




  تارشیپ
ن ه، ی ھای یت ابالغ و دو رو ت، گاز و پ ت  سات  ی  صا ه  ا ب یر ف،  ف   ت ون وظا

یارات وزارت ور  ، ت و ا ی  ا ی ا ت،  ظام  ی  ر م عامالت  ح ، آ   ی  ا ی ا  یو رپوژه ظام 
ت تو و ت  ی  ر م ه  د ان یات  ت   و  ا ت یوو ی ل زمان از  وده ا ند ، عاو 

ناوری  ش و  جاد ور ، ژپو ی  ا ی و ھما با سان سازی  ت یرپوژه آوردی ی ن  ر    ا ل  ان عا د ن و  ی عاو
ر ل  ان عا د ی،  گاه اص A ی، د ی، یی  ا کاران و شاور ندسان ا ما ت دیده ی ابالغ پ   . ا

ت و  ن  دت  سا  و دید ابالغ و ه ١٣٧٥ سال ھا  یاو سا کاری و  ن  با ھ ناسان ا صان و کار ان،  د
ورد از ب و  ت ن باز ی ییان، ا ور و ند کاری  ما ل و  پ ه،ورد تک گام  و A ، ی سازی  ار اصالح  و بازن

ت ه ن سال .ا ی ا ون پس از  ند ھم ا و ارز ن  غ  ا ت  دوازده، با دیده   از  ی  ھای  ت  جلد 
ف  یی ار رد ار  ش  ورد پو ی را  یا دعم   .د

ی ر آن  ه، ا ورت  مام  تالش  تبا ا ن  فاده از ا ری و ا کار آوردی رپوژهرود  با  ل  ا ی  ما  و اعالم ھا  
ل ھادات ، ما را   کا ماات و پ ودن آن یاری   . 

  
مد زاده ید   

ی  ند ناوری ،  عاون  ش و  ژپو  
 
  
  



  
ی دردا    و 

ت ن   یدا مات و یاد ا ان، مام ز ناسان د ب و کار ندی ان صا دت  ول   ارز ن  ن ر ا  ی ت دو
تھا ت  ی  صا د،وده تالش ی ا جا از ا ن مام م ع  آ ن  ان ا ایی و ا شان د،  ند ا  آرزو

ی م وزی و سال  .دار
ه ی و ان، از د ناسان، د ب کار ضای صا وه رم ان و ا یکار ل   ی  ل ن و ا ن  فدو ، ، رد

ت یویپ ھا ی  ر ز و  و ، آ ت و  ن  شار ا ، ھا  ق دیده و   و قد دا ی  و ما ون  روز ا
ت ت، درکاران را ا د ت  ه  و د و  ان  راه ر   .م ندآرزو ا

ی و  گاز  وط  ھای  ت  ن  دو ی و  نا وه کار   کار
ی ی آ ل  شاور  -  ع ی د  آورد رات  ط و  وا ت  ررپ ی و    ند

ی  ضا یاری ر ھا ر -وز   ت  ن  دو   اداره 
رم ندگان  ور ھما  ما ی گاز ا ر م ی    ی و ابیتشپ
رم  ندگان  یرما تا   ی گاز ا

ر رم  ندگان  ه گاز  ما و ی و    ند
  

ی ید شا   ا
ل  حد ی  یا ی و ارز ا ی و ا   ظام 

 



فهرست مندرجات

صفحهعنوان

١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت
معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

١ دستورالعمل کاربرد

٢ کليات

٣ فصل اول - عمليات ریسه

۵ فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خطوط لوله

٨ فصل سوم - آزمایشات کنترل کيفيت جوش

١٠ فصل چهارم - عایقکاری

١۴ فصل پنجم - نصب شير و اتصال ها

٢٢ فصل ششم - عبور از موانع

٢۵ فصل هفتم - آزمایش و راه اندازی

٢٧ فصل هشتم - حفاظت از زنگ

٣٠ فصل نهم - برش و پخ سر لوله

٣٣ فصل دهم - خمکاری و استقرار لوله

٣۵ فصل یازدهم - ایستگاه های تقليل فشار

٣٧ فصل دوازدهم - احداث حوضچه

٣٩ فصل سيزدهم - کارهای خاکی

۴٢ فصل چهاردهم - تهيه نقشه

۴۴ فصل پانزدهم - انشعاب خانگی و تجاری

۴٧ فصل شانزدهم - حمل و نقل

۴٩  - مصالح پای کار١پيوست 

۵٠  - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

۵۴ - شرح اقالم هزینه باالسری٣پيوست 

۵۵  - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

۵٧ - دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید۵پيوست 

۵٨ ایستگاه های تقليل فشار۶ – پيوست 

۵٩ حمل و نقل٧ –پيوست 
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دستورالعمل کاربرد

ها و ها، شرح و بهای واحد ردیف کليات، مقدمه فصل دستورالعمل کاربرد)، د رشته خطوط گاز شهری شامل این دستورالعمل (  بهای واح رست   ١– فه
بها، به شرح زیر است: های فهرست پيوست

پيوست ١ : مصالح پای کار.
پيوست ٢ : دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه.

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

پيوست ۵ : دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید.
پيوست ۶ : ایستگاه های تقليل فشار 

پيوست ٧ : حمل و نقل

بها برای خطوط لوله توزیع گاز در مناطق مسکونی و تجاری از محل تأمين گاز یا ایستگاه تقليل فشار به نقاط مذکور در نظر گرفته شده است. این فهرست

بها و مقادیر. ٢– نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهيه فهرست
نحوی تهيه شده است که اقالم عمومی کارهای رشته خطوط لوله گاز شهری را زیر پوشش قرار دهد، در مواردی بها به های این فهرست ٢–١ شرح ردیف

بها تطبيق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن های این فهرست ای آن با شرح ردیف الم کاره ای مورد نياز کار باشد، که اق که مشخصات فنی و اجرایی ویژه
دار ناميده ها، با عالمت ستاره مشخص شده و به عنوان ردیف ستاره شود. این ردیف اقالم، تهيه و در انتهای گروه مربوط با شماره ردیف جدید درج می

دار، با روش تجزیه قيمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهای اختصاصی صنعت نفت محاسبه و در برابر های ستاره شود. بهای واحد ردیف می
دار مورد نياز باشد، متن الزم تهيه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با های ستاره شود هرگاه دستورالعملی برای نحوه پرداخت ردیف ردیف مورد نظر درج می
گردد. شماره جدید اضافه می
های هر فصل با توجه به ها در آینده، ردیف های مورد نياز و همچنين امکان افزایش ردیف بها به منظور سهولت دسترسی به ردیف ٢–٢ در این فهرست
بها، شامل نه رقم است که به ترتيب از های فهرست های جداگانه با شماره مشخص تفکيک شده است. شماره ردیف ها یا زیر فصل ماهيت آنها، به گروه

بها، دو رقم دوم، شماره فصل، دو رقم سوم شماره گروه یا زیر فصل و سه رقم آخر به سمت چپ دو رقم اول، به ترتيب شماره رسته و رشته فهرست
شماره ردیف اختصاص داده شده است.

هایی، یا روش دیگر، تعيين شده است، ها، بهای آزاد به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف ٢–٣– برای هر یک از اقالمی که در کليات یا مقدمه فصل
گردد، در مقابل ردیف بينی شود و بهای واحد آن که به روش تعيين شده محاسبه می باید ردیف جداگانه ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پيش

یاد شده درج شود.
شود. بها موجود است اما بدون بهای واحد هستند، به روش تعيين شده در بند ٢–١، تهيه می هایی که شرح آنها در این فهرست ٢–۴ بهای واحد ردیف

های موضوع بندهای ٢–١ و ٢–۴، باید هنگام تهيه برآورد هزینه اجرا کار، به تایيد واحد اجرایی مربوط برسد. ٢–۵ شرح و بهای واحد ردیف
بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار، بيشتر از های فهرست های ٢–١ و ٢–۴، با اعمال ضریب ٢–۶ در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف

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

شوند، سقف یاد شده به ترتيب پانزده (١۵) و ده (١٠) درصد خواهد بود. تشریفات مناقصه واگذار می
زیر، مطابق روش تعيين های موضوع بندهای ٢–١ و ٢–۴ و هزینه  بها و همچنين ردیف های این فهرست ٢–٧ هنگام تهيه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف

شده در بند ٢–٨ اعمال خواهد شد.
های غير عمرانی برای آارهایی آه به صورت مناقصه واگذار می شوند، برابر ۴١ (چهل و یک) درصد و آارهایی آه به صورت ٢–٧–١– هزینه باالسری طرح 

های عمرانی برای آارهایی آه به صورت مناقصه واگذار می شوند برابر ٣٠ (سی) درصد می باشد. هزینه باالسری طرح  ترك تشریفات مناقصه واگذار می
شوند برابر ٢٠ (بيست) درصد می باشد. شرح اقالم هزینه باالسری شوند، برابر ٣٠ (سی) درصد و آارهایی آه به صورت ترك تشریفات مناقصه واگذار می

به عنوان راهنما در پيوست ٣ درج شده است. 
٢–٧–٢– ضریب منطقه ای مطابق پيوست ۴ . 

٢–٧–٣– هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه مطابق دستورالعمل پيوست ٢.

بها های این فهرست های اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیف ه اجرای هر کار،مقادیر اقالم آن، براساس نقشه ٢–٨ برای برآورد هزین
شود. هاست، تهيه می گيری ميشود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف اندازه

های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل
ها به صورت خطی ای به جمع مبلغ ردیف آید. ضریب باالسری و ضریب منطقه  بها برای کار مورد نظر، به دست می های فهرست  ها، جمع مبلغ ردیف  فصل

شود. نتيجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود. ضرب شده و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، به آن افزوده می
 

بها زیاد باشد استفاده کامل از دفترچه فهرست بها و های این فهرست ها و ردیف  تبصره : در صورتی که برای تهيه برآورد کاری موارد استفاده از فصل
های مربوط در دفترچه و تهيه برآورد به روش بند ٢–٨ , بالمانع است. مقادیر (برآورد اجرای کار) با درج مقادیر مورد نظر در برابر ردیف

٣ – مهندس مشاور یا واحد تهيه کننده برآورد باید مشخصات کامل مصالح، تجهيزات و همچنين منبع تهيه آنها و به طور کلی هر نوع اطالعاتی درباره آنها
را، که از نظر قيمت موثر بوده و الزم است پيمانکار برای ارایه پيشنهاد قيمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، تهيه و در مشخصات فنی خصوصی پيمان

درج کند.

 هایی که شرح آن در فصل سيزدهم این فهرست بها منظور گردیده است) از قبيل کارهای بتنی، ۴– برآورد کارهای سيویل خطوط لوله (به غير از ردیف
بهای واحد پایه رشته عمليات  ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشيمی های فهرست  فوالدی، احداث حوضچه شيرآالت و مانند اینها بر اساس ردیف

 شود. انجام می 

بها برای برآورد کارهای مجرد و منفرد  های این فهرست باشد لذا نرخ گذاری محدوده یک منطقه می بها برای اجرای مجموعه کارهای شبکه ۵– این فهرست
باشد.  کشی دیگر قابل استفاده نمی و یا هر نوع لوله

بها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محاسبه و بر قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست ۶– اگر در نظر باشد که کار بصورت یک
بایست به اسناد مناقصه الحاق گردد. شود، این جدول می  مبنای آن جدول درصد اجزای متشکله کار (جدول تفکيکی) تهيه می

١
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کليات 
تفکيک و مکمل یکدیگر هستند.  ها، اجزای غيرقابل  ها و شرح ردیف ١ - مفاد کليات، مقدمه فصل

ها ها و کليات، به تنهایی تعيين کننده مشخصات کامل کار نيست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف ها و شرح درج شده در مقدمه فصل ٢ – شرح ردیف
بها مطابقت داشته باشد.  پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعيين شده دراین فهرست درصورتی قابل

کارگيری نيروی انسانی، بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته خطوط لوله گاز شهری بوده و هزینه های تامين و به های این فهرست ٣ – قيمت
باشد) بارگيری، حمل و باراندازی مصالح، آالت و ابزار و همچنين تامين مصالح مورد نياز(به استثنای مصالحی که تامين آنها به عهده کارفرما می ماشين

بينی شده است و به طور کلی، شامل اجرای کامل کار با مشخصات بها پيش های این فهرست جابجایی مصالح در کارگاه، اتالف مصالح در بهای واحد ردیف
 عمومی است.HSEفنی و الزامات و رو یه ها ی نظام مد یر یت 

 گونه اضافه بهایی بابت سختی زمين، عمق های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هيچ بها، قيمت   های این فهرست ۴ - قيمت
یا ارتفاع انحناء، دهانه های کم یا زیاد، تعبيه سوراخ، بارگيری، حمل، باراندازی و کيفيات دیگر که اجرای کار را مشکل تر یا مخصوص کند. جز آنکه به

پرداخت نيست. بينی شده است، قابل بها پيش بها برای آن بها یا اضافه صراحت در این فهرست 
١-۴- چنانچه موضوع پروژه برای اجرای خطوط لوله گاز با طول حداکثر یک کيلومتر (در حفره های خالی شبکه گازدار موجود ) و به تعداد کمتر یا مساوی ٢٠

گردد:  های خالی و پراکندگی شبکه" برابر ١/٠۵ و برای بيشتر از ٢٠ مورد مطابق فرمول زیر محاسبه می مورد باشد ، ضریب "طول خط برای حفره
1+[((n-20)/100)+0/05]های خالی و پراکندگی شبکه =ضریب طول خط برای حفره

 nهای خالی منظور شده در یک پروژه = تعداد حفره
باشد. های خالی و پراکندگی شبکه برابر ١/٢۵ می  باشد، ضریب طول خط برای حفرهn>=40تبصره یک: چنانچه 

باشد و در طول مدت اجرای پروژه تبصره دو: اعمال ضریب فوق چنانچه صرفًا در مرحله برآورد اوليه هزینه اجرای کار منظور گردیده باشد قابل محاسبه می
باشد. نيز قابل تغيير نمی

که در برآورد هزینه اجرای کار منظور شده باشد قابل پرداخت است. تبصره سه: مبلغ محاسبه شده از ضریب فوق در صورتی

های روز با استناد های دیگر یا مقایسه آن با قيمت بها با فهرست بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست های این فهرست گيری از مقایسه فصل ۵- با نتيجه
پرداخت نيست. به تجزیه قيمت یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بجز آنچه به صراحت تعيين شده است، قابل

بها که دستورالعملی برای نحوه بر آورد داده شده است، مفاد آن تنها برای مرحله برآورد، نافذ خواهد بود. ۶- در هر بخش از این فهرست

 های اجرایی منضم به پيمان و بها، مشخصات فنی منضم به پيمان و مشخصات تعيين شده در نقشه ٧- منظور از مشخصات فنی در این فهرست
ها و لوازم است. های سازندگان دستگاه  دستورکارها و دستورالعمل 

 
هایی که نوع سيمان مشخص نشده است، منظور سيمان پرتلند نوع یک است. ٨- در ردیف 

٩ - نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهيزات مورد نياز باید از نظر تطبيق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تایيد کارفرما برسد.

) است که درNOMINAL DIAMETERها، اتصاالت لوله و شيرها به کار برده شده است، قطر نامی( بها برای لوله ١٠- منظور از قطر که در این فهرست 
المللی درج شده است.  های سازندگان و استانداردهای بين جدول

هاست، با توجه به های اجرایی، دستور کارها و صورتجلسه  ا براساس ابعاد کارهای انجام شده، که مطابق ابعاد درج شده در نقشه گيری کاره ١١ - اندازه
گيرد. ها صورت می مفاد کليات و مقدمه فصل

 واحد آن با توجه به بهای قطرهای قبل و بها باشد، بهای های این فهرست  ١٢- در صورتی که قطر لوله مورد نياز، بين دو قطر متوالی درج شده در ردیف 
شود. بعد آن و به روش ميانيابی خطی محاسبه می

ها، حفر ترانشه ميلگرد باید مطابقت شود و امکان بازرسی کامل آنها بعدًا ميسر نيست، مانند، گودبرداری ١٣- عملياتی که پس از انجام کار پوشيده می
های اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارها  حين اجرای کار و قبل از پوشيده شده با مهندس مشاور صورتجلسه شوند. آنها با نقشه

های فصل ١۴ – به عملياتی که در معابر با عرض کمتر از ٢ متر انجام ميشود بابت تأثير تنگی معابر در بازدهی کار۵٠ ( پنجاه) درصد اضافه، به نرخ ردیف 
شود. اول، دوم، پنجم، ششم، دهم، سيزدهم و ردیف های ٠۴٠٣٠٠١ الی ٠۴٠٨٠٠٩ از فصل چهارم این فهرست بها اعمال می

آب در کانال) در بازدهی کار آن قسمت از عمليات واقع شده در این منطقه، عالوه بر منظور کردن هزینه آبکشی در ١۵ – بابت تأثير آبداربودن (جمع شدن 
های فصل دوم و سوم و ردیف های ٠۴٠۵٠٠١ الی ٠۴٠٨٠٠٩ از فصل چهارم این فهرست بها اعمال فصل کارهای خاکی، ١٠ درصد اضافه، به ردیف 

شود. می

١۶- چنانچه طبق توافق آارفرما و پيمانكار، مصالحی آه تامين آنها در تعهد آارفرماست توسط پيمانكار تهيه شود، بها ی آن بر اساس اسناد مورد تا یيد
شود و مشمول تعد یل آحادبها نيز  ها ی پيمان اعمال نمی  عالوه  ١۴ درصد هز ینه باالسر ی پرداخت می شود. به هز ینه مصالح  یاد شده ضر یب آارفرما به

نخواهند بود.

های سه ماهه چهارم سال ١٣٩٧ محاسبه شده است. بها بر مبنای قيمت ١٧- این فهرست

٢



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل اول - عمليات ریسه

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

:مقدمه

هزینه مجموع عمليات بارگيری لوله از انبارهای پيمانكار در آارگاه، حمل در معابر شهری، باراندازی و ردیف چيدن لوله ها در آنار آانال و همچنين١–
.های این فصل دیده شده است بازگرداندن لوله های پلی اتيلن آار نشده در هر روزآاری به انبار سرپوشيده آارگاه، در قيمت ردیف

های آهنی برای جلوگيری از حرآت لوله ها در شيب و هزینه های تهيه و آاربرد مصالح الزم، از قبيل چوب (چاآی)، آيسه های زیر لوله، ميخ٢–
.های این فصل دیده شده است مراعات نكات ایمنی مربوط به حمل و ریسه طبق مشخصات فنی در قيمت ردیف

.های وزنی بارگيری و حمل با لوله بر مناسب، در قيمت ردیف مربوط منظور شده است محدودیت٣–

های ریسه محاسبه می هزینه جمع آوری لوله های ریسه شده در مسير خط و برگشت آنها به انبار در صورت دستور کارفرما مطابق قيمت ردیف۴–
.شود

.های ریسه این فصل در نظر گرفته شده است بابت بارگيری یا تخليه ٣٠ درصد و بابت حمل شهری ۴٠ درصد قيمت۵–

گيرد های عمليات ریسه اضافه بهایی به شرح ذیل تعلق می های ردیف در صورت انجام عمليات در شرایط زیر به قيمت۶–

۵  درصد                   ردیف چيدن لوله در شيبی بيش از ٨ درصد تا ١۵ درصد۶ –١ 
٩  درصد      ردیف چيدن لوله در شيبی بيش از ١۵ درصد تا ٢٢ درصد۶ –٢ 
١٧ درصد                                 ردیف چيدن لوله در شيبی بيش از ٢٢ درصد۶ –٣ 

٣
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فصل اول - عمليات ریسه

۴،٣۴٠متر اینچ٣/۴ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠١ ۵٣

۵،۵٢٠متر اینچ١ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠٢ ۵٣

۶،٣١٠متر اینچ١/۴ ١ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠٣ ۵٣

٧،٠٩٠متر اینچ١/٢ ١ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠۴ ۵٣

٧،٨٨٠متر اینچ٢ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠۵ ۵٣

١٠،٨٩٠متر اینچ٣ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠۶ ۵٣

١۵،٧١٠متر اینچ۴ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠٧ ۵٣

٢٢،٠٠٠متر اینچ۶ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠٨ ۵٣

٣٢،١۶٠متر اینچ٨ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠٠٩ ۵٣

٣٩،۶١٠متر اینچ١٠ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠١٠ ۵٣

۴٣،٢١٠متر اینچ١٢ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠١١ ۵٣

۴٧،۵٣٠متر اینچ١۴ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠١٢ ۵٣

۵٢،٨٢٠متر اینچ١۶ریسه چينی لوله فوالدی عایق نشده به قطر ٠١٠١٠١٣ ۵٣

۴،٣۴٠متر اینچ٣/۴ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠١ ۵٣

۵،۵٢٠متر اینچ١ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠٢ ۵٣

۶،٣١٠متر اینچ١/۴ ١ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠٣ ۵٣

٧،٠٩٠متر اینچ١/٢ ١ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠۴ ۵٣

٧،٨٨٠متر اینچ٢ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠۵ ۵٣

١١،۴٣٠متر اینچ٣ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠۶ ۵٣

١۶،٢۶٠متر اینچ۴ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠٧ ۵٣

٢٣،۵٢٠متر اینچ۶ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠٨ ۵٣

٣۴،٣٨٠متر اینچ٨ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠٠٩ ۵٣

۴٢،٠٢٠متر اینچ١٠ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠١٠ ۵٣

۴۵،٨۴٠متر اینچ١٢ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠١١ ۵٣

۵٠،۴٣٠متر اینچ١۴ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠١٢ ۵٣

۵۶،٠٣٠متر اینچ١۶ریسه چينی لوله فوالدی عایق شده به قطر ٠١٠٢٠١٣ ۵٣

۶،١۵٠متر ميليمتر (حلقه شده)٢۵ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠١ ۵٣

٧،٢٣٠متر ميليمتر (حلقه شده)۴٠ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠٢ ۵٣

٨،٣٨٠متر ميليمتر (حلقه شده)۶٣ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠٣ ۵٣

٩،١۶٠متر ميليمتر (حلقه شده)٩٠ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠۴ ۵٣

١۶،٠۵٠متر ميليمتر (شاخه ای)١١٠ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠۵ ۵٣

١٧،٣٣٠متر ميليمتر (شاخه ای)١٢۵ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠۶ ۵٣

٢۴،٧۴٠متر ميليمتر (شاخه ای)١۶٠ریسه کردن لوله پلی اتيلن به قطر ٠١٠٣٠٠٧ ۵٣

۴
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عمليات الزم برای جوشکاری لوله و اتصاالت فوالدی ، بازرسی لوله ها، آماده سازی لوله های سالم و اصالح لوله های معيوب، جفت کردن لوله١–
ها، جوشکاری خط لوله در کنار کانال، انجام جوشکاری ميان مسيری، نهایی و تعمير جوش های معيوب، طبق مشخصات فنی مربوط در

.محاسبات این فصل منظور شده است

هزینه اصالح لوله های معيوب در مواردی که پيمانکار طبق صورتجلسه لوله ها را سالم تحویل گرفته است. به عهده پيمانکار است و در مواردی٢–
.های مربوط جداگانه به پيمانکار پرداخت ميشود که طبق صورتجلسه لوله هایی معيوب تحویل پيمانکار شده است، هزینه اصالح از ردیف

.های این فصل منظور شده است تأمين نيروی انسانی، ماشين آالت، لوازم و مصالح مصرفی (غير از لوله، اتصاالت، شيرها و الکترود)، در ردیف٣–

.های این فصل منظور شده است هزینه آزمایش صالحيت جوشکاران در قيمت۴–

های این فصل قيمتی برای آن منظور نشده باشد، به روش خطی دو ردیف مربوط به چنانچه لوله با ضخامتی مورد استفاده قرار گيرد که در ردیف۵–
.ترین ضخامت استفاده خواهد شد نزدیک

و برای لوله های پلی اتيلن، برای لوله های از LX65تا LX ۵وL۵های لوله فوالدی این فصل برای انجام عمليات در لوله های فوالدی ۵ قيمت ردیف۶–
.می باشد SDR11 یا GAZ4BAR نوع

.ها منظور شده است هزینه سنگ زدن و آماده نمودن سرلوله های سالم در قيمت٧–

.های جوشکاری کنار کانال محاسبه گردیده است اضافه هزینه جوشکاری در داخل کانال به نسبت در نرخ ردیف٨–

:های این فصل اضافه بهایی به شرح زیر تعلق ميگيرد های ردیف در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، به نرخ٩–

 ٢ درصداحداث خط لوله در مجاورت لوله فعال نفتی و گاز٩ –١ 
۵ درصد                      شيب خط لوله بيش از ٨ درصد و تا ١۵ درصد باشد.٩ –٢ 
شيب خط لوله بيش از ١۵ درصد وتا ٢٢ درصد باشد.                          ١٢ درصد٩ –٣ 
                     ٢۵ درصدشيب خط لوله بيش از ٢٢ درصد تا ٣۵ درصد باشد.٩ –۴ 
.شيب خط لوله بيش از ٣۵ درصد با برآورد جداگانه در ردیف ستاره دار محاسبه می گردد٩ –۵ 

۵
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١۶٩،۵١٠سرجوش اینچ با هر ضخامت در کنار کانال.٣/۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠١ ۵٣

١٧۵،٩۶٠سرجوش اینچ با هر ضخامت در کنار کانال.١جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠٢ ۵٣

١٨٢،۵٣٠سرجوش اینچ با هر ضخامت در کنار کانال.١/۴ ١جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠٣ ۵٣

١٩١،٢۶٠سرجوش اینچ با هر ضخامت در کنار کانال.١/٢ ١جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠۴ ۵٣

٢١٩،٩۴٠سرجوش اینچ در کنار کانال.٠/١۵٣ اینچ با ضخامت تا ٢جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠۵ ۵٣

 اینچ در٠/١٨٧ تا ٠/١۵۴ اینچ با ضخامت ٢جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠۶
کنار کانال.

