1/07 ارومیه و خوی
آذربایجان

غربی 21/16 تكاب - چالدران - سردشت

1/10 سایر شھرستان ھای استان آذر بایجان غربی

1/11 بیله سوار
اردبیل 3

1/08 سایر شھرستان ھای استان اردبیل

1/04 اصفھان - مباركه

اصفھان 41/15 (دناكوه) - خور و بیابانكسمیرم

1/07 سایر شھرستان ھای استان اصفھان

1/05 اشتھارد

البرز 51/07 طالقان - آسارا

1 سایر شھرستان ھای استان البرز

1/21 مھران - دھلران

ایالم 61/14 ایالم - ایوان

1/16 سایر شھرستان ھای استان ایالم

1/20 جزیره خارگ- فارسی

بوشھر 71/15 جم - دیر- عسلویه - كنگان

1/08 سایر شھرستان ھای استان  بوشھر

1/08 فیروزكوه

تھران 81/04 شمیرانات - دماوند

1 سایر شھرستان ھای استان تھران

1/08 شھركرد

چھار محال و
بختیاری 91/16 اردل - كوھرنگ - لردكان - كیار

1/10 سایر شھرستان ھای استان چھار محال و بختیاری 

1/10 بیرجند

خراسان
جنوبی 10

1/22 نھبندان

1/18 بشرویه - درمیان - زیر كوه - طبس

1/14 سایر شھرستان ھای استان خراسان جنوبی 
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- ضریب ھای منطقه ای4پیوست 

1/05 مشھد

خراسان
رضوی 11

1/17 درگز - خواف - بجستان - باخزر

1/20 تربت جام (صالح آباد) - درگز(لطف آباد) - قوچان(باجگیران) - كالت

1/11 سایر شھرستان ھای استان خراسان رضوی

1/07 بجنورد - اسفراین - شیروان خراسان
شمالی 12

1/08 سایر شھرستان ھای استان خراسان شمالی

1/08 اھواز - باوی - حمیدیه - دزفول - كارون

خوزستان 13
1/18 دشت آزادگان(بستان) - ھویزه(نیسان)

1/09 اندیمشك - بندرماھشھر - بھبھان - رامشیر - رامھرمز  -شوش -
شوشتر - گتوند

1/13 سایر شھرستان ھای استان خوزستان

1/09 زنجان

زنجان 141/14 طارم - ماه نشان

1/11 سایر شھرستان ھای استان زنجان

1/10 شاھرود(بیارجمند) - میامی
سمنان 15

1/08 سایر شھرستان ھای استان سمنان

1/14 زاھدان

سیستان و
بلوچستان 16

1/19 چاه بھار - خاش - زابل

1/22 ایرانشھر - زھك - میر جاوه - نیمروز - ھامون - ھیرمند - سراوان

1/27 سایر شھرستان ھای استان سیستان و بلوچستان

1/05 شیراز

فارس 17

1/17 الرستان(بیرم)

1/15 المرد - مھر

1/12 اقلید - خنج - جھرم - گراش

1/08 سایر شھرستان ھای استان فارس

1/07 قزوین - البرز

قزوین 181/13 الموت - طارم - آوج - كوھین

1/08 سایر شھرستان ھای استان قزوین

1/08 قم  
قم 19

1/10 سایر شھرستان ھای استان قم

1/16 مریوان - سروآباد - سقز(زیویه - سرشیو)
كردستان 20

1/13 سقز - دیواندره(سارال - كرفتو) - بیجار(كرانی - چنگ الماس)
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- ضریب ھای منطقه ای4پیوست 

1/19 بانه
كردستان 20

1/10 سایر شھرستان ھای استان كردستان

1/19 رودبار جنوب - فاریاب - قلعه گنج - كھنوج - منوجان

كرمان 211/10 رفسنجان - كرمان

1/14 سایر شھرستان ھای استان كرمان

1/10 كرمانشاه

كرمانشاه 22
1/20 پاوه(نوسود) - ثالث باباجانی(ازگله) - قصرشیرین(سومار)

1/18 پاوه(باینگان) - ثالث باباجانی -جوانرود(كالشی) - قصرشیرین -
گیالن غرب

1/13 سایر شھرستان ھای استان  كرمانشاه

1/12 بویراحمد  - كھگیلویه (سوق) - گچساران
كھگیلویه و
بویر احمد 231/20 بھمنی(گرمسیری)-  كھگیلویه(دیشموك - چاروسا)