٢۵٢،١۵٠سرجوش ۵٣

 اینچ در٠/٢۵١ تا ٠/١٨٨ اینچ با ضخامت ٢جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠١٠٠٧
کنار کانال.

٢٧٠،١۶٠سرجوش ۵٣

٢٧٠،٩۴٠سرجوش اینچ کنار کانال.  ٠/١۵٣ اینچ با ضخامت تا ٣جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٢٠٠١ ۵٣

 اینچ٠/١٨٧ تا ٠/١۵۴ اینچ با ضخامت تا ٣جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٢٠٠٢
کنار کانال.  

٢٨٩،١٧٠سرجوش ۵٣

 اینچ٠/٢۵١ تا ٠/١٨٨ اینچ با ضخامت تا ٣جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٢٠٠٣
کنار کانال.  

٣١۵،١٩٠سرجوش ۵٣

٣٧۶،٨۵٠سرجوش اینچ کنار کانال.  ٠/١۵٣ اینچ با ضخامت تا ۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٣٠٠١ ۵٣

 اینچ کنار٠/١٨٧ تا ٠/١۵۴ اینچ با ضخامت  ۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٣٠٠٢
کانال.  

۴١۵،٣٠٠سرجوش ۵٣

 اینچ کنار٠/٢۵١ تا ٠/١٨٨ اینچ با ضخامت ۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٣٠٠٣
کانال.

۴٧٣،٢۵٠سرجوش ۵٣

۶۵۴،١٧٠سرجوشاینچ کنار کانال.٠/١۵٣ اینچ با ضخامت ۶جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۴٠٠١ ۵٣

اینچ کنار٠/١٨٧ تا ٠/١۵۴ اینچ با ضخامت تا ۶جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۴٠٠٢
کانال.

۶٩٢،۶۵٠سرجوش ۵٣

 اینچ٠/٢۵١ تا ٠/١٨٨ اینچ با ضخامت تا ۶جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۴٠٠٣
کنار کانال.

٧۴٩،٧٠٠سرجوش ۵٣

٨٣٣،٧٣٠سرجوش اینچ کنار کانال.٠/٢١٨ اینچ با ضخامت تا ٨جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۵٠٠١ ۵٣

 اینچ٠/٢۵١ تا ٠/٢١٩ اینچ با ضخامت تا ٨جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۵٠٠٢
کنار کانال.

٩۴٧،١١٠سرجوش ۵٣

١،١٩۴،٨٠٠سرجوش اینچ کنار کانال.٠/٢١٨ اینچ با ضخامت تا ١٠جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۶٠٠١ ۵٣

 اینچ کنار٠/٢۵١ تا ٠/٢١٩ اینچ با ضخامت ١٠جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠۶٠٠٢
کانال.

١،٣٠٣،۴٢٠سرجوش ۵٣

١،۴٧۶،٩٧٠سرجوش اینچ کنار کانال٠/٢١٨ اینچ با ضخامت تا ١٢جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٧٠٠١ ۵٣

 اینچ٠/٢۵١ تا ٠/٢١٩ اینچ با ضخامت تا ١٢جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٧٠٠٢
کنار کانال.

١،۶٧٣،٩٠٠سرجوش ۵٣

 اینچ کنار کانال٠/٢١٨ اینچ با ضخامت ١۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٨٠٠١
شامل اتصال به لوله موجود در کنار کانال.

١،٩٨٧،۵۶٠سرجوش ۵٣

 اینچ کنار٠/٢۵١ تا ٠/٢١٩ اینچ با ضخامت ١۴جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٨٠٠٢
کانال.

٢،٠٨٠،۴٣٠سرجوش ۵٣

٢،٢۴۵،٧٠٠سرجوش اینچ کنار کانال.٠/٢١٨ اینچ با ضخامت ١۶جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٩٠٠١ ۵٣

 اینچ کنار٠/٢۵١ تا ٠/٢١٩ اینچ با ضخامت ١۶جوشکاری لوله فوالدی ٠٢٠٩٠٠٢
کانال.

٢،٣۶۶،۴٣٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به٩٠جوشكاری آامل لوله پلی اتيلن روی آانال به قطر ٠٢١٠٠٠١
BUTT WELDروش لب به لب 

٢٨۶،٧٧٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به١١٠جوشكاری آامل لوله پلی اتيلن روی آانال به قطر ٠٢١٠٠٠٢
BUTT WELDروش لب به لب 

٣۴۶،۶۶٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به١٢۵جوشكاری آامل لوله پلی اتيلن روی آانال به قطر ٠٢١٠٠٠٣
BUTT WELDروش لب به لب 

٣٧٣،۵٠٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به١۶٠جوشكاری آامل لوله پلی اتيلن روی آانال به قطر ٠٢١٠٠٠۴
BUTT WELDروش لب به لب 

۴۶٣،۴١٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به٩٠جوشكاری آامل لوله پلی اتيلن داخل آانال به قطر ٠٢١١٠٠١
.BUTT WELDروش لب به لب 

٣٩۵،۶٠٠سرجوش ۵٣

۶



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خطوط لوله

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خطوط لوله

 ميليمتر به١١٠جوشكاری آامل لوله پلی اتيلن داخل آانال به قطر ٠٢١١٠٠٢
.BUTT WELDروش لب به لب 

۴۶٠،١٣٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به١٢۵جوشكاری آامل لوله پلی اتيلن داخل آانال به قطر ٠٢١١٠٠٣
.BUTT WELDروش لب به لب 

۴٨٧،٨٠٠سرجوش ۵٣

 ميليمتر به١۶٠جوشكاری آامل لوله پلی اتيلن داخل آانال به قطر ٠٢١١٠٠۴
.BUTT WELDروش لب به لب 

۵١٣،٢٣٠سرجوش ۵٣

٧



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم - آزمایشات کنترل کيفيت جوش

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

:مقدمه

هایی آه توسط پيمانكار دارای مجوز، یا شرآت پرتونگاری مجاز انجام شود، پيش بينی شده است و استفاده از های این فصل برای آزمایش ردیف١–
.آن در سایر موارد مجاز نيست

های آنترل آيفيت جوش، برای روزهای عادی است. در صورتی آه با درخواست و تأیيد مهندس مشاور، آار در شب انجام شود، بهای بهای ردیف٢–
.های پيش گفته با اعمال ضریب ١/٢٠ پرداخت می شود آن براساس ردیف

های متخصص پرتونگاری صنعتی با آسب مجوز از آارفرما قرارداد منعقد نماید. ليكن پيمانكار در قبال آارفرما و پيمانكار باید با یكی از شرآت٣–
.اشخاص ثالث پيمانكار مسئوليت خواهد داشت

متناسب، ظهور و ثبوت (SOURCE) ها با اشعه، چشمه های پرتونگاری این فصل هزینه عمليات آماده سازی فيلم، عكسبرداری از جوش در نرخ۴–
.فيلم، ارائه گزارش و رعایت موارد ایمنی از جمله نزدیك شدن عابران و افراد متفرقه به محل پرتو نگاری منظور شده است

هزینة تأمين و استقرار آزمایشگاه و تاریكخانه با تجهيزات آن و تأسيسات حرارتی، برودتی، آب و جز اینها و همچنين هزینه های مربوط به آماده۵–
.ها، تأمين وسيله نقليه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی و مانند آن در هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور شده است نمودن دستگاه

.های این فصل منظور نشده است باشد و در نرخ هزینة تهيه فيلم و تفسير رادیوگرافی به عهده آارفرما می۶–

.ها باعث تغيير بها در نرخ پرتونگاری نخواهد شد تفاوت ضخامت جدار لوله، شير و اتصال٧–

های مربوط به پرتونگاری های یك آار به صورت پيوسته محاسبه شده است. بنابراین نرخ نرخ های این فصل برای آزمایش آيفيت جوشكاری٨–
.های منفرد و متفرق با استفاده از نرخ عوامل صنعت نفت محاسبه می گردد جوش

٨



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سوم - آزمایشات کنترل کيفيت جوش

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سوم - آزمایشات کنترل کيفيت جوش

 اینچ بدون٢پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠١
فيلم و تفسير نهائی.

٢۴٨،٢۶٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون٣پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٢
فيلم و تفسير نهائی.

٢٨٢،٢٧٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون۴پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٣
فيلم و تفسير نهائی.

٣٢٧،٠٧٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون۶پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۴
فيلم و تفسير نهائی.

۴١١،٢۶٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون٨پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۵
فيلم و تفسير نهائی.

۴٩۶،٨٠٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون١٠پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠۶
فيلم و تفسير نهائی.

۵٨٢،٩٨٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون١٢پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٧
فيلم و تفسير نهائی.

۶۶٢،۵٧٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون١۴پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٨
فيلم و تفسير نهائی.

٧۵۴،٠۶٠سرجوش ۵٣

 اینچ بدون١۶پرتونگاری جوش لوله ، شير و اتصاالت فوالدی به قطر ٠٣٠١٠٠٩
فيلم و تفسير نهائی.

٨۵٣،۶٨٠سرجوش ۵٣

٩



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهارم - عایقکاری

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

:مقدمه

های این های الزم، تأمين و به آارگيری نيروی انسانی، ماشين آالت، ابزار آار و مواد مصرفی مورد نياز در قيمت ردیف هزینه استقرار، جابجایی١–
.فصل منظور شده است

ها منظور نشده است؛ ليكن بهای تهيه مصالح اندود (پرایمر)، قطران جامد و نوارها (مصالحی آه تأمين آن در تعهد آارفرماست)، در قيمت ردیف٢–
هزینه های انبار آردن این اجناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب، خردآردن قطران، حمل از انبار پيمانكار به پای آار و تمامی هزینه

.های این فصل منظور شده است های مربوط در قيمت ردیف

هزینه عمليات اصالح آانال حفر شده در محل زانوها با خم ها آه ممكن است بنا به ضرورت قبل از تكميل با تعمير عایقكاری انجام شود، در قيمت٣–
.های این فصل منظور شده است و برای این موارد اضافه بها پرداخت نمی شود ردیف

، اندازه گيری ضخامت پوشش و هزینه(BOND TEST) ، چسبندگی(HOLYDAY DETECTOR) های منفذیابی هزینه های مربوط به انجام آزمایش۴–
.های مربوط منظور شده است تعميرات بعد از آزمایش، در قيمت ردیف

های ثابت، هزینه های مربوط به جابجایی داخل آارگاه، دپوآردن و آماده سازی برای های مربوط به عمليات تميزآاری و عایقكاری در آارگاه ردیف۵–
.حمل به انبار پيمانكار، منظور شده است

های اتصال و همچنين رفع معایب ایجاد شده در اثر حمل یا ها، محل منظور از تكميل عایقكاری لوله های از پيش عایق شده، عایقكاری سرجوش۶–
.خم زدن لوله ها و نظایر آن است

در مواردی آه نوار پيچی سرد با موافقت مهندس مشاور با ماشين دستی انجام شود، قيمت ردیف مربوط به پوشش عایق سرد دستی پرداخت٧–
.ميگردد

در تمام وموارد عایقكاری گرم، به جز مواردی آه در شرح ردیف ذآر شده باشد، ضخامت قير مذاب ٢/۴ ميليمتر و با استفاده از یك الیه نوار داخلی٨–
.طبق مشخصات فنی تا یك اینچ، مورد نظر است (OVER LAP) و یك الیه نوار خارجی با همپوشانی

.هایی آه تميزآاری جزو شرح ردیف عایقكاری منظور شده است، پرداخت ردیف مربوط به تميزآردن لوله منتفی است در صورت استفاده از ردیف٩–

.در نظر گرفته شده است SIS 055900–1957.SA2–1/2 های این فصل، طبق استاندارد عمليات زنگ زدایی و تميزآردن لوله در ردیف١٠–

.های عمليات زنگ زدائی تهيه و حمل ماسه سند بالست و شات بالست منظور شده است در نرخ١١–

.های تكميل در آانال یا روی آانال منظور گردیده است اضافه هزینه یك یا دو مورد تكميل عایقكاری در داخل آانال در نرخ ردیف١٢–

:های این فصل، اضافه بها به شرح زبر تعلق می گيرد به ردیف١٣–

١٣ –١ در صورتی آه در نقشه یا با دستور مهندس (آارفرما) ضخامت آلی پوشش ۴ ميليمتر
 ۵ درصد شامل پيچيدن دو الیه نوار داخلی و یك الیه نوار خارجی تعيين شده باشد

۵ درصد١٣ –٢ در صورتی آه همپوشانی نوارها ۵٠ درصد عرض نوار تعيين شده باشد، 
های عایقكاری سرد تكميل یا تعمير عایقكاری در آنار آانال، در صورتی آه  ١٣ –٣ تمام ردیف

۵ درصدعمليات در شيب بين ٨ تا ١۵ درصد اجرا شود
های عایقكاری سرد تكميل یا تعمير عایقكاری در آنار آانال، در صورتی آه  ١٣ –۴ تمام ردیف

١٢ درصدعمليات در شيب بيش از ١۵ درصد تا ٢٢ درصد اجرا شود
های عایقكاری سرد تكميل یا تعمير عایقكاری در آنار آانال، در صورتی آه  ١٣ –۵ تمام ردیف

٢٨ درصدعمليات در شيب بيشتر از ٢٢ درصد تا ٣۵ درصد اجرا شود
های عایقكاری سرد و گرم در آنار آانال، در صورتی آه عمليات در شيب بيشتر از ٣۵ درصد اجرا شود، با برآورد جداگانه در ردیف ١٣ –۶ تمام ردیف

.ستاره دار محاسبه می گردد

١٠



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای
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فصل چهارم - عایقکاری

 اینچ در کنار کانال یا٣/۴زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠١
کارگاه ثابت

٨،٨٣٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا١زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٢
کارگاه ثابت

١٢،۶١٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال١/۴ ١زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٣
یا کارگاه ثابت

١۵،٨٩٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال١/٢ ١زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠۴
یا کارگاه ثابت

١٨،٩٢٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا٢زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠۵
کارگاه ثابت

٢۵،٢٣٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا٣زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠۶
کارگاه ثابت

٣٧،١۶٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا۴زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٧
کارگاه ثابت

۵٠،٠٩٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا۶زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٨
کارگاه ثابت

٧٢،۶۵٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا٨زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠٠٩
کارگاه ثابت

١٠٠،۶١٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا١٠زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠١٠
کارگاه ثابت

١٢۵،٩٠٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا١٢زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠١١
کارگاه ثابت

١۴٩،٧۴٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا١۴زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠١٢
کارگاه ثابت

١٧۵،۵١٠متر ۵٣

 اینچ در کنار کانال یا١۶زنگ زدایی و اندود آستر لوله فوالدی به قطر ٠۴٠١٠١٣
کارگاه ثابت

١٩٧،۵٧٠متر ۵٣

١٢،٠۴٠متر اینچ در گارگاه ثابت٢عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠١ ۵٣

١٨،٠۶٠متر اینچ در گارگاه ثابت٣عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٢ ۵٣

٢۴،٠٧٠متر اینچ در گارگاه ثابت۴عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٣ ۵٣

٣۶،١١٠متر اینچ در گارگاه ثابت۶عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۴ ۵٣

۴٨،١۵٠متر اینچ در گارگاه ثابت٨عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۵ ۵٣

۶٣،٨۶٠متر اینچ در گارگاه ثابت١٠عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠۶ ۵٣

٧۶،۶۴٠متر اینچ در گارگاه ثابت١٢عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٧ ۵٣

١٠۴،٠٢٠متر اینچ در گارگاه ثابت١۴عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٨ ۵٣

١١٧،٨٩٠متر اینچ در گارگاه ثابت١۶عایقکاری گرم لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٢٠٠٩ ۵٣

٢،۴٢٠متر اینچ در کارگاه ثابت٣/۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠١ ۵٣

٣،١٨٠متر اینچ در کارگاه ثابت١عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٢ ۵٣

۴،٠١٠متر اینچ در کارگاه ثابت١/۴ ١عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٣ ۵٣

۴،٧٧٠متر اینچ در کارگاه ثابت١/٢ ١عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۴ ۵٣

۶،٣۶٠متر اینچ در کارگاه ثابت٢عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۵ ۵٣

٩،۵۵٠متر اینچ در کارگاه ثابت٣عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠۶ ۵٣

١٢،۶٣٠متر اینچ در کارگاه ثابت۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٧ ۵٣

١٩،٠٩٠متر اینچ در کارگاه ثابت۶عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٨ ۵٣

٢۵،٢٧٠متر اینچ در کارگاه ثابت٨عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠٠٩ ۵٣

٣۵،٠٩٠متر اینچ در کارگاه ثابت١٠عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٠ ۵٣

۴١،١٩٠متر اینچ در کارگاه ثابت١٢عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١١ ۵٣

۶٢،٢۶٠متر اینچ در کارگاه ثابت١۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٢ ۵٣
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۶٩،۵٩٠متر اینچ در کارگاه ثابت١۶عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٣٠١٣ ۵٣

۵،٢۴٠متر اینچ روی آانال٢عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠١ ۵٣

٨،٠٧٠متر اینچ روی آانال٣عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٢ ۵٣

١۶،١٨٠متر اینچ روی آانال۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٣ ۵٣

٢۴،۴٨٠متر اینچ روی آانال۶عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠۴ ۵٣

٣١،٨٢٠متر اینچ روی آانال٨عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠۵ ۵٣

۴٣،۶۶٠متر اینچ روی آانال١٠عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠۶ ۵٣

۵٢،٣٩٠متر اینچ روی آانال١٢عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٧ ۵٣

٧۶،٢۵٠متر اینچ روی آانال١۴عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٨ ۵٣

٨۶،۴٢٠متر اینچ روی آانال١۶عایقکاری سرد لوله فوالدی به قطر ٠۴٠۴٠٠٩ ۵٣

 اینچ که عایق گرم٣/۴تکميل عایقکاری سرد جوشهای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠١
داشته در کانال یا روی کانال

٨٧،٨٨٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم١تکميل عایقکاری سرد جوشهای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠٢
داشته در کانال یا روی کانال

٩۴،٠٢٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق١/٢ ١تکميل عایقکاری سرد جوشهای لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠٣
گرم داشته در کانال یا روی کانال

٩٧،٠٨٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم٢تکميل عایقکاری سرد جوش های لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠۴
داشته در کانال یا روی کانال

١٠۴،٣۶٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم٣تکميل عایقکاری سرد جوش های لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠۵
داشته در کانال یا روی کانال

١١١،٣٢٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم۴تکميل عایقکاری سرد جوش های لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠۶
داشته در کانال یا روی کانال

١١٩،٢٧٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم۶تکميل عایقکاری سرد جوش های لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠٧
داشته در کانال یا روی کانال

١٢٨،۴۴٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم٨تکميل عایقکاری سرد جوش های لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠٨
داشته در کانال یا روی کانال

١٣٩،١۵٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم١٠تکميل عایقکاری سرد جوش های لوله فوالدی ٠۴٠۵٠٠٩
داشته در کانال یا روی کانال

١۵١،٨٠٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم١٢تکميل عایقکاری سرد جوش های لوله فوالدی ٠۴٠۵٠١٠
داشته در کانال یا روی کانال

١۶۶،٩٨٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم١۴تکميل عایقکاری سرد جوش های لوله فوالدی ٠۴٠۵٠١١
داشته در کانال یا روی کانال

١٨۵،۵٣٠مورد ۵٣

 اینچ که عایق گرم١۶تکميل عایقکاری سرد جوش های لوله فوالدی ٠۴٠۵٠١٢
داشته در کانال یا روی کانال

٢٠٨،٧٢٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته١تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠١
درکنار یا داخل کانال

۵٩،٣۴٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد١/٢ ١تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠٢
داشته درکنار یا داخل کانال

۶٠،۵٩٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته٢تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠٣
درکنار یا داخل کانال

۶٢،۵١٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته٣تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠۴
درکنار یا داخل کانال

۶۵،٨٠٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته۴تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠۵
درکنار یا داخل کانال

٧٠،٧٧٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته۶تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠۶
درکنار یا داخل کانال

٧۶،۵۴٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته٨تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠٧
درکنار یا داخل کانال

٨٣،٣۵٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته١٠تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠٨
درکنار یا داخل کانال

٩١،۴٨٠مورد ۵٣
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 اینچ که عایقکاری سرد داشته١٢تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠٠٩
درکنار یا داخل کانال

٩٨،٧٠٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته١۴تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠١٠
درکنار یا داخل کانال

١١٠،٣١٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری سرد داشته١۶تعمير عایقکاری سرد لوله فوالدی ٠۴٠۶٠١١
درکنار یا داخل کانال

١٢۵،٠٢٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته٢تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠١
درکنار یا داخل کانال

١۵١،١٠٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته٣تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠٢
درکنار یا داخل کانال

١۶١،١٨٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته۴تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠٣
درکنار یا داخل کانال

١٧٢،۶٩٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته۶تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠۴
درکنار یا داخل کانال

١٨۵،٩٨٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته٨تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠۵
درکنار یا داخل کانال

٢٠١،۴٧٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته١٠تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠۶
درکنار یا داخل کانال

٢١٩،٧٩٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته١٢تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠٧
درکنار یا داخل کانال

٢۴١،٧٧٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته١۴تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠٨
درکنار یا داخل کانال

٢۶٨،۶٣٠مورد ۵٣

 اینچ که عایقکاری گرم داشته١۶تعمير عایقکاری گرم لوله فوالدی ٠۴٠٧٠٠٩
درکنار یا داخل کانال

٣٠٢،٢١٠مورد ۵٣

٧،٠٢٠متر اینچ در کانال  ٢بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠١ ۵٣

٧،٨٧٠متر اینچ در کانال  ٣بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠٢ ۵٣

٨،٩۶٠متر اینچ در کانال  ۴بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠٣ ۵٣

١٠،١٨٠متر اینچ در کانال  ۶بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠۴ ۵٣

١٢،٣۴٠متر اینچ در کانال  ٨بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠۵ ۵٣

١۵،۴٣٠متر اینچ در کانال١٠بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠۶ ۵٣

٢٠،۴٢٠متر اینچ در کانال١٢بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠٧ ۵٣

٣٠،۴٠٠متر اینچ در کانال١۴بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠٨ ۵٣

٣٩،۶۶٠متر اینچ در کانال١۶بستن نوار یا صفحات محافظ دور لوله فوالدی به قطر ٠۴٠٨٠٠٩ ۵٣
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:مقدمه

.های فوالدی و پلی اتيلن خط لوله گاز شهری محاسبه شده است های این فصل برای آزمایش، نصب شير، اتصال قيمت١–

ها و الكترود) استقرار نفرات ماشين ها هزینه مربوط به لوازم و مواد مصرفی (غير از شير، اتصال در نرخ مربوط به آزمایش و نصب شيرها و اتصال٢–
.های این فصل منظور شده است ها و لوازم از محل نصب هر شير تا محل بعدی در قيمت ردیف آالت، همچنين انتقال دستگاه

.ها منظور شده است در قيمت نصب شيرهای داخل حوضچه هزینه بارگيری، حمل از انبار پيمانكار، قراردادن واشرها و بستن پيچ٣–

.های مربوط به آزمایش شيرها هزینه لوازم و مواد مصرفی برای روانكاری شيرها در نظر گرفته شده است در نرخ ردیف۴–

.ها منظور نشده است هزینه خاآبرداری از روی لوله و برگرداندن مجدد خاك روی لوله در قيمت ردیف۵–

های هزینه ساخت قطعات بتنی یا فلزی و حمل آنها و همچنين عمليات ساختمانی در صورت لزوم در قيمت ردیف ها منظور نشده و مطابق ردیف۶–
.آورد می شود های این فهرست بها محاسبه و بر سایر فصل

چنانچه شيرها و اتصال ها در موقع تحویل به پيمانكار، دارای نواقصی بوده آه در صورتجلسه تحویل درج شده باشد، هزینه اصالح و رفع نواقص با٧–
.تعيين قيمت جدید محاسبه و به پيمانكار پرداخت می شود

١۴



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ها

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل پنجم - نصب شير و اتصال ها

 اینچ جوشی یا فلنجی قبل٢آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠١
از نصب 

٢٩٠،٩۶٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی قبل٣آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٢
از نصب 

٣٢٠،٧٢٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی قبل۴آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٣
از نصب  

۴٢۵،۶۵٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی قبل۶آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠۴
از نصب

٧٠٢،۴۶٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی قبل٨آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠۵
از نصب 

٩٣٨،١٩٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی١٠آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠۶
قبل از نصب  

١،١٢۵،٧٩٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی١٢آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٧
قبل از نصب 

١،۴۵٠،۴٩٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی١۴آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٨
قبل از نصب 

١،۵۵٢،٧٢٠عدد ۵٣

 اینچ جوشی یا فلنجی١۶آزمایش و روانكاری شير فوالدی به قطر ٠۵٠١٠٠٩
قبل از نصب

١،۶۵٢،٢۶٠عدد ۵٣

١٢٢،۵۴٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه٢نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠١ ۵٣

١٣۶،٣۴٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه٣نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠٢ ۵٣

١٨٧،۴٨٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه۴نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠٣ ۵٣

٣٨١،٣٢٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه۶نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠۴ ۵٣

۵٨٠،٩٠٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه٨نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠۵ ۵٣

٧٣۴،١٩٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه ١٠نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠۶ ۵٣

٩٠٩،۵١٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه١٢نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠٧ ۵٣

١،٠۶٧،٣۶٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه١۴نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠٨ ۵٣

١،١۵٧،٣٨٠عدد اینچ فلنجی در حوضچه١۶نصب شير فوالدی به قطر ٠۵٠٢٠٠٩ ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در٢ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠١
حوضچه 

٨٧،۴٢٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در٣ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠٢
حوضچه 

٩٣،۵٢٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در۴ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠٣
حوضچه 

١٠۴،١٠٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در۶ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠۴
حوضچه 

١٣٢،١١٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در٨ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠۵
حوضچه 

١۴٧،٣٠٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در١٠ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠۶
حوضچه 

١٧٨،۵۴٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در١٢ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠٧
حوضچه 

٢۶١،٨۶٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در١۴ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠٨
حوضچه 

٣٠۴،٩٧٠عدد ۵٣

 اینچ فلنجی یا جوشی در١۶ماستيک زدن شير فوالدی به قطر ٠۵٠٣٠٠٩
حوضچه 

٣۴۶،۵٩٠عدد ۵٣

٧۵،۶٧٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ٢نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠١ ۵٣

٨۶،۴٨٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ٣نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٢ ۵٣

١٠٠،٨٩٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ۴نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٣ ۵٣

١۴٠،٩٨٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ۶نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۴ ۵٣
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١٩٣،٢١٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ٨نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۵ ۵٣

٢۵٧،۶١٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ١٠نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠۶ ۵٣

٣٨۶،۴٢٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ١٢نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٧ ۵٣

۵٨١،۵٩٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ١۴نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٨ ۵٣

٨٧٢،٣٨٠عدد اینچ در کانال یا حوضچه ١۶نصب فلنج کور فوالدی به قطر ٠۵٠۴٠٠٩ ۵٣

 اینچ به طور کامل شامل سوراخ کردن لوله١نصب ولدولت فوالدی تا ٠۵٠۵٠٠١
اصلی در کانال یا حوضچه

۶١۴،۵٣٠عدد ۵٣

 اینچ به طور کامل شامل سوراخ٢  تا ١/٢۵نصب ولدولت فوالدی ٠۵٠۵٠٠٢
کردن لوله اصلی در کانال یا حوضچه

١،٢٨٠،٢٨٠عدد ۵٣

 اینچ به طور کامل شامل سوراخ٣ و ٢/۵نصب ولدولت فوالدی تا ٠۵٠۵٠٠٣
کردن لوله اصلی در کانال یا حوضچه

١،٨۴٣،۶٠٠عدد ۵٣

 اینچ به طور کامل شامل سوراخ کردن لوله۴نصب ولدولت فوالدی تا ٠۵٠۵٠٠۴
اصلی در کانال یا حوضچه

٢،۴۵٨،١٣٠عدد ۵٣

۶۶٨،٩٨٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ۴٠نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠١ ۵٣

٨۶۵،٩۴٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ۶٣نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠٢ ۵٣

١،١٣٣،٠۴٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ٩٠نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠٣ ۵٣

١،۴۵۶،۵٢٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ١١٠نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠۴ ۵٣

١،۶٧٩،٧٨٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ١٢۵نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠۵ ۵٣

١،٩٠١،٩٠٠عدد ميليمتر با دو بوشن در کانال یا حوضچه ١۶٠نصب شير پلی اتيلن ٠۵٠۶٠٠۶ ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به همراه یک عدد٠۵٠٧٠٠١
 ميليمتر کنار و داخل کانال ٢۵بوشن به قطر 

۶۴٩،٩۵٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به همراه یک عدد٠۵٠٧٠٠٢
 ميليمتر کنار و داخل کانال ۴٠بوشن به قطر 

۶٧٧،٨٠٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به همراه یک عدد٠۵٠٧٠٠٣
 ميليمتر کنار و داخل کانال ۶٣بوشن به قطر 

٧٢١،۶١٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به همراه یک عدد٠۵٠٧٠٠۴
 ميليمتر کنار و داخل کانال ٩٠بوشن به قطر 

١،٠٠٩،٣۴٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به همراه یک عدد٠۵٠٧٠٠۵
 ميليمتر کنار و داخل کانال ١١٠بوشن به قطر 

١،٢١٣،٧۶٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به همراه یک عدد٠۵٠٧٠٠۶
 ميليمتر کنار و داخل کانال ١٢۵بوشن به قطر 

١،٣٩٩،٨٢٠عدد ۵٣

نصب سه راه مساوی پلی اتيلن الکتروفيوژن دار به همراه یک عدد٠۵٠٧٠٠٧
 ميليمتر کنار و داخل کانال ١۶٠بوشن به قطر 

١،۵٨۴،٩٢٠عدد ۵٣

۴٠نصب سه راه مساوی پلی اتيلن همراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠١
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

٩٠۶،١٧٠عدد ۵٣

۶٣نصب سه راه مساوی پلی اتيلن همراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠٢
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

٩۶١،٠٩٠عدد ۵٣

٩٠نصب سه راه مساوی پلی اتيلن همراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠٣
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

١،٣۴٩،٩٢٠عدد ۵٣

١١٠نصب سه راه مساوی پلی اتيلن همراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠۴
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

١،۶٢٣،٣٣٠عدد ۵٣

١٢۵نصب سه راه مساوی پلی اتيلن همراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠۵
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

١،٨٧٢،١۶٠عدد ۵٣

١۶٠نصب سه راه مساوی پلی اتيلن همراه سه عدد بوشن به قطر ٠۵٠٨٠٠۶
ميليمتر  در داخل و کنار کانال 

٢،١١٩،٧١٠عدد ۵٣

٢٩٨،٢٣٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ۴٠نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠١ ۵٣

٣٢١،١٧٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ۶٣نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠٢ ۵٣

۴۴۴،١١٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ٩٠نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠٣ ۵٣

۵٣۴،٠۶٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ١١٠نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠۴ ۵٣
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۶١۵،٩٢٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ١٢۵نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠۵ ۵٣

۶٩٧،٣۶٠عدد ميليمتر کنار و داخل کانال ١۶٠نصب زانوئی فيوژن دار پلی اتيلن ٠۵٠٩٠٠۶ ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار۴٠نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠١
کانال 

۵٩۶،۴٧٠عدد ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار۶٣نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠٢
کانال 

۶٣۵،٠٢٠عدد ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار٩٠نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠٣
کانال 

٨٨٨،٢٢٠عدد ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار١١٠نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠۴
کانال 

١،٠۶٨،١١٠عدد ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار١٢۵نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠۵
کانال 

١،٢٣١،٨۴٠عدد ۵٣

 ميليمتر داخل و کنار١۶٠نصب زانوئی پلی اتيلن با دو بوشن به قطر ٠۵١٠٠٠۶
کانال 

١،٣٩۴،٧٣٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل٢۵نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠١
کانال

٢۵٧،٣٣٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل۴٠نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠٢
کانال

٢٧١،١٢٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل۶٣نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠٣
کانال

٢٩٠،٨۶٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل٩٠نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠۴
کانال

۴٠٣،٧۴٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل١١٠نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠۵
کانال

۴٨۵،۵١٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل١٢۵نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠۶
کانال

۵۵٩،٩٣٠عدد ۵٣

 ميليمتر کنار و داخل١۶٠نصب بوشن پلی اتيلن فيوژن دار به قطر ٠۵١١٠٠٧
کانال

۶٣٣،٩٧٠عدد ۵٣

 ميليمتر آنار و داخل٢۵دار به قطر  نصب درپوش ساده یا هواآش٠۵١٢٠٠١
آانال

١٧١،٧۵٠عدد ۵٣

 ميليمتر آنار و داخل۴٠دار به قطر  نصب درپوش ساده یا هواآش٠۵١٢٠٠٢
آانال

١٨٠،٧۵٠عدد ۵٣

 ميليمتر آنار و داخل۶٣دار به قطر  نصب درپوش ساده یا هواآش٠۵١٢٠٠٣
آانال

١٩۴،۶۵٠عدد ۵٣

 ميليمتر آنار و داخل٩٠دار به قطر  نصب درپوش ساده یا هواآش٠۵١٢٠٠۴
آانال

٢٧٠،١١٠عدد ۵٣

 ميليمتر آنار و داخل١١٠دار به قطر  نصب درپوش ساده یا هواآش٠۵١٢٠٠۵
آانال

٣٢٢،٣١٠عدد ۵٣

 ميليمتر آنار و داخل١٢۵دار به قطر  نصب درپوش ساده یا هواآش٠۵١٢٠٠۶
آانال

٣۶٣،۵۵٠عدد ۵٣

 ميليمتر آنار و داخل١۶٠دار به قطر  نصب درپوش ساده یا هواآش٠۵١٢٠٠٧
آانال

۴٢۶،١٧٠عدد ۵٣

٢٢۵،٩٣٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال٢٠×٢۵ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠١ ۵٣

٢٣٨،٧٢٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال٢٠×٣٢ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠٢ ۵٣

٢٧٠،١١٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال٢۵×٣٢ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠٣ ۵٣

٢۴١،٧۶٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال٢٠×۴٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠۴ ۵٣

٢۵۶،۴٧٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال٢۵×۴٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠۵ ۵٣

٢٧١،١٢٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال٣٢×۴٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠۶ ۵٣

٢٨٢،٢١٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال٣٢×۶٣ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠٧ ۵٣

٣١۶،٩٨٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال۴٠×۶٣ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠٨ ۵٣
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٣٨٣،۵۵٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال۶٣×٩٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠٠٩ ۵٣

۴٠٣،٧۴٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال۶٣×١١٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١٠ ۵٣

۴٨۵،۵١٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال٩٠×١١٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١١ ۵٣

۴٢٨،۵۵٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال۶٣×١٢۵ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١٢ ۵٣

۵٠١،٣٧٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال٩٠×١٢۵ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١٣ ۵٣

۵۵٩،٩٣٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال١١٠×١٢۵ار د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١۴ ۵٣

۴٧۶،۴۶٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال۶٣×١۶٠ار د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١۵ ۵٣

۵۴٠،٢١٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال٩٠×١۶٠ار د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١۶ ۵٣

۵٩٠،٠٨٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال١١٠×١۶٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١٧ ۵٣

۶٣٣،٩٧٠عدد ميليمتر در آنار و داخل آانال١٢۵×١۶٠ار  د نصب تبدیل فيوژن٠۵١٣٠١٨ ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن  ۴٠دار به قطر نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠١
ميليمتر در آنار و داخل آانال٢٠

۵۶۴،٨٣٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن  ۴٠دار به قطر نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠٢
ميليمتر در آنار یا داخل آانال٢۵

۶٠۶،٣۴٠عدد ۵٣

٣٢ ميليمتر با یك بوشن ۴٠دار به قطر نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠٣
ميليمتر در آنار یا  داخل آانال

۶٧٧،٨٠٠عدد ۵٣

٣٢ ميليمتر با یك بوشن ٩٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠۴
ميليمتر در آنار یا داخل آانال

٨۴۴،٨٢٠عدد ۵٣

۴٠ ميليمتر با یك بوشن ٩٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠۵
ميليمتر در آنار یا داخل آانال

٩٠٨،٨٩٠عدد ۵٣

۶٣ ميليمتر با یك بوشن ٩٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠۶
ميليمتر در آنار یا داخل آانال

٩۵٨،٨٧٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١١٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠٧
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال۶٣

٩٧٨،۴۴٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١١٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠٨
 ميليمتر در آنار یا  داخل آانال٩٠

٩٩٣،۶۵٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١٢۵دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠٠٩
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال۶٣

١،٠۵٩،۵٣٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١٢۵دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١٠
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال٩٠

١،٢١٣،٧۶٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١٢۵دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١١
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال١١٠

١،٢۵٣،۴٣٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١۶٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١٢
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال۶٣

١،٣٠۴،۵٩٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١۶٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١٣
 ميليمتر در آنار یا داخل آانا٩٠

١،٣۵٠،۵٣٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١۶٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١۴
 ميليمتر در آنار یاداخل آانا١١٠

١،٣٩٩،٨٢٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١۶٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١۵
 ميليمتر در آنار یا داخل آانا١٢۵

١،۵١۶،٠١٠عدد ۵٣

 ميليمتر با یك بوشن١۶٠دار به قطر  نصب سه راه پلی اتيلن فيوژن٠۵١۴٠١۶
 ميليمتر در آنار یا داخل آانا١۶٠

١،٨٢١،٢٢٠عدد ۵٣

ميليمتر با۴٠به قطر  بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠١
ميليمتر در آنار یا داخل آانال٢٠×۴٠یك تبدیل

٨۶٨،٩٣٠عدد ۵٣

ميليمتر با یك۴٠به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠٢
ميليمتر در آنار یا داخل آانال٢۵×۴٠تبدیل

٨٨۴،٠٧٠عدد ۵٣

ميليمتر با یك۴٠به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠٣
ميليمتر در آنار یا داخل آانال٣٢×۴٠تبدیل

٩٠٢،٩۵٠عدد ۵٣

ميليمتر با یك۶٣به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠۴
ميليمتردرآنار یا داخل آانال٣٢×۶٣تبدیل

٩۶١،٠٩٠عدد ۵٣
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ميليمتر با یك۶٣به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠۵
ميليمتردرآنار یا داخل آانال۴٠×۶٣تبدیل

١،٠٠٢،٨٨٠عدد ۵٣

ميليمتر با یك٩٠به قطر بوشن اتيلن با دو عدد مساوی پلی راه نصب سه٠۵١۵٠٠۶
ميليمتردرآنار یا داخل آانال۶٣×٩٠تبدیل

١،٣١۵،٣١٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١١٠به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠٠٧
ميليمتردرآنار یا داخل آانال۶٣×١١٠تبدیل 

١،۵١٧،۶٧٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١١٠به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠٠٨
ميليمتردرآنار یا داخل آانال٩٠×١١٠تبدیل 

١،۶٢٣،٣٣٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١٢۵به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠٠٩
ميليمتردرآنار یا داخل آانال۶٣×١٢۵تبدیل 

١،۶٧۶،٣٨٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١٢۵به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠١٠
ميليمتردرآنار یا داخل آانال٩٠×١٢۵تبدیل 

١،٧٩٣،۶٠٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١٢۵به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠١١
ميليمتردرآنار یا داخل آانال١١٠×١٢۵تبدیل 

١،٨٧٢،١۶٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١۶٠به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠١٢
ميليمتردرآنار یا داخل آانال٩٠×١۶٠تبدیل 

١،٩۴٣،٠٧٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١۶٠به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠١٣
ميليمتردرآنار یا داخل آانال١١٠×١۶٠تبـــدیل

٢،٠١٩،۵٧٠عدد ۵٣

ميليمتربایك١۶٠به قطر بوشن بادوعدد  اتيلن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۵٠١۴
ميليمتردرآنار یا داخل آانال١٢۵×١۶٠تبدیل 

٢،١١٩،٧١٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل۴٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠١
 ميليمتردرآنار و یا داخل آانال٢٠×۴٠

۶٣٢،٢٨٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل۴٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠٢
 ميليمتردرآناریا داخل آانال٢۵×۴٠

۶۴٧،۵۴٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل۴٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠٣
 ميليمتردرآنار یا داخل آانال٣٢×۴٠

۶٧٠،۶٧٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل۶٣دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠۴
 ميليمتردرآنار یا داخل آانال٣٢×۶٣

۶٩٨،٠٩٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل۶٣دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠۵
 ميليمتردرآنار یا داخل آانال۴٠×۶٣

٧٢٧،٨۶٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل٩٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠۶
 ميليمتردرآنار یا داخل آانال۶٣×٩٠

٩۴٨،٧٨٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١١٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠٧
 ميليمتردرآنار یا داخل آانال۶٣×١١٠

١،٠٩٠،۵۵٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١١٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠٨
 ميليمتردرآنار یا داخل آانال٩٠×١١٠

١،١۶۴،١۵٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١٢۵دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠٠٩
 ميليمتردرآنار یا داخل آانال۶٣×١٢۵

١،٢٠٠،٩٩٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١٢۵دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠١٠
 ميليمتردرآنار یا داخل آانال٩٠×١٢۵

١،٢٨٢،١۴٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١٢۵دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠١١
 ميليمتردرآنار یا داخل آانال١١٠×١٢۵

١،٣٨۵،٠٨٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١۶٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠١٢
 ميليمتردرآنار یا داخل آانال٩٠×١۶٠

١،۴٣٧،۵۵٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١۶٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠١٣
 ميليمتردرآنار یا داخل آانال١١٠×١۶٠

١،۵٠۶،٠٠٠عدد ۵٣

ميليمتربایك تبدیل١۶٠دار به قطر اتيلن فيوژن پلی مساوی راه سه نصب ٠۵١۶٠١۴
 ميليمتردرآناریا داخل آانال١٢۵×١۶٠

١،۵۵۵،٣٨٠عدد ۵٣

 و یك بوشن۴٠ميليمتر با دو بوشن ٢٠×۴٠نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠١
 ميليمتر در داخل یا آنار آانال٢٠

٨١٨،۴٨٠عدد ۵٣

 و یك بوشن۴٠ميليمتر با دو بوشن ٢۵×۴٠نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠٢
 ميليمتر در داخل یا آنار آانال٢۵

٨۵١،۴۴٠عدد ۵٣
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 و یك بوشن۴٠ميليمتر با دو بوشن ٣٢×۴٠نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠٣
 ميليمتر در داخل یا آنار آانال٣٢

٨٩٠،٢٧٠عدد ۵٣

 و یك۶٣ميليمتر با دو بوشن ٣٢×۶٣نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠۴
 ميليمتر در داخل یا آنار آانال٣٢بوشن

٩١٩،٣٠٠عدد ۵٣

 و یك بوشن۶٣ميليمتر با دو بوشن ۴٠×۶٣نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠۵
 ميليمتر در داخل یا آنار آانال۴٠

١،٠١۴،٩١٠عدد ۵٣

 و یك٩٠ميليمتر با دو بوشن ۶٣×٩٠نصب سه راه پلی اتيلن ٠۵١٧٠٠۶
 ميليمتر در داخل یا آنار آانال۶٣بوشن

١،٢١۵،۵٧٠عدد ۵٣

 و یك١١٠ميليمتر با دو بوشن ۶٣×١١٠راه پلی اتيلن  نصب سه٠۵١٧٠٠٧
 ميليمتر در داخل یا آنار آانال۶٣بوشن 

١،٣۴٩،٩٢٠عدد ۵٣

 و یك١١٠ميليمتر با دو بوشن ٩٠×١١٠راه پلی اتيلن  نصب سه٠۵١٧٠٠٨
 ميليمتر در داخل یا آنار آانال٩٠بوشن

١،۵١٧،۶٧٠عدد ۵٣

 و یك١٢۵ميليمتر با دو بوشن۶٣×١٢۵راه پلی اتيلن  نصب سه٠۵١٧٠٠٩
 ميليمتر در داخل یا آنار آانال۶٣بوشن

١،۴٧۴،٠۵٠عدد ۵٣

 و یك١٢۵ميليمتر با دو بوشن ٩٠×١٢۵نصب سه راه پلی اتيلن٠۵١٧٠١٠
 ميليمتر در داخل یا آنار آانال٩٠بوشن

١،۶١٣،١٢٠عدد ۵٣

 و یك١٢۵ميليمتر با دو بوشـن ١١٠×١٢۵راه پلی اتيلن نصب سه٠۵١٧٠١١
ميليمتر در داخل یا آنار آانال١١٠بوشــــن

١،٧٣٣،٠١٠عدد ۵٣

 و یك١۶٠ميليمتر با دو بوشــن ۶٣×١۶٠راه پلی اتيلن  نصب سه٠۵١٧٠١٢
ميليمتر در داخل یا آنار آانال۶٣بوشــن 

١،۶٨٧،۴٠٠عدد ۵٣

 و یك١۶٠ميليمتر با دو بوشــن ٩٠×١۶٠راه پلی اتيلن  نصب سه٠۵١٧٠١٣
ميليمتر در داخل یا آنار آانال٩٠بوشــن 

١،٧٩٣،۶٠٠عدد ۵٣

 و یك١۶٠ميليمتر با دو بوشن ١١٠×١۶٠اتيلن  راه پلی نصب سه٠۵١٧٠١۴
  ميليمتر در داخل یا آنار آانال١١٠بوشن

١،٨٧٢،١۶٠عدد ۵٣

 و یك١۶٠ميليمتر با دو بوشن ١٢۵×١۶٠اتيلن  راه پلی نصب سه٠۵١٧٠١۵
 ميليمتر در داخل یا آنار آانال١٢۵بوشن

٢،٠١٩،۵٧٠عدد ۵٣

 ميليمتر با خروجی۶٣دار روی  لوله  اتيلن فيوژن نصب زین پلی٠۵١٨٠٠١
ميليمتر در  آنار یا داخل آانال۴٠الی٢٠

٣٧٨،٩٧٠عدد ۵٣

 ميليمتر با خروجی٩٠دار روی  لوله  اتيلن فيوژن نصب زین پلی٠۵١٨٠٠٢
ميليمتر در  آنار یا داخل آانال۴٠الی٢٠

٧٢٩،١٩٠عدد ۵٣

 ميليمتر با خروجی١١٠دار لوله  اتيلن فيوژن نصب زین پلی٠۵١٨٠٠٣
ميليمتر در  آنار یا داخل آانال۴٠الی٢٠

٧٩٠،٠۵٠عدد ۵٣

 ميليمتر با خروجی١٢۵دار لوله  اتيلن فيوژن نصب زین پلی٠۵١٨٠٠۴
ميليمتر در  آنار یا داخل آانال۴٠الی٢٠

٨۶٠،۶٣٠عدد ۵٣

 ميليمتر با خروجی١۶٠دار لوله  اتيلن فيوژن نصب زین پلی٠۵١٨٠٠۵
ميليمتر در  آنار یا داخل آانال۴٠الی٢٠

٩۴۶،۶٩٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠١
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال ٢۵ اینچ در ٣/۴به قطر 

۶٠٧،٣۴٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠٢
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال ٢۵ اینچ در ١به قطر 

۶٨٣،۴۴٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠٣
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال ۴٠ اینچ در ١به قطر 

٧۵٩،٣١٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠۴
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال ۴٠  اینچ در ١/٢۵به قطر

٨٣۶،٧٢٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠۵
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال ۶٣ اینچ در ٢به قطر 

٩٢۶،۶٩٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠۶
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال ٩٠ اینچ در ۴به قطر 

١،٠۴٣،٣۶٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠٧
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال ٩٠ اینچ در ۶به قطر 

١،١٩٣،۶۵٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠٨
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال ١١٠ اینچ در ۴به قطر 

١،٢١٣،٨٣٠عدد ۵٣
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اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠٠٩
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال ١١٠ اینچ در ۶به قطر 

١،٣۶٧،٩٧٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠١٠
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال ١٢۵ اینچ در ۴به قطر 

١،٣٩٠،٠٣٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠١١
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال ١٢۵ اینچ در ۶به قطر 

١،۶٧٠،١٩٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠١٢
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال ١٢۵ اینچ در ٨به قطر 

٢،٠٩١،٧٩٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠١٣
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال ١۶٠ اینچ در ۶به قطر 

٢،٧٨٩،٠۶٠عدد ۵٣

اتيلن نصب قطعه اتصال فوالدی / پلی اتيلن با نصب یك پوشش پلی٠۵١٩٠١۴
 ميليمتر در آنار یا داخل آانال ١۶٠ اینچ در ٨به قطر 

۴،١٨٣،۵٨٠عدد ۵٣
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:مقدمه

عوامل طبيعی یا مصنوعی که مانع اجرای عمليات خط لوله توسط گروه اصلی با سرعت متعارف گردد و به علت تفاوت طبيعت کار، عمليات اجرایی١–
 . های کاری اصلی و به طور جداگانه انجام شود، مانع محسوب می شود در محدوده این عوامل توسط گروه دیگری غير از گروه

 های خشک و تمام جاده هایی که امکان حفر کانال در آنها وجود دارد، و بطور کلی تمام موانعی توضيح١– عبور از روی لوله های دیگر یا مسيل
ها منظور نگردیده که عبور از آنها توسط گروه اصلی انجام می شود مانع محسوب نمی گردد. ولی هزینه های مازاد بر اجرای کار عادی در نرخ

.است

هایی که بتوان آب را بوسيله لوله آبرو  از باالی کانال خط لوله عبور داده و در زیر آن عمليات لوله های آب و جوی توضيح٢– عبور از نهرها، کانال
.ها منظور نگردیده است گذاری را توسط گروه انجام داد، مانع محسوب نمی شود. ولی هزینه های مازاد بر اجرای کار عادی در نرخ

در دو طرف باالی مانع، طبق مشخصات فنی و نقشه های (S.BEND)مبنای محاسبه عرض مانع در این فاصله، محل شروع خم یا زانویی مضاعف٢–
.اجرایی است

و فقط با ایجاد عمق بيشتر ار زیر مانع عبور داده می شود، طول لوله (S.BEND) مبنای محاسبه عرض موانعی که لوله بدون خم یا زانویی مضاعف٣–
.ترین حالت عبور از زیر مانع است در عميق

هزینه تامين، استقرار و جابجایی نفرات، وسایل کار و هشدار دهنده، شير آالت و مواد مصرفی مورد نياز ( به جز مصالحی که تامين آنها در تعهد۴–
.های مربوط منظور شده است کارفرماست) برای اجرای عمليات خمکاری، جوشکاری، آزمایش، جا گذاری لوله و عمليات تکميلی، در قيمت ردیف 

 های نقب زنی به صورت دستی هزینه های مربوط به عمليات بنایی، پرکردن فضای خالی بين حفاری و کول و همچنين کول و لوله غالف در ردیف۵–
.منظور شده است

 های نقب زنی، حفاری در زمين غير سنگی منظور شده است. چنانچه حفاری در زمين سنگی انجام شود، اضافه هزینه نسبت به زمين در ردیف۶–
.غير سنگی بر حسب مورد از فهرست بها ابنيه محاسبه و پرداخت می شود

.های مربوط منظور شده است های الکتریکی عدم اتصال لوله با غالف، در قيمت ردیف  در جا گذاری لوله های اصلی داخل غالف، هزینه آزمایش٧–

ها و سایر عمليات احتمالی منظور نشده است. هزینه های عمليات مورد نياز در نصب لوله غالف، هزینه عمليات مربوط به ساخت و نصب هواکش
.برای عبور از موانع در قيمت هر ردیف منظور شده است

.بهای واحد ردیف های ۵٣٠۶٠١٠٠١ و ۵٣٠۶٠١٠٠٢  از نرخ های ردیف های مربوط در فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه استفاده می گردد٨–
به ازاء هر يك متر طول بيشتر از ١٢ متر بميزان ۴ درصد ٩–    اضافه بهاء به رديف های ۵٣٠۶٠٩٠٠١ الي ۵٣٠۶٠٩٠٠٣
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 متر و حمل تا فاصله٢٠حفر تونل در هر نوع زمين سنگی تا عمق ٠۶٠١٠٠١
 متری.١٠

٠متر مکعب ۵٣

٠متر سانتيمتر.٨٠ × ١٢٠تهيه و نصب کول بتن مسلح به ابعاد ٠۶٠١٠٠٢ ۵٣

 اینچ یا لوله پلی٢عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠١
 اینچ.۶ ميليمتر در غالف فوالدی ۶٣ و ۴٠اتيلن به قطرهای 

٧٣٨،۴٨٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی٣عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٢
 اینچ.٨ ميليمتر در غالف فوالدی ٩٠اتيلن به قطر 

٨٠۵،۶١٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی۴عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٣
 اینچ.٨ ميليمتر در غالف فوالدی ١٢۵ و ١١٠اتيلن به قطرهای 

٩۴٢،٣٢٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی۶عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۴
 اینچ.١٠ ميليمتر در غالف فوالدی ١۶٠اتيلن به قطر 

٩٨٩،٨٣٠متر ۵٣

 اینچ در غالف٨عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۵
 اینچ.١٢فوالدی 

١،١١٠،۶۶٠متر ۵٣

 اینچ در غالف١٠عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠۶
 اینچ.١۶فوالدی 

١،٢۵٠،٨٩٠متر ۵٣

 اینچ در غالف١٢عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٧
 اینچ.١۶فوالدی 

١،٣٣۴،٢٨٠متر ۵٣

 اینچ در غالف١۴عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٨
 اینچ.١٨فوالدی 

١،۴٣١،١٩٠متر ۵٣

 اینچ در غالف١۶عمليات مکانيکی قراردادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٢٠٠٩
 اینچ.٢٠فوالدی 

١،۶۶٩،٧٢٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطر٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠١
 اینچ در داخل تونل یا تونل٨ ميليمتر با غالف به قطر ۶٣ و ۴٠های 

کول دار.