1/16 سایر شھرستان ھای استان كھگیلویه و بویراحمد

1/18 بندر تركمن(جزیره آشوراده)

گلستان 24
1/13 گنبد كاووس(داشلی برون) - مراوه تپه - ومناطقی از سطح

استان كه در ارتفاعات بیش از 500 متر واقع اند

1/12 كالله - گالیكش - گمیشان - آق قال(وشمگیر)

1/09 سایر شھرستان ھای استان گلستان

1/08 رشت

گیالن 25
1/19 رودسر(رحیم آباد)

1/16 رودبار(عمارلو) - سیاھكل(دیلمان) - فومن(سردار جنگل) -
لنگرود(اطاقور)

1/11 سایر شھرستان ھای استان گیالن

1/10 خرم آباد - بروجرد - دوره

لرستان 261/15 پلدختر - رومشكان

1/13 سایر شھرستان ھای استان لرستان

1/12
ساری(چھاردانگه - دودانگه - كلیجان) -آمل(الریجان) - بابل(بند
پی) - كالردشت - نكا (ھزا رجریب) - نوشھر (كجور) - بھشھر

(یانه سر) - نور(بلده)
مازندران 27

1/13 مناطقی از سطح استان كه در ارتفاعات بیش از 500 متر واقعند

1/09 سایر شھرستان ھای استان مازندران

1/04 اراك - ساوه - زرندیه

مركزی 281/12 تفرش - شازند

1/09 سایر شھرستان ھای استان مركزی

1/10 بندر عباس  ھرمزگان 29
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1/24 ابوموسی - بشاگرد

ھرمزگان 291/21 پارسیان - جاسك

1/16 سایر شھرستان ھای استان ھرمزگان

1/11 تویسركان(قلقل رود)- رزن(سردرود) - كبودرآھنگ(شیرین سو) -
نھاوند(زرین دشت) ھمدان 30

1/07 سایر شھرستان ھای استان ھمدان

1/18 ابركوه(بھمن) - بھاباد(آسفیج)

یزد 31
1/09 یزد - اشكذر

1/15 ابركوه - بھاباد - خاتم

1/12 سایر شھرستان ھای استان یزد
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- دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید5پیوست 

بھا استفاده شده است، چنانچه در چارچوب موضوع پیمان، اجرای كارھایی الزم شود كهھایی كه برای تھیه برآورد ھزینه اجرای آنھا، از این فھرستدر پیمان
:برای آنھا مقدار در برآورد ھزینه اجرای كار موجود نباشد، برای تعیین بھای واحد این نوع كارھا به شرح زیر عمل خواھد شد

بھا( كه برآورد ھزینه اجرای كار با استفاده از آن تھیه شده است) موجوددر صورتی كه ردیف كارھای یاد شده( شرح و بھای واحد) در این فھرست1-
ھا، نباید از 25 درصد مبلغ اولیهبھا، به عنوان قیمت جدید استفاده خواھد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیفھای موجود این فھرستباشد، از ردیف

.پیمان بیشتر شود

تبصره: چنانچه برای اجرای كارھای موضوع این بند، تجھیزات جدید و در نتیجه تجھیز كارگاه اضافی نسبت به تجھیز كارگاه پیش بینی شده در اسناد و
مدارک پیمان نیاز باشد، در مورد اقالم اضافی تجھیز و ھزینه آنھا، با پیمانكار توافق خواھد شد. مبلغ تجھیز و برچیدن اضافی، حداكثر تا 25 درصد مبلغ
مقطوع تجھیز و برچیدن كارگاه پیمان می تواند توافق شود و در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایید معاونت مھندسی، پژوھش و

.پرداخت خواھد بودفناوری، قابل

ھای مندرج در پیمان(مانند ضریببھا، مشمول اعمال تمام ضریبھای این فھرستشود، مشابه ردیفھایی كه قیمت آنھا طبق بند 1 تعیین میردیف2-
. گرددمیھای مربوط)پیشنھادی پیمانكار و برحسب مورد سایر ضریب

.در تعیین قیمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعیین شده برای تغییر مقادیر كار در شرایط عمومی پیمان رعایت شود3-
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