١٧۴،٧۵٠متر ۵٣

٩٠ اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطر ٣قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٢
 اینچ در داخل تونل یا تونل کول دار.۶ميليمتر با غالف به قطر 

١٩٠،۶۴٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطرهای۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٣
 اینچ در داخل تونل یا تونل کول٨ ميليمتر با غالف به قطر ١٢۵ و ١١٠
دار.

٢٧٠،٣۵٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطر۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۴
 اینچ در داخل تونل یا تونل کول دار.١٠ ميليمتر با غالف به قطر ١۶٠

٢٨۴،۵٨٠متر ۵٣

 اینچ در١٢ اینچ با غالف به قطر ٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۵
داخل تونل یا تونل کول دار.

٣٠٠،٣٩٠متر ۵٣

 اینچ در١۶ اینچ با غالف به قطر ١٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠۶
داخل تونل یا تونل کول دار.

٣١٨،٠۶٠متر ۵٣

 اینچ در١۶ اینچ با غالف به قطر ١٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٧
داخل تونل یا تونل کول دار.

٣٣٧،٩٣٠متر ۵٣

 اینچ در١٨ اینچ با غالف به قطر ١۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٨
داخل تونل یا تونل کول دار.

٣٨۶،٢١٠متر ۵٣

 اینچ در٢٠ اینچ با غالف به قطر ١۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠٣٠٠٩
داخل تونل یا تونل کول دار.

۴۵٠،۵٨٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطرهای٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠١
 اینچ در داخل کانال.۶ ميليمتر با غالف ۶٣ و ۴٠

٨٩،٢۵٠متر ۵٣

٩٠ اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطر ٣قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٢
 اینچ در داخل کانال.٨ميليمتر با غالف 

٩٧،٣۶٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطرهای۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٣
 اینچ در داخل کانال.٨ ميليمتر با غالف ١٢۵ و ١١٠

١٣۵،١٧٠متر ۵٣

 اینچ یا لوله پلی اتيلن به قطر۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠۴
 اینچ در داخل کانال.١٠ ميليمتر با غالف ١۶٠

١۴٢،٢٩٠متر ۵٣

 اینچ در داخل١٢ اینچ باغالف ٨قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠۵
کانال.

١۵٠،١٩٠متر ۵٣

 اینچ در داخل١۶ اینچ باغالف ١٠قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠۶
کانال.

١۵٩،٠٣٠متر ۵٣

٢٣
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فصل ششم - عبور از موانع

 اینچ در داخل١۶ اینچ باغالف ١٢قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٧
کانال.

١۶٨،٩٧٠متر ۵٣

 اینچ در داخل١٨ اینچ باغالف ١۴قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٨
کانال.

١٩٣،١١٠متر ۵٣

 اینچ در داخل٢٠ اینچ باغالف ١۶قرار دادن لوله فوالدی گاز به قطر ٠۶٠۴٠٠٩
کانال.

٢٢۵،٢٩٠متر ۵٣

 اینچ طبق نقشه های٣ساخت و نصب لوله فوالدی تهویه به قطر تا ٠۶٠۵٠٠١
استاندارد گاز.

۴،٨٩٧،٢٠٠عدد ۵٣

 اینچ طبق نقشه های۴ساخت و نصب لوله فوالدی تهویه به قطر تا ٠۶٠۵٠٠٢
استاندارد گاز.

۵،٨۶٧،٢٧٠عدد ۵٣

ساخت، نصب خرپای فلزی، بادبند، بستهای نگهدارنده و رنگ آميزی٠۶٠۶٠٠١
 متری٢۴آنها در کنار پل های موجود تا 

٧۵،٨۶٠کيلوگرم ۵٣

ساخت، نصب خرپای فلزی، بادبند، بست های نگهدارنده و رنگ٠۶٠۶٠٠٢
 متری٣۶آميزی آنها در کنار پل های موجود تا 

١٢٨،۴٨٠کيلوگرم ۵٣

ساخت، نصب خرپای فلزی، بادبند، بست های نگهدارنده و رنگ٠۶٠۶٠٠٣
 متری۴٨آميزی آنها در کنار پل های موجود تا 

١٢٩،٧۴٠کيلوگرم ۵٣

ساخت، نصب خرپای فلزی، بادبند، بست های نگهدارنده و رنگ٠۶٠۶٠٠۴
 متری۶٠آميزی آنها در کنار پل های موجود تا 

١٣۵،٩۵٠کيلوگرم ۵٣

بارگيری، حمل و قرار دادن ورق های فوالدی بر روی کانال برای٠۶٠٧٠٠١
سهولت عبور و بر روی کانال برای سهولت عبور و برچيدن آنها.

٢١٠،٧۴٠متر مربع ۵٣

 اینچ از کنار۶ اینچ با غالف به قطر ٢عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠١
پل های موجود شامل فلزات و مصالح. 

۶۵،۴٧٠متر ۵٣

 اینچ از کنار٨ اینچ با غالف به قطر ٣عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠٢
پل های موجود شامل فلزات و مصالح. 

٧۴،٨۵٠متر ۵٣

 اینچ از کنار٨ اینچ با غالف به قطر ۴عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠٣
پل های موجود شامل فلزات و مصالح. 

٩٣،٧٩٠متر ۵٣

 اینچ از کنار١٠ اینچ با غالف به قطر ۶عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠۴
پل های موجود شامل فلزات و مصالح. 

٩٨،٧٣٠متر ۵٣

 اینچ از کنار١٢ اینچ با غالف به قطر ٨عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠۵
پل های موجود شامل فلزات و مصالح. 

١١٣،٣٧٠متر ۵٣

 اینچ از کنار١۶ اینچ با غالف به قطر ١٠عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠۶
پل های موجود شامل فلزات و مصالح.  

١٢٧،٣۴٠متر ۵٣

 اینچ از کنار١۶ اینچ با غالف به قطر ١٢عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠٧
پل های موجود شامل فلزات و مصالح. 

١٣۵،١٨٠متر ۵٣

 اینچ از کنار١٨ اینچ با غالف به قطر ١۴عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠٨
پل های موجود شامل فلزات و مصالح. 

١۶٨،٨۴٠متر ۵٣

 اینچ از کنار٢٠ اینچ با غالف به قطر ١۶عبور دادن لوله گاز به فطر ٠۶٠٨٠٠٩
پل های موجود شامل فلزات و مصالح. 

٢١٩،۴٩٠متر ۵٣

احداث نقب در زیر خطوط راه آهن و جاده های آسفالتی اصلی به٠۶٠٩٠٠١
) و جاگذاری غالفR.BORING.G متر با ماشين نقب زنی (١٢طول تا 

۶و ۴ و ٢و قرار دادن لوله در داخل غالف برای لوله های فوالدی با قطر
اینچ 

۶٢،٩٣٨،٨٢٠یک قلم ۵٣

احداث نقب در زیر خطوط راه آهن و جاده های آسفالتی اصلی به٠۶٠٩٠٠٢
) و جاگذاری غالفR.BORING.G متر با ماشين نقب زنی (١٢طول تا 

و١٠ و ٨و قرار دادن لوله در داخل غالف برای لوله های فوالدی با قطر
 اینچ ١٢

١٠٠،٧٠٢،١١٠یک قلم ۵٣

احداث نقب در زیر خطوط راه آهن و جاده های آسفالتی اصلی به٠۶٠٩٠٠٣
) و جاگذاری غالفR.BORING.G متر با ماشين نقب زنی (١٢طول تا 

و قرار دادن لوله در داخل غالف برای لوله های پلی اتيلن با قطر تا
 اینچ).١٠ اینچ(غالف تا ١۶٠

۵۶،٨۵١،۵۶٠یک قلم ۵٣

٢۴
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:مقدمه

هزینه های مربوط به تامين، استقرار و جابجایی نفرات، ماشين آالت، مصالح و مواد مصرفی الزم برای آزمایش با هوا (آزمایش نشتی و مقاومت١–
.ها منظور شده است خطوط لوله گاز شهری) و موارد ایمنی و سایر هزینه های مشابه در قيمت

ها هزینه های مربوط به تقسيم بندی خط لوله به قطعات مورد نياز برای آزمایش، نصب شيرهای تخليه و هواگيری و سایر موارد مشابه در قيمت٢–
.منظور شده است

های مقاومت و نشتی) مطابق مشخصات فنی و روش تایيد شده، همچنين تهيه های مورد نياز (آزمایش هزینه مربوط به انجام تمام آزمایش٣–
.ها منظور شده است های الزم در قيمت گزارش

.های این فصل منظور گردیده است و این بابت هيچگونه هزینه اضافی پرداخت نمی شود هزینه های مربوط به عمليات خاآی در قيمت۴–

های مربوط به آزمایش خط هایی به ردیف بابت نصب بودن یا نبودن شيرهای اصلی در مسير خط، هنگام آزمایش با هوا هيچگونه اضافه یا آسری۵–
.تعلق نمی گيرد

چنانچه به هر دليل، آه ناشی از قصور آاری پيمانكار نباشد، از جمله تاخير در تحویل مصالح، مشخصات فنی پيمان و یا نقص سازنده و بنا به۶–
های مربوط به آزمایش دستور مهندس مشاور شيرآالت جدا از خط نيز مورد آزمایش با هوا قرار گيرد، هزینه مربوط به این عمليات، طبق ردیف

.شيرآالت محاسبه و پرداخت می شود

های فصل عبور از موانع منظور ها آه جداگانه از خط اصلی نيز مورد آزمایش با هوا قرار می گيرد، در قيمت ردیف هزینه آزمایش خط لوله در تقاطع٧–
هایی به ردیف های این فصل تعلق نمی گيرد. در هرحال، چنانچه غير از آزمایش خط لوله در شده است و از این بابت هيچگونه اضافه یا آسری

ها، به دليل خاصی آارفرما دستور دهد، قسمتی از لوله ها، غير از آزمایش در مسير خط، جداگانه نيز مورد آزمایش قرار گيرد، هزینه آزمایش تقاطع
.هر شاخه لوله معادل یك شير  مندرج در فصل پنجم با همان اندازه منظور می شود

های نهایی، مهندس مشاور دليل بروز در صورت پيش آمدن نشتی در خط لوله، ضمن عمليات نشت یابی، تعمير و اصالح خط و تكميل آزمایش٨–
نشتی را مورد بررسی قرار داده و در صورتی آه نشت حاصله ناشی از عملكرد نادرست یا قصور پيمانكار نبوده و مربوط به مصالح تحویلی آارفرما

.باشد، هزینه های مربوط به عمليات نشت یابی با تعيين قيمت جدید محاسبه و پرداخت خواهد شد

در صورتی آه به علت نقص مصالح هزینه نشت یابی به عهده آارفرما قرار گيرد، طول خط لوله مورد آزمایش برای یافتن نشتی، بر اساس مجموع٩–
هایی آه در هر دفعه برای یافتن نشتی مورد آزمایش قرار گرفته اند، محاسبه خواهد شد. طول قطعات مورد آزمایش نشت یابی آه طول بخش

.آمتر از یك آيلومتر باشد، یك آيلومتر منظور خواهد شد

های جوشكاری از فصل آماده هزینه مربوط به عمليات اتصال نهایی قطعات لوله غير گازدار به یكدیگر شامل جوشكاری و عایقكاری آنها طبق ردیف١٠–
.سازی و جوشكاری و همچنين عایقكاری دستی از فصل عایقكاری و لوله گذاری پرداخت می شود

های مربوط به همكاری در اتصال نهایی شبكه گاز شهری به لوله گازدار، آليه عمليات الزم اعم از هماهنگی و اجرا عمليات خاآی، مكانيكی در نرخ١١–
.و پرتونگاری  با رعایت تدابير به طور آامل منظور شده است

:های مربوط به پر آردن خط لوله با گاز، شامل موارد زیر است بهای ردیف١٢–
.همكاری با متخصصان آارفرما برای پر آردن خط با گاز١٢ –١
.آنترل عمليات صحيح شيرهای ميان مسيری١٢ –٢
.هوا گيری خط تا حصول اطمينان از پر شدن آامل خط با گاز١٢ –٣
.انجام سایر عمليات یا هماهنگی های الزم تا زمان جریان آامل  بدون نقص گاز در حد مورد قبول بهره بردار از خط لوله١٢ –۴

.محاسبه هزینه انجام تست عایق و آزمایش مقاومت برای قطعات آمتر از پانصد متر ، ۵٠٠ متر محاسبه می شود١٣–

های خالی زیر یك های توسعه شبكه (حفره های ۵٣٠٧٠٣٠٠١ الی ۵٣٠٧٠٣٠٠۵ در پروژه همكاری در اتصال نهایی شبكه توزیع گاز، موضوع ردیف١۴–
 .گردد آيلومتر) برای هر مورد ٣٠ درصد مبالغ هر ردیف منظور می

٢۵
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فصل هفتم - آزمایش و راه اندازی

آزمایش پوشش خط لوله در منطقه بسته و رفع نواقص و ارائه٠٧٠١٠٠١
گزارش.

۵،٨٧٠متر ۵٣

٢۴،٠١٠متر اینچ.٨آزمایش مقاومت و نشتی شبکه تا ٠٧٠٢٠٠١ ۵٣

آزمایش مقاومت و نشتی شبکه و نشتی شبکه لوله پلی اتيلن به٠٧٠٢٠٠٢
 ميليمتر.١۶٠ تا ۴٠قطر 

٢۴،٠١٠متر ۵٣

٣٠،۶٨٠متر  اینچ١۶ تا ١٠آزمایش مقاومت و نشتی شبکه ٠٧٠٢٠٠٣ ۵٣

 اینچ به لوله۴همکاری در اتصال نهایی شبکه توزیع گاز به قطر تا ٠٧٠٣٠٠١
گازدار. 

٢۵،٩١۶،۴٢٠مورد ۵٣

 اینچ به لوله١٠ تا ۶همکاری در اتصال نهایی شبکه توزیع گاز به قطر ٠٧٠٣٠٠٢
گازدار. 

٣١،١٣٨،٣١٠مورد ۵٣

 اینچ به١۶ تا ١٢همکاری در اتصال نهایی شبکه توزیع گاز به قطر ٠٧٠٣٠٠٣
لوله گازدار. 

٣۶،۴٣١،۵٨٠مورد ۵٣

همکاری در اتصال نهایی شبکه توزیع گاز با لوله پلی اتيلن به قطر٠٧٠٣٠٠۴
 ميليمتر به لوله گاز دار.٩٠ تا ۴٠

٢٠،۶١۶،٩١٠مورد ۵٣

همکاری در اتصال نهایی شبکه توزیع گاز با لوله پلی اتيلن به قطر٠٧٠٣٠٠۵
 ميليمتر به لوله گاز دار.١۶٠ تا ١١٠

٢٣،٢۴٠،٨٨٠مورد ۵٣

۵،١٧٠مترتنظيم و راه اندازی حفاظت کاتدی شبکه و رفع نواقص.٠٧٠۴٠٠١ ۵٣

٩،٣٧٠مترتزریق گاز و تخليه هوا و راه اندازی شبکه.٠٧٠۵٠٠١ ۵٣

٢۶
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هزینه استقرار، جابجایی الزم، به آارگيری و تأمين افراد، ماشين آالت، ابزار آار و مواد مصرفی (غير از مصالحی آه تأمين آن در تعهد آارفرماست)١–
.های مربوط منظور شده است مورد نياز برای اجرای هر یك از عمليات، در قيمت ردیف

ها منظور نشده است. ليكن هزینه های انبارآردن این اجناس در محل مناسب و بهای مصالحی آه تأمين آنها در تعهد آارفرماست در قيمت ردیف٢–
.ها منظور شده است نگهداری در شرایط مطلوب، حمل از انبار آارگاه به پای آار و تمام هزینه هایی از این قبيل، در قيمت ردیف

های مربوط ها، ریختن و آوبيدن آك ذغال (عهده آارفرما) در بستر آندی، در قيمت ردیف هزینه های مربوط به خرید و حمل آجر. آجرچينی روی آابل٣–
.منظور شده است

.های مربوط منظور شده است های اتصال آابل به لوله در قيمت ردیف هزینه های مربوط به تعمير عایق در محل۴–

در ها، از جمله آابل و لوازم دیگر (بجز پودر آدولد آه در تعهد آارفرماست)، هزینه تأمين و استفاده از لوازم و مصالح مورد نياز برای انجام آزمایش۵–
.های مربوط منظور شده است قيمت ردیف

هزینه انجام عمليات سيویل، ساختمان و تأسيسات مربوط به احداث ایستگاه حفاظت آاتدی دیزلی یا برقی (با بستر آندی افقی، عمودی و یا۶–
.ها به روشنی پيش بينی شده است های این فصل منظور نگردیده است، به جز مواردی آه انجام آنها در شرح ردیف چاهی)، در قيمت ردیف

ها منظور ها در قيمت ردیف تابلوی برق مربوط به ایستگاه (BOND BOX)هزینه مربوط به ساخت و حمل عالمت های مسير، جعبه های اتصال، ٧–
ها منظور نگردیده است و این هزینه براساس گردیده است. هزینه عمليات خاآی و بتنی مربوط به نصب تجهيزات پيش گفته در قيمت ردیف

.های مربوط به فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه ميشود ردیف

ها) در زمين غيرسنگی در نظر گرفته شده است. چنانچه حفاری در زمين سنگی انجام شود، های این فصل (غير از چاه عمليات حفاری ردیف٨–
.هزینه اضافی آن با استفاده از فصل آارهای خاآی محاسبه و پرداخت می شود

.ها به طور آامل استفاده گردد ها و قنات های عمودی حفاظت از زنگ باید از فهرست بهای واحد پایه رشته چاه های مربوط به حفاری چاه نرخ٩–

های حصار آشی هزینه تهيه آليه مصالح از قبيل آهن آالت، سيمان، شن و ماسه و آجر و غيره و بارگيری و حمل تا ٣٠ آيلومتر و باراندازی در نرخ١٠–
.منظور شده است

:های این فصل، مصالحی آه تامين آن در تعهد آارفرماست، از قبيل مصالح زیر است در ردیف١١–
ها)، هندی آپ، الكترودها و تسمه های مورد نياز در آزمایش های موردنياز (بجز آابل ترانس / رآتيفایر، آندهای فدا شونده دایم، پودر آدولد، آابل

.های مسی اتصال زمين، آك ذغال، مفصل و متعلقات آن، مخزن زیرزمينی و جعبه مقاومت

٢٧
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١٧٩،۴٨٠متر مربعSP-6007محوطه سازی ایستگاه حفاظت آاتدی طبق نقشه ٠٨٠١٠٠١ ۵٣

٣٠،٢٩٠متر مکعباضافی  ریزی  سانتيمتر شن۵اضافه بهاء٠٨٠١٠٠٢ ۵٣

۵،۵٢١،۴٩٠عدد۶٠٠٧SP -ستون با تكيه گاه طبق نقشه  ٠٨٠١٠٠٣ ۵٣

۴،۵٣۵،٧۵٠عددSP-6007گاه طبق نقشه  ستون بدون تكيه٠٨٠١٠٠۴ ۵٣

تهيه ، ساخت و نصب حدفاصل بين دو ستون بطور آامل طبق نقشه٠٨٠١٠٠۵
SP-6007 

٢،١٧٧،٧٣٠متر ۵٣

١١،۴٧۵،٨۵٠عددSP-6007تهيه ، ساخت و نصب درب ایستگاه طبق نقشه ٠٨٠١٠٠۶ ۵٣

تهيه، ساخت و نصب درب ایستگاه حفاظت از زنگ طبق نقشه٠٨٠٢٠٠١
SC-6140/A

۶،٠٩۵،٠٩٠عدد ۵٣

تهيه، ساخت و نصب حصار نرده ای و دیوار ایستگاه حفاطت از زنگ٠٨٠٢٠٠٢
SC-6140/Aطبق نقشه 

۵،٨٢٩،۶٢٠متر ۵٣

SP-6009تهيه و ساخت پایه بتنی مبدل و یکسو کننده طبق نقشه ٠٨٠٣٠٠١
 SP-6010یا 

٧،٠٧٧،١٩٠عدد ۵٣

تهيه و ساخت پایه جعبه برق متناوب و مداوم شامل کارهای خاکی،٠٨٠٣٠٠٢
SP-6010 و SP-6009بتنی و فلزی طبق نقشه 

٣،٨۶۴،۵۶٠عدد ۵٣

٢،٩۴١،١١٠عددنصب جعبه اتصال روی دیوار یا بدنه چاه ٠٨٠٣٠٠٣ ۵٣

٢،٧۵٢،٠۵٠عددSP-6002/Bتهيه ساخت و نصب پایه جعبه اتصال طبق نقشه ٠٨٠٣٠٠۴ ۵٣

٢،٧٩٩،٨٣٠عددSP-6013/Bتهيه ساخت و نصب نشاندهنده بستر آندی طبق نقشه ٠٨٠٣٠٠۵ ۵٣

تهيه و ساخت و نصب نقاط آزمایش پتانسيل عالئم نشاندهنده با کار٠٨٠٣٠٠۶
  SP-6006/B و SP-6024/Aبرقی آن طبق نقشه 

۵،۴٠٢،١١٠عدد ۵٣

تهيه و ساخت و نصب نقاط آزمایش پتانسيل عالئم نشاندهنده با کار٠٨٠٣٠٠٧
  SP-6006/B و SP-6025/Aبرقی آن طبق نقشه 

۶،۶٠٢،٩۴٠عدد ۵٣

تهيه، ساخت و نصب سایبان مبدل یکسو کننده طبق نقشه٠٨٠٣٠٠٨
SP-6139/A

٢،۵٨٠،۵٧٠عدد ۵٣

تهيه، ساخت و نصب سایبان مبدل یکسو کننده طبق مشخصات٠٨٠٣٠٠٩
فنی 

۶،٣٠٩،٣۵٠عدد ۵٣

۴،۴٧٢،٢٣٠عددSP -6010) طبق نقشه T/Rنصب دستگاه مبدل یکسو کننده(٠٨٠٣٠١٠ ۵٣

 ترمينال مثبت و منفی و جعبه آزمایش٨ و ۴تهيه و نصب جعبه اتصال ٠٨٠۴٠٠١
 SP -6002/Bطبق نقشه 

۴،۶١٢،٢١٠عدد ۵٣

۶۶،٢۴٠متر چاه خشک پس از آندگذاری١٢ریختن و کوبيدن کک دور  لوله غالف "٠٨٠۴٠٠٢ ۵٣

١٨٣،٣۶٠عدد آندعمليات نصب و اتصاالت برقی آند افقی٠٨٠۴٠٠٣ ۵٣

٢۴۴،۴١٠عدد آندعمليات نصب کارهای برقی آند چاه آبی و خشک٠٨٠۴٠٠۴ ۵٣

٢۵،٩٧۴،٩۵٠عددSP-6011/Dتهيه، ساخت و احداث تاسيسات سرچاهی طبق نقشه ٠٨٠۴٠٠۵ ۵٣

 متری طبق١٩ آندی ٣ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠٠۶
  SP-6011/Dنقشه 

١٣،٩٠۴،١٣٠عدد ۵٣

 متری طبق٢٢ آندی ۴ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠٠٧
SP-6011/Dنقشه 

١۴،٩٨٩،٢٣٠عدد ۵٣

 متری طبق٢۵ آندی ۵ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠٠٨
SP-6011/Dنقشه  

١٨،۶۴۴،٣٩٠عدد ۵٣

 متری طبق٢٨ آندی ۶ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠٠٩
 SP-6011/Dنقشه 

٢٠،۶۴٠،٠٣٠عدد ۵٣

 متری طبق٣١ آندی ٧ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠١٠
SP -6011نقشه 

٢٢،۶٨٣،١۶٠عدد ۵٣

 متری طبق٣۴ آندی ٨ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠١١
SP-6011/Dنقشه 

٢٣،٩٧۶،٣۴٠عدد ۵٣

 متری طبق٣٧ آندی ٩ چاه ١٢ساخت و مشبک کردن لوله فوالدی "٠٨٠۴٠١٢
SP-6011/Dنقشه 

٢۶،٧٧۵،٣٠٠عدد ۵٣

٢٨
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 با آندSP-6013/B آندی طبق نقشه ٣احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠١
گذاری افقی به طور کامل    

٧،۴٢١،٢۵٠عدد ۵٣

 با آندSP-6013/B آندی طبق نقشه ۶احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٢
گذاری افقی به طور کامل    

١١،١٣١،٨٨٠عدد ۵٣

 با آندSP-6013/B آندی طبق نقشه ٩احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٣
گذاری افقی به طور کامل    

١۶،۵٩٨،٣٢٠عدد ۵٣

 با آندSP-6013/B آندی طبق نقشه ١٢احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۴
گذاری افقی به طور کامل    

٢٢،٢۶٣،٧۶٠عدد ۵٣

 با آندSP-6013/B آندی طبق نقشه ١۵احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۵
گذاری افقی به طور کامل    

٢٧،٨٢٩،۶٩٠عدد ۵٣

 با آندSP-6014 آندی طبق نقشه ٢ یا ١احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠۶
گذاری عمودی به طور کامل    

٢،۶٩۵،٠٢٠عدد ۵٣

 با آندSP-6014 آندی طبق نقشه ۵ یا ٣احداث بستر آندی افقی ٠٨٠۵٠٠٧
گذاری عمودی به طور کامل    

۵،١١١،۴٢٠عدد ۵٣

١،٠٨١،٢١٠عدداندازه گيری مقاومت زمين چهار ميله ای در عمق و ارائه گزارش٠٨٠۵٠٠٨ ۵٣

نصب کابل با کارهای خاکی کانال شامل ماسه ریزی و آجرگذاری در٠٨٠۵٠٠٩
زمين معمولی 

۴٣٧،١٠٠متر ۵٣

نصب کابل با کارهای خاکی کانال شامل ماسه ریزی و آجرگذاری در٠٨٠۵٠١٠
زمين سنگی 

۵٣۴،٢٣٠متر ۵٣

 متری و اتصال به ایستگاه طبق نقشه۶نصب اتصال زمين تا ٠٨٠۵٠١١
SP-6004/A

۴،٠٧٣،۶٠٠عدد ۵٣

تنظيم ، آزمایش و راه اندازی سيستم  حفاظت از زنگ و تهيه گزارش٠٨٠۵٠١٢
 )  طبقASBUILTنهایی و تهيه و ارائه نقشه های اجرا شده (

مشخصات فنی حفاظت از زنگ

۵١،٢۶٣،٣٣٠ایستگاه ۵٣

١،٢۵٧،۵٧٠متر طول متر۵٠  اینچ تا عمق ١٠تهيه و نصب لوله پی وی سی یا پلی اتيلن  ٠٨٠۶٠٠١ ۵٣

۵٠ اینچ فوالدی معمولی و فوالدی و مشبک تا عمق ١٢نصب لوله ٠٨٠٧٠٠١
متر

۴٠٩،٩۴٠متر ۵٣

 متر تا۵٠ اینچ فوالدی معمولی و مشبک در عمق از ١٢نصب لوله ٠٨٠٨٠٠٢
 متر ١٠٠

۴۵١،٢۵٠متر ۵٣

 متر تا١٠٠ اینچ فوالدی معمولی و مشبک در عمق از ١٢نصب لوله ٠٨٠٨٠٠٣
 متر ١۵٠

۴٩٠،١۵٠متر ۵٣

  یاPVC اینچ فوالدی معمولی و عایق شده بجای لوله ١٢نصب لوله ٠٨٠٨٠٠۴
 متر  ۵٠سيمانی در عمق تا 

٣٨٨،٧٣٠متر ۵٣
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باشد آه احيانا” در حين اجرا ی آار پيش خواهد ها می ها ی ا ین فصل مربوط به عمليات اضافی برش و پخ زدن سرلوله، شير و اتصال قيمت رد یف١–
آمد. از جمله، چنانچه آارفرما نتواند به دال یلی لوله ها ی مناسب به پيمانكار تحو یل دهد و سرلوله ها در زمان تحو یل ن یاز به برش و ا یجاد پخ
داشته باشد، با تأ یيد مهندس مشاور و آارفرما مبنی بر وجود ا یراد در لوله ها، برا ی پرداخت هز ینه برش و پخ زدن سرلوله ها  یا بر یدن لوله ها ی

.ها ی درج شده در ا ین فصل استفاده م ی شود معيوب، از نرخ

ها منظور شده ها در آارگاه برا ی انجام عميات برش با دسته بند ی لوله ها ی معيوب در قيمت رد یف هز ینه جابجا یی اضافی لوله، شير و اتصال٢–
.است

.ها منظور شده است هز ینه تأمين ماشين، ابزار آار، سوخت،مصالح و مواد مصرفی مورد نياز برا ی انجام آار و حمل آنها به پا ی آار در قيمت رد یف٣–

است و در مورد لوله ها ی فوالد ی شامل GAS4 Bar  و پلی اتيلن از نوع LX65تا LX ۵و L ۵ها ی ا ین فصل مربوط به انواع لوله ها ی ۵ قيمت رد یف۴–
.سنگ زدن و ا یجاد پخ مناسب برا ی جوشكار ی می باشد

چنانچه برا ی برش لوله نياز به تخليه مواد و گاززدا یی لوله باشد و ا ین آار در عهده پيمانكار قرار گيرد، قيمت آن جداگانه محاسبه و پرداخت می۵–
.شود
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١٢٧،٠٩٠سر لوله اینچ.٣/۴برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠١ ۵٣

١٣١،۶١٠سر لوله اینچ.١برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠٢ ۵٣

١٣۶،٠۵٠سر لوله اینچ.١/۴ ١برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠٣ ۵٣

١٣٩،٠۴٠سر لوله اینچ.١/٢ ١برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠۴ ۵٣

١۴٧،٩۶٠سر لوله اینچ.٢برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠۵ ۵٣

١۶۴،٢٧٠سر لوله اینچ.٣برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠۶ ۵٣

٢٣۵،٣١٠سر لوله اینچ.۴برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠٧ ۵٣

٢۶٨،٩٣٠سر لوله اینچ.۶برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠٨ ۵٣

٣۵۵،٨٩٠سر لوله اینچ.٨برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠٠٩ ۵٣

٣٩٨،٣۶٠سر لوله اینچ.١٠برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠١٠ ۵٣

۵٠٠،٧٩٠سر لوله اینچ. ١٢برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠١١ ۵٣

۶٨٠،٨٨٠سر لوله اینچ.١۴برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠١٢ ۵٣

٨۴٧،٣٢٠سر لوله اینچ.١۶برش لوله فوالدی به قطر ٠٩٠١٠١٣ ۵٣

٢٧،٩۴٠سر لوله ميليمتر .٢۵برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠١ ۵٣

٣٢،١١٠سر لوله ميليمتر .۴٠برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠٢ ۵٣

٣٨،٣٧٠سر لوله ميليمتر .۶٣برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠٣ ۵٣

۴۴،٩۵٠سر لوله ميليمتر .٩٠برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠۴ ۵٣

۵٢،۴۵٠سر لوله ميليمتر .١١٠برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠۵ ۵٣

۶۵،۵۶٠سر لوله ميليمتر .١٢۵برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠۶ ۵٣

٨٧،۴١٠سر لوله ميليمتر .١۶٠برش لوله پلی اتيلن منفرد ٠٩٠٢٠٠٧ ۵٣

٢٩۵،۶٩٠سر لوله اینچ.٢برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠١ ۵٣

٣٨۵،۶٨٠سر لوله اینچ.٣برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠٢ ۵٣

۵۶۴،٧۵٠سر لوله اینچ.۴برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠٣ ۵٣

۶۶۴،۴١٠سر لوله اینچ.۶برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠۴ ۵٣

٩٣۴،٨٢٠سر لوله اینچ.٨برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠۵ ۵٣

١،٠٧٨،۶٣٠سر لوله اینچ.١٠برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠۶ ۵٣

١،۴٠٢،٢٣٠سر لوله اینچ.١٢برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠٧ ۵٣

٢،٠۶١،٠۴٠سر لوله اینچ.١۴برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠٨ ۵٣

٣،٠۵٠،٣۴٠سر لوله اینچ.١۶برش و پخ زدن لوله فوالدی به قطر ٠٩٠٣٠٠٩ ۵٣

١٧١،٢۵٠سر لوله اینچ٢برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠١ ۵٣

١٩٧،١٣٠سر لوله اینچ٣برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠٢ ۵٣

٢٨٢،٣٧٠سر لوله اینچ۴برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠٣ ۵٣

٣٢٢،٧١٠سر لوله اینچ۶برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠۴ ۵٣

٣٨۵،٢٣٠سر لوله اینچ٨برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠۵ ۵٣

۴۴۶،۵٧٠سر لوله اینچ١٠برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠۶ ۵٣

۵۵۶،۴۴٠سر لوله اینچ١٢برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠٧ ۵٣

٨١١،٢۶٠سر لوله اینچ١۴برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠٨ ۵٣

١،٠٧۴،٠۶٠سر لوله اینچ١۶برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۴٠٠٩ ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ باالتر از ضخامت ٢برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠١
 اینچ ٠/٧۵٠

٢٩١،٨٠٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ  باالتر از ضخامت ٣برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠٢
 اینچ٠/٧۵٠

۴١٠،۵٣٠سر لوله ۵٣
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 تا٠/۵٠٠ اینچ  باالتر از ضخامت ۴برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠٣
 اینچ٠/٧۵٠

۴٧٠،۶٢٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ  باالتر از ضخامت ۶برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠۴
 اینچ٠/٧۵٠

٧٠۴،٣٠٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ  باالتر از ضخامت ٨برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠۵
 اینچ٠/٧۵٠

٧٧٩،٠١٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ باالتر از ضخامت ١٠برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠۶
 اینچ٠/٧۵٠

٩٣۴،٨٢٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ باالتر از ضخامت ١٢برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠٧
 اینچ٠/٧۵٠

١،١۶٨،۵٢٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ باالتر از ضخامت ١۴برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠٨
 اینچ٠/٧۵٠

١،۶٩۴،۶٣٠سر لوله ۵٣

 تا٠/۵٠٠ اینچ باالتر از ضخامت ١۶برش مایل لوله فوالدی به قطر ٠٩٠۵٠٠٩
 اینچ٠/٧۵٠

٢،٠٩۵،٣٣٠سر لوله ۵٣
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:مقدمه

های این فصل مربوط به انجام عمليات خم آردن سرد لوله به طور مجرد بوده و تنها در مواردی آه به هر دليل در یك آار و طبق دستور قيمت ردیف١–
.مهندس مشاور، انجام یك یا چند خم بر روی لوله به صورت مجرد و یا اضافی نياز باشد از قيمت های این فصل استفاده خواهد شد

خم آردن لوله ها با وسایل دستی و یا خم آردن لوله با ماشين خمكاری در آارگاه ثابت مالك محاسبات است، حمل لوله به آارگاه محل استقرار٢–
.دستگاه خمكاری و همچنين حمل لوله خم شده به محل مورد نياز، جداگانه و با توجه به فصل حمل و ریسه محاسبه و پرداخت خواهد شد

هزینه های مربوط به استقرار نفرات، لوازم و ماشين آالت برای خم آردن در آارگاه ثابت، اندازه گيری های الزم، حمل لوله در محوطه آارگاه. انجام٣–
عمليات الزم برای خم زدن لوله تا زاویه مناسب، خارج آردن لوله خم شده از ماشين و حمل و قراردادن مجدد لوله خم شده در محل دپوی آارگاه

.ها منظور شده است ثابت خم آاری، در قيمت ردیف

. در نظر گرفته شده است LX65و تا حد LX ۵های این فصل برای خم زدن لوله های فوالدی ۵ قيمت ردیف۴–

های این فصل، اضافه بهایی معادل ۵ درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق به ازای هر درجه اضافه خم بيش از ۵ درجه خم اوليه درج شده در ردیف۵–
.می گيرد

.هرگاه ضخامت جدار لوله بيش از ٠/۵٠٠ تا ٠/۶٢۵ اینچ باشد. اضافه بهایی معادل ۵ درصد به قيمت ردیف مربوط تعلق ميگيرد۶–

های استقرار لوله در آانال، بهای خاك رس، ماسه، آيسه گونی و دستمزد پرآردن، قراردادن در آانال، تميز آردن و تنظيم آف آانال و در نرخ ردیف٧–
.تراز آردن باالی آيسه ها منظور شده است

.های خم آاری لوله های عایق شده هزینه آندن عایق و عایقكاری مجدد آن منظور شده است در نرخ ردیف٨–
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١۵۴،٢۶٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٢خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠١ ۵٣

١٨۵،١١٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٣خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٢ ۵٣

٢٢٨،٨١٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.۴خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٣ ۵٣

٣٣۴،٧٢٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.۶خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۴ ۵٣

٧٩٢،٧٨٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٨خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۵ ۵٣

٩۵١،٣٣٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١٠خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠۶ ۵٣

١،١٨٧،١٩٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١٢خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٧ ۵٣

١،۵٨٢،٩٢٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١۴خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٨ ۵٣

٢،٣٧۴،٣٨٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١۶خم کردن لوله عایق نشده به قطر ١٠٠١٠٠٩ ۵٣

٢٢٣،٨۵٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٢خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠١ ۵٣

٢۶٨،۶٢٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٣خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٢ ۵٣

٣٠۶،٠٠٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.۴خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٣ ۵٣

۴۴٧،۶۴٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.۶خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۴ ۵٣

٩٠٢،۴٩٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.٨خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۵ ۵٣

٩٩۶،٣۴٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١٠خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠۶ ۵٣

١،٣٣٠،١٢٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١٢خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٧ ۵٣

١،٧٧٣،۴٩٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١۴خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٨ ۵٣

٢،۶۶٠،٢۴٠مورد اینچ در کارگاه ثابت.١۶خم کردن لوله عایق شده به قطر ١٠٠٢٠٠٩ ۵٣

١٣،۶۶٠متر٣/۴ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠١ ۵٣

١٣،٩٧٠متر١ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠٢ ۵٣

١۴،٢٧٠متر١/۴ ١ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠٣ ۵٣

١۴،۵٧٠متر١/٢ ١ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠۴ ۵٣

١۵،١٨٠متر٢ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠۵ ۵٣

١۶،۴٨٠متر٣استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠۶ ۵٣

٢٢،٢٩٠متر۴استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠٧ ۵٣

۴٨،٣٩٠متر۶ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠٨ ۵٣

۶٠،۴٩٠متر٨ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله "١٠٠٣٠٠٩ ۵٣

٧۵،٨٠٠متر١٠ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله "١٠٠٣٠١٠ ۵٣

٨٢،٧۶٠متر١٢ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله "١٠٠٣٠١١ ۵٣

٩٨،٢۵٠متر١۴ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله "١٠٠٣٠١٢ ۵٣

١٠٩،۵۴٠متر١۶ استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله "١٠٠٣٠١٣ ۵٣

١٣،۶٣٠متر ميليمتر (آماده برای اتصال)٢۵استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠١ ۵٣

١۴،٠۵٠متر ميليمتر (آماده برای اتصال)۴٠استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠٢ ۵٣

١۴،۶٩٠متر ميليمتر(آماده برای اتصال).۶٣استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠٣ ۵٣

١٧،٩۶٠متر ميليمتر(آماده برای اتصال).٩٠استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠۴ ۵٣

١٩،٠١٠متر ميليمتر(آماده برای اتصال).١١٠استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠۵ ۵٣

٢۴،۵٣٠متر ميليمتر(آماده برای اتصال).١٢۵استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠۶ ۵٣

٣٠،١٧٠متر ميليمتر(آماده برای اتصال).١۶٠استقرار لوله پلی اتيلن به قطر ١٠٠۴٠٠٧ ۵٣

٣۴



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل یازدهم - ایستگاه های تقليل فشار

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

:مقدمه

ها و لوازم ابزار دقيق به آارگاه ثابت و حمل ایستگاه و ساخت ایستگاه تقليل فشار در آارگاه ثابت انجام ميشود، حمل لوازم مانند شير، اتصال١–
.های این فصل منظور نگردیده است سكوی ساخته شده به محل ایستگاه در نرخ

های این فصل منظور شده هزینه جابجایی لوله، شيرها و لوازم ابزار دقيق در محل آارگاه برای انجام عمليات احداث ایستگاه در قيمت ردیف٢–
.است

.های این فصل منظور شده است ها و آماده سازی سر لوله برای جوشكاری، در قيمت ردیف هزینه سنگ زدن و آماده آردن شير و اتصال٣–

هزینه روانكاری و آزمایش شيرها، تامين ماشين آالت، ابزار آار، سوخت، مصالح و مواد مصرفی مورد نياز (غير از ماده ۵)، برای انجام آار و حمل۴–
.ها منظور شده است آنها به پای آار در قيمت ردیف

های مكانيكی این فصل ها و رنگ مخصوص طبق مشخصات در ردیف تهيه مصالح تخصصی ایستگاه از قبيل لوازم ابزار دقيق، لوله، شير، اتصال۵–
.منظور نشده است

.های مكانيكی این فصل هزینه رادیوگرافی منظور شده است در ردیف۶–

درصد تقریبی انجام هر یك از مراحل آار احداث ایستگاه تقليل فشار ردیف ۵٣١١٠٢٠٠١، نسبت به آل عمليات، در جدول موجود در پيوست ۶ درج٧–
.های موقت مورد استفاده قرار می گيرد شده است آه برای محاسبه صورت وضعيت

٣۵



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل یازدهم - ایستگاه های تقليل فشار

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل یازدهم - ایستگاه های تقليل فشار

ساخت، نصب و آزمایش کامل کارهای مکانيکی ایستگاه های تقليل١١٠١٠٠١
  متر مکعب /ساعت.۵٠٠٠ به ظرفيت TBSفشار 

٢١٢،۴۴٠،۴٠٠ایستگاه ۵٣

ساخت، نصب و آزمایش کامل کارهای مکانيکی ایستگاه های تقليل١١٠١٠٠٢
 متر مکعب /ساعت.١٠٠٠٠ به ظرفيت TBSفشار 

٢۶١،۶۵٣،۴۴٠ایستگاه ۵٣

ساخت، نصب و آزمایش کامل کارهای مکانيکی ایستگاه های تقليل١١٠١٠٠٣
  متر مکعب /ساعت.٢٠٠٠٠ به ظرفيت TBSفشار 

٣١٧،۶۶٢،٩٩٠ایستگاه ۵٣

ساخت، نصب و آزمایش کامل کارهای مکانيکی ایستگاه های تقليل١١٠١٠٠۴
 متر مکعب /ساعت.٣٠٠٠٠ به ظرفيت TBSفشار 

٣٧٢،٣۴١،٠٢٠ایستگاه ۵٣

احداث ساختمان ایستگاه تقليل فشار شامل کارهای سيویل،١١٠٢٠٠١
-SE تا SC-6910محوطه سازی و تاسيسات برقی طبق نقشه های 

 و مشخصات فنی مربوط ST-6409 و SC-6408  و SC-6407 و ۶٩١٢

٠ایستگاه ۵٣

تهيه مصالح، ساخت و نصب سکوی ( شاسی ) فلزی به ظرفيت١١٠٣٠٠١
 مترمکعب/ساعت.۵٠٠٠

٣٠،٩٩٧،۴٧٠ایستگاه ۵٣

تهيه مصالح، ساخت و نصب سکوی (شاسی) فلزی به ظرفيت١١٠٣٠٠٢
 مترمکعب/ساعت. ١٠٠٠٠

٣٨،٣٢٢،٠٩٠ایستگاه ۵٣

تهيه مصالح، ساخت و نصب سکوی (شاسی) فلزی به ظرفيت١١٠٣٠٠٣
 مترمکعب/ساعت. ٢٠٠٠٠

۴٠،١۴۵،٨۶٠ایستگاه ۵٣

تهيه مصالح، ساخت و نصب سکوی (شاسی) فلزی به ظرفيت١١٠٣٠٠۴
 مترمکعب/ساعت. ٣٠٠٠٠

۴۶،٩۴٧،٠٧٠ایستگاه ۵٣

٣۶



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوازدهم - احداث حوضچه

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

:مقدمه

:های ۵٣١٢٠١٠٠١ تا ۵٣١٢٠١٠٠٨، شامل بهای انجام آارهای الزم به شرح زیر، در حوضچه است بهای واحد احداث حوضچه شير در ردیف١–
.انجام عمليات خاآی الزم در زمين غير سنگی، تسطيح، آب پاشی و آوبيدن آف گود–
)تهيه و ریختن بتن ١۵٠ آيلو سيمان. (بتن الغر–
.های محل عبور لوله ها و غيره قالب بندی و چوب بست یا داربست الزم همراه با تعبيه سوراخ–
.تهيه و اجرای بتن، با عيار ٣٠٠ آيلو سيمان در متر مكعب بتن–
تهيه و نصب ميلگرد شامل بریدن، خم آردن و آار گذاشتن و سيم پيچی–
جا سازی و عایقكاری دور لوله ها در محل عبور از دیوارها–
.عایق آاری سطح خارجی دیوارهای حوضچه، با دو قشر اندود قير–
تهيه و ریختن شن زهكش در اطراف لوله تخليه–
خاآریزی اطراف حوضچه با خاك محل–
تسطيح و پاك آردن محل، جمع آوری مواد زاید و خاك اضافی و سایر عمليات تكميلی الزم–

.منظور از عمق حوضچه، فاصله بين آف تمام شده داخل تا زیر سقف حوضچه است٢–

.هزینه ميلگرد الزم در بهای واحد احداث حوضچه ها منظور شده است٣–

واحد پرداخت بهای حوضچه شير بر حسب تعداد حوضچه طبق نقشه مذآور در شرح ردیف می باشد در صورتی آه از نقشه دیگری استفاده۴–
.شود، بر مبنای صورت مقادیر برآورد پرداخت می شود

های این فصل منظور نشده است و در صورت وجود اختالف بين سطح زمين بهای انجام عمليات خاآی روی سقف حوضچه، در بهای واحد ردیف۵–
طبيعی با تراز روی سقف حوضچه، بهای انجام عمليات خاآی اضافی، باید جداگانه از ردیف های مربوط در فصل آارهای خاآی و بهای عایق

.های مربوط در فهرست بهای واحد پایه رشته ابنيه محاسبه شود آاری، سقف از ردیف

٣٧



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل دوازدهم - احداث حوضچه

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل دوازدهم - احداث حوضچه

ساخت و نصب حوضجه بتنی پيش ساخته هر یک از شير های١٢٠١٠٠١
 اینچ شامل تهيه مصالح، ساخت و نصب طبق نقشه۶و۴و٢

SC-6966.و مشخصات فنی 

١،۵٧۵،٩۴٠عدد ۵٣

تهيه، ساخت و نصب حوضچه بتنی نقاط آزمایش پتانسيل و نصب١٢٠١٠٠٢
 و مشخصات فنی. SP-6026اتصاالت عایقی شامل حمل طبق نقشه 

٢،٧٢٧،٧٧٠عدد ۵٣

تهيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی در محل نصب لوله تخليه  ١٢٠١٠٠٣
)BLOW DOUN) 4 اینچ طبق١۶ اینچ تا ٨ اینچ روی خطوط لوله 

 و مشخصات فنی.SC-6175نقشه 

١٠،٨٩٧،٢۵٠عدد ۵٣

١٢ و١٠و ٨تهيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی هر یک از شيرها ١٢٠١٠٠۴
 و مشخصات فنی.SC-6118 یا SC-6061اینچ طبق نقشه 

۵٩،٣٣٩،۶۶٠عدد ۵٣

١٢ و١٠و ٨تهيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی هر یک از شيرها ١٢٠١٠٠۵
 و مشخصات فنی.SC-6063 یا SC-6062اینچ طبق نقشه 

٨٠،١۶۶،۵٨٠عدد ۵٣

١٢ و١٠و ٨تهيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی هر یک از شيرها ١٢٠١٠٠۶
  و مشخصات فنی.SC-6064اینچ طبق نقشه 

١٠٣،١١۵،۴٨٠عدد ۵٣

١٢ و١٠و ٨تهيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی هر یک از شيرها ١٢٠١٠٠٧
 و مشخصات فنی.SC-6117اینچ طبق نقشه 

٧۶،۶۴١،۶٣٠عدد ۵٣

 اینچ طبق١۶تهيه مصالح و ساخت حوضچه بتنی هر یک از شير١٢٠١٠٠٨
 و مشخصات فنی.SC-6065نقشه 

١٢٢،٨٨١،٧٧٠عدد ۵٣

٣٨



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سيزدهم - کارهای خاکی

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

: مقدمه

های بادی سنگبری، یا ماشين آالت سنگين با قدرت ٣٠٠ قوه اسب الزامی باشد. زمين سنگی ، زمينی است آه برای آندن آن استفاده از چكش١–
. ها غير سنگی ناميده می شود سایر زمين

زمين ریزشی به زمينی گفته می شود آه آندن آن طبق نقشه، به علت ریزش خاك اطراف آانال ، به آسانی مقدور نبوده و برای آندن آن یا باید٢–
تمهيدهای خاصی مانند چوب بست یا سپرآوبی انجام گيرد یا آانال با چنان شيبی آنده شود آه از ریزش آلی خاك ممانعت آند. هزینه عمليات

.شود های ریزشی برحسب مورد جداگانه پرداخت می اضافی مربوط به زمين

.های این فصل، اختالف ارتفاع بين آف آانال و متوسط رقوم سطح زمين دو طرف آانال است منظور از عمق آانال در ردیف٣–

.های اجرایی مشخص شده است منظور از عرض آانال، عرض آف آانال است، آه در نقشه۴–

.های حفاری آانال، شامل آندن خاك و ریسه آردن آن در آنار آانل است بهای ردیف۵–

. های این فصل، هزینه های اضافی بابت افزایش حجم ناشی از تورم یا نشست خاك در نظر گرفته شده است در قيمت ردیف۶–

.ها و مواد زاید برحسب حجم محل حفاری به تناسب خاك جابجا شده اندازه گيری می شود های جمع آوری و حمل خاك ردیف٧–

های هایی آه به تشخيص مهندس مشاور. حفر آانال با وسایل مكانيكی مقدور نباشد و حفاری با دست انجام شود ، هزینه آن از ردیف  در محل٨–
. حفاری آانال با دست پرداخت می شود . حفاری با استفاده از آمپرسور و دجبر آاردستی محسوب می شود

آن از های اضافی حاصل از حفاری جمع آوری و حمل شود ، هزینه  در صورتی آه بنا به تشخيص مهندس مشاور و تایيد آارفرما الزم شود خاک٩–
.ردیف مربوط پرداخت می گردد

آبدار ، باتالقی و لجنی ) جهت پرآردن آانال و خاك سرندی قابل های سنگی ،  های حاصل از حفاری ( بجز در زمين فرض بر آن است آه خاک١٠–
.استحصال و مناسبت است، مگر آنكه صریحأ در اسناد مطلب دیگری ذآر شده باشد

 وارد آانال شود، در ردیف هزینه تخليه و دفع آبهای سطحی آه احتمال دارد از طریق بارندگی یا نهرهای مجاور ( به استثنای آب های زیرزمينی )١١–
های این فصل پيش بينی شده است. در موارد مجاورت آانال با رودخانه یا دریا و مانند آن ، آه منجر به نفوذ آب از جدار دیواره به داخل شود،

. های زیرزمينی تلقی شده و برحسب مورد از ردیف مربوط استفاده خواهد شد مانند آب

های آسفالت انجام شود، ٧٧ درصد بهای ردیف های ساخته شده شنی انجام شود، ٩٠ درصد و در صورتيكه در راه در صورتيكه حمل خاك در راه١٢–
.های حمل پرداخت می شود 

٨٠ اعمال می شود./١٣– در صورتی که عمليات مربوط به ردیف های ۵٣١٣٠٧٠٠١ الی ۵٣١٣٠٧٠٠٨ کال با وسایل ماشينی اجرا گردد، ضریب ٠

١۴- در ردیف ۵٣١٣١۵٠٠٢ بهای آرماتور لحاظ نشده است.

٣٩



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سيزدهم - کارهای خاکی

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدهم - کارهای خاکی

حفر چاله آزمایش و پر کردن آن شامل حمل مواد زائد به بيرون کارگاه١٣٠١٠٠١
 متر.١/۵× ٠/۵ ×١/۵ کيلومتر در محل مجاز به ابعاد  ٣٠تا فاصله 

١،۶١۶،٨۶٠عدد ۵٣

۶،٩٠٠مترطولپياده کردن مسير و رنگریزی١٣٠٢٠٠١ ۵٣

 سانتيمتر بوسيله کمپرسور،۵تخریب و کندن آسفالت به ضخامت ١٣٠٣٠٠١
توده نمودن در کنار کانال ، بارگيری ،حمل و تخليه.

٨١،٧٢٠متر مربع ۵٣

 به ازای هر سانتيمتر اضافه١٣٠٣٠٠١اضافه بها نسبت به ردیف ١٣٠٣٠٠٢
 سانتيمتر-آسر سانتيمتر به تناسب محاسبه می۵ضخامت مازاد بر 

شود

٢٠،٠٩٠متر مربع ۵٣

 متر) با وسايل١٫۵تخريب آسفالت بين دو خط برش (با فاصله حداآثر ١٣٠٣٠٠٣
 سانتي٧مكانيكي مانند آمپرسور يا بيل مكانيكي ، به ضخامت تا 

متر و برداشتن آن .

٠متر مربع ۵٣

 به ازاي هر سانتي متر اضافه ضخامت١٣٠٣٠٠٣اضافه بهاء به رديف ١٣٠٣٠٠۴
 سانتيمتر ( آسر سانتيمتر به تناسب محاسبه مي شود)٧مازاد بر 

٠متر مربع ۵٣

 سانتيمتر (اندازه گيری بر٧برش آسفالت با آاتر به ضخامت تا ١٣٠۴٠٠١
حسب طول هر خط برش)

١۶،٩۶٠مترطول ۵٣

اضافه بها نسبت به ردیف فوق به ازای هر سانتيمتر اضافه ضخامت١٣٠۴٠٠٢
 سانتيمتر(اندازه گيری بر حسب طول هر خط برش)-آسر٧مازاد بر 

سانتيمتر به تناسب محاسبه می شود

١،٩٣٠مترطول ۵٣

١،٩۶٩،٨۵٠متر مکعبتخریب انواع بتن غيرمسلح با هر عيار سيمان١٣٠۶٠٠١ ۵٣

٢،٢٢۴،۵٨٠متر مکعبتخریب انواع بتن مسلح با هر عيار سيمان و بریدن ميلگرد١٣٠۶٠٠٢ ۵٣

بر چيدن کف آجری یا موزایيک با هر نوع مالت و توده نمودن در کنار١٣٠۶٠٠٣
کانال، بارگيری، حمل و تخليه در محل مجاز

٧٨،٣٣٠متر مربع ۵٣

 اینچ و٣و ٢حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر ١٣٠٧٠٠١
 ميليمتر شامل خاآبرداری، سرند۶٣ و ۴٠لوله پلی اتيلن به قطر 

آردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرغاب آردن یا آوبيدن طبق مشخصات
فنی (دستی/ماشينی) و حمل نخاله

٢٠٧،۵٨٠مترطول ۵٣

 اینچ و۴حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر ١٣٠٧٠٠٢
 ميليمتر شامل خاآبرداری، سرند١١٠ و ٩٠لوله پلی اتيلن به قطر 

آردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرغاب آردن یا آوبيدن طبق مشخصات
فنی (دستی/ماشينی) و حمل نخاله

٢٢٧،٩۶٠مترطول ۵٣

 اینچ و۶حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر ١٣٠٧٠٠٣
 ميليمتر شامل خاآبرداری، سرند١۶٠ و ١٢۵لوله پلی اتيلن به قطر 

آردن، خاکریزی، نوار گذاری ، ، غرغاب آردن یا آوبيدن طبق
مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل نخاله

٢۵٧،٩٠٠مترطول ۵٣

 اینچ٨حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر ١٣٠٧٠٠۴
شامل خاآبرداری، سرند آردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرقاب یا
آوبيدن طبق مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل نخاله

٢٩٣،۴٧٠مترطول ۵٣

 اینچ١٠حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر١٣٠٧٠٠۵
شامل خاآبرداری، سرند آردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرقاب یا
آوبيدن طبق مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل نخاله

٣٢٧،٣٣٠مترطول ۵٣

 اینچ١٢حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر١٣٠٧٠٠۶
شامل خاآبرداری، سرند آردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرقاب یا
آوبيدن طبق مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل نخاله

٣٩١،٠٨٠مترطول ۵٣

 اینچ١۴حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر١٣٠٧٠٠٧
شامل خاآبرداری، سرند آردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرقاب یا
آوبيدن طبق مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل نخاله

۴۴١،۵۴٠مترطول ۵٣

 اینچ١۶حفر کانال در زمين غير سنگی برای لوله فوالدی به قطر١٣٠٧٠٠٨
شامل خاآبرداری، سرند آردن، خاکریزی، نوار گذاری ، غرقاب یا
آوبيدن طبق مشخصات فنی (دستی/ماشينی) و حمل نخاله

۴۴٧،٩٣٠مترطول ۵٣

 متر و٢حفر آانال در زمين غيرسنگی با وسایل دستی تا عمق ١٣١٢٠٠١
ریختن خاك های آنده شده در آنار آانال

١٧٣،۵۶٠متر مکعب ۵٣

حفر آانال در زمين سنگی یا قطعات بزرگ سنگ با وسایل دستی و١٣١٢٠٠٢
 متر و ریختن خاك های آنده شده در آنار آانال٢آمپرسور عمق 

١،٩٩۵،٨۴٠متر مکعب ۵٣

 متر و ریختن خاك٢حفر آانال در زمين لجنی با وسایل دستی عمق ١٣١٢٠٠٣
های آنده شده در آنار آانال

٣٠٩،۶٣٠متر مکعب ۵٣

۴٠



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل سيزدهم - کارهای خاکی

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل سيزدهم - کارهای خاکی

اضافه بها به حفاری آانال به روش دستی ، درصورتی آه عمق آانال١٣١٢٠٠۴
 متر یكبار و حجم واقع۴ تا ٢ متر باشد. برای حجم واقع بين ٢بيش از 

 متر دوبار و به همين ترتيب برای عمق های بيشتر۶ تا ۴بين 

۶٩،٩۵٠متر مکعب ۵٣

اضافه بهای حفاری آانال  به روش دستی درصورتی آه عمليات١٣١٢٠٠۵
پایين تر از سطح آب زیرزمينی صورت گيرد و برای آبكشی حين

اجرای آار، به آار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد

١٨٩،٨٢٠متر مکعب ۵٣

 متر و٢حفر آانال در زمين غيرسنگی با وسایل ماشينی تا عمق ١٣١٢٠٠۶
ریختن خاك های آنده شده در آنار آانال

٣٠،٣٢٠متر مکعب ۵٣

حفر آانال در زمين سنگی یا قطعات بزرگ سنگ با بيل مكانيكی و١٣١٢٠٠٧
 متر و ریختن خاك های آنده شده در آنار٢چكش هيدروليكی عمق 

آانال

۴٠٣،۵٨٠متر مکعب ۵٣

 متر و ریختن٢حفر آانال در زمين لجنی با وسایل ماشينی عمق ١٣١٢٠٠٨
خاك های آنده شده در آنار آانال

۵١،٠١٠متر مکعب ۵٣

اضافه بها به حفاری آانال به روش ماشينی ، درصورتی آه عمق١٣١٢٠٠٩
 متر یكبار و۴ تا ٢ متر باشد. برای حجم واقع بين ٢آانال بيش از 

 متر دوبار و  به همين ترتيب برای عمق های۶ تا ۴حجم واقع بين 
بيشتر

۵،۶٩٠متر مکعب ۵٣

اضافه بهای حفاری آانال  به روش ماشينی درصورتی آه عمليات١٣١٢٠١٠
پایين تر از سطح آب زیرزمينی صورت گيرد و برای آبكشی حين

اجرای آار، به آار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد

١٠،٧٩٠متر مکعب ۵٣

 کيلومتر از٣٠تهيه خاک مناسب شامل کندن، بارگيری و حمل تا ١٣١٣٠٠١
مرکز ثقل برداشت و ریختن در آنار آانال .

٢۴۴،٨۵٠متر مکعب ۵٣

 کيلومتر و٣٠تهيه ماسه بادی، شامل کندن، بارگيری و حمل تا ١٣١٣٠٠٢
باراندازی در آنار آانال.

٢۴۶،۴٠٠متر مکعب ۵٣

١٢٠،۶۵٠متر مکعبسرند کردن خاک های حاصل از کانال کنی١٣١٣٠٠٣ ۵٣

ریختن خاک ها یا مصالح موجود کنار پی ها، گودها و کانال ها به درون١٣١٣٠٠۴
پی ها گودها و کانال ها.

١٩،٩۵٠متر مکعب ۵٣

تسطيح و رگالژ سطوح خاآبرداری آانال ها آه با ماشين انجام شده١٣١٣٠٠۵
باشد

۶،۵٧٠متر مربع ۵٣

ریختن خاک نرم/سرندی کنار کانال ها و اطراف لول (به روش دستی/١٣١٣٠٠۶
ماشينی)

٢٩،٨۶٠متر مکعب ۵٣

بارگيری مواد حاصل از هرنوع عمليات خاآی، غير لجنی و حمل با١٣١۴٠٠١
 متر و تخليه آن در مواردی آه استفاده از۵٠هرنوع وسيله دستی تا 

ماشين برای حمل ممكن نباشد

١٩١،٨٣٠متر مکعب ۵٣

 متر حمل اضافی با وسایل دستی و۵٠اضافه بها به ردیف فوق برای ١٣١۴٠٠٢
 متر به تناسب محاسبه می شود۵٠آسر 

١٣۴،۶٠٠متر مکعب ۵٣

بارگيری مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک های توده شده و حمل١٣١۴٠٠٣
 متری١٠٠آن با کاميون یا هر نوع وسيله مکانيکی دیگر تا فاصله 

مرکز ثقل برداشت و تخليه آن

٢١،۵٨٠متر مکعب ۵٣

حمل مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک های توده شده وقتی که١٣١۴٠٠۴
 متر١٠٠ متر باشد به ازای هر ۵٠٠ متر تا ١٠٠فاصله حمل بيش از 

 متر به تناسب محاسبه می شود١٠٠ متر اول، کسر ١٠٠مازاد بر 

١،٨١٠مترمکعب/کيلومتر ۵٣

حمل مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک های توده شده وقتی که١٣١۴٠٠۵
 کيلومتر باشد، برای هر کيلومتر١٠ متر تا ۵٠٠فاصله حمل بيش از 

 متر اول(آسر آيلومتر به تناسب محاسبه می شود)۵٠٠مازاد بر 

٨،٧٨٠مترمکعب/کيلومتر ۵٣

حمل مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک های توده شده وقتی که١٣١۴٠٠۶
 کيلومتر باشد، برای هر کيلومتر٣٠ کيلومتر تا ١٠فاصله حمل بيش از 

 کيلومتر (آسر آيلومتر به تناسب محاسبه می شود)١٠مازاد بر 

٧،٩٨٠مترمکعب/کيلومتر ۵٣

حمل مواد حاصل از عمليات خاکی یا خاک های توده شده وقتی که١٣١۴٠٠٧
 کيلومتر باشد (آسر آيلومتر به تناسب٣٠فاصله حمل بيش از 

محاسبه می شود)

۶،۵٣٠مترمکعب/کيلومتر ۵٣

١،۵٧١،۶١٠متر مکعبتهيه ساخت و نصب تورسنگ (گابيون) با توری گالوانيزه و سنگ قلوه١٣١۵٠٠١ ۵٣

 کيلو٣٠٠تهيه و نصب دال بتنی پيش ساخته (مسلح) با عيار ١٣١۵٠٠٢
سيمان در مترمکعب، برای دال روی کانال ها، نهرها و یا به عنوان پل

روی جوی ها و موارد مشابه

۴،۴۶٣،٠٧٠متر مکعب ۵٣

۴١



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهاردهم - تهيه نقشه

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

:مقدمه

.های دیداری مورد نياز آار منظور شده است های این فصل هزینه تهيه مصالح مانند لوازم التحریر، انواع آاغذ و دستگاه در آليه ردیف١–

.هزینه تهيه آلبوم طبق نمونه موجود در شرآت ملی گاز در نظر گرفته شده است٢–

.برای بردن لوازم و افراد نقشه برداری و برگشت وسيله نقليه در نرخ منظور شده است٣–

.ردیف ١۴٠٣٠٠١ در صورتی آه اوزاليد توسط آارفرما تحویل پيمانكار شده باشد، قابل پرداخت نمی باشد۴–

۴٢



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل چهاردهم - تهيه نقشه

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

فصل چهاردهم - تهيه نقشه

۶،٢٢٠مترپياده آردن مسير١۴٠١٠٠١ ۵٣

 خام معابر مسير لوله گذاری و١:٢٠٠نقشه برداری و تهيه نقشه ١۴٠١٠٠٢
ارائه یک نسخه اصل (کالک ) و دو نسخه اوزاليد

۴٢،۶۴٠متر ۵٣

 خام معابر مسير لوله گذاری و١:١٠٠٠نقشه برداری و تهيه نقشه ١۴٠١٠٠٣
ارائه یک نسخه اصل (کالک ) و دو نسخه اوزاليد

١٨،٧٨٠متر ۵٣

تهيه نقشه اجرایی بر اساس اطالعات مکتسبه از حفر چاله آزمایش١۴٠٢٠٠١
 خام ١:٢٠٠بر روی اوزاليد نقشه 

٧،١۵٠متر ۵٣

تهيه نقشه اجرایی بر اساس اطالعات مکتسبه از حفر چاله آزمایش١۴٠٢٠٠٢
 خام ١:١٠٠٠بر روی اوزاليد نقشه 

٣،٩٧٠متر ۵٣

برداشت اطالعات و ترسيم کروکی کار اجرا شده (نقشه بدون١۴٠٣٠٠١
مقياس ولی با ابعاد) 

١،٨٢٠متر ۵٣

برداشت اطالعات و ترسيم کروکی کار اجرا شده بصورت مدادی بر١۴٠٣٠٠٢
١:٢٠٠روی یک نسخه اوزاليد 

۴،۵۶٠متر ۵٣

برداشت اطالعات و ترسيم کروکی کار اجرا شده بصورت مدادی بر١۴٠٣٠٠٣
١:١٠٠٠روی یک نسخه اوزاليد 

۴،۴٠٠متر ۵٣

 و١:٢٠٠تهيه نقشه مرکبی کار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١۴٠٣٠٠۴
ارائه دیسكت یا سی دی.

٢،٠٧٠متر ۵٣

١:١٠٠٠تهيه نقشه مرکبی کار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ١۴٠٣٠٠۵
و ارائه دیسكت یا سی دی.

۴١٠متر ۵٣

١٧،٩٣٠عددبرداشت اطالعات و ترسيم کروکی کار اجرا شده (نقشه با مقياس)١۴٠٣٠٠۶ ۵٣

۵١٠متر١:٢٠٠ تهيه اوزاليد از نقشه کار اجرا شده ١۴٠۴٠٠١ ۵٣

۶٠متر١:١٠٠٠ تهيه اوزاليد از نقشه کار اجرا شده ١۴٠۴٠٠٢ ۵٣

١،۵۴٠مترتهيه ترانسپارانت١۴٠۴٠٠٣ ۵٣

 طبق استاندارد شرکت ملی نفت١:٢٠٠فایل بندی نقشه های ١۴٠۴٠٠۴
ایران

١۴٠متر ۵٣

۴٣



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

فصل پانزدهم - انشعاب خانگی و تجاری

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

:مقدمه

انجام آارهای این فصل پس از اتمام آار لوله گذاری شهری و آزمایش آن انجام ميشود . لذا ممكن است بين اجرای این دو قسمت آار اختالف زمانی وجود 
داشته باشد و برای لوله گذاری انشعاب احتياج به حفاری جدید و پاك آردن قسمتی از عایق لوله شبكه و عایقكاری مجدد بعد از نصب سه راه مخصوص

های این بخش منظور گردیده انشعاب باشد . در نتيجه گروه احداث انشعاب شامل افراد و لوازم مختلف و متنوعی می باشد آه بر حسب مورد در نرخ ردیف
. است

و مشخصات فنی آن و همچنين آليه عمليات نصب انشعابات پلی اتيلن طبق نقشه SM–6007/آليه عمليات نصب انشعابات فلزی طبق نقشه ز١–
SM–6230 و SM–6231 و مشخصات فنی آن انجام ميگيرد .

. در نرخ های این فصل هزینه آارهای خاآی و مكانيكی منظور شده است٢–

. های این فصل منظور شده است آليه هزینه مربوط به تهيه ماشين، ابزار مخصوص و مصالح عهده پيمانكار و نفرات در نرخ ردیف٣–

. آزمایش انشعاب منظور شده است در ردیف ١۵١٢٠٠١ هزینه مربوط به ۴–

در این فصل زمين از نوع سخت می باشد و خاك سرندی ۵٠ درصد از خاك های حاصل از آانال آنی و ۵٠ درصد بصورت تهيه خاك نرم از خارج۵–
. آارگاه در نرخ ها منظور شده است

. صعوبت ناشی از عمليات خاآی و مكانيكی منظور شده است (TEE Service) در نرخ عمليات تی سرویس۶–

. جهت محاسبه نرخ عمليات تخریب آسفالت،بتن،موزائيك و جمع آوری آن از فهرست واحد پایه رشته ابنيه استفاده شود٧–

. های این فصل برای سایر عمليات گازرسانی مجاز نمی باشد آليه شرح عمليات در این فصل مربوط به انشعابات می باشد و استفاده از نرخ٨–

.عمليات بارگيری و تخليه لوله پلی اتيلن، از ردیف ١۵١٣٠٠١ و با اعمال ضریب ٠/٨ استفاده شود٩–

چنانچه نقاط پراآنده اجرای انشعاب آمتر یا مساوی ١٠ نقطه باشد و  تعداد انشعاب مورد اجرا در هر نقطه نيز آمتر از ۵  انشعاب باشد، ضریب١٠–
.جبران هزینه اجرای انشعاب برابر ١/٠۵ و برای بيشتر از ١٠ نقطه مطابق فرمول زیر محاسبه و منظور می گردد

  1+ [(n-10/100)+0/05] =ضریب جبران هزینه اجرای انشعاب   
N =تعداد نقاط پراآنده انشعاب 

.باشد باشد ضریب جبران هزینه انشعاب برابر ١/٢۵ می n>=30 تبصره یك: چنانچه

تبصره دو: اعمال ضریب فوق چنانچه صرفًا در مرحله برآورد اوليه هزینه اجرای آار منظور گردیده باشد قابل محاسبه بوده و در طول مدت اجرای
.باشد پروژه نيز قابل تغيير نمی

 .آه در برآورد هزینه اجرای آار منظور شده باشد قابل پرداخت است تبصره سه: مبلغ محاسبه شده از ضریب فوق در صورتی
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٢٨،۴٧٠انشعابعالمت گذاری، پياده کردن مسير و گچ ریزی ١۵٠١٠٠١ ۵٣

 اینچ و جوشکاری یک سر٠/٧۵آماده سازی علمک فلزی به قطر ١۵٠٢٠٠١
 اینچ بر روی آن طبق١/۵زانو، تهيه  لوله غالف گالوانيزه به قطر 

 SM-6007نقشه 

٣۵٩،٠٢٠عدد ۵٣

حمل و نصب لوله فلزی غالف انشعاب (آماده شده همراه لوله١۵٠٢٠٠٢
اینچ گاز) و تهيه و نصب دو عدد بست دیواری و رنگ آميزی طبق٠/٧۵

 SM-6007نقشه 

٨٨،١٣٠عدد ۵٣

نصب سه راه انشعاب فوالدی شامل حمل و برداشتن عایق،١۵٠٣٠٠١
جوشکاری، هزینه های هات تپ و تکميل عایق لوله و سه راهی در

داحل کانال  

٢۴۶،۶٣٠عدد ۵٣

 اینچ کف خواب شامل حفر آانال در زمين غير٠/٧۵نصب کامل لوله ١۵٠۴٠٠١
سنگی، سرند آردن یا تهيه خاك نرم، حمل لوله، زنگ زدایی،
جوشكاری، عایقكاری سرد، استقرار لوله در آانال، خاآریزی،

قراردادن نوار زرد، غرقاب آردن، آوبيدن خاك و حمل مواد زائد به محل
 و مشخات فنی SM-6007مجاز و نظافت محل آار طبق نقشه ز / 

٢٣١،٧۵٠متر لوله ۵٣

١٧۴،٩۶٠سرجوش اینچ٠/٧۵جوشکاری کامل لوله و اتصاالت در داخل کانال به قطر ١۵٠۵٠٠١ ۵٣

 ميليمتر٢۵نصب آامل لوله انشعاب پلی اتيلن آف خواب به قطر ١۵٠۶٠٠١
شامل حمل لوله و اتصاالت ،بریدن و نصب لوله با دو عدد بوشن

فيوژن دار و حفر کانال در زمين غير سنگی ، استقرار لوله در آانال و
سرند کردن یا تهيه خاک نرم، ریختن در آانال و قراردادن نوار زرد،

خاآریزی مجدد خاك های حاصل از آانال آنی به داخل آانال، غرقاب
یا آوبيدن آن، حمل مواد زاید به خارج کارگاه و پاآسازی اطراف آانال

SC-6959 , SC-6330 ,SC-7040 , SM - 6231طبق نقشه , 

١٧٣،١١٠متر ۵٣

ایجاد شيار در سطح دیوار های آجری یا الشه به سطح مقطع١۵٠۶٠٠٢
 سانتيمتر مربع و بازسازی آن با مصالح مشابه و مالت ماسه٢٠×٢٠

SM-6230 متر به منظور نصب علمک طبق نقشه ٢سيمان به ارتفاع 
 و مشخصات فنی نقشه  SM-6231و 

۵٧٩،٧۵٠مورد ۵٣

ایجاد شيار در سطح دیوار های سنگی یا بتونی به سطح مقطع١۵٠۶٠٠٣
 سانتيمتر مربع و باسازی آن با مصالح مشابه و مالت ماسه٢٠×٢٠

SM-6230 متر به منظور نصب علمک طبق نقشه ٢سيمان به ارتفاع 
 و مشخصات فنی نقشه SM-6231و 

١،٠۴٠،٨١٠مورد ۵٣

 ميلمتر، نصب  ٢۵نصب لوله انشعاب پلی اتيلن علمک  به قطر ١۵٠٧٠٠١
۶٣ غالف به قطر PVC و یک سردنده و تهيه و حمل T,Fبوشن،

 و مشخصاتSM- 6230  طبق نقشه T,Fميليمتر و نصب تگهدارنده 
فنی 

۴۵۴،۴٩٠مورد ۵٣

 ميلمتر، شامل٢۵نصب لوله انشعاب پلی اتيلن علمک  به قطر ١۵٠٧٠٠٢
 و یکT.Fبارگيری و حمل و باراندازی لوله و اتصاالت ، نصب بوشن،

سردنده و جوشكاری و عاقكاری و تهيه و بارگيری و حمل و نصب لوله
PVC ميليمتر با درپوش الستيكی و تهيه و نصب۶٣ غالف به قطر 

 و مشخصات فنیSM- 6231  طبق نقشه T.Fنگهدارنده 

٧١۵،٩٩٠مورد ۵٣

 اینچ و تهيه و نصب لوله و٠/٧۵آماده سازی لوله علمک فلزی ١۵٠٧٠٠٣
١/۵ميليمتر و لوله غالف گالوانيزه به قطر  ۵٠ به قطر PVCاتصاالت 

 و مشخصاتSC-7040اینچ با در پوش های الستيکی طبق نقشه 
فنی

۴٠٧،٨۶٠مورد ۵٣

بارگيری، حمل و نصب غالف عملک انشعاب پلی اتيلن(آماده شده١۵٠٧٠٠۴
 اینچ) شامل تهيه و ساخت و نصب سه٠/٧۵همراه لوله فلزی 

عددبست دیواری  و رنگ آميزی و تهيه مصالح و ریختن بتن اطراف
  و مشخصات فنیSC -7040لوله گالوانيزه طبق نقشه 

٩٣،٧٧٠عدد ۵٣

 ميلمتر، شامل٢۵ نصب لوله انشعاب پلی اتيلن علمک  به قطر ١۵٠٨٠٠١
 و یکT.Fبارگيری و حمل و باراندازی لوله و اتصاالت ، نصب بوشن،

سردنده و جوشكاری و عاقكاری و تهيه و بارگيری و حمل و نصب لوله
PVC ميليمتر با درپوش الستيكی و تهيه و نصب۶٣ غالف به قطر 

 و مشخصات فنیSC-7040  طبق نقشه T.Fنگهدارنده 

٢۵٢،٣٩٠عدد ۵٣

نصب سه راهی انشعاب پلی اتيلن شامل حمل و تراشيدن لوله پلی١۵٠٩٠٠١
 HOT TAPاتيلن  گازدار و برق گذاری آن و هزینه 

۶٣١،٨۴٠عدد ۵٣

تهيه مصالح و ساخت جعبه انشعاب به ابعاد و مشخصات طبق١۵١٠٠٠١
نقشه استاندارد گاز

٨٣٠،٢٢٠عدد ۵٣
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بستن شير قبل از رگالتور بر روی لوله انشعاب شامل بارگيری و١۵١١٠٠١
حمل و باراندازی و بستن آن

۴٩،١٩٠عدد ۵٣

٣٨٩،٨٣٠انشعابآزمایش نشتی و مقاومت انشعاب و رفع نواقص ١۵١٢٠٠١ ۵٣

 اینچ عایق نشده  ١ یا ٠/٧۵بارگيری یا باراندازی لوله فوالدی به قطر ١۵١٣٠٠١
برای انشعاب

۴٨٠متر ۵٣

۶٩٠متر اینچ عایق شده  برای انشعاب٠/٧۵بارگيری یا باراندازی لوله  ١۵١٣٠٠٢ ۵٣

 اینچ برای٠/٧۵بارگيری یا باراندازی شيرها و اتصاالت به قطر ١۵١٣٠٠٣
انشعاب

٨،۴۵٠عدد ۵٣

۶٧٠متر اینچ برای انشعاب ٠/٧۵حمل شهری لوله عایق نشده به قطر ١۵١٣٠٠۴ ۵٣

١،٠٠٠متر اینچ برای انشعاب ٠/٧۵حمل شهری لوله عایق شده به قطر ١۵١٣٠٠۵ ۵٣

۶،٧٨٠عدد اینچ برای انشعاب ٠/٧۵حمل شهری شيرهای فوالدی به قطر ١۵١٣٠٠۶ ۵٣

١٢،۴٣٠عدد اینچ برای انشعاب٠/٧۵برش و پخ زدن منفرد لوله به قطر ١۵١۴٠٠١ ۵٣
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:مقدمه

 الف – حمل و نقل شهری

های این فصل منظور های تقليل فشار در ردیف ها و شيرهای خطوط لوله گاز شهری یا ایستگاه های بارگيری، حمل شهری، تخليه لوله، اتصال نرخ١–
.شده است

.های این فصل متوسط فاصله حمل شهری منظور شده است و از این بابت اضافه هزینه قابل محاسبه نمی باشد در قيمت ردیف٢–

های هزینه های مراعات نكات فنی و ایمنی مربوط به بارگيری، حمل و باراندازی لوله های فوالدی یا پلی اتيلن طبق مشخصات فنی در نرخ ردیف٣–
.این فصل منظور شده است

 ب  – حمل و نقل بين شهری
های حمل بين شهری این فصل ها از شهری دیگر می باشد، لذا نكات زیر برای نرخ چون  در اغلب پروژه های گاز رسانی نياز به حمل لوله. شير و اتصال 

.منظور گردیده است
 

به طور آلی، هزینه بارگيری، حمل  و باراندازی برای مصالح تهيه شده توسط پيمانكار، از محل تحویل تا انبار آارگاه و از انبار آارگاه تا محل مصرف١–
های این فهرست بهاء پيش بينی های سایر فصل و همچنين مصالحی آه تأمين آن در تعهد آارفرماست، از انبار آارگاه تا محل مصرف در ردیف

های این فصل، به منظور پرداخت هزینه های بارگيری، حمل و باراندازی از محل تحویل تا انبار آارگاه، تنها برای مواردی آه در شده است. ردیف
.بندهای ٢ و ٣ درج شده است پيش بينی گردیده است

های مربوط در هزینه بارگيری، حمل و باراندازی مصالحی آه تأمين آن در تعهد آارفرماست  از محل تحویل تا انبار آارگاه به صورت جداگانه از ردیف٢–
.این فصل پرداخت می شود

تبصره ١ : ردیف بارگيری ، حمل تا ٣٠ آيلومتر و باراندازی مصالح، تنها برای مصالح موضوع این بند پيش بينی شده است و به هيچ
.عنوان ردیف یاد شده، برای سایر مصالح آاربرد ندارد

به آنار آانال حمل و در آنجا ریسه گردد، با توجه به اینكه تبصره ٢ : چنانچه لوله های دریافتی از آارفرما، از محل تحویل مستقيمأ
.چينی لحاظ گردیده بنابراین هزینه بارگيری حمل تا ٣٠ آيلومتر و باراندازی مصالح به آن تعلق نمی گيرد هزینه مربوط در فصل ریسه

.ها و سایر مصالح تحویلی آارفرما محل تحویل مصالح یاد شده به پيمانكار است مبدأ حمل لوله، شيرآالت، اتصال٣–

.های این فصل و اعمال ضریب ٢/۵٠ محاسبه می شود ها و مصالح پوشش با استفاده از ردیف هزینه حمل، شيرآالت، اتصال۴–

های ۵٣١۶١٧٠٠١ الی ۵٣١۶١٨٠٠۶ و به اضافه ها، و مصالح پوشش در محدود شهری از ردیف محاسبه هزینه حمل لوله فوالدی، شير آالت، اتصال۵–
.٢٠ درصد پرداخت می شود

:های این فصل و مقدار تن  معادل آن آه طبق رابطه ذیل محاسبه می شود  پرداخت می گردد بهای حمل لوله، با استفاده از بهای واحد ردیف۶–
T= 1/2×24N/n                  (١) رابطه

T =مقدار تن  معادل   
N =تعداد آل شاخه لوله ها   
N =تعداد شاخه های استاندارد لوله قابل حمل با یك تریلی آه از جدول ١  

.(موجود در پيوست ٧) به دست می آید

های این فصل و تعداد و مقدار تن معادل آن طبق رابطه (٢) ذیل محاسبه می شود، بهای واحد حمل لوله پلی اتيلن با استفاده از بهای واحد ردیف٧–
:پرداخت می گردد

T = 1/2×24 M/m رابطه (٢)             
T =مقدار تن  معادل  
M =متراژ آل لوله ها (بر حسب متر (
M =متراژ استاندارد لوله قابل حمل با یك تریلی آه از جدول ٢ (موجود در پيوست ٧) بدست می آید .

های مسير امكان حمل لوله مطابق جدول ١ (موجود در پيوست ٧) را مقدور ننماید، تعداد ها و پل تبصره ١ : چنانچه محدودیت راه
.شاخه ها بر اساس نظر مهندس مشاور تعيين خواهد شد

های این فصل به اضافه۵ درصد تبصره ٢ : در صورتی آه لوله دارای پوشش پلی اتيلن و یا هر نوع عایق دیگر باشد، قيمت ردیف
.پرداخت می شود

.پرداخت می شود های این فصل به اضافه ٣٠ درصد، های خاآی و شنی انجام شود، بهای واحد ردیف در صورتی آه حمل مصالح در راه٨–

مبنای تعيين مسافت حمل، نزدیكترین راه طبق آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و ترابری است، و در مورد راه هایی آه در دفترچه یاد شده،٩–
.مسافتی برای آنها تعيين نشده است، با در نظر گرفتن آوتاهترین فاصله، طبق نظر مهندس مشاور، فاصله آنها تعيين می شود

جهت محاسبه هزینه حمل و نقل مواد از قبيل نوار و قير از ردیف شماره ۵٣١۶٠٩٠٠١ استفاده شود.١٠–
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فصل شانزدهم - حمل و نقل

٨٣٠متر ميليمتر (حلقوی)۴٠بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠١ ۵٣

١،۵٢٠متر ميليمتر (حلقوی)۶٣بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠٢ ۵٣

٢،۴١٠متر ميليمتر (حلقوی)٩٠بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠٣ ۵٣

٢،۵٢٠متر ميليمتر (شاخه ای)١١٠بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠۴ ۵٣

٢،۶٠٠متر ميليمتر (شاخه ای)١٢۵بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠۵ ۵٣

۴،۶٩٠عدد ميليمتر (شاخه ای)١۶٠بارگيری یا باراندازی لوله پلی اتيلن به قطر ١۶٠٧٠٠۶ ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠١
 ميليمتر۴٠به قطر 

٣،٠٣٠عدد ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠٢
 ميليمتر۶٣به قطر

٣،٧٩٠عدد ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠٣
 ميليمتر٩٠به قطر 

۵،٣۵٠عدد ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠۴
 ميليمتر١١٠به قطر 

۶،٣۵٠عدد ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠۵
 ميليمتر١٢۵به قطر 

۶،۶۶٠عدد ۵٣

بارگيری یا باراندازی اتصاالت پلی اتيلن (سه راه، زانو، تبدیل و غيره)١۶٠٨٠٠۶
 ميليمتر١۶٠به قطر 

٧،۵٨٠عدد ۵٣

٢١٣،٣٢٠تنبارگيری یا بار اندازی مصلح کارفرما نوار، قير و لوازم١۶٠٩٠٠١ ۵٣

١،٨٧٠متر ميليمتر (حلقوی)۴٠حمل شهری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠١ ۵٣

۴،١۶٠متر ميليمتر (حلقوی)۶٣حمل شهری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠٢ ۵٣

۴،٨١٠متر ميليمتر (حلقوی)٩٠حمل شهری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠٣ ۵٣

۶،۶٢٠متر ميليمتر (شاخه ای)١١٠حمل شهری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠۴ ۵٣

٩،١٨٠متر ميليمتر (شاخه ای)١٢۵حمل شهری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠۵ ۵٣

١١،٧٢٠متر ميليمتر(شاخه ای)١۶٠حمل شهری لوله پلی اتيلن به قطر ١۶١۵٠٠۶ ۵٣

حمل شهری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠١
 ميليمتر۴٠قطر 

٧،٠١٠عدد ۵٣

حمل شهری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠٢
 ميليمتر۶٣قطر 

٨،٧۴٠عدد ۵٣

حمل شهری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠٣
 ميليمتر٩٠قطر 

١٢،۵۴٠عدد ۵٣

حمل شهری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠۴
 ميليمتر١١٠قطر 

١۴،۶٧٠عدد ۵٣

حمل شهری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠۵
 ميليمتر١٢۵قطر 

١٧،۵٧٠عدد ۵٣

حمل شهری اتصاالت (سه راه، زانو، تبدیل و بوشن) پلی اتيلن به١۶١۶٠٠۶
 ميليمتر١۶٠قطر 

١٩،۵٠٠عدد ۵٣

١٣٨،٧٢٠تن کيلومتر و باراندازی مصالح ٣٠بارگيری و حمل تا ١۶١٧٠٠١ ۵٣

١،٩٢٠تن/کيلومتر کيلومتر٧۵ کيلومتر، تا فاصله ٣٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠١ ۵٣

١،٢٩٠تن/کيلومتر کيلومتر١۵٠ کيلومتر، تا فاصله ٧۵حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠٢ ۵٣

٨٢٠تن/کيلومتر کيلومتر٣٠٠ کيلومتر، تا فاصله ١۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠٣ ۵٣

۶٧٠تن/کيلومتر کيلومتر۴۵٠ کيلومتر، تا فاصله ٣٠٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠۴ ۵٣

۵٧٠تن/کيلومتر کيلومتر٧۵٠ کيلومتر، تا فاصله ۴۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠۵ ۵٣

۴٨٠تن/کيلومتر کيلومتر٧۵٠حمل مصالح، نسبت به مازاد بر ١۶١٨٠٠۶ ۵٣
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 - مصالح پای کار١پيوست 
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 - مصالح پای کار١پيوست 

٠مصالح پای کار۴١٠١٠٠١ ۵٣
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 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

پيوست ٢ – دستورالعمل تجهيز و برچيدن آارگاه
این دستورالعمل ، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته های مختلف تهيه شده است ، از این رو ، برای آارهای مربوط به هر رشته ، باید به تناسب

.ماهيت و نياز آن آار ، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گيرد

 تعاریف١–
ها و تدارآاتی است آه پيمانكار باید برای دوره اجرا انجام دهد ، تا آغاز و همچنين انجام عمليات موضوع تجهيز آارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام١–١

. پيمان ، مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده  پيمان ، ميسر شود

هایی گفته می شود آه برای پشتيبانی عمليات اجرایی ، مورد بهره برداری قرار می گيرند ، مانند های پشتيبانی ،  به ساختمان ساختمان١ –٢
های تاسيساتی، آهنگری ، نجاری ، آرماتوربندی ، باطری سازی ، صافكاری ، نقاشی ، ساخت قطعات های سرپوشيده ، شامل آارگاه آارگاه

های سرپوشيده ماشين آالت ، انبارهای سرپوشيده ، انبار مواد منفجره ، آزمایشگاه پيمانكار ، اتاق محل پيش ساخته و مانند آن ، تعميرگاه
. ترانسفورماتورها و مولدهای برق ، ایستگاه سوخت رسانی

هایی گفته می شود آه برای افراد مستقر در آارگاه و سرویس دادن به آنها ، مورد استفاده قرارگيرد ، مانند به ساختمان های عمومی،  ساختمان١ –٣
های مسكونی ، غذاخوری ، آشپزخانه ، نانوایی ، فروشگاه ،  درمانگاه ، رختشویخانه ، تلفنخانه ، سرا ، ساختمان دفاتر آار ، نمازخانه ، مهمان

. های سرپوشيده پارآينگ

های هدایت آب و تمهيدات دیگر محوطه سازی ، شامل خيابان بندی ، سيستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضالب ، ایجاد خاآریز و آانال١ –۴
های روباز، حصار آشی ، تامين روشنایی محوطه های ورزشی ، پارآينگ برای حفاظت آارگاه در مقابل سيل ، فضای سبز ، انبارهای روباز ، زمين

. ، تامين تجهيزات ایمنی و حفاظت و آارهای مشابه است

هایی از آارگاه است آه در آن ، آب ، برق ، گاز و مخابرات مورد نياز اجرای آار ، از سوی آارفرما تامين و منظور از ورودی آارگاه ،محل یا محل١ –۵
. گفته  ، در شرایط خصوصی پيمان تعيين می شود تحویل پيمانكار می شود . مشخصات ورودی آارگاه برای تامين هر یك از نيازهای پيش

هایی از آارگاه است آه با توجه به طرح جانمایی تجهيز آارگاه  ، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت انبار آارگاه ، محل یا محل١ –۶
. آنها استفاده می شود های مربوط ، از  دستورالعمل

. های موجود آشور را به آارگاه متصل آند راه دسترسی ، راهی است آه یكی از راه١ –٧

. هایی است آه برای دسترسی به محل اجرای عمليات احداث می شود های سرویس ، راه راه١ –٨

هایی است آه معادن مصالح ، منابع آب ، محل قرضه مصالح ، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقيم یا با واسطه های ارتباطی ، راه راه١ –٩
.های دیگر ، به محل اجرای عمليات متصل می آند راه

١ –١٠راه انحرافی ، راهی است ، آه برای تامين تردد وسایل نقليه عمومی آه قبال از مسير موجود انجام می شد ، اما به علت انجام عمليات موضوع
.پيمان قطع شده است ، احداث شود

ها ، تأسيسات و همچنين ماشين آالت ، به روش احداث یا های تجهيز و برچيدن آارگاه ، فراهم آردن ساختمان ١ –١١منظور از تأمين در شرح ردیف
های مربوط به نگهداری وبهره نصب در آارگاه یا در اختيار گرفتن آنها از امكانات موجود در محل ، به صورت خرید خدمات یا اجاره و همچنين ، اقدام

. برداری از آنهاست

های موقت ، خارج آردن مصالح ، تجهيزات ، ماشين آالت و دیگر ١ –١٢برچيدن آارگاه ، عبارت است از جمع  آوری مصالح ، تأسيسات و ساختمان
های تحویلی آارفرما ، طبق نظر آارفرما ها و محل تدارآات پيمانكار از آارگاه ، تسطيح ،تميز آردن و در صورت لزوم بشكل اول برگرداندن زمين

. است

روش تهيه برآورد٢–
مهندس مشاور یا واحد تهيه آننده برآورد ، باید  با توجه به شرایط و نياز هر آار و همچنين ، روش انتخاب شده برای اجرای آن ، اقتصادی٢ –١

های پيش بينی شده در فهرست تجهيز و برچيدن ترین روش برای تجهيز آارگاه را تعيين و بر مبنای آن ، هزینه های مربوط را طبق ردیف
وع  برآورد آرده و در برابر ورت مقط   های باالسری به ص ور نمودن هزینه یات و با منظ  های محل اجرای عمل ت  آارگاه این پيوست ، برحسب قيم

درج نماید و چنانچه مشخصات ویژهای برای تجهيز و برچيدن آارگاه الزم باشد ، آن را در اسناد مناقصه و پيمان ، های مورد نظر ، ردیف
هایی آه احداث ميشود ، ارزش مصالح بازیافتی ، از هزینه احداث آسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها پيشبينی آند. برای ساختمان

ها ، مانند قابهای فلزی ، هزینه حمل های پيش ساخته ، مانند آاروانها و قطعات پيش ساخته ساختمان منظور می شود . در مورد ساختمان
و نصب ، استهالك و سرمایه گذاری آنها ، در طول اجرای آار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور می شود . در

. هایی آه از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود ، تنها یك فهرست تجهيز و برچيدن آارگاه برای آل آار تهيه می گردد پيمان

هایی آه در برآورد هزینههای تجهيز و برچيدن آارگاه منظور ميگردد ، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر ها ، تأسيسات و راه ساختمان ٢–٢
گرفته می شود . به منظور تقليل هزینه های تجهيز آارگاه ، با اولویت دادن به اجرای تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه در طرح برای دوره بهره
برداری پيش بينی شده است و در دوره اجرا نياز خواهد بود ، از تأسيسات یاد شده به عنوان تجهيز آارگاه استفاده گردد و این موضوع در

های بهای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد هزینه اسناد و مدارك پيمان درج شود . در این حالت ، هزینه آنها با استفاده از فهرست
های مسكونی ، اداری ، های آارگاه یا تأمين ساختمان اجرای آار منظور می شود . چنانچه برای تأمين آب ، برق ، گاز ، مخابرات و راه

پشتيبانی و عمومی یا سایر موارد ، از تأسيسات جنبی یا زیربنایی آه  برای دوران بهره برداری از طرح پيشبينی می شود استفاده گردد ،
های مربوط پيش بينی شده است ، هزینه ای برای ایجاد تأسيسات یاد شده در تجهيز و های فصل با توجه به اینكه هزینه آنها در ردیف

برچيدن آارگاه ،منظور نمی گردد و صرفا” هزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد
.شد

نحوه تأمين آب ، برق ، گاز و مخابرات آارگاه در دوران اجرا ، باید در شرایط خصوصی پيمان، مشخص شود ، چنانچه برای انتقال آب ، برق ، ٢–٣
برای دوران اجرا گاز و برقراری ارتباط مخابراتی ، از شبكه سراسری یا محلی تا ورودی آارگاه ، لوله آشی ، آانال آشی ، و آابل آشی ،

. الزم باشد ، باید انجام آن در شرایط خصوصی پيمان ، پيش بينی شود

چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تدارك برق رسانی تا ورودی آارگاه را به عهده بگيرد ، آه آارهای آن ، شامل نصب ترانسفورماتور و ٢–۴
ت تعرفه های ثابت برق ( دیماند ) و هزینه های انشعاب  متعلقات آن ،نصب تيرهای برق ، آابل آشی از برق شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخ

و اشتراك برق و سایر آارهای  مشابه است ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، به طور مشخص در شرایط خصوصی پيمان درج می شود و
ه تدارك برق تا ورودی آارگاه به عهده آارفرما نباشد ، هزینه  آن   هزینه ای از این بابت در تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور نخواهد شد . چنانچ

. برآورد و پس از آسر هزینه های قابل برگشت در پایان آار ، باقيمانده جزو هزینههای تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می شود
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در صورتی آه آارفرما در نظر دارد تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه آب رابه عهده بگيرد ، در حالت استفاده از  شبكه لوله ٢–۵
آشی آب آه آارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبكه تا ورودی آارگاه ، پرداخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر آارهای

ق و پرداخت هزینه های  برداشت آب ، تعهدات آارفرما در این زمينه ، در شرایط خصوصی  ق یا نيمه عمی    مشابه است ، یا احداث چاه عمی
 . ز و برچيدن آارگاه منظور نمی شود  نه ای از این بابت در تجهی ده و هزی  پيمان درج ش

ده آارفرما نباشد ، هزینه آن پس از آسر هزینه های قابل برگشت در چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی آارگاه یا احداث چاه  آب ، به عه
. جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور خواهد شد پایان آار ،

چنانچه برای دسترسی به آارگاه در دوره اجرا نياز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی ۶-٢
های تجهيز هزینه ای از این بابت در ردیف شود . در صورتی آه براساس شرایط خصوصی پيمان احداث راه دسترسی به عهده آارفرما باشد ،

و بر چيدن آارگاه منظور نخواهد شد . در حالتی آه احداث راه دسترسی به عهده آارفرما نباشد ، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای
واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه پيش بينی می

. شود
با وجود این طبق  شرایط عمومی پيمان تأمين زمين برای تجهيز آارگاه به عهده آارفرماست ، چنانچه آارفرما در نظر داشته باشد تمام یا٢ –٧

قسمتی از زمين تجهيز آارگاه توسط پيمانكار تامين شود ، باید تأمين زمين ازسوی پيمانكار را در شرایط  خصوصی پيمان پيش بينی آرده و
.هزینه اجاره آن  را جزو  برآورد هزینه های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نماید

به استثنای تعهداتی آه در این فهرست بها و شرایط عمومی پيمان در مورد تجهيز آارگاه به عهده آارفرما گذاشته شده  است ، هر نوع ٢–٨
 . تسهيالت دیگری آه آارفرما در نظر دارد برای تجهيز آارگاه در اختيار پيمانكار قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پيمان پيش بينی آند

های واحد هایی مانند تاسيسات ، آهنگری ، تراشكاری ، نجاری ، آرماتوربندی و ساخت قطعات پيش ساخته ، درب هزینه تجهيز آارگاه ٢–٩
. های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، هزینه ای منظور نمی شود های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف های فصل ردیف

های مربوط در نظر گرفته شده است و از این های فصل های ماشين آالت در هزینه ساعتی ماشين آالت ، در ردیف ٢–١٠ هزینه تجهيز تعميرگاه
.های تجهيز وبرچيدن آارگاه منظور نمی شود بابت ، هزینه ای در ردیف

های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، هزینه ای در های فصل های واحد ردیف ٢–١١ هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عمليات ، درب
.های تجهيز وبرچيدن آارگاه ، منظور نمی شود ردیف

هزینه غذای آارمندان و آارگران پيمانكار در آارگاه ، در هزینه باالسری (هزینه مستمر آارگاه) این فهرست بها پيش بينی شده است. در ٢–١٢
های تجهيز و برچيدن هایی برای تامين غذای کارکنان پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه کارهایی که الزم است پيمانکار هزینه یا کمک هزینه

.شود کارگاه منظور می
٢–١٣ در آارهایی آه تأمين غذای آارمندان آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه ، در آارگاه ضروری است ، شمار استفاده آننده از غذا ،

. درشرایط خصوصی پيمان تعيين شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه های تجهيز و برچيدن آارگاه ، منظور ميشود
٢–١۴ پيش بينی هزینه تأمين وسيله نقليه مورد نياز آارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پيمانكار ، در برآورد هزینه اجرای عمليات مجاز

. نيست
های انحرافی ، براساس های تجهيز و برچيدن آارگاه منظور نخواهد شد . حجم عمليات  مربوط به راه های انحرافی ، جزو ردیف هزینه راه ٢–١۵

. ه راه ، راه آهن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر آار ، منظور و برآورد می شود ای پایه رشت  فهرست به
های دفاتر و محل سكونت آارآنان آارفرما ، مهندسی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد  مناقصه درج شده ، ٢–١۶ نقشه و مشخصات ساختمان

. هزینه اجرای آنها ، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعيين شده و به صورت مقطوع برآورد می شود
های ۴٢٠٣٠٠١ و ۴٢١٣٠٠١ و  ۴٢١۴٠٠١ ٢–١٧ جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهيز وبرچيدن آارگاه ، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیف

فهرست تجهيز وبرچيدن آارگاه ، نباید از ميزان تعيين شده در زیر بيشتر شود . در صورتی آه در موارد استثنایی . این هزینه از حد تعيين
شده ، بيشتر باشد ، هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع آار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امور

.مهندسی برسد
٢–١٧–١ آارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز ، به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه

.اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
٢–١٧–٢ آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله روزمينی جریانی نفت و گاز  ، به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
٢ –١٧ –٣ آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله آمربندی و تغذیه نفت و گاز  ، به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد

 .هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
٢ –١٧ –۴ آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته گاز رسانی به صنایع ، به ميزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای آار

.بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
٢–١٧–۵ آارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله گاز شهری فوالدی ۵ درصد / پلی اتيلن ۶ درصد مبلغ برآورد

.هزینه اجرای آار بدون هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه
٢–١٧–۶ در آارهایی آه برای برآورد هزینه اجرای آنها بيش از یك رشته فهرست بها استفاده می شود ، هرگاه حد مبلغ تجهيز
برچيدن آارگاه رشتههای بكار رفته آه طبق بندهای ٢–١٧–١ تا ٢–١٧–۵ ، تعيين می شود یكسان نباشد ، عددی بين ۵ درصد تا

. ۶ درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به هر یك از رشته ها محاسبه ميشود

شرایط آلی٣–
 

پيمانكار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهيز آارگاه و قبل از آغاز عمليات تجهيز ، طرح جانمایی تجهيز آارگاه را تهيه آرده و٣ –١
. پس از تأیيد مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهيز آارگاه قرار دهد

های اجرایی و آارفرما با توجه به روش پيش بينی شده در شرایط خصوصی پيمان برای تأمين آب ، برق ، گاز و تلفن ، پيمانكار را به دستگاه٣ –٢
های دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و  یا گرفتن مجوز احداث چاه عميق یا  نيمه عميق و موارد مشابه ، برای سازمان

. استفاده موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید
پيمانكار موظف است عمليات تجهيز آارگاه را ، در مدت زمان تعيين شده برای تجهيز آارگاه و همچنين شرایط منطقه ، در حد متعارف به٣ –٣

انجام برساند. در مواردی آه مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عمليات تجهيز و برچيدن آارگاه در اسناد و مدارك پيمان درج شده باشد
. ، پيمانكار ملزم به رعایت آن است

تعهدات آارفرما در زمينه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در حدی آه اسناد  و مدارك پيمان پيش بينی شده است ، انجام می شود ، تجهيز مازاد ٣–۴
بر موارد یا مبالغ پيش بينی شده در پيمان آه مورد نياز انجام آار است ، به هزینه پيمانكار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام
نمی شود . چنانچه طبق شرایط عمومی پيمان ، مبلغ پيمان تغيير آند ، مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه تغيير نمی آند و هزینه تجهيز

. اضافی ، تنها برای قيمت جدید (موضوع تبصره بند١ دستور العمل نحوه تعيين قيمت جدید) ، قابل پرداخت است
های تجهيز و برچيدن آارگاه ، با توجه به مفاد بند ۴ ، تا سقف مبلغ پيش بينی هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، در صورت تأمين هر یك از ردیف٣ –۵

. های مربوط ، پرداخت خواهد شد شده در ردیف

های آارگاه را برای تجهيز آارگاه احداث می آند ، در برابر حوادث اتفاقی ، مانند آتش پيمانكار ، موظف است به هزینه خود ، ابنيه و ساختمان ٣–۶
. سوزی و سيل ، بيمه آند

های تحویلی آارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام آار برچيده شوند . ها و تأسيسات مربوط به تجهيز آارگاه آه در زمين ساختمان٣ –٧
ها و متعلق به پيمانكار است . به جز ساختمان ، تجهيزات و مصالح بازیافتی تجهيز آارگاه ( به استثنای تجهيز انجام شده توسط آارفرما )

ط پيمانكار در زمين آارفرما اجرا شده است ، مورد نياز آارفرما  ها و تأسيسات تجهيز آارگاه آه توس قطعات پيش ساخته ، چنانچه ساختمان
ها و باشد ، بهای مصالح بازیافتی آنها ، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعيين و با پرداخت وجه آن به پيمانكار ، ساختمان
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. تأسيسات یادشده ، به آارفرما واگذار می شود

 نحوه پرداخت۴–

بينی شده است هزینه هر یك از قلم در اسناد و مدارك پيمان پيش هایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك در پيمان۴ –١
. ها درج می شود های تجهيز و برچيدن آارگاه ، به تناسب پيشرفت عمليات مربوط به آنها ، محاسبه شده و در صورت وضعيت ردیف

هایی آه تأمين آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام ميشود ، چنانچه مربوط به بخشی از آار باشد ، به تناسب تبصره : هزینه ردیف
پيشرفت آن بخش از آار محاسبه می شود و در صورتی آه به آل آار مربوط شود ، به تناسب پيشرفت عمليات موضوع پيمان ، محاسبه و

. پرداخت می شود

. ها منظور می شود ۴ –١ –١هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از احتساب تخفيف یا اضافه پيشنهادی پيمانكار ، در صورت وضعيت

. ۴ –١ –٢هزینه برچيدن آارگاه ، پس از اتمام عمليات برچيدن آارگاه ، در صورت وضعيت منظور و پرداخت می شود

های بهای واحد پایه بينی شده است برای آارهای مربوط به فهرست روش پرداخت هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها، بصورت درصدی پيش ۴–٢
رشته خطوط لوله بين شهری انتقال نفت و گاز، خطوط لوله آمربندی و تغذیه نفت و گاز، خطوط لوله گاز رسانی شهری، گاز رسانی به

: صنایع و خطوط لوله روزمينی جریانی نفت

.   ۴۵ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، پس از تجهيز آارگاه در حدی آه برای شروع عمليات پيمان الزم است  
.   ۴۵ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ، به نسبت پيشرفت عمليات موضوع پيمان  
.  ١٠ درصد مبلغ تجهيز و برچيدن آارگاه ،پس از برچيدن آارگاه  

قلم بوده ليكن در اسناد و مدارك پيمان نحوه پرداخت آن تبصره: در پيمانهایی آه برآورد هزینه تجهيز و برچيدن آارگاه آنها به روش یك
.گردد بينی نشده باشد نيز مطابق این بند منظور می پيش
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(بهاي آل  (ريالمقداربهاي واحد ريالواحدشــــــرحشماره

 - دستورالعمل تجهيز و برچيدن کارگاه٢پيوست 

٠مقطوعتأمين و تجهيز محل سكونت آارگران پيمانكار۴٢٠١٠٠٢ ۵٣

٠مقطوعتأمين و تجهيز دفاتر کار پيمانکار۴٢٠١٠٠٣ ۵٣

٠مقطوعتامين لباس کار، کفش و کاله حفاظتی کارگران۴٢٠٢٠٠١ ۵٣

أمين و تجهيز محل سكونت آارآنان آارفرما، مهندس مشاور و۴٢٠٣٠٠١
آزمایشگاه

٠مقطوع ۵٣

تأمين و تجهيز ساختمانهای اداری و دفاتر آار آارفرما، مهندس۴٢٠٣٠٠٢
مشاور و آزمایشگاه

٠مقطوع ۵٣

٠مقطوعتأمين غذای آارمندان آارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه۴٢٠٣٠٠٣ ۵٣

٠مقطوعتامين هزینه تجهيز انبارهای سرپوشيده  و موارد مشابه۴٢٠۴٠٠١ ۵٣

٠مقطوعتأمين و تجهيز ساختمان های عمومی۴٢٠۴٠٠٣ ۵٣

٠مقطوعتامين برق کارگاهی۴٢٠۶٠٠٢ ۵٣

٠مقطوعتأمين سيستم های مخابراتی داخل آارگاه۴٢٠۶٠٠٣ ۵٣

٠مقطوعتامين سيستم سوخت رسانی کارگاه۴٢٠۶٠٠۵ ۵٣

تهيه، نصب و برچيدن ورق های فلزی با ضخامت و استقامت مناسب۴٢٠٩٠٠٢
برای تامين عبور افراد یا وسائل نقليه شهری روی کانال های حفر

شده.

٠مقطوع ۵٣

بارگيری، حمل و بار اندازی ماشين آالت و تجهيزات به کارگاه و۴٢٠٩٠٠٣
برعکس

٠مقطوع ۵٣

تأمين آزمایشگاه و تاریكخانه با تجهيزات مربوط و تجهيزآارگاه برای۴٢١۴٠٠١
انجام آزمایش های پرتونگاری، در آارهای شبكه گاز شهری

٠مقطوع ۵٣

تامين وسایل و تجهيزات الزم جهت حفظ یا انحراف موقت نهرهای۴٢١۵٠٠١
زراعی یا جوی های شهری موجود در محدوده کارگاه

٠مقطوع ۵٣

٠مقطوعبيمه تجهيز کارگاه۴٢١۶٠٠١ ۵٣

٠مقطوعبرچيدن کارگاه۴٢١٧٠٠١ ۵٣

۵٣



١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

- شرح اقالم هزینه باالسری٣پيوست 

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

هزینه های باالسری به طور کلی به هزینه باالسری عمومی و هزینه باالسری کار، به شرح زیر تفکيک می شود:

١ – هزینه باالسری عمومی.
 های درج شده در زیر:  هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه این هزینه از نوع هزینه

١–١ هزینه دستمزد نيروی انسانی  دفتر مرکزی، شامل نيروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
 به انضمام هزینه بيمه بيکاری کارکنان دفتر مرکزی. های عمومی و حق بيمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، ١–٢ هزینه بيمه

های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقليه عمومی انجام می شود. ١–٣  هزینه وسایل نقليه دفتر مرکزی و هزینه
١–۴   هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.

١–۵   هزینه نگهداری دفتر مرکزی.
١–۶   هزینه استهالک وسایل دفتری دفتر مرکزی.

آب و برق ، گاز و سوخت دفتر مرکزی. ١–٧   هزینه 
١–٨   هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.

١–٩   هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.
١–١٠ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.

١–١١ هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.
ها. ١–١٢ هزینه تهيه اسناد، برای شرکت در مناقصه

ها. ١–١٣ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه
های متفرقه،شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها. ١–١۴ هزینه

١–١۵ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.
١–١۶ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.

١–١٧ هزینه دستگاه ها و تجهيزات رایانه ای دفتر مرکزی

٢ – هزینه باالسری کار.
هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر: این هزینه، از نوع هزینه 

های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است: ٢–١ هزینه
٢–١–١ هزینه تنخواه در گردش پيمانکار، با توجه به وجوه پيش پرداخت که نزد پيمانکار است.

٢–١–٢ هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
ها، که شامل موارد زیر است: ٢– ٢ هزینه ضمانت نامه

٢–٢–١ هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.

٢–٢–٢ هزینه ضمانت نامه پيش پرداخت.
٢–٢–٣ هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.

٢–٣ هزینه ماليات.
٢–۴ هزینه صندوق کارآموزی.

٢–۵ سود پيمانکار.
 های مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است : ٢–۶ هزینه

٢–۶–١ هزینه دستمزد نيروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتين و خدمات و حفاظت و حراست.
همچنين، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قيمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهيز و برچيدن کارگاه، منظور نشده است.

٢–۶–٢ هزینه نيروی انسانی خدماتی که در اختيار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه قرارمی گيرد.
٢–۶–٣ هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.

های اضافی اسناد و مدارک پيمان. ٢–۶–۴ هزینه تهيه نسخه
٢–۶–۵ هزینه غذای کارکنان و کارمندان پيمانکار .

٢–۶–۶ هزینه پذیرایی کارگاه.
 های متفرقه. ٢–۶–٧ هزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئوالن کارگاه و هزینه

٢–۶–٨ هزینه تأمين وسيله ایاب و ذهاب کارگاه و وسيله نقليه تدارکات کارگاه.
٢–۶–٩ هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.

٢–۶–١٠ هزینه آزمایش های پيمانکار.
 های تهيه مدارک فنی و تحویل کار. ٢–٧  هزینه

های تهيه عکس و فيلم. ٢–٧–١ هزینه
).Shop Drawingsهای کارگاهی ( ٢–٧–٢ هزینه تهيه نقشه
).As Built Drawingsهای چون ساخت  ( ٢–٧–٣ هزینه تهيه نقشه

های برنامه ریزی و کنترل پروژه. ٢–٧–۴ هزینه
٢–٧–۵ هزینه نگهداری عمليات انجام شده تا زمان تحویل موقت.

 های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی. ٢–٧–۶ هزینه

ای در توضيح  ١. هزینه دستمزد نيروی انسانی شاغل در تعميرگاه ماشين آالت، جزو هزینه ساعتی ماشين آالت پيش بينی شده است و از این بابت هزینه 
 های باالسری در نظر گرفته نشده است. هزینه

توضيح ٢. در طرح های عمرانی  (تملک دارایی های سرمایه ای ) چون هزینه های بيمه سهم کارفرما، بيمه بيکاری نيروی انسانی کارگاه، ماليات بر ارزش
افزوده و همچين هزینه های عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از

های باالسری، در نظر گرفته نشده است. آن ها  در هزینه بابت 

توضيح ٣.در طرح های غير عمرانی(غير سرمایه ای) چون هزینه های ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری (برای پيمان های مشمول)، توسط دستگاه
های باالسری، در نظر گرفته نشده است. آن ها  در هزینه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت 
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١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

ضریب
منطقه ای نام شهرستان ها نام استان ها ردی

ف

1 تبریز-مراغه-مرند-شبستر-اسكوه-آذرشهر-عجب شير-
بناب آذربایجانشرقی ١

1/03 سایر شهرستان های استان آذربایجانشرقی

1/05 اروميه-خوی

آذربایجانغربی ٢1/12 چالدران-تكاب-سردشت

1/07 سایر شهرستان های استان آذربایجانغربی

1/03 خلخال-گرمی-آوثر
اردبيل ٣

١ سایر شهرستان های استان اردبيل

1/10 سميرم (دناآوه) - خوروبيابانك
اصفهان ۴

١ سایر شهرستان های استان اصفهان

1/05 طالقان-آسارا
البرز ۵

١ سایر شهرستان های استان البرز

1/18 مهران و دهلران 
ایالم ۶

1/13 سایر شهرستان های استان ایالم

1/20 جزایر خارگ و فارسی

بوشهر ٧1/10 دیر-جم-آنگان

1/04 سایر شهرستان های استان بوشهر

1/08 فيروزآوه

تهران ٨1/04 شميرانات- دماوند

١ سایر شهرستان های استان تهران

1/13 آوهرنگ چهارمحال و
بختياری ٩

1/06 سایر شهرستان های استان چهار محال و بختياری

1/20 نهبندان

خراسان جنوبی ١٠1/10 بيرجند

1/13 سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی

1/14 درگز-آالت - خواف

خراسان رضوی ١١
1/10 بردسكن- تایباد- رشتخوار

١ مشهد

1/06 سایر شهرستان های استان خراسان رضوی

1/06 بجنورد
خراسان شمالی ١٢

1/10 سایر شهرستان های استان خراسان شمالی

1/06 اللی-مسجدسليمان- ایذه - باغ ملك

خوزستان ١٣١ اهواز- دزفول- اندیمشك- رامهرمز-شوش- شوشتر

1/03 سایر شهرستان های استان خوزستان

1/09  ماه نشان- طارم

زنجان ١۴1/04 زنجان

1/06 سایر شهرستان های استان زنجان

1/04 تمامی شهرهای استان سمنان سمنان ١۵
1/22  ایرانشهر-سراوان-ميرجاوه-هامون - هيرمند

سيستان و
بلوچستان ١۶

1/17 خاش-چاه بهار - زابل

1/12 زاهدان

1/25 سایر شهرستان های استان سيستان و بلوچستان 
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١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

 - ضریب های منطقه ای۴پيوست 

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

1/09 قيروآازرین-خنج-المرد-مهر-الرستان - زرین دشت

فارس ١٧١  شيراز- آباده-مرودشت-آازرون-فسا

1/04 سایر شهرستان های استان فارس

1/10 الموت
قزوین ١٨

1/05 سایر شهرستان های استان قزوین

1/06 خلجستان-نوفل لوشاتو
قم ١٩

1/04 سایر شهرستان های استان قم

1/17 بانه

آردستان ٢٠1/13  سقز -مریوان-سرو آباد

1/10 سایر شهرستان های استان آردستان

1/13 آهنوج-منوجان

آرمان ٢١
1/08 جيرفت-عنبرآباد

١ آرمان-رفسنجان

1/04 سایر شهرستان های استان آرمان

1/15 ثالث باباجانی-گيالن غرب-قصرشيرین
آرمانشاه ٢٢

1/09 سایر شهرستان های استان آرمانشاه

1/11 تمامی شهرهای استان آهگيلویه و بویراحمد آهگيلویه و
بویراحمد ٢٣

1/12 مناطقی آه در ارتفاعات بيش از ۵٠٠ متر واقع هستند

گلستان ٢۴1/12 مراوه تپه

1/06 سایر شهرستان های استان گلستان

1/03 آستارا - طوالش - ماسال-سياهكل- رودبار - املش
گيالن ٢۵

١ سایر شهرستان های استان گيالن

1/12 اليگودرز-پلدختر-دلفان
لرستان ٢۶

1/08 سایر شهرستان های استان لرستان

1/10 مناطقی آه در ارتفاعات بيش از ۵٠٠ متر واقع هستند

مازندران ٢٧1/06 رامسر-تنكابن-سوادآوه-گلوگاه 

1/04 سایر شهرستان های استان مازندران

١ اراك-ساوه-محالت-دليجان-زرندیه
مرآزی ٢٨

1/03 سایر شهرستان های استان مرآزی

1/20 جزیره ایوموسی

هرمزگان ٢٩1/15 جاسك و جزیره قشم

1/04 بندر عباس

1/04 تمامی شهرستان های استان همدان همدان ٣٠
1/08 بافق-ابرآوه-خاتم

یزد ٣١
1/05 سایر شهرستان های استان یزد
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١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

- دستورالعمل نحوه تعيين قيمت جدید۵پيوست 

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

بها استفاده شده است، چنانچه در چهارچوب موضوع پيمان، اجرای آارهایی الزم شود هایی آه برای تهيه برآورد هزینه اجرای آنها ، از این فهرست در پيمان
:آه برای آنها مقدار در برآورد هزینه اجرای آار موجود نباشد، برای تعيين بهای واحد این نوع آارها به شرح زیر عمل خواهد شد

موجود بها (آه برآورد هزینه اجرای آار با استفاده از آن تهيه شده است) در صورتی آه ردیف آارهای یاد شده(شرح و بهای واحد) در این فهرست١–
ها، نباید از ٢۵ درصد مبلغ بها، به عنوان قيمت جدید استفاده خواهد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیف های موجود این فهرست باشد، از ردیف

.اوليه پيمان بيشتر شود

بينی شده در : چنانچه برای اجرای آارهای موضوع این بند، تجهيزات جدید و در نتيجه تجهيز آارگاه اضافی نسبت به تجهيز آارگاه پيش تبصره
، حداآثر تا اسناد و مدارك پيمان نياز باشد ، در مورد اقالم اضافی تجهيز و هزینه آنها ، با پيمانكار توافق خواهد شد. مبلغ تجهيز و برچيدن اضافی

و  در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایيد معاونت تواند توافق شود  ٢۵ درصد مبلغ مقطوع تجهيز و برچيدن آارگاه پيمان می
.پرداخت خواهد بود مهندسی، پژوهش و فناوری قابل

های مندرج در پيمان (مانند بها، مشمول اعمال تمام ضریب های این فهرست شود، مشابه ردیف هایی آه قيمت آنها طبق بند ١ تعيين می ردیف٢–
. گردد می  های مربوط)  ضریب پيشنهادی پيمانكار و برحسب مورد سایر ضریب

. ، باید حد تعيين شده برای تغيير مقادیر آار در شرایط عمومی پيمان رعایت شود در تعيين قيمت جدید طبق این دستورالعمل٣–
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ایستگاه های تقليل فشار۶ – پيوست 

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

جدول درصد پرداخت مراحل مختلف عمليات احداث ساختمان ایستگاه شهری تقليل فشار گاز

درصد اجزا شرح عمليات ردیف

4 عمليات خاآی با دست 1

7 قالببندی چوبی 2

7 آارهای فوالدی با ميلگرد 3

6 بتن درجا 4

25 آارهای فوالدی سنگين 5

7 آجر آاری 6

1 عایقكاری رطوبتی 7

14 آارهای فوالدی سبك 8

3 اندود و بندآشی 9

17 آارهای سنگی با سنگ پالك 10

2 رنگ آميزی 11

1 )آسفالت (محوطه سازی 12

6 آارهای برقی 13
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١٣٩٨خطوط لوله گاز شهری - سال فهرست بهای

وزارت نفت

حمل و نقل٧ –پيوست 

معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

جدول شماره (١):

ظرفيت آامل تریلی بر حسب تعداد شاخه استاندارد لوله فوالدی( حمل جاده ای )

ضخامت جدار لوله بر حسب هزارم اینچ

قطر

اینچ

١٠٩ ١٣٣ ١۴١ ١۵۴ ١٧٢ ١٨٨ ٢١٩ ٢۵٠ ٣١٢ ٣۴۴

۴/٣ ٩۵٠ ٨٠٠ ٧۵٢ ٧١٣

١ ٧٩۴ ۶٩۴ ۵٨۵

٢/١١ ۴٠۵ ٣۶٢ ٣١۴ ٢٩٢ ٢٣۶

٢ ٣۵٠ ٣۵٠ ٢٩٧ ٢۶٩ ٢٣٠ ٢٠٢ ١٨٠ ١٧٠

٣ ٢٠٠ ١٨٠ ١٧٠ ١۶٠ ١۵٠ ١۴٠ ١٣٠

۴ ١۵٠ ١۵٠ ١۵٠ ١۴٠ ١٣٠ ١٢٠ ١١٠ ٩٠ ٨٠

۶ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٧٠ ۶۵ ۶٠ ۵٠ ۴٨

٨ ٧٠ ۶٠ ۵٠ ۴٩ ٣٨ ٣۴

١٠ ۵٠ ۴۴ ۴۴ ٣٩ ٣۵

١٢ ٢٨ ٢٧ ٢٧ ٢۵ ٢۵

١۴ ٢۵ ٢۵ ٢۵ ٢٠ ٢٠

١۶ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠

جدول شماره (٢):

ظرفيت آامل تریلی برای لوله های پلی اتيلن بر حسب متر لوله(حمل جاده ای)

نوع بار حلقه ١٠٠ متری شاخه ١٢ متری

قطر اسمی ٢٠ ٢۵ ٣٢ ۴٠ ۶٣ ٩٠ ١١٠ ١٢۵ ١۶٠

متر لوله ١٠٠٠٠ ۶۵٠٠ ۴۶٠٠ ٣۵٠٠ ٢۵٠٠ ١۶٠٠ ١٨٠٠ ١۴۴٠ ٨۴٠

۵٩
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